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Od redakcji
Na co dzień i od święta

O

kres Wielkiego Postu, a szczególnie Wielkiego Tygodnia oraz
Wielkanocy, skłaniają do głębszych przemyśleń. Z jednej strony nad przemijalnością życia ludzkiego, a z drugiej do spojrzenia
na nie w perspektywie Jezusowego zmartwychwstania. W bieżącym
numerze „Lasek” wprowadza nas w te zagadnienia kilka artykułów.
Pusty grób zastanawiał nie tylko w trzy dni po śmierci Jezusa
z Nazaretu, ale także dzisiaj. Utartym już zwyczajem – zwłaszcza
w większych miastach – odwiedzamy w kościołach Groby Pańskie.
Groby te, nawiązujące zarówno do czasów najdawniejszych jak
i współczesnych, nie są puste. Wypełnia je Jezus Eucharystyczny
uobecniony szczególnie podczas Mszy św. i procesji rezurekcyjnej.
W kościele św. Marcina w Warszawie – miejscu szczególnym
dla środowiska Lasek – co roku przygotowywany jest Grób Pański.
Na okładce naszego czasopisma wykorzystano zdjęcie fragmentu
Grobu z roku 2008, autorstwa s. Alberty Chorążyczewskiej. Centralnym punktem odniesienia jest twarz Jezusa płaczącego z napisem: „Przyjacielu, po coś przyszedł”.
Z kolei na stronie 11 umieściliśmy fotografię Grobu Pańskiego z 2014 roku również autorstwa s. Alberty Chorążyczewskiej
i śp. s. Almy Skrzydlewskiej. Powyżej obrazu przedstawiającego
zdjętego z krzyża Chrystusa widzimy łódź drewnianą z żaglem,
na którym umieszczono wizerunek błogosławiącego Zbawiciela.
W oświetlonej części centralnej znajduje się monstrancja z Jezusem Eucharystycznym.
Chcemy w ten sposób zaznaczyć i uczcić pamięć o Śmierci
i Zmartwychwstaniu Jezusa, ale także o zmarłej 12 marca br.
s. Almie, której poświęcimy więcej uwagi w następnym numerze
„Lasek”. Tymczasem – oprócz wspomnianego Grobu Pańskiego
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– w niektórych miejscach umieściliśmy fragmenty Drogi Krzyżowej z kościoła św. Marcina, którą zaprojektowała i wykonała śp.
s. Alma.
* * *
Wczytując się dalej w bieżący numer „Lasek” zwróćmy uwagę
na szczególny jubileusz. Sto lat temu w mało znanej wówczas
Fatimie miały miejsce objawienia Matki Bożej. Od dziewięciu lat
przygotowujemy się do tego jubileuszu w ramach Wielkiej Nowenny
Fatimskiej. Chcemy wejść w te majowe uroczystości, odnawiając
w sobie główne przesłanie Matki Bożej: konieczność wewnętrznego nawrócenia.
W tym roku obchodzimy także stulecie urodzin Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto. Sylwetkę tego wybitnego językoznawcy, a przede wszystkim wspaniałego człowieka próbujemy
również ukazać w naszym czasopiśmie.
Dużo uwagi poświęciliśmy sprawie osób niewidomych. Ważne
dla kształcenia dziecka niewidomego jest wprowadzanie od najwcześniejszych lat życia elementarnych wyobrażeń i pojęć przestrzennych – w tym przyswajanie przez dziecko ważnego pojęcia
„pionu”.
Wielki wpływ na poszerzenie horyzontów edukacyjnych odgrywa kształcenie muzyczne wychowanków. Artykuł przekrojowy
o działalności Szkoły Muzycznej w naszym Ośrodku z pewnością
przybliży nam ten problem i przekona o użyteczności tej placówki.
W numerze znalazło się też miejsce na ukazanie znaczenia
ponadczasowego wynalazku, jakim jest system pisma punktowego
Ludwika Braille’a. Autorka publikowanej przez nas pracy konkursowej na ten temat zdobyła uznanie międzynarodowego jury konkursowego.
Oprócz tego karty bieżącego numeru „Lasek” wypełnione
są różnego rodzaju wspomnieniami: o siostrze Grzymisławie
w 5. rocznicę jej śmierci oraz o Nowojorskim Komitecie Pomocy
Niewidomym w Polsce w 70. rocznicę jego powstania.
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Uzupełnia ten blok wspomnieniowy autorefleksja Wacława
Czyżyckiego – wychowanka Lasek – który w tym roku obchodzi
70. rocznicę przybycia do Ośrodka w Laskach, gdzie po ukończeniu
szkoły przez długi okres pracował tutaj na rzecz osób niewidomych.
Na uwagę zasługuje artykuł o konieczności wspomagania
rozwoju dziecka poprzez spójne oddziaływanie edukacyjno-terapeutyczne, którego punktem wyjścia jest właściwie postawiona
diagnoza kliniczna i funkcjonalna. Artykuł na ten temat jest przypomnieniem wykładu wygłoszonego podczas Sesji Pedagogicznej,
która odbyła się w Laskach w sierpniu ubiegłego roku.
Dla rozwoju Dzieła Lasek ważna jest zarówno przeszłość jak
i przyszłość. W związku z tym sięgniemy do wybranego materiału
archiwalnego, próbując wyłowić zeń treści ważne także dzisiaj.
Z kolei w trosce o teraźniejszość i przyszłość Dzieła zachęcamy
do dyskusji, którą inicjujemy wprowadzającą refleksją na ten temat
jednego z naszych Przyjaciół .
* * *
Na zakończenie tego krótkiego wprowadzenia do problematyki
zawartej w wielkanocnym numerze „Lasek” zwróćmy też uwagę
na kilka tekstów nawiązujących wprost do tych świąt. Również
redakcja naszego czasopisma pragnie złożyć wszystkim wielkanocne życzenia.
Powodowani wiarą ufajmy, że płynąca ze Zmartwychwstania
Pańskiego radość nie będzie tylko uczuciowym uniesieniem, ale pełnią autentycznej obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas.
To niech rodzi i umacnia w nas nadzieję, że i my – mimo doświadczenia ludzkich ograniczeń, grzechów i słabości – zostaniemy ogarnięci Bożym Miłosierdziem, i jak Jezus też zmartwychwstaniemy.
Józef Placha

Życzenia
Czas pustyni i rezurekcji

S

zanowni Państwo,
rozpoczęło się czterdzieści dni Wielkiego Postu. W pierwszą
niedzielę usłyszeliśmy Ewangelię o czterdziestu dniach obecności
Jezusa na pustyni i kuszeniu Go przez szatana. W sferze duchowej
rozpoczęliśmy wędrówkę do poranka Wielkanocnego, do pustego
grobu i Zmartwychwstałego Jezusa.
Ta rzeczywistość przeżywana w sferze religijnej ma także swoje odbicie w naszej codzienności. Chyba każdy z nas doświadczył
trudnych momentów – czy też całych okresów w swoim życiu –
pustyni. To co pomaga, to perspektywa, szansa, że zło, pustynia
kiedyś się kończy, że dzisiejsze problemy staną się głupstwem.
Patrząc za siebie, widzę w swoim życiu wiele takich momentów.
Czas pustyni i czas rezurekcji przeplatają się w życiu nieustannie.
Dotyczy to zarówno osób, jak i instytucji. Kiedy piszę te słowa,
mam świadomość, że Dzieło Lasek kroczy teraz przez pustynię.
Codzienna praca osób w nie zaangażowanych sprawia, że choć
pustynia wydaje się ogromna, to idąc od oazy do oazy, dotrzemy do kresu pustyni. W tym miejscu chcę bardzo podziękować
wszystkim tym, dla których praca w Laskach nie jest tylko etatem.
Nie chciałbym tutaj rozpisywać się o codzienności, ale chcąc
utrzymać ciągłość tego, co robimy najlepiej, czyli zapewnienia
szerokiej oferty wychowawczej, rewalidacyjnej czy edukacyjnej,
musimy pamiętać, że choć Laski w swej istocie nie są firmą,
przedsiębiorstwem, to jednak liczba placówek, inicjatyw, działalności nakłada na nas konieczność przyjmowania rozwiązań
ze świata korporacji. Stąd wynikają często trudne, choć niezbędne decyzje.
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W każdej wędrówce towarzyszą nam ludzie; jak są oni ważni,
wiedziała Założycielka, która niejednokrotnie w swoich pismach
wspomina różne ważne dla Niej osoby. Od nas, zaangażowanych
w Dzieło, zależy jego kształt i jakość, będzie ono takie, jak osoby
je tworzące.
Bez codziennej pracy sióstr i pracowników świeckich nie byłoby rozwoju Dzieła. Bez ludzi dobrej woli i Przyjaciół Lasek nie
można byłoby realizować wielu inicjatyw. To dzięki ich ofiarności
możemy towarzyszyć osobom niewidomym i słabowidzącym na
każdym etapie ich życia, wspierać ich w realizacji planów i marzeń.
Wielkanoc to czas zwycięstwa, triumfu Życia nad śmiercią,
Dobra nad złem. Niech ten okres będzie dla nas wszystkich czasem pokonywania własnych słabości i trudów codzienności.
Niech Zmartwychwstały wskazuje nam drogi, którymi mamy
podążać każdego dnia.
Na koniec chciałbym przywołać słowa ks. Jana Twardowskiego:
Na Wielkanoc chciałbym złożyć krótkie życzenia wierzącym
i niewierzącym. Czego nam, wierzącym, dzisiaj życzyć? Chyba
tego, żebyśmy stawiając sobie czasem pytania: po co się urodziłem?
po co żyję? dlaczego ucieka mi doczesne szczęście? dlaczego cierpię?
dlaczego umieram? – stale przypominali sobie Jezusa zmartwychwstałego, który jako człowiek przebył ludzkie życie, cierpienia,
straszną śmierć i w cierpieniach, kłopotach życiowych przedarł się
do Pana Boga i do Niego przeniósł nasze człowieczeństwo. Żebyśmy
nie patrzyli na nasze kłopoty, cierpienia, śmierć jak na nieszczęście,
ale jak na przedzieranie się do Boga. Jest to w życiu takie trudne,
trudniejsze od wspinaczki na górę. Niewierzącym życzyłbym, aby
postawili sobie pytanie: a jeśli jest prawdą, że Jezus zmartwychwstał, to jak będę wyglądał ze swoją niemądrą niewiarą?
Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu TOnO
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Na Wielkanoc
Gdy otacza nas wiele spraw, których nie rozumiemy,
gdy słuchamy wiele słów niezrozumiałych,
wzrasta w nas coraz bardziej pragnienie,
by Zmartwychwstały Jezus dołączył się do nas w wędrówce
i nadawał sens naszego poszukiwania PRAWDY, DOBRA,
by wypełniał nasze widzenie, rozumienie i pragnienia:
swoją logiką pełnienia Woli Ojca
tak, abyśmy już więcej nie mówili: a myśmy się spodziewali.
Aby TYLKO ON dawał nam światło,
a nie nasze uczucia, emocje czy słowa ...
Życzę spotkania ze Zmartwychwstałym
podczas drogi ... czasem w zwątpieniu ...
w otwartości serc i ciągłym pragnieniu,
by pozostawał z nami, bo ma się ku wieczorowi,
by przyjąć od Niego na drogę CHLEB
zawierzenia i świadectwa o Jego miłości.
Z zapewnieniem o łączności w modlitwie
s. Radosława Podgórska
Przełożona Generalna
Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża

s. Radosława Podgórska FSK – Na Wielkanoc
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Władysław Gołąb

Od Popielca do Wielkanocnego Poranka

S

toimy u progu Wielkiego Postu. Jeszcze brzmią we mnie słowa
kapłana posypującego głowę popiołem: „Z prochu powstałeś
i w proch się obrócisz” oraz „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To, że powstałem z prochu, potwierdza Biblia w Księdze
Rodzaju, ale że zmartwychwstanę i powołany jestem do życia
wiecznego, dowiaduję się od Chrystusa na kartach Ewangelii.
Muszę się jednak nawrócić. Temu ma służyć okres Wielkiego Postu. Często rozumiemy nawrócenie jako przestrzeganie przepisów
kościelnych, np. zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych, uczestniczenie we Mszy świętej, rekolekcjach wielkopostnych itp. A to bardzo mało.
Post to przede wszystkim zerwanie z tym, co oddziela mnie
od Chrystusa. Dla każdego z nas będzie to inny program. Pamiętam, jak swoje coroczne założenia zmieniałem i niestety często
ich nie realizowałem. Sięgnijmy po pomoc do Księgi Izajasza.
Prorok woła:
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać;
dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,

Władysław Gołąb – Od Popielca do Wielkanocnego Poranka
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nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. (Iz. 58,6-8)
Apogeum Wielkiego Postu to Triduum Paschalne. Przypominają mi się lata okupacji. Uroczystości Triduum władze okupacyjne przeniosły na godziny poranne. Po Mszy św. Wielkiego
Czwartku w naszym sulejowskim kościele przeniesiono Pana
Jezusa do ciemnicy, ulokowanej w korytarzyku łączącym główną
nawę z zewnętrznym wejściem do zakrystii. My, ministranci,
mieliśmy czuwać przez cały czwartek, klęcząc przed ciemnicą.
Do dziś pamiętam, jak dużo wzruszeń dała mi ta adoracja. Korzystałem z dużego modlitewnika mojego ojca, gdzie było wiele
różnego rodzaju modlitw, co pozwoliło mi unikać rozproszeń.
W Wielki Piątek Najświętszy Sakrament księża przenieśli procesyjnie do Grobu Pańskiego, wspaniale urządzonego w prawej
nawie kościoła. Nawa była zaciemniona, w głębi leżała figura
Pana Jezusa, wszędzie pełno kwiatów i palące się świece. Przed
grobem za specjalną balustradą stały dwa klęczniki dla nas, ministrantów. To, co nas najbardziej fascynowało, to dwóch uzbrojonych strażaków w błyszczących hełmach z toporami na ramieniu.
Robili wrażenie kamiennych posągów, stali bez ruchu, a jak mi
się wydawało, nawet bez mrugnięcia powiekami. Wspaniałym był
dla nas ceremoniał zmiany warty. Gorzej rzecz się miała z moją
modlitwą, gdyż więcej myślałem o strażakach niż o Panu Jezusie
w grobie.
Wielka Sobota – to ceremoniał święcenia potraw w wybranych domach naszego miasteczka. Oczywiście powściągliwość od
pokarmów mięsnych obowiązywała od uroczystego hymnu „Gloria” w Wielki Czwartek aż do Rezurekcji w niedzielny poranek.
Kulminacją Triduum Paschalnego już od lat przedwojennych
była procesja rezurekcyjna o wschodzie słońca. Jako ministrant
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z zapałem dzwoniłem i śpiewałem „Wesoły nam dzień dziś nastał”
– tę piękną pieśń z XVII wieku, która rozpoczynała uroczystość.
Byłem dumny, bo znałem na pamięć wszystkie 17 zwrotek. Procesja, której towarzyszyły wystrzały z kalichlorku, organizowane
przez starszych chłopców, trzykrotnie okrążała kościół, po czym
rozpoczynała się Msza św.
Chciałbym wspomnieć Rezurekcję z 1 kwietnia 1945 roku.
Byłem już osobą ociemniałą po wypadku. Na Zachodzie trwała jeszcze wojna. W Sulejowie kwaterowały wojska radzieckie.
Natomiast wszędzie zalegały zwały zniszczonej broni, a czasem
działającej jeszcze broni pancernej. Na cześć procesji rezurekcyjnej okoliczni chłopi zaczęli strzelać z armat, usuwając z kul
śmiercionośne pociski. Przeraziło to oficerów radzieckich, ale
gdy dowiedzieli się, że to na chwałę Zmartwychwstałego Pana,
sami urządzili taki wybuch, że w pobliskich domach wyleciały
szyby. Stąd wniosek, że w każdym człowieku tkwi potrzeba wielbienia Boga…
Tyle wspomnień. Czy rzeczywiście nawróciłem się i wierzę
w Ewangelię? Czy zerwałem z tym, co oddziela mnie od Chrystusa? Wielki Post ma przygotować nasze serca na Zmartwychwstanie Jezusa tak, abyśmy w Poranek Wielkanocny radośnie
trzykrotnie odśpiewali: „Alleluja”!
* * *
Życzę Drogim Państwu radosnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech to, co smutne i ciemne w naszym
codziennym życiu, rozświetli Łaska Boża.

Rozmyślania
Ks. Edward Engelbrecht

Jezu – bądź moją „Różą”

D

zień Zmartwychwstania Pana Jezusa to dzień tryumfu
1.
i zwycięstwa! To nasze największe święto! Chrystus
żyje! Chrystus pokonał śmierć i żyje w chwale nieba! Chrystus zmartwychwstał i żyje w Kościele! Chrystus zmartwychwstał
i żyje w naszych sercach! Niech ten dzień opromienia nas radością! Niech nam ten dzień zawsze przypomina: Jezus – „Życie”
zwyciężył śmierć i wyzwolił nas z niewoli grzechów.
2. Teraz już tylko zależy od nas, czy to wielkie DOBRO NADPRZYRODZONE zaakceptujemy i… pokochamy. Święty Augustyn (354–430) przypomina nam: „Stworzyłeś nas, Boże, bez nas,
ale zbawić nas bez nas nie możesz”.
3. Chciałbym na tym miejscu przypomnieć utwór pt. „Róże”
R.M. Rilkego (1875–1926), austriackiego liryka, który wywarł
duży wpływ na współczesną poezję. Rainer Maria Rilke miał zwyczaj wieczorem po pracy wychodzić na spacer ze swoją koleżanką.
Bardzo często przechodzili obok domu, w którego bramie żebrała
niewidoma staruszka. Koleżanka Rainera nie przechodziła obojętnie obok tej kobiety. Na ile ją było stać, ofiarowywała jej, kładąc
na dłoń, trochę pieniędzy. Pewnego dnia, kiedy przechodzili
w pobliżu żebrzącej staruszki, zapytała Rilkego: „Dlaczego ty jej
nic nie dajesz”? Poeta odpowiedział z uśmiechem: „Dam jej coś,
co ją w pełni zadowoli”. I rzeczywiście. Następnego dnia podszedł
do niej i ofiarował jej różę. Kiedy niewidoma staruszka zorientowała się, co otrzymała, przytuliła różę do serca. Nazajutrz, kiedy
przechodzili obok miejsca, gdzie żebrała niewidoma kobieta, nie
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było jej tam. „Czym ona żyje, skoro nie żebrze?” – pytała Rilkego
jego koleżanka. Rilke odpowiedział krótko – „Różą!”.
Tak bywa często na tym świecie, że jedni dają do ręki, inni do
serca. Ci dają najwięcej.
4. Zmartwychwstały Jezus zawsze ofiarowuje nam tylko to,
co nas ubogaca do tego stopnia, że stajemy się świętymi i zasługujemy na niebo. Kiedy i gdzie On to sprawia? W sakramentach
świętych. I tak w sakramencie Chrztu Świętego ofiarowuje nam
pełne odrodzenie duchowe, a w Eucharystii – konsekrowanym
kawałku chleba i napoju, który jest Krwią Jego – daje nam siebie
i to w obfitości: „Kto spożywa ten Chleb i pije Krew moją, ma
życie w sobie i Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Tak więc
Bóg-Człowiek Zmartwychwstały przychodzi do nas, aby nas
uczynić podobnymi do Niego. „Oto wielka tajemnica wiary!”.
Podobnie ubogaca nas Jezus Zmartwychwstały w pozostałych
sakramentach, a zwłaszcza w sakramencie pokuty.
5. Święty Tomasz z Akwinu (1225–1274) potrafił głęboko
wniknąć w tajemnicę życia Zmartwychwstałego Jezusa i otworzyć
Mu szeroko swoje serce.
Pewnego dnia – jak podają akta beatyfikacyjne – po napisaniu
części „Sumy Teologicznej” – poszedł do kaplicy, aby podziękować Panu Jezusowi za pomoc w pisaniu tej pracy. I oto usłyszał
głos Jezusa Zmartwychwstałego: „Tomaszu – dobrze napisałeś,
co chcesz otrzymać?”. Tomasz odpowiedział: „Nic Panie, za wyjątkiem Ciebie”.
6. Głęboka pobożność karmi się modlitwą. Niech ona będzie
między innymi taka: „Jezu – bądź dla mnie ukochaną Różą”.

ks. Alfons Józef Skowronek – Jezus powstał z martwych...
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ks. Alfons Józef Skowronek

Jezus powstał z martwych, byśmy osiągnęli Niebo

B

yć może, że bez Boga można dostatecznie dobrze żyć, lecz czy
da się bez Niego umierać? Co staje się z człowiekiem i jego
światem, kiedy w swe rozważanie włączy refleksję o śmierci? Tej
sytuacji nie jest w stanie nie brać pod uwagę także religia i tego
też nigdy nie czyniła. Zajmowała się natomiast – jak pewnie żadna inna – tym, co nadejdzie u samego końca i stworzyła w tym
celu własną dyscyplinę: eschatologię. Oto niezrównany passus
z Listu św. Pawła: „A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się
w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
«Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje
zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem zaś
śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki
za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,
że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.” (1 Kor 15, 54-58)
Chrześcijaństwu towarzyszyła podziwu godna dynamika nadziei, której moc bez trudu przekraczała linię grzechu i rozwiązywała także zagadnienia przyszłości Kosmosu i tego, co w perspektywie wiary nazywamy Niebem.
Czym jest Niebo, czym jest wiekuista szczęśliwość? Można
sformułować bardzo zwięzłą odpowiedź: Niebo jest bezwzględnym ustanowieniem Bożego Królestwa przepowiadanym przez
Jezusa, jednym słowem: pełnią wolności. Wymiary tej zwięzłej
wypowiedzi można nieco rozwijać. Dla człowieka Niebo jest
pozyskaniem pełnej własnej tożsamości; pozytywnie wiąże się
z tym zachowanie własnej cielesności. Nie oznacza to kontynuacji
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ziemskiego ciała, które nieuchronnie się rozkłada. Ale przecież
już za życia odnawiają się nieustannie nasze komórki, aż do ich
pełnej wymiany, przy czym nasze osobowe JA substancjalnie się
nie zmienia.
Niebo jest pojednaniem z miłosiernym Ojcem i ludźmi. Jest
uwolnieniem od relacji: koszty–zysk. Jest wyrzeczonym Bogu
bezwarunkowym TAK. Jest Miłością. Nigdy nie wyczerpaną
i wręcz zalewającą człowieka.
I w ten sposób jest świętem wiekuistego życia.

Jezus Chrystus z Nazaretu

Roman Brandstaetter

Oblicze Jego jaśniało jak błyskawica

S

iedzieli na ziemi, twarzami zwróceni ku jaskini, i zastanawiali się, kiedy zostaną zluzowani. Zmęczeni byli całonocnym
czuwaniem. Czas im się dłużył. W pośpiechu zapomnieli wziąć
z sobą kostki do gry. Właśnie jeden z nich sięgał do sakwy po
suszone daktyle, gdy usłyszeli potężny huk, dochodzący nie wiadomo skąd. Z nieba? Spod ziemi? Od strony pustyni? Od strony
Jerozolimy? Nadsłuchiwali czujnym uchem doświadczonych żołnierzy, którzy umieli ustalać pochodzenie i charakter wszelkich
łoskotów, wybuchów, trzasków, grzmotów i świstów – nabyli
tego doświadczenia podczas wypraw wojennych – a nawet bez
trudu odróżniali szelest gałęzi poruszonej wiatrem od szelestu
tej samej gałęzi nieopatrznie potrąconej przez skradającego się
wroga. Zjawisko nie powtórzyło się, uspokoili się więc i podzieliwszy się daktylami, spożywali je w błogiej nadziei, że o świcie,
który według ich obliczeń powinien już wkrótce wzejść, nastąpi
upragniona przez nich zmiana straży.
I wtedy poruszyła się ziemia.
Lwi ryk wstrząsnął powietrzem. Skały podskoczyły jak młode jagnięta, przerażone zbliżaniem się drapieżcy, a były to skoki
ogniste, wykonane w przerażającej samowiedzy o bliskiej i zionącej grozą Obecności Pańskiej, i zarazem były one radosne, wielbiące i taneczne, przypominające ekstatyczne pląsy króla Dawida
przed Arką Przymierza. Góra pląsała w zapamiętałym uniesieniu,
pląsały przerażone skały i pląsała dygocąca ziemia, a góra skakała
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jak cielę, a ziemia skakała jak młody bawół, a grzmiący głos Pana
grzmiał z najgłębszej głębi i hukiem przynaglał górę do coraz
żarliwszych pląsów.
Nieprzytomni ze strachu strażnicy, leżąc na ziemi, która
tymczasem uspokoiła się i spoczywała bez ruchu jak wyczerpany tancerz, ujrzeli światło oślepiającej błyskawicy, sięgającej od
nieba do progu grobowej jaskini. Opowiadając potem Kajafie
i jerozolimskim kapłanom dzieje tej nocy, uparcie twierdzili, że błyskawica miała kształt człowieka odzianego w białą
jak śnieg szatę, co zresztą było całkowicie obojętne dla synów
Izraela, dla których mimo ich skłonności do obrazowego myślenia ważna była tylko treść zjawiska – o czym mieliśmy już
możność wielokrotnie się przekonać – a nie jego kształt. Zatem
nie rozstrzygając trudnego dylematu, jaki kształt miała błyskawica, pragniemy jedynie stwierdzić na podstawie opowiadania
strażników, że Moc objawiona w błyskawicy odwaliła kamień
grobowy, a odwaliwszy go – podobny był teraz do powalonego
olbrzyma – usiadła na nim i, odziana w błyskawicowe światło
jak w płaszcz o oślepiającej bieli, siedziała niema i strażująca
u stóp otwartego Grobu.
W przeźroczystym powietrzu trzepotały przebudzone cienie,
przybyłe z odległego czasu, tęskniące za ostatecznymi narodzinami, głosy nigdy nieprzemijające, cienie i głosy pustynnych
praojców koczowniczego plemienia, które wyszło przed wiekami
z chaldejskiego Ur – któż mógł wiedzieć, że to wyjście było początkiem największych wydarzeń w dziejach ludzkości – a wychodząc
na wielką wędrówkę, brało ze sobą w swej pamięci, jak w ogromnych jukach, wspomnienia o przodkach, i tak obładowane ciężarem Boga, cieni i głosów szło przed siebie aż do Ziemi Obiecanej,
i ani razu nie zapomniało o swoich przodkach, a przodkowie nie
zapomnieli o swoich potomkach, i wciąż byli przy nich obecni,
i wciąż swoją obecnością przypominali żywym, że czekają jedni
i drudzy – żywi i umarli – na ucieleśnienie przyrzeczenia danego
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im przez Jahwe. Pamięć Izraela jest jak łańcuch, którym przykuty jest do niezniszczalnej wspólnoty umarłych, napełniających
głębinowy nurt jego trwania oddechem nieskończoności, tym
wizerunkiem następstwa i porządku czasu, wywodzącego się
od Jahwe, Ojca rodu i wiecznego jego Przodka. Więc trzepotały
przebudzone cienie, szumiały w zaroślach, wśród drzew, wśród
kamieni wstrząśniętych poruszeniem ziemi, i wstępowały w sny
potomków, w ich majaczenia zaprószone wspomnieniami, leżące
głęboko pod warstwami urodzajnej nieświadomości, i trzepotem,
szumem i szelestem dawały im znać o wielkiej Pustce wykutej
w skale – Izrael wiedział, co oznacza Święta Pustka, bo puste było
miejsce Elohim w Kodesz Hakodeszim – i tak trzepocząc, szumiąc i szeleszcząc, płonęły w snach Jeszuruna cienie czuwające,
wierne Panu i swojemu czuwaniu.
Wytrzymałość ludzkiej wrażliwości ma swoje granice. Zimne
ciarki przebiegły po plecach strażników, którzy szczękając zębami uciekli.
Świtało. Księżyc zgasł. Zza gór Moabu jak złote źrebię wyskoczyło słońce i rozpoczęło rączy bieg po niebie. Rosa, która w nocy
pokryła ziemię, szybko parowała w przybierającym skwarze dnia.

Pusty grób

B

yło już jasno, gdy niewiasty, smucąc się i rozpamiętując męczeńską śmierć Rabbiego, zdążały pod górę, aby uczcić Jego
grób i po raz ostatni uwielbić doczesne szczątki Człowieka, u którego boku przez trzy lata kształtowały swoje dusze i spełniały
z oddaniem i wiernością służebne posługi. Udając się do grobu,
miały pierwotnie zamiar prosić kilku apostołów, aby im towarzyszyli w żałobnej drodze i usunęli kamień zamykający wejście do
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jaskini, ale bystra Salonie po namyśle wytłumaczyła niewiastom,
że nie powinny wystawiać na próbę mężów, w których duch
osłabł, a przezorność wzięła górę nad rozwagą. Czy miały prosić
po to, aby im odmówili? Po co ich narażać na jeszcze większy
upadek ducha? Ci, którzy w obawie o własne bezpieczeństwo
uciekli i ukryli się, na pewno nadal przeżywają ten sam lęk, a ich
nogi są wciąż gotowe do dalszego pierzchania. Zaniechały więc
zamiaru i poszły same, i idąc kłopotały się, wiedziały bowiem,
że same nie zdołają przetoczyć olbrzymiego głazu, chociaż przyzwyczajone do prac gospodarskich niejeden dźwigały ciężar, obracały żarna, nosiły kosze z owocami i ugniatały bosymi stopami
winną latorośl. Usunięcie grobowego kamienia było ponad ich
siły. Stanęły na szczycie Golgothy. Słońce zalało Jerozolimę potopem jarzącego się światła. Trzy krzyże z oliwnego drzewa, które
jeszcze wczoraj były narzędziami okrutnej męki, w słonecznym
blasku dnia traciły swój groźny wyraz i przypominały trzy ptaki
o szeroko rozpiętych skrzydłach, gotujących się do dalekiego
odlotu. Na dole miasto wrzało rojnym życiem. Przez Via Romana
ciągnęły karawany wielbłądów, objuczone towarami, ryczały osły,
szli handlarze, rzemieślnicy. Życie toczyło się swoim zwykłym,
codziennym biegiem. Niewiasty, westchnąwszy nad tą gorzką
i nieczułą codziennością i zgiełkiem ludzkiego życia, płynącego
obojętnie utartą drogą wokół męczeńskiej góry, zeszły w dolinę
i pięły się po jej przeciwległym zboczu, rozglądając się wokoło
w poszukiwaniu ludzi, którzy by pomogli im usunąć głaz sprzed
jaskini. Było pusto i cicho. Przystanęły. Mimo wielu słusznych zastrzeżeń postąpiły nierozważnie, nie prosząc apostołów o pomoc.
Cóż mają teraz uczynić? Zawrócić? Czekać? Mariamne z Magdali
spojrzała ku stokowi, przyłożyła dłoń do czoła, aby osłonić oczy
przed promieniami słonecznymi i, wskazując wyciągniętym palcem na grób, krzyknęła:
– Ktoś odwalił kamień!

Roman Brandstaetter – Pusty grób
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Niewiasty spojrzały i krzyknęły:
– Odwalono kamień!
Stały obezwładnione przerażającym odkryciem, po czym
pobiegły ku grobowi i zdyszane, półżywe ze zmęczenia, stanęły
przed ciemnym wejściem, obok którego leżał głaz wewnętrzną
stroną zwrócony ku górze, z czego należałoby wnioskować, że
jakaś ogromna moc wysadziła go z koleiny i cisnęła o ziemię.
Z grobu zionęło chłodem i ciemnością. Pochyliły głowy, zajrzały
do środka i ostrożnie, na palcach, jakby się bały, że nieostrożnymi
ruchami mogą spowodować rumor i obudzić Rabbiego, weszły
do przedsionka, i ciasno do siebie przytulone, utkwiły spojrzenia
szeroko wytrzeszczonych oczu w mroku wypełniającym wnętrze
grobowca. Był pusty. Zdusiły w sobie krzyk. Patrzały na kamienną
ławę, na porzucone opaski, chustę, prześcieradło, na ściany, na
podłogę i znów na kamienną ławę.
– Grób jest pusty – szepnęła Mariamne z Magdali.
– Nie ma Go – szepnęła Salonie.
– Co się stało z Jego ciałem? – rzeczowe pytanie Hany podziałało na nie wstrząsająco.
– Kto je zabrał? – dorzuciła Mariam, matka Jaakowa, i tym
pytaniem, które wypływało z pytania Hany jak rzeka ze źródła,
wprowadziła zamęt do duszy swojej i reszty niewiast.
– Tak, ktoś je zabrał – zawyrokowała Mariamne z Magdali
i... zmrużyła oczy.
W drżące ze strachu niewiasty uderzył jaskrawy blask, bijący
znad kamiennej ławy, płomień o olśniewającej bieli i nadzwyczajnej mocy, jeden z tych płomieni, który pali się i nigdy się nie spala, i jest zarazem płomieniem i głosem, płonącym i mówiącym.
Niewiasty padły na twarze i usłyszały Głos, który mówił:
– Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jeszuy z Nazarethu, Ukrzyżowanego. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma
Go tutaj.
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Niewiasty, mimo zapewnień Głosu, że nie powinny go się
bać, zdjęte przewidującym strachem, poderwały się z ziemi
i uciekły, i biegnąc zboczem w dół, blade i nieprzytomne, zatrzymały się dopiero na dnie doliny i tutaj w bezpiecznej odległości
od grobu poczęły zastanawiać się nad pochodzeniem, treścią
i znaczeniem zasłyszanych słów. W zgodnej jednomyślności
stwierdziły, że był to Głos widzący i natchniony, a ponieważ
ton jego był mocny i dźwięczny, utwierdziły się w przekonaniu
o jego młodzieńczej naturze i nazwały go po prostu młodzieńcem. Ale najważniejsze jest to, co powiedział. A powiedział
rzecz niesłychaną! Niewiarygodną! Wykraczającą poza wszelką
ludzką świadomość! Poza wszelkie wyobrażenie! Powiedział,
że Rabbi żyje! Żyje! Co znaczy, że Rabbi żyje? Jak może żyć
człowiek, który został ukrzyżowany i umarł – na ich oczach
– na krzyżu! Stały osłupiałe, odurzone widzeniem, olśnione
i zarazem wątpiące o prawdziwości tego, co widziały, i im dłużej
zastanawiały się nad nadzwyczajnością zjawiska, tym silniej
uzmysławiały sobie jego nieprawdopodobieństwo i upewniały
się w przekonaniu o omylności swoich oczu i uszu, które widziały i słyszały to, czego nie było i co nie zostało powiedziane. A jednak widziały i słyszały, i potwierdzały to zgodnym
świadectwem swoich ust. Powiedział, że Rabbi żyje! Jeżeli żyje,
dlaczego się ukrywa? Im więcej stawiały sobie pytań, tym mniej
odnajdywały odpowiedzi. Każda ich pewność pełna była wątpliwości, a każda wątpliwość wypierana była przez pewność.
Zagubione w chaosie rozstrząsań i zmiennych sądów, doszły do
przekonania, że jedynym niewątpliwym faktem jest pusty grób.
Tę wiadomość postanowiły przekazać apostołom i zataić przed
nimi widzenie tajemniczego młodzieńca i wypowiedziane przez
niego słowa. Mąż jest mężem. Niewiasta jest tylko niewiastą.
Świadectwo niewiasty nie jest świadectwem pełnowartościowym, dlatego nie może ona zeznawać i świadczyć przed sądem.
Niech mężowie pójdą do grobu i wszystko sprawdzą, i zaświad-
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czą niezawodnym sprawdzeniem i niezbitym zaświadczeniem
synów praojca Adama. Skoro Pan stworzył kruchość niewiasty,
a moc położył w mężach, niechaj oni utwierdzają prawdę. Elohim wiedział, co robi.
I tak postanowiwszy, szybko udały się do domu Josefa bar
Nabuah, lewity.

Z notatnika

Maciej Jakubowski

Czasy globalnego nieporządku
i spotkanie z szaleństwem miłości

Z

końcem minionego listopada skończył się Rok Święty poświęcony miłosierdziu. Papież Franciszek jeszcze raz przypomniał wszystkim, że istnieje miłosierdzie, istnieje Bóg Miłosierdzia, który czeka, by się do Niego zwracać, z Jego miłosierdzia
czerpać, by potem bardziej w duchu miłosierdzia myśleć, działać,
żyć.
To była piękna inicjatywa papieża Franciszka – on sam deklaruje, że Duch Święty miał w niej swój udział – i był to dobrze
wykorzystany moment na przypomnienie tego co naprawdę ważne w tym trudnym czasie, który Papież nazywa wojną światową
w kawałkach, a pewien znany niemiecki polityk nazwał ostatnio
czasem globalnego nieporządku.
Tak rzeczywiście można określić ten czas: świat jest w stanie globalnego nieporządku – jest wojna na Bliskim Wschodzie,
na Ukrainie, w innych miejscach na ziemi, jest terroryzm, są
prześladowania, jest nędza, masowe migracje, kryzys instytucji
międzynarodowych – UE czy ONZ. I nie wiemy, co możni tego
świata wymyślą w najbliższym czasie…
Ale pośród tego bałaganu toczy się ten najważniejszy, główny
nurt historii. Wśród sprzeczności i zmagań, często dramatycznych, stopniowo dojrzewa i rozszerza się Królestwo Boże na
ziemi, trwa przygotowanie rodzaju ludzkiego na powtórne spotkanie z Chrystusem, gdyż to On, a nie nikt inny jest ośrodkiem
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wszechświata i historii (Jan Paweł II, Redemptor Hominis). To On
nadchodzi z przyszłości; to w Nim dotychczasowa historia ziemi
i ludzi na ziemi znajdzie swoje zwieńczenie, i w Nim, i przez Niego nastąpi otwarcie ku nowym czasom. I każdy człowiek spotka
Go osobiście, jeżeli nie wcześniej, to na końcu swojego życia na
ziemi. Chodzi jednak o to, by Go spotkać i spotykać wcześniej
– teraz, zwłaszcza teraz, w czasie tego globalnego nieporządku
i zamętu, powszechnej niepewności i trudnych doświadczeń, bo
On jest jak skała, na której można się mocno oprzeć. Bóg Ojciec
jest jakby dalej, a Chrystus jest blisko, jakby na wyciagnięcie ręki,
a nawet bliżej, i to On może, i chce, udzielać „skarbów”, których
nikt inny dać nie może: odpuszczenia win, grzechów i upadków;
pokoju i równowagi wewnętrznej; chwil radości nawet pośród
trudnych doświadczeń; odwagi i rozwagi, miłości, cierpliwości,
zdolności do przebaczania…
Nie ma więc dziś rzeczy ważniejszej i cenniejszej niż opowiedzenie się po stronie Chrystusa. Chciałoby się powiedzieć: jeżeli
nie przez żywą wiarę, to przez zdrowy rozsądek, a nawet – to
już oczywiście żart – przez chłodny rachunek zysków i strat:
bo to On jest i będzie ostatecznym zwycięzcą, ale także sędzią,
pełnym wielkiego miłosierdzia, ale jednak sędzią, który rozsądzi
i rozdzieli dobro od zła. Cokolwiek by się działo – z Nim warto trzymać!
Nie chodzi jednak o wybór jedynie intelektualny, a tym bardziej czysto deklaratywny albo uzasadniany tylko przez tradycję
i obyczaj. Chodzi o wejście w osobistą, bliską relację z Chrystusem przez modlitwę, studium, lekturę Pisma, przez sakramenty
– spowiedź, Eucharystię i komunię świętą.
Po co sakramenty, po co ta spowiedź? Przecież mogę się modlić po swojemu, wzywać Imienia Jezusa i prosić Go o miłosierdzie; przecież w każdym miejscu i w każdym czasie mogę wołać
tak jak ludzie Wschodu: Jezusie Chrystusie, Synu Boży, zmiłuj się
nade mną, grzesznikiem!
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Taka modlitwa, takie wołanie mają wartość i znaczenie, ale
relacji sakramentalnej nic nie zastąpi. Zamiast jakiegoś własnego
nieudolnego uzasadniania i przekonywania samego siebie, sięgam po tekst, który właśnie w tych dniach wpadł mi w ręce. To
fragment książki O. Leona Knabita z Tyńca („Rekolekcje z Ojcem
Leonem”, Tyniec, 2016). Tak pisze Ojciec Leon:
Nieogarniony Bóg, który wszystko stworzył i sam wszystkim
kieruje – stał się człowiekiem, jednym z nas. Zamknął się w okruszku czasoprzestrzeni – w śmiertelnym ludzkim ciele. Mało tego! Nie
dość, że Bóg stał się człowiekiem, to dał się ludziom zabić. Ale i tego
mało! Zanim dał się zabić, stał się... rzeczą. Bóg-Człowiek posunął
się do tego, że stał się chlebem. Bo przecież chleb nie jest osobą; jest
rzeczą. A Jezus zechciał, by postaci chleba i wina zawierały Jego
bóstwo i człowieczeństwo, Jego ciało i duszę...
Dlaczego Jezus popełnił takie szaleństwo? Chyba właśnie dlatego, że – jak powiedział jeden z nieżyjących już kaznodziejów
... oszalał. Oszalał z miłości. Z miłości do nas, ludzi. Chciał, aby
ludzie mogli do Niego przychodzić także wtedy, gdy On już będzie
u Ojca, który jest w niebie. Chciał, aby każdy człowiek miał do
Niego dostęp także po Wniebowstąpieniu – a więc także i dzisiaj.
Pan Jezus daje się w Eucharystii każdemu człowiekowi, czeka na
każdego i każdym się ucieszy…
Oto czym jest Eucharystia, w której uczestniczymy! Oto czym
jest Komunia Święta, którą przyjmujemy! Czy zastanawiamy się
nad tą wielką prawdą? Czy znajdujemy czas, by adorować Boga,
który pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie?
Sakramenty otwierają dostęp do tego szaleństwa miłości,
z którym nic nie może się równać. Dzięki temu dostępowi mam
szansę okruch tego szaleństwa przyjmować w siebie, nosić w sobie, a to ułatwia – w chwilach dobrych, a zwłaszcza w chwilach
trudnych, takich jak teraz – bycie, i człowiekiem, i chociaż trochę
chrześcijaninem, co wcale nie jest oczywiste ani łatwe (przebaczać
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nie 7 ale 77 razy, błogosławić, a nie przeklinać… i dużo innych,
podobnych „nie-drobiazgów”).
Na koniec nawiedza mnie refleksja: Po co właściwie to wszystko piszę? Żeby przekonywać i utwierdzać samego siebie? Pewnie
tak. Nawet na pewno tak. Ale jeżeli zdecyduję się „upublicznić”
tę notatkę, to może ktoś znajdzie w niej także coś dla siebie, może
ktoś coś usłyszy.
To jeszcze jedna dobra myśl napotkana w tekście pewnego jezuity, dotycząca osób, które mają trudności z pójściem do
spowiedzi: Są osoby, które mówią – nie mogę iść do spowiedzi,
muszę się najpierw jakoś ogarnąć, uporządkować, chociaż trochę poprawić. To błąd. Idź do spowiedzi właśnie taki jaki jesteś,
z całym bagażem rzeczy nieuporządkowanych, byle w szczerości
serca i bez udawania, a poprawiać się będziesz później i nie sam,
bo Chrystus będzie z tobą, będzie cię wspierał…

W zaciszu izdebki
Ludwika Amber

W stronę Zmartwychwstania
Ja znajdę i to wszystko pozbieram
tylko dobrze poszukam Ojcze
w książkach w modlitwach z ludźmi
wszystko w sobie ułożę na miejsce
w mojej starej przepełnionej pamięci
i w sercu gdzie zmieści się wszystko.
Znajdę – żeby jedno ziarno zabrać
ze sobą kiedy wyruszam w drogę
tych ostatnich lat – które pragnę udźwignąć
z Tobą Jezu – wytrwale idąc pod górę
do tej niebieskiej ciszy – ostatniego oddechu.
Wielki Post, marzec 2016
*

*

*
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Tryptyk Wielkanocny
I
OSTATNIA WIECZERZA
Jeszcze nie biczowali żołnierze
Twojego młodego ciała
nie wbili na czoło korony
nie idziesz jeszcze do Ogrodu
skąd tej samej nocy
będziesz wracał pod górę do Miasta.
Chleb w Twoich rękach jeszcze
świeży i wino dobre z przyjaciółmi
nikt jeszcze nie ucieka od Ciebie
tylko Judasz już wyszedł z domu.
Tej nocy
wszystko będzie ostatnie i pierwsze.
Później
zapiszą w tylu językach świata
te tajemnice – otwarte dla nas i niepojęte.
*

*

*

31

32

W zaciszu izdebki

II
„OTO CZŁOWIEK”
noc
siedzisz gdzieś w kącie
skulony ledwo widoczny
w mroku przedświtu
już jesteś więźniem
można zapomnieć
o dzbanku z wodą
strażnik ziewa
zmęczony drogą w ciemności
przez Dolinę Cedronu
Twoje oczy półprzymknięte
co widzą
za sobą przed sobą
dzień wiosenny w słońcu
ptak spłoszony furknął
z krzewu cierni
wstajesz sam
sam pod ścianą
„ECCE HOMO”
*

*

*
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III
TAJEMNICE BOLESNE
Lecę podskakując do Radosnych
i rozświetlają mnie Janowe
Tajemnice Światła – wody Jordanu
Chwalebne – są lotną podróżą
na skróty prosto do Nieba
jak na rysunku Jana od Krzyża
Krzyż – tu się zatrzymuję
cofam się – do późnego wieczora
nasłuchuję zgiełku zbrojnej straży
w cichym sennym Ogrodzie.
Przyznaję się otwarcie jak łza:
niełatwo iść za Tobą w noc
w szyderstwo wyroku
w żelazną pewność gwoździ
w samotność wyprężoną w Niebo
ale wyruszam –
każdego dnia idąc po Ziemi
*

*

*
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100. rocznica objawień w Fatimie
Józef Placha

Przesłanie Matki Bożej wciąż aktualne
W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę objawień Matki Bożej w portugalskiej Fatimie. 32 lata temu, kiedy z grupą
pracowników Lasek pielgrzymowaliśmy do tego sanktuarium,
nie przypuszczałem, że doczekam tej okrągłej rocznicy. Tymczasem rzeczywistość nabrała swoistego rodzaju przyspieszenia i w
maju br. świat przypomni sobie przesłanie tamtych wydarzeń.
Chciałbym wrócić do wspólnych przeżyć wspomnianej autokarowej pielgrzymki, którą opisywałem swego czasu na łamach
„Niewidomego Spółdzielcy”. Wydaje się, że mimo upływu czasu,
tamta relacja, uzupełniona o nowe treści, zyskała jeszcze bardziej na aktualności.

P

o przekroczeniu w Badajoz granicy hiszpańsko-portugalskiej
krajobraz nieco się zmienia. Przede wszystkim bogatsza roślinność: więcej palm daktylowych i łysych do połowy pni dębów
korkowych, oskubanych niczym świeżo strzyżone owce; co 8–9
lat stosuje się ten zabieg, który daje ogromne zyski, choć z pozoru
wydaje się on brutalną ingerencją człowieka w naturalne prawa
przyrody. Dobrze, że liczne tutaj migdałowce, eukaliptusy i oliwki
nie są poddawane podobnym zabiegom.
Coraz częściej mijamy osiołki z jukami lub zaprzężone do
dwukołowych wózków. Spotykamy też leniwie posuwające się
muły i swojsko klekocące bociany. Na poboczach dróg można
zauważyć objuczonych tobołkami pątników, sunących w Dolinę
Cova da Iria.
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Do Fatimy docieramy pod sam wieczór, gdzie w Domu Ojców
Marianów jesteśmy podejmowani ciepłą zupą, sardynkami z bagietką i szklanką młodego wina, co sprawia, że mimo zmęczenia,
nastąpuje szybka regeneracja sił.
Centralnym punktem w tej niedużej miejscowości w górach
Serra de Aire jest bazylika z wieżą z krzyżem na szczycie pnącą się
w górę na wysokość 65 metrów i kolumnadą okalającą olbrzymią
esplanadę, wzorowaną na Placu Świętego Piotra.
Sercem sanktuarium jest Kaplica Objawień – tuż przy kępce
niskich dębów – gdzie w 1917 r. od 13 maja do 13 października miały miejsce wydarzenia, które być może nie „wstrząsnęły”
światem, jak inne wypadki w Europie w tym czasie, ale weszły na
stałe w naszą historię. Mianowicie trójce dzieci: 10-letniej Łucji,
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9-letniemu Franciszkowi i 7-letniej Hiacyncie objawiała się Piękna Pani, nazywając siebie Matką Bożą Różańcową.
Wydarzenia te powtarzały się przez pół roku 13. dnia każdego
miesiąca, aż do zapowiedzianego i zarejestrowanego przez ponad
70-tysięczny tłum osobliwego zjawiska wirowania słońca wokół
własnej osi, oderwania się tarczy od firmamentu i jej spadania ku
ziemi. Zjawisko to trwało około 10 minut. W toczonych przez pół
roku rozmowach Matki Bożej z dziećmi zawarte było przesłanie,
w którym – pomijając szczegóły – wzywała ludzi do modlitwy
(zwłaszcza odmawiania różańca) i pokuty. Zapowiedziała też
zakończenie działań wojennych oraz rychłą śmierć Franciszka
i Hiacynty. Była jeszcze jedna część objawienia, która pozostała
nieujawniona. Siostra Łucja – świadek wydarzeń fatimskich –
w 1941 r. przekazała specjalny list ówczesnemu biskupowi Leiria:
Jose Correia da Silva, by następnie przekazać go papieżowi. Jan
XXIII w 1958 r. otworzył zapieczętowaną kopertę, ale nie ogłosił
listu publicznie. Treść znana była również Janowi Pawłowi II.
W 2000 r. Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano w specjalnym
oświadczeniu podał do publicznej wiadomości treść listu, jednocześnie dając odpór rozmaitym domysłom. Opinię teologiczną
na ten temat przedstawił ówczesny Prefekt Kongregacji Nauki
i Wiary – kardynał Joseph Ratzinger:
„Dochodzimy w ten sposób do ostatniego pytania: co oznacza «tajemnica fatimska» jako całość złożona z trzech części?
Co ma nam powiedzieć? Przede wszystkim musimy stwierdzić
za kardynałem Sodano, że «wydarzenia, do których odnosi się
trzecia część ‚tajemnicy fatimskiej’, zdają się już należeć do przeszłości». Jeżeli były tu przedstawione konkretne wydarzenia, to
należą już one do przeszłości. Kto się spodziewał sensacyjnych
przepowiedni apokaliptycznych o końcu świata lub o przyszłych
wydarzeniach historycznych, z pewnością dozna zawodu. Fatima
nie pozwala nam zaspokoić tego rodzaju ciekawości, podobnie
zresztą jak cała wiara chrześcijańska nie chce i nie może być po-
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żywką dla naszej ciekawości. To, co pozostaje, mogliśmy dostrzec
od razu na początku naszych rozważań nad zapisem «tajemnicy»:
jest to zachęta do modlitwy, ukazanej jako droga do «zbawienia
dusz», a zarazem wezwanie do pokuty i nawrócenia.
Chciałbym na koniec – stwierdza kard. J. Ratzinger – powrócić jeszcze do kluczowych słów «tajemnicy fatimskiej», które
słusznie zyskały wielki rozgłos: Moje Niepokalane Serce zwycięży. Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez
kontemplację Boga jest silniejsze niż karabiny i oręż wszelkiego
rodzaju. Fiat wypowiedziane przez Maryję, to słowo Jej serca,
zmieniło bieg dziejów świata, ponieważ Ona wydała na ten świat
Zbawiciela – ponieważ dzięki Jej «tak» Bóg mógł się stać człowiekiem w naszym świecie i pozostaje nim na zawsze. Szatan ma moc
nad tym światem, widzimy to i nieustannie tego doświadczamy;
ma moc, bo nasza wolność pozwala się wciąż odwodzić od Boga.
Od kiedy jednak sam Bóg ma ludzkie serce i dzięki temu skierował wolność człowieka ku dobru, ku Bogu, wolność do czynienia
zła nie ma już ostatniego słowa. Od tamtej pory nabiera mocy
słowo: «Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat» (J 16, 33). Orędzie z Fatimy wzywa nas, byśmy
zaufali tej obietnicy”.
A zatem, nie wdając się w szczegóły, wydarzeń z Fatimy nie
należy odczytywać w kategoriach niezdrowej sensacji i kojarzyć na siłę z podtekstami politycznymi z katastroficznymi przepowiedniami włącznie. To co stało się w tamtym czasie, było
i jest nadal ostrzeżeniem dla nas wszystkich – zarówno tych na
Wschodzie, jak i na Zachodzie. Zwłaszcza teraz, w dobie zagrożeń
nie tylko militarnych, ale również moralnych i ekologicznych.
Nadszedł czas opamiętania: zawrócenia z drogi przemocy i zła,
ukrytego czasem pod różnymi postaciami. Zaniepokojony papież
Jan Paweł II, który w pierwszą rocznicę zamachu na jego życie
przybył do portugalskiego sanktuarium, powiedział: „...wielu
chrześcijan poszło w kierunku przeciwnym niż wskazywało orę-
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dzie Pani z Fatimy. Grzech zyskał tak bardzo prawo obywatelstwa
– a negacja Boga rozprzestrzeniła się w ludzkich światopoglądach
i programach! Ale właśnie dlatego to ewangeliczne wezwanie
do pokuty i nawrócenia, wypowiedziane słowami Matki, jest
nadal aktualne”.

Matka Boża z Janem Pawłem II

Słowa Jana Pawła II wypowiedziane 35 lat temu warto raz
jeszcze przypomnieć w kontekście tegorocznych obchodów setnej
rocznicy objawień fatimskich; ich treść wydaje się być jeszcze
bardziej aktualna niż kiedykolwiek.
Wzdłuż betonowej powierzchni lekko nachylonej ku centrum
placu, ciągnie się na odcinku kilkuset metrów ścieżka wyłożona
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płytami, którą posuwają się na kolanach pątnicy; obchodzą oni
dookoła miejsce, gdzie na kamiennej kolumnie stoi kilkudziesięciocentymetrowa, wykonana z białego marmuru, figurka Matki
Bożej z różańcem w dłoniach. Część pielgrzymiego orszaku sunie
wolno i bezszelestnie, inni zamaszystymi ruchami wytrawnych
pokutników szybko przemykają wokół ołtarza. Znakiem zwiastującym zbliżanie się kolejnego pielgrzyma jest rytmiczne szuranie
skórzanymi ochraniaczami, nakładanymi na zmęczone kolana.
Stopy najczęściej są obandażowane dla usztywnienia kostki lub
dla zabezpieczenia istniejących skaleczeń.
Aby właściwie przeżyć to, co zdarzyło się sto lat temu w Fatimie, niekoniecznie trzeba tam być fizycznie, by włączyć się
w pokutniczy łańcuch pielgrzymów sunących na kolanach wokół ołtarza i figury Matki Bożej Różańcowej. Najważniejsze, aby
odczytać do końca Jej przesłanie i wcielać je w życie. A to można
realizować w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną.

Bez aureoli
14.04 br. mija 100 lat od śmierci Ludwika Zamenhofa.
Stworzył on nowy system porozumiewania się, aby zbliżyć ludzi o różnych językach do siebie. Nazwano ten system językiem esperanto. Wielkim propagatorem esperanto w Polsce był
ociemniały kapitan Jan Silhan, który w 1937 r. objął funkcję
przewodniczącego UABO (Międzynarodowa Federacja Samopomocowa Związków Niewidomych) z siedzibą w Szwecji.
Organizacja ta w swej działalności posługiwała się językiem
esperanto. Z inicjatywy Silhana w latach 50-tych PZN podjął
wydawanie w kraju kwartalnika „Pola Stelo”. W latach 90-tych
z przyczyn ekonomicznych kwartalnik przestał się ukazywać.
Po śmierci Silhana przez 14 lat redaktorem „Pola Stelo” był
ociemniały Józef Śmietanko.
Od Redakcji
ks. Zygmunt Podlejski

Ludwik Łazarz Zamenhof
1859–1917

W

łaściwie Eliezer Lewi Samenhof, człowiek, który nie chciał
się pogodzić z faktem, że ludzie różnią się z powodu wyznawanej religii, używanego na co dzień języka, praktykowanych
obyczajów i kilku innych cech, co w sumie straszliwie komplikuje życie, rodzi napięcia, nieporozumienia, zamieszki i wojny.
Był przekonany, że ludzie są przede wszystkim ludźmi. To ich
powinno jednoczyć i mobilizować do intensywnej pracy nad
wspólnym dobrem. Był marzycielem, wizjonerem i idealistą. Idealiści nigdy nie mają spokojnego życia, bo denerwują zwykłych
zjadaczy chleba, zmuszając ich do myślenia. Myślenie wymaga
odwagi i wysiłku.
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Urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku, za panowania Aleksandra II, cara Wszechrusi. Białystok był wtedy kotłem,
w którym mieszały się żywioły polskie, rosyjskie, żydowskie i niemieckie. Była to mieszanka wybuchowa, bo poszczególne grupy
narodowe nie pałały do siebie płomienną miłością. Ludzie mówili
kilkoma językami, kpili z siebie nawzajem, odwiedzali kościoły,
cerkwie, synagogi i zbory. Jedynym, co ich rzeczywiście zbliżało,
była okowita, czyli gorzałka. Cały ten kocioł pod ciśnieniem jakoś
funkcjonował. Aleksander II był carem stosunkowo ugodowym
i postępowym.
Ludwik mieszkał z rodzicami przy ul. Zielonej 6. Jego ojcem
był Markus Zamenhof, a matką Rozalia z domu Sofer. Byli ortodoksyjnymi Żydami i mieli w sumie dziewięcioro dzieci, którym
nadali piękne żydowskie imiona. Ludwik był synem pierworodnym, dzieckiem słabym i chorowitym. W domu mówiono w języku jidysz, poza nim używano przeważnie rosyjskiego. Ojciec
był poliglotą. Wszyscy Zamenhofowie znali także język polski
i niemiecki. Atmosfera w domu była kulturalna, intelektualna,
co nie przeszkadzało panu Markusowi trzeźwo zabiegać o pomnażanie rodzinnego kapitału.
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Ludwik był chłopcem ciekawym świata. Od najwcześniejszego dzieciństwa czytał książki i zadawał tacie pytania, na które ten nie zawsze potrafił mądrze odpowiedzieć. Uczęszczał do
miejscowej szkoły przy synagodze. Miał dziesięć lat, gdy zabrał
się do pisania dramatu Wieża Babel, czyli tragedia białostocka
w pięciu aktach. Młodziutki autor już w tytule dramatu zasugerował, że wieża Babel jest główną przyczyną nieporozumień między
ludźmi. Postanowił zburzyć ją, pracując nad jednym, ogólnym,
powszechnym językiem. Z tego powodu zaniedbał się w nauce
w gimnazjum, do którego teraz uczęszczał, co ojca martwiło.
Powiedział synowi, że marzenia są dobre, ale nie można z nich
wyżyć. Trzeba się pilnie uczyć, żeby nie być darmozjadem. Radził synowi, by został lekarzem. Jest to solidny kawałek chleba,
bo chorych nigdy nie zabraknie. Ojciec jeszcze przez wiele lat
próbował synowi wybić z głowy mrzonki o uniwersalnym języku,
aż w końcu zacznie go podziwiać.
Ludwik zdał maturę i w 1879 roku zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim. W 1881 roku dokonano
zamachu na Aleksandra II. Przez Moskwę przelała się fala antysemityzmu, co zmusiło młodego Zamenhofa do powrotu do
kraju. Kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim, zaś
specjalizację z okulistyki zaliczył w Wiedniu. Chciał zostać poetą rosyjskim, ale się zniechęcił, obserwując w Rosji narastającą
nienawiść do Żydów.
Ludwik Zamenhof od lat gimnazjalnych pracował nad uniwersalnym językiem. Pierwsza wersja powstała tuż przed maturą.
Była dosyć prymitywna i naiwna. Młodzieniec nazwał ją Lingwe
Uniwersala. Szlifował ciągle swój wynalazek, tworząc trzy kolejne
wersje, z których był ciągle niezadowolony. Po drodze studiował
główne europejskie języki i zanim dorobił się dyplomu lekarza,
doprowadził swój język międzynarodowy do formy, która go
wreszcie zadowoliła.
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Pomny na słowa ojca, rozpoczął w Warszawie pracę jako
okulista, ale pasjonował się bardziej historią i kuchnią języków.
Zauważył, że każdy język wyraża inne, specyficzne myślenie, że
wierne tłumaczenie jednego języka na drugi jest niemożliwe.
Tłumaczenie jest odrębną twórczością. Traduttore traditore –
tłumacz jest zdrajcą. Wierzył, że uniwersalny język pozwoli doskonale porozumieć się wszystkim ludziom i zorganizuje w przyszłości jednolite, przejrzyste myślenie, co doprowadzi w końcu do
trwałego pokoju na świecie. Języki są zarzewiem wielu nieporozumień, barierą dzielącą ludzi. Doktor Zamenhof ukończył pracę
nad uniwersalnym językiem i przez dwa lata szukał wydawcy.
Nikt jednak nie chciał opublikować jego pracy. Gdy kolejnym
wydawcom referował treść swego dzieła, patrzyli na niego dziwnym wzrokiem, a na ich ustach pojawiał się szyderczo-wesoły
chochlik. Niektórzy przerywali mu w połowie zdania, twierdząc
bez ogródek, że z tej mąki chleba nie będzie. Myśleli wyłącznie
o chlebie. Z takimi nie można zbawiać świata.
26 lipca 1887 roku znalazł się wydawca. Książka ukazała
się w języku rosyjskim pt. Język międzynarodowy. Przedmowa
i podręcznik kompletny. Zamenhof ukrył się pod pseudonimem
Doktoro Esperanto, co znaczyło, że autorem jest doktor, który nie traci nadziei. Słowo esperanto przyjęło się z czasem jako
określenie nowego języka. W wydaniu pomógł finansowo przyszły teść, Aleksander Silbernik, który nie wierzył w powodzenie
książki, ale Klara, jego córka, była w Ludwiku zakochana i tak
długo przekonywała ojca, aż w końcu zainwestował trochę rubli
w to przedsięwzięcie. W tym samym roku książka ukazała się
jeszcze w języku polskim, francuskim, niemieckim i angielskim,
co znaczy, że zwróciła uwagę lingwistów, krytyków i wydawców.
W gazetach pojawiły się liczne recenzje, które zgodnie podkreślały ogromną prostotę i komunikatywność nowego języka.
Można było równocześnie przy prostych, jasnych określeniach
wydobywać najbardziej subtelne odcienie ludzkich myśli i uczuć.
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Pojawiły się liczne poważne analizy esperanta, opracowania naukowe wielu lingwistów. W języku esperanto ukazał się Pan Tadeusz. Przekład arcydzieła Mickiewicza pokazał, że w języku
esperanto można oddać najbardziej zawiłe sytuacje, romantyczne
opisy przyrody, dowcipne dialogi. Było oczywiście wielu sceptyków, kpiarzy, a nawet sabotażystów, zwłaszcza znad Sekwany,
którzy uważali, że językiem międzynarodowym jest i powinien
zostać język francuski. Krytycy zarzucali językowi esperanto,
że jest sztuczny i nie ma zaplecza kulturowego. Esperanto zdobywało jednak coraz liczniejszych sympatyków i miłośników.
Wielu wybitnych lingwistów podkreślało użyteczność i łatwość
przyswajania nowego języka. Powstawały kluby esperanckie –
pierwszy w Norymberdze, potem w wielu innych miastach Europy. Zamenhof przeżywał radosny czas. Wierzył, że przyczynił się
do zbliżenia ludzi, że dzięki jego wysiłkom świat stanie się lepszy.
O swoich marzeniach rozmawiał z Klarą, którą pojął za żonę.
Klara dzieliła euforię męża, bo szczerze go kochała. Idealisty,
który ma u boku wierną, kochającą żonę, nie można powstrzymać. Ale idealiści mają przeważnie kłopoty finansowe. Ludwik
zostawił żonę i synka w Warszawie i próbował otworzyć praktykę
lekarską w Rosji. Wrócił jednak niebawem do domu, bo tęsknił
za Klarą i synkiem Adamem, poza tym nie umiał się zorientować,
kogo trzeba przekupić, żeby móc otworzyć gabinet okulistyczny.
Próbował szukać rozwiązania także na Litwie, ale bezskutecznie.
Finansowo pomagali mu teść i ojciec, który w końcu przekonał
się do poczynań lingwistycznych syna.
W 1905 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Esperanto
w Boulogne-sur-Mer we Francji. Zamenhof przewodniczył obradom i w swoich przemówieniach tłumaczył zebranym delegatom
całą nieskomplikowaną gramatykę, ortografię i słownictwo, mające swoje korzenie w kilku najważniejszych językach europejskich.
Wracał przez Paryż, gdzie odznaczono go Narodowym Orderem
Legii Honorowej i na jego cześć podświetlono wieżę Eiffla. Uka-
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zywała się teraz regularnie esperancka gazeta „La Revuo”, z którą
współpracował. Czerpał z tego fundusze na udział w dalszych
kongresach w Waszyngtonie i Dreźnie. Kongresy europejskie
odbywały się pod patronatem cesarzy, królów i prezydentów
państw europejskich. W 1912 roku odbył się kolejny kongres
w Krakowie, podczas którego Zamenhof zrezygnował z funkcji
prezesa ruchu esperantystycznego, ponieważ Francuzi dokonali
tam schizmy, co napawało go smutkiem i niesmakiem.
Zamenhof mówił płynnie i pisał bezbłędnie językiem esperanto. Publikował wiele w tym języku i tłumaczył nań dzieła
innych autorów. Wydał obszerny wybór tekstów literackich Fundamenta krestomatio, przetłumaczył Martę Orzeszkowej. Jego
największym osiągnięciem było całkowite tłumaczenie Starego
Testamentu na język esperanto, co świadczy o tym, że był Żydem
przywiązanym do swojej religii, choć nigdy nie chciał, żeby ona
dzieliła ludzi.
Zamenhof nie zadowolił się mostem, jaki zbudował dla ludzi,
żeby mogli łatwiej się porozumieć. Wiedział, że istnieje jeszcze
kilka innych potężnych barier, które ich dzielą. Jedną z nich jest
religia. Paradoksalnie coś, co powinno właśnie łączyć, stało się
przyczyną odwiecznej zimnej wojny lub wojny pozycyjnej. Myślał
długo nad kolejnym mostem, który jednoczyłby ludzi. Owocem jego niepokojów stała się książka Hilelizm jako rozwiązanie
kwestii żydowskiej. Skrył się znowu pod pseudonimem, tym razem nazwał siebie Homo sum (Jestem człowiekiem). Zamenhof
opracował program zbliżenia judaizmu do wyznawców innych
religii, co dla ortodoksyjnych Żydów wyglądało na poważne wykroczenie i odejście od tradycyjnej wiary ojców. Hilelizm został
odrzucony przez Żydów. Środowisko esperantystów także zdystansowało się od nowego pomysłu Zamenhofa, uważając, że jest
to wyłącznie jego prywatny pogląd.
W 1906 roku Ludwik poszedł jeszcze dalej. Opublikował ideę
tak zwanego homaranizmu, czyli potrzebę zjednoczenia wszyst-
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kich narodów i religii, co brzmiało ładnie, ale było nierealne.
Zamenhof pozostał niepoprawnym marzycielem. Jego dążenia
przestały korespondować z rzeczywistością, dlatego nie traktowano ich poważnie. W 1913 roku został nominowany do Nagrody
Nobla. Otrzymał ją jednak belgijski prawnik Henri La Fontaine.
Zamenhof zrzekł się wszelkich należnych mu praw z racji
opracowania esperanto. Swój język przekazał całej ludzkości,
wierząc usilnie, że zrobi z niego jak najlepszy użytek.
Gorącymi zwolennikami języka esperanto byli miedzy innymi Lew Tołstoj, Jan Baudouin de Courtenay i Bertrand Russel.
Natomiast zaciekłymi przeciwnikami stali się Hitler, który nienawidził wszystkiego, co stworzyli Żydzi, i Stalin, który z zasady
gardził ludźmi.
Ludwik Zamenhof był zdruzgotany wybuchem i przebiegiem
pierwszej wojny światowej. Był przekonany, że wszystkie jego zabiegi ratowania świata okazały się daremne. Po dłuższej chorobie
zmarł w Warszawie 14 kwietnia 1917 roku i został pochowany na
cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej. Jego nagrobek zaprojektował i wykonał znany polski rzeźbiarz Mieczysław Lubelski.
Samuel Poznański, rabin i kaznodzieja Wielkiej Synagogi Warszawskiej, powiedział między innymi: „Przyjdzie chwila, że cała
polska ziemia zrozumie, jaką promienną sławę dał ten wielki syn
swojej ojczyźnie...”.
Zapaloną kontynuatorką dzieła Zamenhofa stała się jego córka Lidia. Poświęciła całe życie, żeby świat nie zapomniał o jej ojcu,
a jego idee zjednoczenia ludzi pozostały żywe i ciągle niepokoiły.
W 1942 roku została zamordowana w Treblince. Jej siostra Zofia,
lekarz pediatra, podzieliła jej tragiczny los. Syn Ludwika i Klary,
Adam, był tak jak ojciec lekarzem okulistą. Został w 1940 roku
rozstrzelany w Palmirach.
Imieniem Zamenhofa nazwano odkrytą w 1938 roku planetoidę, która krąży między Marsem a Jowiszem, inną nazwano
trochę wcześniej planetoidą Esperanto.

Z tyflologicznej teki
s. Elżbieta Więckowska

Czy pion jest potrzebny niewidomemu dziecku

Uczennica sprawdza pionem, że pręt jest odchylony
od kierunku pionowego

Uczennica sprawdza pionem, że pręt jest pionowy

W roku szkolnym 1966/67 kierownik szkól laskowskich Zygmunt
Serafinowicz powierzył mi nauczanie przedmiotu fizyka w 7. klasie
Szkoły Specjalnej w Laskach. Doświadczenia zebrałam w swojej pracy
dyplomowej: Doświadczenia w nauczaniu fizyki dzieci niewidomych
upośledzonych umysłowo. Fotografie pochodzą z tej pracy.

S

trefa, w której możliwe jest życie biologiczne organizmów
– biosfera – to cienka stosunkowo powłoka otaczająca powierzchnię Ziemi i obejmująca swym zasięgiem litosferę – powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej, hydrosferę – wszystkie
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wody i troposferę – dolną warstwę atmosfery. Większość organizmów żyje do ok. 100 m wysokości w atmosferze, 150 m w głąb
wody i 3 m w głąb gleby.
W obszarze, w którym toczy się nasze życie siłą decydującą
o zachowaniu się ciał jest siła przyciągania Ziemi, czyli ciężar
ciał. Siła ta jest skierowana ku środkowi Ziemi. Ta siła utrzymuje
morza i jeziora w ich zbiornikach, sprawia płynięcie rzek i zsuwanie się lodowców i lawin, osypywanie skruszonych skał, walenie
się ścian w czasie trzęsienia ziemi. Kierunek tej siły nazywamy
kierunkiem pionowym.
Dziecko już przed urodzeniem doznaje siły ciążenia, choć
jest ona osłabiona przez siłę wyporu. Po urodzeniu organizm
noworodka nie jest jeszcze zdolny do samodzielnego przemieszczania się. Jest to dla niego korzystne, bo nie znając otoczenia nie
poruszałby się w sposób celowy i bezpieczny. Rosnąc i rozwijając się, dziecko poznaje otoczenie i stopniowo uczy się w nim
poruszać. Siła ciążenia jest dla dziecka oczywistością zastanego
świata. Istotnym osiągnięciem rozwojowym dziecka jest zdobycie
umiejętności samodzielnego przybierania pionowej pozycji ciała.
Dziecko oswaja się też z działaniem siły ciężkości na otaczające
przedmioty. Już trzyletnie dziecko widzące wie, że upuszczone
przedmioty spadają same na ziemię, że rzucona piłka też w końcu
spadnie. Widzące ok. 3-letnie dziecko, które puściło niechcący
sznurek balonika wypełnionego helem nie płakało za utraconą
zabawką, lecz zdumiewało się jej nieoczekiwanym zachowaniem:
balonik uleciał w górę zamiast, jak inne przedmioty, spaść w dół,
na ziemię. Niewidome dziecko nie dokonuje podobnych obserwacji. Wypuszczony z ręki przedmiot po prostu mu znika.
Dziecko nie wie, jakie są jego losy, dopóki ktoś nie pomoże mu
zaobserwować, że upuszczony przedmiot „sam” przemieścił się,
że spadł w dół, że leży tu, niżej.
Zrozumienie słów „wyżej, do góry” i „niżej, na dół” jest
każdemu, także niewidomemu dziecku, bardzo potrzebne, bo
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przygotowuje do nazwania podstawowego kierunku w naszym
otoczeniu. Jak pomóc niewidomemu dziecku zrozumieć tę oczywistość? Jacuś lubi bawić się z dziadkiem w windę: dziadek bierze
Jacusia pod paszki, podnosi powoli, aż do wyciągnięcia swoich
rąk w górę i mówi: „Do góry, do góry, winda jedzie do góry”.
A potem powoli opuszcza Jacusia i mówi: „Na dół, na dół, winda jedzie na dół”. Jacuś cieszy się taką zabawą i przy spotkaniu
z dziadkiem prosi: „Dziadek, winda”. Bawiąc się, zapamiętuje
podstawowe terminy do góry i na dół i kojarzy je prawidłowo z przemieszczaniem się. Jacuś będzie musiał dokonać wielu
obserwacji położeń przedmiotów i spadania przedmiotów, by
z czasem uogólnić je w prawidłową wiedzę o spadaniu przedmiotów w dół. Musi minąć jeszcze kilka lat do czasu, gdy Jacuś
będzie mógł dowiedzieć się, że przedmioty, które spadają w dół
– spadają w kierunku pionowym. Słowo kierunek jest bowiem
jeszcze daleko poza horyzontem możliwości umysłowych Jacusia.
My, pedagodzy, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nasze
słowa mogą mieć znaczenie dosłowne albo przenośne, a nasze
w dobrej wierze dawane informacje mogą być zrozumiane całkiem opacznie. Oto przykład: Uczniowie na etapie nauczania
metodą ośrodków pracy, w czasie kolejnej wycieczki, zaniepokoili
się bardzo usłyszawszy informację, że teraz idziemy po kocich
łbach. Kota widzieli w domu, lub, na pewno, na lekcji. Ale chodzić
po kocich łbach? Któreś zapytało z niepokojem: „A gdzie są te
koty?”. I dopiero wtedy nauczycielka zorientowała się, że malownicze określenie nie jest zrozumiałe, jest dla uczniów szokujące.
Obejrzała z uczniami nawierzchnię i wyjaśniła przenośnię.
Jednym z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszym problemem w życiu niewidomego jest trudność w opanowaniu
umysłem i aktywnością ruchową przestrzeni dalszej, niż sięgają
wyciągnięte ręce. W nauczaniu niewidomego problem ten po-
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winien być systematycznie rozwiązywany. Prawidłowe rozumienie terminów przestrzennych jest niewidomemu dziecku dużo
bardziej potrzebne do rozumienia otoczenia, niż widzącemu, bo
widzące wzrokiem ogarnia sytuację, myśli wyobrażeniami i mniej
potrzebuje słów do zorientowania się w sposób dokładny. Niewidome potrzebuje słów-terminów do tego, by myśleć prawidłowo
o otoczeniu, nie tylko by rozumieć nasze objaśnienia. Kolejność
wprowadzania pojęć musi być oczywiście dostosowana do aktualnych możliwości poznawczych dziecka. Dziecko niewidome
często nie kontroluje sytuacji przestrzennych, o których przy nim
mówią dorośli. Terminy przestrzenne przyswaja znacznie później
niż dziecko widzące. Ogromną liczbę słów określających kształty
i wielkości przedmiotów, relacje i odległości między przedmiotami dziecko będzie opanowywało stopniowo i prawidłowo pod
warunkiem, że będzie w tym metodycznie wspierane przez cały
zespół pedagogów, którzy z nim pracują.
Tu istotna uwaga metodyczna: dziecko nie przyswaja pojęć
ogólnych poprzez zapoznanie się z ich definicją. Obserwując
podobne przedmioty (lub podobne sytuacje), nazywane przez
dorosłych określonym słowem, zaczyna dostrzegać istotną wspólną cechę tych przedmiotów (lub sytuacji) i zaczyna rozumieć to
słowo we właściwym, ogólnym jego znaczeniu. Np. przedszkolak
potrafi nawlekać na sznurowadło na zmianę kulkę i sześcianik,
bo zapamiętał różne wrażenia dotykowe palców trzymających to,
co dorośli nazwali kulką i sześcianikiem. Dopiero po spotkaniu
się z wieloma różnymi kulami i kulkami określonymi tą nazwą
i podobnie z wieloma różnymi sześcianikami i sześcianami zrozumie, że nazwa sześcian i nazwa kula nie odnosi się jedynie do
konkretnych przedmiotów, ale do dwu różnych grup przedmiotów, a w każdej z tych grup znajdują się przedmioty różnej wielkości, o różnej powierzchni, ale wszystkie mają określony nazwą
kształt. Słowa „kula” i „sześcian” staną się terminami określającymi kształt wielu przedmiotów. Opóźnienie niewidomego dziecka
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w przyswajaniu terminów mówiących o kształtach i relacjach
przestrzennych wynika wprost z braku kontroli wzrokowej, a także najczęściej kontroli dotykowej wielu przedmiotów, o których
przy dziecku mówią dorośli. Zadbanie o kontakt z przedmiotami,
o których przy dziecku mówimy, pełne prawidłowe opisanie ich
kształtu, istotnie pomoże mu w opanowaniu wyobraźnią terminów określających kształty. Dużo trudniejsze do przyswojenia są
terminy określające relacje przestrzenne między przedmiotami
oraz samo pojęcie kierunku, bo słowa, które dziecko słyszy odnoszą się najczęściej do relacji między przedmiotami niedostępnymi
bezpośredniej obserwacji niewidomego dziecka, a kierunku nie
uprzytomni mu palec widziany na tle przedmiotu znajdującego
się w określonym kierunku.
Jak należy prawidłowo uściślić termin kierunek pionowy?
Powinno się czynić to dopiero wtedy, gdy uczeń rozumie termin
„poziomo” i rozpoznaje różne kierunki poziome oraz gdy prawidłowo rozumie termin „kierunek”. Dla ucznia niewidomego niedostępna jest podstawowa obserwacja – widok pionowego ruchu
ciała spadającego swobodnie. Wobec tego przy demonstrowaniu
kierunku pionowego należy posłużyć się klasycznym pionem,
takim, jak na fotografiach powyżej, bo tego narzędzia używali
budowniczowie od stuleci. Można również do tego celu użyć
niewielkiego przedmiotu wiszącego na mocnej nici. Obserwacja
położenia swobodnie wiszącego pionu, nazwanie kierunku nici
pionowym, porównanie kierunku pionu z kierunkiem postawionej obok laski, a następnie badanie kierunku krawędzi mebli, futryn i innych przedmiotów pozwoli uczniowi wyróżnić kierunek
pionowy spośród innych kierunków obserwowanych w otoczeniu. Polecenia typu: postaw długopis pionowo na swoim stole, na
swojej głowie, na swoim barku, wetknij patyk pionowo w ziemię,
pozwolą zaobserwować, czy uczeń przyswoił sobie prawidłowo
pojęcie kierunku pionowego. Warto wracać do rozpoznawania
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i nazywania obiektów oraz elementów pionowych do czasu, gdy
zyskamy pewność, że uczeń uogólnił termin prawidłowo.
Celem nauki szkolnej i rewalidacji przestrzennej jest doprowadzenie do tego, by niewidomy uczeń, a potem absolwent prawidłowo wyobrażał sobie swoje otoczenie i umiał o nim mówić,
używając poprawnych terminów. Dlatego bardzo ważne jest, byśmy my, dorośli, objaśniając dziecku świat, używali tych samych
słów do nazywania tych samych rzeczy.
Nawyk objaśniania w jednolity sposób każdej sytuacji, w której dziecko się znalazło będzie istotnie pomocny do poprawnego
przyswojenia pojęć przestrzennych, gdyż dziecko będzie miało
możliwość porównywania wielu sytuacji, w których słowa-terminu użyto prawidłowo i dokona właściwego uogólnienia. Ale
wszyscy objaśniający powinni mówić do dziecka tym samym
językiem. Określenia przenośne, potoczne, czy skróty myślowe
trzeba objaśniać wtedy, gdy dziecko je usłyszy. Ale objaśniać je
trzeba, używając jednolitego zespołu pojęć mówiących poprawnie o rzeczywistości przestrzennej. Np. o kierunkach na kartce
leżącej na stole mówi się często: w górę kartki i w dół kartki, bo
staje się to prawdą, gdy kartkę powiesimy na ścianie, lub tylko
gdy położymy ją na pochyłym pulpicie. Ale nie jest to poprawny
opis rzeczywistości wtedy, gdy kartka leży na stole.
Natomiast jest niedobrze, jeśli dziecko usłyszy na zajęciach
z OP, że coś jest wertykalne, a nauczyciel przyrody lub WF powie
mu, że to jest pionowe, a do tego pani od matematyki upewni
dziecko, że kierunek pionowy ma strzałka naklejona na kartkę
leżącą na stole. W takiej sytuacji niewidome dziecko będzie miało
ogromne trudności w przyswojeniu podstawowych terminów
przestrzennych, a więc w ustaleniu słownictwa, którym myśli
o przestrzeni. Nie będzie mogło objąć otoczenia przestrzennego
zespołem jednoznacznych pojęć. W okresie wstępnym, który
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u niewidomego dziecka musi trwać dość długo, powinniśmy
mówić do dziecka jednym językiem. W wieku młodzieńczym
osoba niewidoma będzie musiała oswoić się z wieloznacznością
licznych zwrotów używanych potocznie w sposób przenośny, lub
często mało precyzyjny. Poznawać będzie przenośne znaczenie
polskich słów, np. co znaczy: „postawić kogoś do pionu”, albo:
„rusz się pionem” (w grze w szachy). Przedszkolak i dziecko na
etapie nauki wczesnoszkolnej musi zacząć od jednoznacznego
ustalenia podstawowych pojęć. Pomogłoby w tym bardzo stworzenie słownika podstawowych pojęć przestrzennych obowiązującego pedagogów mających kontakt z dziećmi. Słownik taki
na użytek tyflopedagogów i rodziców powinien stworzyć zespół
osób pracujących z przedszkolakami i uczniami klas początkowych.

Aktualność archiwaliów
Zamysł muzeum szkolnego
Od redakcji

W

zbiorach Pracowni Tyflologicznej prowadzonej przez Alicję
Gościmską zachowały się interesujące dokumenty: rękopis
zatytułowany „Trochę myśli ogólnych o całości pracy muzeum
metodycznego przy szkole ociemniałych” oraz maszynopis „Projekt metodycznego muzeum szkoły powszechnej i przedszkola dla
ociemniałych w Laskach”. Nie wykazano autora obu dokumentów,
jedynie na stronie tytułowej maszynopisu widnieje informacja: Laski 25.VIII.1941 r. Z tego, co autorka rękopisu pisze o sobie wynika,
że jest nią s. Jana Brudzińska. Podobieństwo tekstów skłania do
przypisania s. Janie autorstwa obu dokumentów.
W okresie międzywojennym muzeum szkolne było istotnym
składnikiem pracy szkoły. „Głównym postulatem formacyjnym,
wysuwanym przez Matkę, było więc wyrobienie tego realizmu
u niewidomych, poznanie przez nich otaczającego świata. Matka
ponadto lansowała szeroko metodę poglądowości w nauczaniu.
Brak wzroku należało kompensować wrażeniami dostarczanymi
przez inne zmysły, przede wszystkim przez słuch i dotyk. (...) Do
tego celu służyły pomoce szkolne dostarczane Laskom przez różne
instytucje i osoby prywatne, na przykład przez młodzież szkół
warszawskich oraz sporządzane przez nauczycieli miejscowych.
Klejono wypukłe mapy, wyrabiano z kartonu bryły geometryczne,
do szkolnego muzeum zbierano różne okazy przyrodnicze, etnograficzne i inne”1.

Jadwiga Stabińska, Matka Elżbieta Róża Czacka, Laski, b.r., wyd. 2.
uzupełnione.
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W okresie, gdy szkoły powszechnej nie było stać na pracownie
przedmiotowe muzeum szkolne było czymś znacznie poważniejszym niż magazyn użytecznych przedmiotów. Było, jak każde muzeum, działem edukacyjnym.
Zofia Brudzińska (1899–1993) była nauczycielką. Uczyła polskie
dzieci w szkołach na Kresach. Pozostała z dziećmi i wtedy, gdy nastała władza radziecka. Warszawa, Samara nad Wołgą, Siergiejewsk na
Syberii, Satanów na Wołyniu – to miejsca, którymi prowadzi szlak
wspomnień s. Jany Zofii Brudzińskiej FSK, zawartych w książce
„Zaślubiona Wschodowi” 2. Wzruszające są, napisane niezwykle
barwnym językiem zapiski Zofii Brudzińskiej, niezwykłej nauczycielki, obrończyni polskości na Kresach Wschodnich, prześladowanej,
skazanej na zesłanie, ale nieugiętej w realizacji swojego powołania.
Zofia Brudzińska przyjechała do Polski w 1935 r. i wstąpiła do
zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach; wstępując do zakonu przybrała imię Jana. Siostra, przyjeżdżając do Lasek
miała resztki wzroku, który na skutek przebytych w więzieniu i na
zesłaniu chorób ulegał dalszemu pogorszeniu. W okresie drugiej
wojny światowej straciła wzrok ostatecznie. Pracowała jako pedagog w Laskach, a następnie jako katechetka w parafii Kraśniczyn.
Znamienne jest, że w chwili, gdy w Laskach nie było ani dzieci, ani
szkoły s. Jana rozważała istotne problemy pedagogiczne. W powojennej biedzie nie odtworzono muzeum. Zachowane i gromadzone
zbiory umieszczono w pokoju nauczycielskim, nazwano działem
pomocy szkolnych i oddano pod opiekę odpowiedzialnego nauczyciela, który wypożyczał eksponaty nauczycielom. Z powstaniem
pracowni przedmiotowych stały się one podstawowym miejscem
gromadzenia pomocy dydaktycznych. Mimo dużych zmian organizacyjnych i dużej odległości czasowej warto zastanowić się
nad refleksjami doświadczonego pedagoga – s. Jany Brudzińskiej
sformułowanymi z okazji rozważania celu pracy muzeum.
Siostra Jana Zofia Brudzińska FSK, Zaślubiona Wschodowi. Wspomnienia,
Edycja Świętego Pawła, 2008.

2
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Zamieszczamy treść całego rękopisu i pierwszą stronę „Projektu” stanowiącego ciekawe rozważania tyflopedagogiczne s. Jany.
Cały „Projekt” jest dostępny w Bibliotece Tyflologicznej. Ze względu na archiwalny charakter tekstów nie zmieniamy słownictwa,
ortografii i interpunkcji.

s. Jana Brudzińska FSK

Trochę myśli ogólnych o całości pracy muzeum
metodycznego przy szkole ociemniałych

O

śmielam się wypowiedzieć trochę myśli o pracy muzeum
metod. Bo życie moje nauczycielskie pod tym względem
upłynęło w warunkach niezmiernie bogatych, w większości na
gorącej glebie rewolucji, która eksperymentowała w swych szkołach wszystkie prawie zach.-europejskie i amerykańskie systemy
nauczania. Widziałam rodzenie się, rozkwit i załamanie wszyst-
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kich prawie metod nie tylko jako widz, ale jako bardzo kochający, duszą i sercem oddany szkole nauczyciel. Przeszłam z tego
powodu przez wiele bolesnych doświadczeń i przecierpiałam
wewnętrznie i zewnętrznie wiele. Poznałam dobre i złe strony
różnych kierunków i prądów metodycznych i na tej drodze doszłam do pewnych ustalonych pojęć i wymagań od samej siebie,
ucznia. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, jak małą cząstkę wiedzy
posiadam i dlatego nigdy nie zabieram głosu w tych kwestiach
i nie wypowiadam się bez oddania pod sąd kierowników Dzieła
tego, co o pracy np. muzeum myślę i czym się kieruję. Piszę te
myśli nie roszcząc sobie, że będą użyte i pożyteczne. Myśląc
o pracy muzeum met. szkoły (jeszcze tam na Kresach – nawet
w okresie szalejącego czerwonego terroru) kierowałam się zasadami Pestalozziego, Komeńskiego, Foerstera, Mary Boole a po
przyjeździe do Polski – Jeleńskiej.
Z tych dawno (25 1.) przeprowadzonych studiów korzystam
obecnie ale pod ręką nic nie mam. Korzystam też z wiedzy i doświadczenia Instytutu Pedagogiki Eksperymentalnej doświadczalnej szkoły wzorowej, którą żyłam lat 11, a także z wiedzy
i doświadczeń wielu szkół, którymi jako okręgowy instruktor
– metodysta w pracy pomagałam i wspólnie z nimi walczyłam
o duszę polskiego dziecka. Korzystam jeszcze z wiedzy i doświadczeń kilku pokazowych szkół Moskwy i Charkowa na „podziw”
Europie i Ameryce dla zagranicznych gości urządzonych. Tylko
nic z tego do swej pracy żywcem nie przesadzałam, a w miarę
potrzeby jako pomoc wykorzystywałam. Mówię o tym, bo zamilczenie to przyswojenie sobie cudzych myśli i doświadczeń.
Uporządkować się i wypowiedzieć obecnie pomogły mi prace
p. Jeleńskiej. Smutno mi, że tak mało umiem. W tym co myślę
o pracy muzeum opieram się na takiej malutkiej cząstce wiedzy,
jaką posiadam, 26-letnim doświadczeniu i wielkiej miłości jaką
mam dla dziecka ociemniałego. Ona to porusza umysł i budzi
pragnienia służyć mu jak najlepiej. Jeśli cośkolwiek z potrzeb
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ociemniałych rozumiem i odczuwam to z wielkiej łaski Boga,
wymodlonej mi przez ociemniałą ciotunię-matkę, która mnie
od maleństwa wychowała, niewidomą starą sługę – najlepszego
przyjaciela i 2 niewidomych staruszek wyrzuconych z domów,
tam w Satanowie. One mi wymodliły łaskę Lasek, tylko ja nie
dorosłam do piękna tych dusz franciszkanek-tercjarek.
Boję się, żeby w tym co piszę o pracy muzeum nie zakrawało
na krytykę czegokolwiek lub zarozumiałość. Sumienie mówi, że
tego nie ma. Wprost piszę tylko, jak mi polecono wszystko, co
o tej pracy myślę, czego dla niej pragnę, zdając sobie sprawę, że
nie są to myśli pierwsze i że wiele w tym zakresie już zrobiono,
i że to co myślę o tej pracy i tak nieudolnie wypowiadam, może
być złym i nieodpowiednim.
Trochę myśli ogólnych o całości pracy muzeum
metodycznego przy szkole ociemniałych
Muzeum w codziennej pracy musi pamiętać o celu, do którego dąży i drogach, jakimi do tego celu ma dojść.
Cele
I. Pomóc szkole dać dziecku wiedzę, która ma wprowadzić je
w świat wzrokowo przed nim zamknięty i ten świat mu rozszerzyć. Świat dla każdego z nich będzie takim, jak jego myśl o nim.
Każde nowe gruntowne, a w prawdzie przyswojone pojęcie rozszerzy myśl i życie duszy dziecka.
Wiedza zdobyta w szkole specjalnej to jedna z tych wartości
duchowych, której mu już życie nigdy powtórnie nie da. Żeby
szkoła mogła dać dziecku wiedzę rzetelną o świecie, który je
otacza, muzeum musi pomóc dziecku nie tylko przyswoić szereg
pojęć psychologicznych, ale i przetworzyć je na pojęcia logiczne.
I pierwsze, i drugie w odpowiednim czasie i dozie.
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Zagadnienie to wskutek ograniczeń wzrokowych ucznia jest
czymś niewypowiedzianie ważnym, gdyż po wyjściu ze szkół
specjalnych całe życie umysłowe oprze się przeważnie na pojęciach tam otrzymanych i dlatego należy dbać przede wszystkim
o prawdę i rzetelność tworzenia tych pojęć, bo to skarbiec indywidualnych wartości duchowych ucznia.
Najlepszy i najuczciwszy nawet nauczyciel ociemniałych nie
może w całej prawdzie i głębi wypełnić przyjętych przez siebie
obowiązków bez oparcia się o metodyczne muzeum szkoły. Tam
musi być ciche, a żywe źródło, z którego by mógł czerpać i nauczyciel, i uczeń. Nie umiem zgodzić się ze zdaniem, że jak kto
chce nauczyć, to i bez tego (pomoce szkolne) nauczy. To chyba
zbyt wielka pewność siebie i swego osobistego talentu, albo werbalizm nauczania, a dziecko ociemniałe to królik doświadczalni bakteriologicznej.
Muzeum musi zbudować swą pracę tak, żeby pomóc nauczycielowi podać, a dziecku przyswoić:
a) Potrzebne wiadomości z zakresu danego przedmiotu (materialna strona nauczania)
b) Rozwinąć umysł dziecka (formalna strona nauczania).
II. Znowu wychodząc z założenia ograniczeń wzrokowych
ucznia, uwzględnić jak najszerzej umiejętność życiowego zastosowania zdobytych wiadomości.
Drogi
Nauczyciel, o ile chce dojść do celu, musi zawsze być w zgodzie z metodą którą przyjął, i stosować odpowiednie zasady metodyczne i formy nauczania. Muzeum musi też od samego początku
być w zgodzie w każdym szczególe z przyjętą metodą i takie, a nie
według czyjegoś widzimisię stosować zasady i formy metodyczne.
Nie ma „kupy” metod, w której może każdy nauczyciel wybierać
według swego zdania i stosować je bezkarnie w klasie.
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Wybór jednej spośród 2 zasadniczych należy do przełożonych, a obowiązującą metodę powinien przeprowadzać każdy
nauczyciel, stosując konsekwentnie tę lub inną zasadę czy formę.
Ponieważ pozwolono mi wypowiedzieć co myślę o pracy muzeum, zdaje mi się, że jedyną odpowiednią jest metoda wyświetlająca systematycznie i konsekwentnie prowadzona od p r z e d s z k o l a (włącznie) do szkoły średniej. Tą metodą powinno by
kierować się w swej pracy muzeum, omawiając i uzasadniając, na
naradach metodycznych nauczycieli, zasady metodyczne i formy nauczania.
Nauczycielstwu i muzeum, wspólnymi siłami, należy wypracować coś bardziej wewnętrznego aniżeli to, co w codziennym
życiu zdawkowo często jako frazes nazywamy metodę, coś co
wychodzi z myślowego założenia, a co wspólnymi siłami wypielęgnujemy i czym się wszyscy kierować będziemy w swoim stałym
planowym postępowaniu, jako metodą nauczania niewidomych,
biorąc za punkt wyjścia i podstawę metodę wyświetlającą z jej
psychologiczną stroną nauczania: wiedzą wytwarzaną w umyśle
ucznia (ociemniałego).
To jest najważniejszy moment i jeżeli tego od samego początku pracy muzeum nie weźmiemy pod uwagę i nie obierzemy
stałej linii konsekwentnie w czyn przez szkołę wprowadzanej,
wejdziemy na drogę błędną, która zaważy na przyszłej umysłowości dzieci, na ich życiu duchowym i moralności, na ich zbawieniu.
W szkole ociemniałych są to zagadnienia decydujące, choć
nieraz w szczegółach bardzo drobnych. Chciałabym wołać i prosić o zwrócenie na te rzeczy wielkiej uwagi. Bez tych podstaw
najlepiej postawione internaty, przedszkola i szkoły powsz. są
bezsilne. Tu leżą źródła naszej pracy dla naszych dzieci, bo wpływ
nauki jest bezpośrednim tajemniczym wpływem prawdy na duszę, którego nikt nie może ani ująć, ani przewidzieć.
Nauczyciel z całym pietyzmem, bojaźnią i czujnością powinien dbać o to, aby każda wiedza o czymś, którą dziecku pomaga
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przyswoić, była w każdym, najmniejszym nawet posunięciu nauczyciela czystą, rzetelną prawdą do ostatniego szczegółu.
Tym bardziej jeśli idzie o dziecko niewidome, które poza
szkołą nigdy już może tego zjawiska lub szczegółu w prawdzie
nie pozna. Muzeum musi i powinno zaopatrzyć materialną stronę
nauczania, ale przede wszystkim na sercu leży takie postawienie pracy, które by kształciło w prawdzie i od formalnej strony.
Nie można uganiać się za efektem czego i ile nauczyć, a jak nauczyć, jak rozwinąć w prawdzie umysł i duszę. Nauczycielskim
powołaniem mym to prawda i prawdziwość przyswojonych przez
dziecko wiedzy. Bo nie tylko o to idzie, ile dziecko umie z wytkniętego programu, ale czy i jak będzie mogło korzystać z tego
w swej drodze do Boga. To jedna z podstaw, które mi pozwoliły
trwać i wytrwać na kresowej placówce oświatowej Podola. Wolę
o czymś nie pouczyć, zaczekać, opóźnić, ale dać dziecku to, co
konieczne dla prawdy podanej wiedzy. To kwestia nauczycielskiego sumienia i temu z całą miłością i oddaniem służyć trzeba.
Wszystko co robię lub pragnę zrobić dla metodycznego muzeum
i gorące moje pragnienie, żeby ono istniało z tego wypływa źródła. Z prawdy i dla prawdy.
W nawale codziennych prac nie zdajemy sobie często sprawy
z ważności tych najmniejszych, często nieprzemyślanych posunięć w stosunku do dziecka i z ich następstw.
Już od I kl. szkoły powsz., a nawet przedszkola, należy przewidzieć i uprzedzić możliwości nabycia tych pierwszych fałszywych
pojęć, bo choć w późniejszych latach nauka poprawić może te
błędne pojęcia, w podświadomości dziecka tych pierwszych fałszywych pojęć nie usunie nikt. I to pojęcie prawdy o danej wiedzy
będą sobie musiały zawsze przypominać, a tamto dawne fałszywe tkwić będzie i utrudniać wyobrażenie zrozumianej rzeczy,
podczas gdy stare fałszywe skojarzenia pojawią się samorzutnie.
Opracowując szereg metodycznych pomocy szkolnych, trzeba
zwrócić uwagę na to, żeby praktyczne wiadomości podawać tak,
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aby uprzedzić i zapobiec tworzeniu się takich fałszywych umysłowych nawyków utrudniających i paczących późniejszą oderwaną
spekulatywną wiedzę.
Muzeum, jako pomoc, nie może służyć „wyuczeniu czegoś”,
a zrozumieniu. Dać pogląd w rękę to nie znaczy wyuczyć jak jest,
ale jak do tego dojść (konkrety uzmysławiające). Dzieci wyuczone np. w arytmetyce, geometrii (nawet na poglądzie ale złym),
co przez co trzeba pomnożyć lub podzielić, są w dalszej nauce
zupełnie bezradne. Gdy w szkole średniej zapomną formułę, to
własną myślą nie dojdą do niej nigdy. Stoją bezradne, a z nimi
nauczyciel, bo nie pora już wtedy na wyrabianie samodzielności
myśli matematycznej. Takie dzieci już nigdy w starszych klasach
zdolności do matematyki mieć nie będą. A tak łatwo szczególnie
w matematyce rozgrzeszamy się z tych win brakiem zdolności
mat. u dzieci. Żeby dziecko zdolne na ogół było specjalnie do
matematyki niezdolne, to chyba rzecz bardzo rzadka. Takich
dzieci nie ma, a są złe metody, które często już w I kl. szkoły
powsz. te zdolności zabijają, albo brak metody, która by uśpione
zdolności w duszy dziecka rozbudziła i wyprowadziła. Tłumaczę
się przykładami wziętymi z matematyki, ale myśli te wspólne
i innym przedmiotom, całej umysłowości dziecka. Wg obliczeń
pedagogiki doświadczalnej 90% spośród tak zwanych dzieci niezdolnych to wina złej metody, brak metody lub chaosu metod.
Wychodząc z założenia metody wyświetlającej, która traktuje
pracę nauczyciela od strony wiedzy wytwarzanej w umyśle dziecka w każdym posunięciu prac metodycznych muzeum, należy
rozważyć i zastosować:
a) Na plan pierwszy wysunąć psychikę dziecka niewidomego
„dobrze zastanowić się jaki proces umysłowy ma powstać w jego
duszy. Czy będzie miało dostateczne dane do zrozumienia tj. czy
w podświadomości ma dość nagromadzonego materiału, jak go
wywołać, jak wyświetlić. W jaki sposób ma dziecko rzecz przyswoić” (Jeleńska).
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b) „Dostarczam tylko materiału i tła do sądów i wniosków,
gdy nadejdzie z czasem stosowna chwila do ich tworzenia się”
(Pestalozzi).
c) „Pomiędzy wprowadzeniem nowego pojęcia lub myśli
do umysłu dziecka, a traktowaniem jej jako rzeczy rozumowej,
którą może posługiwać się świadomie, powinien przejść okres
dojrzewania podświadomego, w ciągu którego pojęcie pozostaje
w umyśle dziecka uśpione i bierne” (Mary Boole).
Materiały muzeum mają pomóc dziecku już w przedszkolu
i szkole powszechnej gromadzić w podświadomości materiał dla
szkoły średniej, przygotować do tej chwili, kiedy dzieci „dojrzałe
do prawdy” i „wyprowadzają na światło to jedynie co dojrzawszy
wewnętrznie do wydostania się dąży”. W ten tylko sposób damy
dziecku wiedzę rzeczywistą, jego własną, a nie wiedzę „przyczepioną do umysłu dziecka”, myśli nauczycieli widzących „wtłoczone” w umysły dzieci niewidomych.
Dziecko może tylko wtedy coś zrozumieć, jeżeli dojdzie do
tego własnym wysiłkiem umysłowym. Pomoce szkolne muszą
więc być tak zbudowane, żeby uszanowały samodzielne próby
dzieci. W tych wypadkach nasze błędy sięgają głęboko, bo do
podstaw samodzielności myśli dziecka. Nauczyciel, lekceważący
znaczenie pomocy szkolnych (werbalizm nauczania) albo tworzący pomoc do wykładu od ręki na chybił trafił paczy duszę
dziecka nie zdając sobie z tego sprawy. Dziecko przynaglone
podaną mu gotową wiedzą przestaje myśleć jak jest naprawdę,
a jak powinno być, żeby dobrze odpowiedziało, podaje wtedy za
własne słowa z książek, nauczycieli, kolegów. Przystosowuje myśli
swoje do tego, jak będzie lepiej w opinii innych, a o prawdę przyswojonej wiedzy nie dba zupełnie. Dla ilu dzieci prawych z natury
tutaj w szkole zaczyna się wypaczenie ich charakteru, dla dziecka
i wychowawców początkowo niedostrzegalne, a w przyszłości,
prawie nieuleczalne, bo w źródłach swych tak głęboko ukryte.
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W ten sposób wytwarzają się też typy umysłowości bezmyślnych,
płytkich, mechanicznych.
Muzeum metodyczne w codziennej pracy musi ciągle mieć
na oku że:
a) ma budzić i kierować procesem poznawczym dziecka,
b) dziecko powinno poznawać przedmioty przy największym
udziale wszystkich zmysłów,
c) poznania umysłowego nigdy nie można zastąpić przez
uzmysłowienie nauczania. „Coś pokazać nie znaczy to samo co
wytłumaczyć, a zapamiętać nie znaczy coś zrozumieć” (nie pamiętam czyje powiedzenie – Pestalozzi?),
d) w umysłowości dziecka wyobrażenia przeważają nad pojęciami (umieć to uszanować),
e) pomoce szkolne muszą w odpowiednim czasie włączyć się
w zmechanizowanie pracy dziecka.
Jest to oszczędzanie jego wysiłku umysłowego, o które dbać
należy już w I kl. szkoły powszechnej, jednak na wszystkich stopniach nauczania dopiero po doskonałym, świadomym zrozumieniu, opartym na konkretach, bo to jest najważniejsze, a najczęściej
pomijane. Dążymy do najprędszego zmechanizowania bez pełnego zrozumienia i przyswojenia treści każdej czynności dziecka.
Jeżeli dziecko nie będzie umiało wytłumaczyć co i dlaczego
robi, to takie dziecko nigdy już nie będzie miało zdolności np.
matem., jeśli nie umie w V. kl. szkoły powszechnej, nie mówię
już o VI, VII, wytłumaczyć się z sprowadzenia ułamka do wspólnego mianownika dodawanie, odejmowanie itd. to czeka ich
w przyszłości męka wykuwania formuł, męka stosowania rzeczy
pamięciowych dla umysłu niezrozumiałych. Żadne korepetycje
nie pomogą, nie ochronią.
f) Nie wolno zabić wrodzonej ciekawości, a zainteresować
tym bardziej, im głębiej i samodzielniej dziecko badać będzie
rzecz już znaną.
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g) Należy przerabiać po wiele razy jedno i to samo, ale zawsze
w urozmaicony sposób, pamiętając jednak, że ze względu na
systematyczny rozwój dziecka metoda musi być zawsze ta sama.
h) Opracować i przygotować powtórzenia przerobionego materiału. Póty, póki dziecko zdobywa nowe wiadomości nie może
jednocześnie zdobyć się na taki wysiłek umysłowy, aby robić
zestawienia, uogólniać itp. Do tej koniecznej pracy umysłowej
nadają się tylko powtórzenia, o ile nie są bezmyślnym „odpytywaniem”.
i) Złe stopniowanie wymagań zabija wrodzoną ciekawość
umysłową dziecka.
Jeżeli idzie o trzy klasy szkół powszechnych i szkołę zawodową w okresie formowania całokształtu pojęć umysłowych ucznia,
muzeum winno dopomóc takimi pracami. Dać:
a) szereg modeli, tablic, wypukłych diagramów, które by rozpatrywały zagadnienia od strony logicznej nauczania
b) od najprostszych elementów i form życia czy to w przyrodzie, czy w społeczeństwie, aż do najbardziej złożonych
c) od strony rozwoju poszczególnego zjawiska, albo historii
rozwoju nauki o jakiejś rzeczy.
Trochę o
a) modelach,
b) konkretach uzmysławiających pojęcie umysłowe
I. Modele powinny być dawane wtedy tylko, gdy samej rzeczy
dać dzieciom do ręki nie możemy, albo wtedy, kiedy rozmiary
lub rozmieszczenie nie pozwala na poznanie dotykiem całości,
tylko częściami. W takich wypadkach należy dać dziecku całość w modelu. Modele muszą też zapoznać dziecko niewidome
z tymi przedmiotami obserwacji, które przez swoje właściwości
jak wiotkość, maleńkość do obserwacji dotykowej nie nadają się,
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np. większość owadów, roślin wodnych, które po wyjęciu z wody
tworzą bezkształtną masę.
Modele do nauki o rzeczach, ponieważ zastępują samą rzecz,
muszą być dokładne, najwierniejsze w szczegółach, a przez wzgląd
na dotykowe z nimi zapoznanie, z takiego materiału, z jakiego są
zrobione w rzeczywistości. Modele przyrodnicze też obowiązuje
dokładność i wierność w szczegółach. Co się tyczy materiału
z jakiego mają być zrobione, to chyba ani gips, ani drzewo, ani
metal, a coś wiotszego, raczej tkanina. Nie mam tu na myśli schematów typowych dla starszych klas, ale te pierwsze bezpośrednie
zetknięcia małych dzieci z nieznaną jakąś roślinką lub owadem.
Zastanawiam się też nad trudnością przy dawaniu modeli,
które w większości są albo zmniejszeniem, albo powiększeniem
wielkości naturalnej. Samo powiedzenie w takim np. 5-krotnym
powiększeniu lub zmniejszeniu dziecku, a szczególnie niewidomemu, które nie ma obserwacji i porównań wzrokowych nie da
nic .
Obok modeli, które są powiększeniem wielkości, muzeum powinno mieć naturalia dawane dziecku do ręki (z wyjątkiem tych,
które dla nas są niedostępne). Dla modeli, które są zmniejszeniem
wielkości naturalnej, konieczne jest zmysłowe unaocznienie tego
zmniejszenia. Nie może być ono w każdym wypadku, ale choć na
kilku, kilkunastu przykładach.
To wszystko, co w historii i w geografii nadaje się do modelowego ujęcia, a więc poszczególne elementy lub krajobrazy
(w geografii), budowle, ubiory, zbroje (w historii) muszą być
odtworzone także ze ścisłością materialną. Wszystko jednak to,
co wnosi ruch, życie, np. odtworzenie przeżyć narodu (historia),
zapoznanie z całością jakiegoś krajobrazu (synteza w geografii)
musi mieć artyzm piękna, koloryt uczuć do odtworzenia w modelach nienadający się, a tylko w artystycznym ujęciu opowiadającego nauczyciela.
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Dział modeli powinien zaopatrzyć czytanki szkolne w niezbędne modele – ilustracje. Wiemy, że dziecko w pierwszych
latach nauczania powinno czytać w szkole tylko to, co ma charakter okolicznościowy (życie bieżące) lub uzupełniający pogadanki o rzeczach. Wszystko inne z pierwszych czytanek winno
być usunięte. Taka książka – czytanka musi być zaopatrzona we
wszystkie naturalne eksponaty służące do przedstawienia nowych
zasadniczych pojęć w niej zawartych, albo modele w braku naturalii.
Dzieciom widzącym różne wielkie braki w tej dziedzinie zastępują choć w części ilustracje odpowiednio dobrane. Dziecku
niewidomemu ten brak choć w części powinny zastąpić modele
– obrazki. Takie modele – obrazki w ręku nauczyciela byłyby
wielkim czynnikiem w rozwoju duchowym dziecka niewidomego. Uczą bowiem skupiać uwagę w chwili ich rozpatrywania, żeby
wszystko zauważyć, wyrabiają konkretną, rzeczową pamięć, którą
tak mało ćwiczy dziecko niewidome. Jeżeli są odpowiednio dobrane, ćwiczą dokładność obserwacji, ścisłość i dokładność opisu.
Zalety modeli – obrazków pomogą do pielęgnowania i kształcenia myśli w realnej rzeczywistości, sprowadzają z krainy nierealnych, nieżyciowych wyobrażeń i fantazji do których tak
jest skłonne dziecko niewidome, wyrabiają spostrzegawczość,
przyzwyczajają od przedszkola do logicznego wnioskowania.
Szczególnie (I–II–III kl. szk. powsz.) w historyjkach – modelach
obrazkowych. Rozmaitość tej pracy może być wielka, ale metoda
jedna. Każdy model obrazkowy musi być przemyślany i dostosowany w takich szczegółach jak: ilość przedmiotów, osób, zwierząt
itp., określenie miejsca, zajęć, czasu (np. pory roku).
I jeszcze jedna wartość takich modeli – obrazków od strony
kształcenia mowy dziecka, gdyż każą zastanawiać się dziecku
nad własną myślą i uczą dobierać wyrazów ich powiązania, aby
myśl swą jak najlepiej wyrazić. Uczą dziecko zrozumieć powią-
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zanie treści w historyjce, a nawet dopełnić treść między jednym
modelem a drugim.
II. Konkrety. Wielką troską szkoły powinna być myśl, czy potrafi wytworzyć w dzieciach umysłowość sprzyjającą późniejszym
abstrakcjom, czy też ją wypaczy lub zupełnie zamknie. O takiej
wielkiej odpowiedzialności w wielkiej mierze decyduje rzecz
tak pozornie mała: dobór konkretów. Używanie konkretów jest
trudne, bowiem wymaga, żeby nauczyciel sobie zdawał sprawę
z psychologicznej strony nauczania. Każda „poglądowość” nie
jest celem, a tylko środkiem służącym do zrozumienia, do pojęcia. Konkret ma pomóc dziecku uchwycić poprzez zmysły pojęcie
umysłowe. Musi więc być odpowiednio dobrany, z techniczną
sprawnością wykonany i w odpowiedniej chwili użyty.
W mnóstwie od ręki wymyślanych konkretów gubimy to
najważniejsze, że konkret nie służy do ilustrowania pojęć które wyjaśniamy, ale służy do wytwarzania pojęć. Trzeba ciągle
pamiętać, że „poznania umysłowego nigdy nie można zastąpić
przez zmysłowe” (Jeleńska). Ale i to, że trzeba bać się ciągle, aby
za wcześnie nie podsunąć dziecku symbolu zanim ono jeszcze
nie zdążyło przeżyć samej treści. Rzecz wielkiej wagi czy umysł
dziecka zdobył podstawowe prawdy własnym wysiłkiem, czy też
przyswoił sobie jako rzecz werbalnie narzuconą. Tylko wtedy
myśl dziecka będzie samodzielna, jeżeli wychowanie jest drogą od
poznania zmysłowego (konkretu) do umysłowego. W praktyce,
nawet na konkretach, odbywa się to najczęściej odwrotnie. Przy
tym stałe, konsekwentne posługiwanie się konkretami krok za
krokiem, nic nie przypuszczając, wymaga wielkiej wzmożonej
pracy nauczyciela, pracy bez pośpiechu na efekt programowy, wymaga niczym nie zrażającej się cierpliwości nauczyciela. Dlatego
praktycznie w życiu przeważnie metoda ta bywa wcielona „w lekcjach wzorowych” na pokaz, lub też w sporadycznych wypadkach.
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Oprócz szeregu konkretów, służących pierwszemu zasadniczemu celowi wytwarzania pojęć w umyśle dziecka, należy
przygotować szereg następnych na:
a) unaocznienie pojęć przyswojonych (wyćwiczenie) i
b) urozmaicenie powtórzeń (nigdy takich, które by wymagały
nowych wyjaśnień).
Trzeba dążyć do stopniowego odrywania dziecka od konkretów, ale tylko wtedy, kiedy dziecko może się już obyć i odrzuca
je w zakresie przyswojonego pojęcia. Bardzo się jednak myli ten,
kto uważa, że dziecko nie potrzebuje konkretów przy zdobywaniu pojęć w klasach wyższych. Wielką szkodę robi ten, kto usuwa zupełnie konkrety ze starszych klas szkoły powsz. Konkrety
należy obmyśleć tak, aby pomogły dziecku zdobyć jego własną
metodę pracy. Metodę muszą dzieci zdobywać same ze sposobu
posługiwania się konkretem.
Dziecko, które w ten sposób zdobędzie własną metodę pracy nie tylko da sobie radę z opanowaniem materiału danego
przedmiotu i rozwija zaradność umysłową, ale wykształci w sobie
wielką życiową wartość: nie robić nic bez zastanowienia, jak tę
pracę wykonać.
Konkrety muszą być tak budowane, a następnie użyte, żeby
przez zaciekawienie sobą albo technicznymi trudnościami nie
usunęły zainteresowania do swego naznaczenia (cel danego konkretu) .
* * *

Projekt metodycznego muzeum szkoły powszechnej
i przedszkola dla ociemniałych w Laskach
Przewodnią myślą tego projektu jest stworzyć taki ośrodek
pracy, który by nie tylko dał szereg pomocy szkolnych, ale wszedł
w życie szkoły jako jednostka pomocnicza w metodycznej pracy
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nauczyciela. Muzeum takie powinno mieć kilka sekcji metodycznych ze składu nauczycielskiego naszej szkoły powołanych, które
by projektowały, opracowywały i doświadczeniem sprawdzały wyniki opracowywanych metodycznie tematów. Korzystając
z doświadczenia lat ubiegłych i bieżącej pracy zbudowałyby się
metodyczne ramy wykładanych poszczególnych przedmiotów
i pracy szkoły ociemniałych w całości.
Dla szkół ociemniałych, które w większości wypadków mają
zmieniający się często personel nauczycielski ze szkół widzących
jest to zagadnienie pierwszej wagi, aby nauczyciel miał pewne
luźne metodyczne ramy nauczania, a nie wypróbowywał i wnosił
na teren szkoły, z każdym prawie nowym rokiem szkolnym nowe
pomysły metodyczne często z własnej imaginacji nauczyciela,
nie na naukowej bazie oparte. Mogą i muszą być wprowadzane
nowe pomysły metodyczne, ale tylko jako poważne przemyślane
eksperymenty. Dziecko niewidome nie powinno być, dla początkujących w tej pracy, „królikiem” z doświadczalnej stacji
bakteriologicznej. Praca sekcji metodycznych przy muzeum metodycznym dla ociemniałych musi opierać się na kontroli i wskazówkach wybitnych metodystów danego przedmiotu w szkołach
widzących, których o stałą pomoc, od czasu do czasu udzielaną,
należałoby prosić. Pracować powinny sekcje:
l/ matematyczna,
2/ geograficzna,
3/ przyrodnicza,
4/ historyczna,
5/ zajęć praktycznych,
6/ ćwiczeń cielesnych, zabaw i gier,
7/ 2 oddzielne sekcje, które by opracowywały całość programu klasy I i II szkoły powszechnej wyłączając rachunki do sekcji
matematycznej.
Przedszkole w pracy muzeum powinno zająć wybitne miejsce
jako oddzielna całość na której oprze się metodyczna praca niż-
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szych klas szkoły powszechnej. W sprawie tej jednak nie ośmielam się nic projektować prosząc o to p. Doroszewską.
Przy muzeum powinna być pracownia pomocy szkolnych,
która by pracowała zgodnie z otrzymanymi wskazówkami metodycznymi i życzeniami poszczególnych sekcji.
Jest to praca olbrzymia, obliczona na cały szereg lat i nie może
być mowy o rozpoczęciu jej od razu na całej linii. Myślę że należy
rozpocząć od matematyki, geografii w jej częściach ogólnych
fizycznych i dwóch pierwszych klas szkoły powszechnej.
Praca ta jednak nie ruszy z miejsca bez poważnie postawionej
pracowni pomocy szkolnych (na razie o tyle o ile na to pozwolą
różne trudności w związku z wojną), nie można myśleć że pracownia, w warunkach wojny, będzie mogła wykonać wszystkie
potrzebne pomoce szkolne (braki i drożyzna materiałów) i dlatego w roku bieżącym winna robić tylko te pomoce, na które
może zdobyć materiał. Zasadniczo pracownia powinna wytwarzać przeważnie pierwowzory, które po wypróbowaniu przez
nauczycieli w klasach służyć będą jako wzory dla młodzieży widzącej szkół różnego typu, i któreby zechciały w tej pracy przyjść
nam z pomocą.
Załączam:
a/ Projekt pracy działu matematycznego,
b/ - ׀׀- - ׀׀- - ׀׀- -  ׀׀- geograficznego,
c/ rzut oka na pracę działów dwóch niższych klas szkoły powszechnej.
Uwaga: Jeżeli projekt ten przydał by się jako pierwszy krok
do i rozpoczęcia tej pracy należałoby go jeszcze raz przejrzeć.
Prosiłabym wtedy o wyszukanie odpowiedniej literatury, której
zupełnie nie miałam jako pomoc w obecnej pracy, oprócz programu szkoły powszechnej którym się kierowałam wykorzystałam.

Nagroda dla wychowanki Lasek
Redakcja „Lasek” wyraża wdzięczność Europejskiej Unii
Niewidomych (EBU), że wyraziła zgodę na publikację nagrodzonej pracy p. Teresy Dederko. Natomiast Autorce nagrodzonego eseju o Ludwiku Braille’u składamy gorące gratulacje. Jest
to ważne międzynarodowe wyróżnienie. Cieszymy się wspólnie,
że trafiło ono do rąk Osoby, która w pełni na nie zasłużyła.
Redakcja
Teresa Dederko

Widzę palcami

U

ważam, że Ludwik Braille
powinien być kanonizowany i to nie tylko za ofiarowanie niewidomym pisma.
Przeczytałam co najmniej
dwie biografie Braille’a, z których można dowiedzieć się, jakim wspaniałym, dobrym był
człowiekiem. Budzi podziw,
iż mimo skromnej pensji nauczyciela zrezygnował z intratnej posady organisty na rzecz
ucznia będącego w potrzebie.
Brak przywiązania do pieniędzy pokazuje też fakt, że przed
śmiercią kazał spalić wszystkie pokwitowania pożyczek, jakich
udzielał swoim kolegom.
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Prace nad pismem punktowym prowadził głównie nocami,
kiedy inni uczniowie spali. Narażał się na zmęczenie, a w konsekwencji utratę zdrowia, jednak cel, jakim było opracowanie
dostępnego dla niewidomych pisma, był ważniejszy. Za swój
wynalazek nie oczekiwał żadnych wynagrodzeń, jedynie satysfakcję czerpał z radości kolegów, którzy z łatwością pisali i czytali
alfabetem nazwanym wkrótce brajlowskim.
Brajla nauczyłam się w szkole w Laskach koło Warszawy.
Małe dzieci początkowo wkładały drewniane kołeczki w otworki
umieszczane po sześć w niewielkich prostokącikach, w ten sposób uczyliśmy się wyczuwania i ustawienia punktów w poszczególnych znakach.
Następnie próbowaliśmy pisać ręcznie na tabliczkach, a dopiero później dostaliśmy maszyny brajlowskie.
Do tej pory mam zawsze w torebce małą tabliczkę, na której
mogę zapisać numer telefonu, konta lub nazwisko nowych znajomych.
Uczniowie w Laskach na podstawie alfabetu brajlowskiego
układali własne szyfry. Najbardziej popularny był tak zwany
alfabet odejmowany, polegający na wybijaniu punktów, które
w danym znaku brajlowskim były pominięte. Litera „a” zapisywana prawidłowo przy pomocy jednego punktu szyfrowana była
pięcioma punktami.
Już w szkole podstawowej czytałam bardzo dużo. Przeczytałam całego Curwooda, Verne’a i Londona. Interesowały mnie
wtedy przede wszystkim książki o Indianach, a nie o grzecznych
dziewczynkach, bo sama sprawiałam kłopoty wychowawcom.
W starszych klasach czytałam długie powieści, wydawane w wielu
opasłych tomach, takie jak: „Przeminęło z wiatrem” w 20 tomach,
czy „Wojna i pokój” wydana w 22 tomach. Zawsze było mi przykro rozstawać się z ich bohaterami. Czytałam w szkole podczas
lekcji. Książkę brajlowską można było trzymać pod ławką na
kolanach i nauczyciel tego nie zauważał.
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Poszczególne tomy przemycałam w internacie do sypialni
i kiedy wychowawczyni zgasiła już światło, zamiast spać, wracałam do losów moich książkowych przyjaciół.
Gdy moje własne dzieci były małe, też czytałam im wieczorami, a one szybko usypiały, bo było ciemno i nie mogły oglądać
obrazków. Kiedy dostałam pracę w bibliotece, aż się zdziwiłam,
kiedy w dokumentacji sprawdziłam, ile książek dla dzieci przeczytałam. Będąc jeszcze w szkole, marzyłam, żeby zamknięto
mnie chociaż na jedną noc w bibliotece, ponieważ książki mogliśmy wypożyczać tylko raz w tygodniu. Za to pracując jako
bibliotekarka, mogłam czytać do woli, bo przecież poznawanie
księgozbioru było moim obowiązkiem.
Oczywiście korzystam z nowych możliwości i często słucham
książek czytanych przez dobrych lektorów, ale nic nie może zastąpić mi brajla. Uważam, że wśród niewidomych też są wzrokowcy
i słuchowcy. Ja, jeżeli chcę zapamiętać treść, muszę mieć tekst
pod palcami. Łatwych powieści mogę słuchać, ale opracowania
naukowe czy obcojęzyczne czytam zawsze własnoręcznie.
Bardzo cenię sobie możliwość czytania z monitora brajlowskiego, gdyż jako niewidomy „wzrokowiec” nie umiem uczyć się
ze słuchu.
Do tej pory zdarza się, że chcąc na komputerze napisać np.
cyfrę 4, uderzam klawisz z literą „d”, bo tak oznaczamy cyfrę
4 w brajlu. Jestem przekonana, że znajomość pisma brajla daje
mi w życiu codziennym większą niezależność. Samodzielnie wybieram odpowiedni lek z apteczki domowej, bo na szczęście na
opakowaniach są napisy brajlowskie, robię sobie notatki, zapisuję
numery, kody do konta, spokojna, że nikt poza mną tego nie
odczyta. Mogę dyskretnie sprawdzić godzinę na zegarku brajlowskim podczas przedłużającego się spotkania.
Z prawdziwą zgrozą myślę o tym, jakie byłoby moje życie
– życie analfabetki. Na pewno nie skończyłabym studiów i nie
zdobyła ciekawej pracy. Na uniwersytecie nie miałam jeszcze
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komputera i podczas wykładów szybko robiłam notatki, wykorzystując skróty brajlowskie. Szkoda, że w Polsce tak są one mało
rozpowszechnione.
Z Ludwikiem Braille’em zaprzyjaźniłam się, pracując w Związku Niewidomych, gdyż w szkole nie czytałam jego biografii. Stał
mi się jeszcze bliższy, kiedy dokładnie w jego 190. rocznicę urodzin, 4 stycznia 1999 r., urodziłam najmłodszą córkę Małgosię.
Po pięciu miesiącach musiałam wrócić do pracy w bibliotece
brajlowskiej. Małgosię często zabierałam ze sobą, a pracownicy
wozili ją wózkiem do przewożenia książek. Gdy Małgosia trochę
podrosła, bawiła się w chowanego między regałami, a czasami
przeprowadzała niewidomych czytelników bibliotecznymi korytarzami.
Moje dzieci bardzo wcześnie zorientowały się, że mama widzi
palcami. Gdy chciały pokazać obrazek w książeczce, kładły na
nim moją rękę i objaśniały, co się na nim znajduje. Kiedyś córeczka podprowadziła mnie do okna, położyła moją rękę na szybie
i powiedziała: zobacz mamo, tam dzidzia płacze. Rzeczywiście,
zza okna słychać było płacz dziecka.
Teraz dorosłe dzieci bardzo pilnują, żebym miała w domu
książki brajlowskie. Jak zauważą ich brak, od razu zwracają uwagę. Ja zresztą nie potrzebuję żadnych zachęt i czytam z wielką
przyjemnością.
Ogromną radość sprawia mi odczytywanie napisów brajlowskich w miejscach odwiedzanych nie tylko przez niewidomych, ale ogólnodostępnych, takich jak: muzea, windy, urzędy.
Ze wzruszeniem przeczytałam brajlem modlitwę „Ojcze Nasz”
umieszczoną na ścianie jednego z kościołów w Jerozolimie.
Bardzo jestem wdzięczna twórcy naszego pisma za to, że dał
nam, niewidomym, takie wspaniałe narzędzie, dzięki któremu
możemy żyć jak ludzie pełnosprawni, uczyć się i pracować z pożytkiem dla siebie i innych. Wykształcony niewidomy ma poczu-
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cie własnej wartości, niezależności, a co może najważniejsze nie
jest ciężarem dla społeczności, w której żyje.
* * *
Szanowni jurorzy
Z całego serca dziękuję za tak wspaniałe wyróżnienie. Oczywiście, jak pewnie każdy uczestnik konkursu, marzyłam o tym,
żeby mój esej został zauważony przez jury. Nie spodziewałam się
jednak, że będę zdobywczynią pierwszego miejsca.
Przystąpiłam do konkursu, ponieważ ogromnym sentymentem
darzę samego Ludwika Braille’a, a poza tym na co dzień korzystam z jego wynalazku, za który chciałam wyrazić wdzięczność.
Obawiałam się, że z Polski będzie mało prac, a zależało mi, żeby
niewidomi w Europie dowiedzieli się, jak brajl jest nadal popularny
w naszym kraju.
Wiadomość o odniesieniu sukcesu przyszła w samą porę, bo
ostatni rok był dla mnie wyjątkowo trudny, a teraz mam nadzieję,
że od tej nagrody zacznie się lepsza passa. Pomoże mi to odzyskać
utraconą wiarę w swoje możliwości i odbudować poczucie własnej wartości.
Od listopada obejmuję stanowisko redaktora naczelnego czasopisma dedykowanego niewidomym. Moją pasją jest zwiedzanie
muzeów, może więc dzięki nagrodzie uda mi się nawet obejrzeć
zabytki Luwru, o czym od dawna marzę. Chciałabym także wesprzeć ośrodek dla dzieci niewidomych w Rwandzie, w którym przez
kilka lat moja najstarsza córka była wolontariuszką.
Jeszcze raz dziękuję Państwu i Ludwikowi Braille’owi, który
na pewno mi pomaga i wie, że jestem jego wielką fanką. Gratuluję
wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli udział w konkursie,
udowadniając, jak ważną rolę pismo brajla odgrywa w ich życiu.
Teresa Dederko

Szkoła Muzyczna w Laskach
Szkoła Muzyczna w Laskach w ubiegłym roku obchodziła
20-lecie swojego istnienia. Przez ten okres szkoła zaznaczyła
się w naszym środowisku wieloma ciekawymi propozycjami
edukacyjnym i artystycznymi. Udowodniła, że muzyka dla osób
niewidomych jest jednym z najważniejszych obszarów ich rozwoju. Życzymy tej placówce kolejnych sukcesów, a trudności,
jakie pojawią się po drodze, oby nie gasiły pedagogom oraz
uczniom entuzjazmu i ducha.
Redakcja
Elżbieta Harasiuk i Beata Dąbrowska*

Prezentacja Szkoły
1. Zarys historyczny
ałożycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach – ociemniała Matka Elżbieta Róża Czacka – rozumiała, jak ważną
rolę w życiu niewidomego odgrywa muzyka. Od początku dbała
o pełnowartościowe kształcenie muzyczne niewidomych uczniów.
Pomagali jej w tym ociemniali nauczyciele: prof. Włodzimierz
Bielajew i prof. Włodzimierz Dolański, oraz prof. Witold Friemann, kształtując zmysł artystyczny w niewidomych dzieciach.
To oni byli nauczycielami trójki wybitnych niewidomych muzyków, którzy po wojnie dalej poprowadzili rozpoczętą pracę. Pani
Stefania Skibówna była nauczycielką wychowania muzycznego
i świetną pianistką. Pan Edwin Kowalik był pianistą koncertują-
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* Współpraca: Magdalena Adamczyk, Monika Chmielewska, Martyna DrabikDziedziczak, Anna Faderewska-Kuszaj, Sławomira Włoskowicz.
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cym, laureatem wielu nagród, m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1955 r.; obecnie jest
patronem Szkoły Muzycznej I stopnia w Laskach. Pan Andrzej
Galbarski wprowadził wiele udoskonaleń w zapisie nut systemem brajla, był również kierownikiem zespołów rozrywkowych
składających się z muzyków niewidomych, oraz nauczycielem
brajlowskiej notacji muzycznej w naszej szkole.
Ogromne zasługi dla środowiska muzycznego niewidomych
w Laskach ma zmarła przed dwoma laty siostra Blanka (Hanna
Wąsalanka). Osoba o wszechstronnej wiedzy muzycznej, utalentowana śpiewaczka, zrezygnowała z kariery artystycznej, aby
oddać swe talenty niewidomym. Działając w Laskach kilkadziesiąt lat, wykształciła troje śpiewaków: Jolantę Kaufman – sopran,
Wiesławę Stolarczyk – sopran i Janusza Kowalskiego – tenor.
Wszyscy oni – mimo różnych trudności – w większym lub mniejszym stopniu wykorzystują muzyczne umiejętności w życiu zawodowym.
Wśród licznych pokoleń absolwentów Ośrodka w Laskach
niewielu było artystów żyjących na co dzień ze sztuki. Znacznie
większe grono to melomani lubiący i umiejący słuchać muzyki.
Nie zawsze robią to w salach filharmonii, bo wielu mieszka z dala
od dużych ośrodków muzycznych, ale zawsze pozostaje radio,
a dziś także i nowoczesne środki komunikowania. Dla niewidomego muzyka jest formą artystyczną całkowicie dostępną, jeśli
ktoś pokazał mu jej piękno…
2. Szkoła Muzyczna w Laskach
Szkoła Muzyczna I stopnia istnieje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach od 1996 roku. Kształceni są w niej
uczniowie najzdolniejsi, utalentowani muzycznie. Uczą się w klasach: fortepianu, skrzypiec, fletu, akordeonu i gitary klasycznej.
Uczęszczają również na zajęcia teoretyczne: rytmikę, kształcenie
słuchu, (w nowych programach rytmikę z kształceniem słuchu),
audycje muzyczne, muzykografię oraz na chór.
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W 1997 roku Szkoła otrzymała prawa publiczne i podlega
nadzorowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.
Przy Szkole Muzycznej działa Ognisko Muzyczne, gabinet
muzykoterapii oraz filia Instytutu Szkolenia Organistów. Z zajęć
muzycznych korzysta ponad 100 uczniów ze wszystkich placówek
Ośrodka.

Dyrektor szkoły – p. Beata Dąbrowska uczy
gry na fortepianie (fot. Anna Magner)

Ognisko Muzyczne (jako zajęcia rewalidacyjne) powstało
z myślą o zdolnych muzycznie uczniach, którzy potrzebują
indywidualnego programu, dostosowanego do swoich możli-
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wości psychofizycznych. Oprócz klas fortepianu, skrzypiec, fletu
i gitary, w Ognisku istnieje dodatkowo klasa perkusji, gitary
basowej, organów i trąbki. Prowadzone są również zajęcia interpretacji piosenki i emisji głosu. Pod kierunkiem nauczycieli
Ogniska działają młodzieżowe zespoły muzyczne: „After Five”
i „Walk Around”.
3. Muzykoterapia
Na zajęcia muzykoterapii uczęszczają głównie dzieci niewidome z dodatkowymi dysfunkcjami, a także z szeroko rozumianymi problemami zdrowotnymi. Uczeń biorący udział
w zajęciach muzykoterapii nie musi posiadać słuchu muzycznego, gdyż muzyka w tym wypadku stanowi środek leczniczy,
rewalidacyjny, narzędzie terapii. Dzięki muzykoterapii niewidome dzieci stają się silniejsze psychicznie, świadomie posługują
się swoim głosem, a także rozwijają zdolność bezpiecznego
i samodzielnego poruszania się. Pogłębiają swoją wrażliwość
i empatię, kształtują wrażliwość muzyczną, uczą się, w jaki sposób pozbyć się negatywnych stanów emocjonalnych. Zdobywają
umiejętności społeczne, w tym pracy w grupie. Dzieci bardzo
lubią grać na prostych instrumentach muzycznych. Najbardziej
pociągają je te oryginalne: bęben burzowy, bęben morski, kij
deszczowy, ksylofon, ganza, cytra, chimesy. Gra na tych instrumentach pomaga osobom niewidomym w usprawnianiu
motoryki małej. W naszym Ośrodku podczas muzykoterapii
wykorzystywane są również elementy choreoterapii (terapia
przez taniec), biblioterapii (terapia przez literaturę piękną)
i arteterapii (terapia z wykorzystaniem sztuk plastycznych).
Poprzez tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką,
dzieci wyrażają siebie, mają możliwość zaspokajania lub rozwijania umiejętności twórczych. Taniec umożliwia podjęcie
wytężonego wysiłku fizycznego (kształtowanie motoryki dużej)
w połączeniu z wprawiającą w dobry humor muzyką. Zajęcia te
są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Wiktoria gra na guiro – instrumencie z Ameryki Południowej
(fot. Monika Chmielewska)

4. Filia Instytutu Szkolenia Organistów
Naukę w filii Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie podejmują uczniowie posiadający podstawowe przygotowanie muzyczne. Zajęcia praktyczne dostosowane do możliwości osób niewidomych realizowane są przez muzyków-tyflopedagogów w Laskach (fortepian,
organy, emisja głosu, gra liturgiczna). Na zajęcia teoretyczne:
wykłady z liturgiki, historii muzyki kościelnej, zasad śpiewu gregoriańskiego, harmonii, a także na egzaminy i kolokwia uczniowie dowożeni są do Warszawy. Absolwenci Instytutu Szkolenia
Organistów mają szansę uzyskania dyplomu III stopnia, uprawniającego do podjęcia pracy organistowskiej w Kościele rzymskokatolickim w Polsce.
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Kadra naszej placówki składa się z kilkunastu osób, które
oprócz merytorycznego wykształcenia muzycznego (Akademia
Muzyczna) posiadają także uprawnienia do prowadzenia zajęć
z dziećmi niewidomymi dzięki ukończeniu studiów tyflopedagogicznych. W większości są to osoby widzące, jednak znające
i posługujące się alfabetem brajla. Dwoje nauczycieli jest niewidomych. Pani Anna Faderewska-Kuszaj jest absolwentką naszej
szkoły, a pan Bronisław Harasiuk jest absolwentem krakowskiego
Ośrodka dla Niewidomych, gdzie ukończył szkołę muzyczną
I stopnia. Dalszą naukę kontynuował w szkole muzycznej w Warszawie.
Nasi nauczyciele realizują zajęcia w Szkole Muzycznej i w
Ognisku Muzycznym. Część z nich prowadzi także zajęcia w filii
Instytutu Szkolenia Organistów.
Praca nauczycieli niewidomych jest dla naszych uczniów źródłem motywacji i nadziei na przyszłość, a dla ich rodziców budującym przykładem zaradności dorosłych ludzi niewidomych.
5. Metody pracy
Opanowanie warsztatu gry oraz nauka utworów zajmują dzieciom niewidomym nieporównanie więcej czasu niż widzącym.
Barierą jest już sam zapis muzykograficzny. Nuty czarnodrukowe są przejrzyste, wszystkie szczegóły widać wokół znaków
muzycznych, natomiast zapis brajlowski jest zapisem linearnym.
Szczegóły dotyczące aplikatury, artykulacji czy dynamiki znajdują
się przed i za znakiem muzycznym i właściwe odczytanie partii
instrumentalnej zabiera dużo czasu. Dlatego w naszej szkole pracujemy dwiema metodami: słuchową oraz korzystając z zapisu
nut pismem brajla (muzykografia). W swojej pracy posługujemy
się również nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi służącymi do zapisu dźwięku.
6. Nasze sukcesy
Największą chlubą i radością naszej Szkoły są oczywiście
Uczniowie – ci, którzy obecnie do niej uczęszczają i ci, którzy ją
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ukończyli. Trud włożony w ich wykształcenie procentuje wielokrotnie. Poniżej prezentujemy ważniejsze dokonania zespołów:
chóru „Leśne Ptaki” i zespołu młodzieżowego „After Five”.
Leśne Ptaki
Chór „Leśne Ptaki” pod dyrekcją Martyny Drabik-Dziedziczak w naszej Szkole działa od 2005 roku. Jego nazwa nawiązuje
do tradycji chóru „Uccelli Forestali” prowadzonego w Laskach
przez wiele lat przez s. Blankę (Hannę Wąsalankę). Chór jest
laureatem II nagrody na VII Festiwalu Betlejem u Avetek (2008),
I nagrody w kategorii chórów szkół niepublicznych na I Festiwalu
Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2010), wyróżnienia na Festiwalu Twórczości Niewidomych i Słabowidzących
Skowronki w Wilnie (2011) i II nagrody Mazowieckiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej Chrześcijańskie Granie (2012),
otrzymał Złoty Dyplom i nagrodę specjalną Dyrektora Zespołu
Szkół Muzycznych w Siedlcach na III Festiwalu Chórów Szkół

Występ chóru „Leśne Ptaki” w Wilnie w 2011 r.
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Muzycznych Regionu Mazowieckiego (2014). Od 2008 roku Chór
uczestniczy w wymianie młodzieży polskiej i niemieckiej z Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium w Herzbergu.
Chór „Leśne Ptaki” koncertował m.in. w Pałacu PAN w Jabłonnie, Teatrze Ateneum i Sali Kongresowej w Warszawie, występował też na zaproszenie Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim. Nagrania Chóru znalazły się na płytach: Herbatka
z Wasowskim (TOnO, 2011), która zawiera piosenki z muzyką
Jerzego Wasowskiego oraz Wigilia w Laskah (TOnO, 2015) z kolędami.
After Five
Skład Zespołu, który zawiązał się w Szkole, zmieniał się wraz
z zakończeniem edukacji poszczególnych członków. Przez cztery
lata istnienia młodzi ludzie pod opieką artystyczną nauczycieli:
Łucji Szablewskiej-Borzykowskiej i Pawła Mazurczaka zaprzyjaźnili się ze sceną.
• Grudzień 2012 – Grand Prix – mazowieckie eliminacje XIX
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza
Kazimierza Szwarlika
• Grudzień 2012 – koncert świąteczny w Pałacu Prezydenckim
• Grudzień 2012 – I nagroda na IV Wojewódzkim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Łodzi
• Styczeń 2013 – I nagroda w finale XIX Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika
w Będzinie
• Rok 2013 – wydanie pierwszej płyty pt. „After Five”
• Grudzień 2013 – koncert kolędowy z okazji ósmej rocznicy
powstania Fundacji Orange
• Jesień 2014 – liczne koncerty w ramach spotkań Klubu
Ośmiu (Fundacja ŚWIAT NA TAK)
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• Marzec 2015 – koncert zorganizowany przez Fundację
ŚWIAT NA TAK – Sala Kolumnowa Sejmu RP.
Po ukończeniu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, każdy z naszych absolwentów szuka własnej drogi życia.
Cieszymy się, jeśli jest ona związana z muzyką.

Zespół „After Five” podczas koncertu w Pałacu Prezydenckim w 2012 r.

7. Uczennica – dziś nauczycielka
Anna Faderewska-Kuszaj
Muzyka jest wielkim darem, który został mi ofiarowany. Dzięki muzyce moje życie jest piękniejsze i ma większy sens. Kiedyś
wybrałam tę drogę i podążam nią, realizując kolejne zadania
i dążąc do coraz to nowych celów. Z muzyką idę przez życie tak,
jak z aniołem stróżem. Ona towarzyszy mi w pracy, w nauce i we
wszystkim, co robię każdego dnia.
Jestem osobą zupełnie niewidomą, wzrok straciłam na skutek
retinopatii wcześniaczej. Od najmłodszych lat rodzice moi starali
się, mimo niewielkiej wiedzy tyflologicznej i tyflopedagogicznej,
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nauczyć mnie wielu podstawowych czynności życia codziennego.
Mając 5 lat, opuściłam swój rodzinny dom i trafiłam do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach
pod Warszawą. Tam ukończyłam kolejno: przedszkole, szkołę
podstawową, liceum oraz Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie
fortepianu pani Beaty Dąbrowskiej, która obecnie jest dyrektorem
szkoły. Jako że muzyka jest ze mną i we mnie od zawsze, moje
plany na przyszłość były oczywiście z nią związane. Po laskowskim liceum pomyślnie zdałam egzaminy do klasy organów prof.
Magdaleny Czajki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr
1 w Warszawie. Naukę w tejże szkole wspominam bardzo dobrze.
Uczyłam się wyłącznie w gronie osób widzących. Poznane przeze
mnie techniki brajlowskie wykorzystywałam podczas wszystkich
zajęć, doświadczając życzliwości i pomocy rówieśników, którzy
poświęcali mi swój czas, dyktując nuty i pomagając w dostosowaniu materiałów dydaktycznych.
Po ukończeniu klasy organów pomyślnie i z pierwszą punktacją weszłam w poczet studentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (od roku 2010 Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina). Studia magisterskie odbyłam na wydziale
Edukacji Muzycznej (specjalność Muzyka Kościelna). Równolegle, nie rozstając się z poprzednią szkołą, zdałam pomyślnie do
klasy śpiewu Marii Olkisz. Szkołę Muzyczną II st. oraz studia
pomyślnie zakończyłam w roku 2010, zabierając ze sobą ogromny
bagaż wiedzy muzycznej i wykonawstwa muzycznego zarówno
wokalnego, dyrygenckiego oraz w dziedzinie gry na organach
i fortepianie.
Muzyka kościelna to specjalność, na którą składa się wiele
przedmiotów: organy – tu realizowałam program, w każdym
semestrze inny, poznawałam różnorodne dzieła i stykałam się
z wieloma formami muzycznymi – wszystko grałam z pamięci
po uprzednim nauczeniu się nut; dyrygowanie – podczas zajęć
dyrygowałam utworami chóralnymi z akompaniamentem in-
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strumentalnym, bądź a capella; emisja głosu – śpiewałam coraz
to nowe utwory; i wiele innych. Pozostałe przedmioty to zajęcia
teoretyczne i takie, z którymi każdy muzyk powinien się zetknąć:
historia muzyki, analiza dzieła muzycznego itp. Specjalizacja
z kształcenia słuchu, którą również ukończyłam, odkryła we mnie
nowe, jeszcze kilka lat temu nieoczekiwane powołanie do pracy
z dziećmi. Tak oto pojawiło się przede mną wyzwanie, któremu
starałam się sprostać.
W roku akademickim poprzedzającym rok dyplomowy podjęłam pracę w Szkole Muzycznej I stopnia w Laskach, którą sama
wcześniej ukończyłam. Wiedziałam, że nie będzie to łatwa praca,
ponieważ nie miałam jeszcze doświadczenia w zakresie nauczania
dzieci niewidomych. Najpierw trzeba było zorientować się, jakie
są dostępne materiały, z których mogę korzystać. Wiedziałam, że
jest już wydany „Solfeż elementarny” Marii Wacholc do wszystkich klas, więc to już zdecydowanie ułatwi pracę. Ale co z dyktandami? Słyszałam, że dzieci uczą się z „Dyktand elementarnych”
Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej, ale przecież tego
nie ma w brajlu. Ktoś wtedy mi powiedział: „Nie przejmuj się, są
dyktanda na płycie CD”. No tak, zgadza się. Jednak, gdy przejrzałam każdy z zeszytów „Dyktand elementarnych” okazało się,
że na płycie CD jest ich około osiemdziesięciu, a w podręczniku
wiele więcej. Co tu teraz robić? Sprawa niezbyt skomplikowana
dla osoby bez dysfunkcji wzroku, ale jak dla mnie bardzo trudna,
wymagająca wiele czasu i chęci pomocy drugiej osoby. Otóż przy
współpracy kilku koleżanek z uczelni przepisałam potrzebne mi
wtedy podręczniki, aby móc z nich korzystać. Pozostałe ćwiczenia
były to już przeze mnie pisane krótkie dyktanda dobierane odpowiednio do tematów zajęć. Materiały już posiadałam, teraz trzeba
było kolejno zaplanować poszczególne zajęcia. Na początku pracy
podczas każdej lekcji nie rozstawałam się z konspektami, które
sporządzałam zgodnie z programem nauczania. Potem było to już
zbyteczne, gdyż po napisaniu takiego konspektu zapamiętywałam
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zagadnienia, które chciałam wprowadzać, bądź kontynuować na
lekcjach z uczniami.
Po roku pracy w szkole i kolejnym roku dyplomowym nadszedł czas na rodzinę. Mój czas pochłonęło zajmowanie się małą
córeczką. Do pracy wróciłam po trzech latach przerwy i z nowymi siłami oraz zapałem kontynuuję swoją pasję.
Praca z niewidomymi wymaga od niewidomego nauczyciela
o wiele większego zaangażowania i skupienia niż od widzącej
osoby. Ja prócz tego, że na każde zajęcia uczę się na pamięć akompaniamentu do ćwiczenia czy piosenki, muszę uważnie słuchać,
co dzieci robią, jak się zachowują, pilnować, żeby nie leżały na
ławkach, żeby stosowały się do moich poleceń. Z dyktandami nie
ma problemów, gdyż ja i uczniowie posługujemy się brajlowską
notacją muzyczną, toteż wszystko mogę sprawdzać na bieżąco.
W ubiegłym roku swoją bazę podręczników brajlowskich uzupełniłam dzięki możliwości przepisania dla mnie, przez Wydawnictwo Toccata, kolejnych części podręcznika do kształcenia słuchu.
W kwestii dostosowania dla siebie odpowiednich form i metod pracy z uczniami niewidomymi, początkowo najtrudniejsze
chyba były ćwiczenia solfeżowe dwugłosowe, gdzie jeden głos
śpiewają dzieci, a drugi realizuje nauczyciel. Trzeba przecież
sprawdzać, co dzieci śpiewają, czy nie robią błędów i równocześnie śpiewać inną partię. Uczenie się na pamięć nie miało
większego sensu, gdyż takich ćwiczeń podczas lekcji realizujemy
kilka. Opracowałam sobie metodę czytania każdej partii jedną
ręką i umiejętność kontrolowania obydwu głosów jednocześnie.
Początkowo myślałam, że jest to zbyt trudne, prawie nierealne,
ale po jakimś czasie stało się to bardzo proste. Tak więc przez cały
czas ja i moi uczniowie uczymy się od siebie wzajemnie wielu
cennych rzeczy: ja – staram się być miła, uprzejma, ale też stanowcza i wymagająca, okazując wiele cierpliwości, a moje dzieci
– poznają nowe zagadnienia, realizują to, o co proszę, odrabiają
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prace domowe, czego bardzo nie lubią. Nasza wspólna zasada:
pod żadnym pozorem nie wykorzystujemy tego, że nie widzimy.
Ogromnie ważną rolę w moim życiu odgrywa też śpiew. Śpiewam od zawsze. Zaczynałam jako mała dziewczynka podczas występów dla gości odwiedzających ośrodek w Laskach, potem jako
chórzystka i solistka chóru „Uccelli Forestali”, czyli „Leśne Ptaki”,
następnie jako uczennica szkoły średniej na wydziale wokalnym,
a potem już w kościołach podczas uroczystości mszalnych oraz
na koncertach. Występowałam kilkakrotnie w Filharmonii Narodowej w Warszawie, brałam też udział w koncercie na deskach
Teatru Dramatycznego im. Marii Zankowieckiej we Lwowie. Wystąpiłam wtedy z Lwowską Akademicką Orkiestrą Symfoniczną
tego teatru pod dyrekcją Bohdana Moczurada, wykonując utwory
z musicali polskich i zagranicznych.
Obecnie moim marzeniem jest możliwość koncertowania
w większym zakresie niż dotychczas oraz zdobycie równolegle
pracy w szkole z dziećmi widzącymi. Niestety, nasze społeczeństwo nie ma jeszcze na tyle świadomości, iż osoba z dysfunkcją
wzroku może wypełniać swoje obowiązki zawodowe równie efektywnie i porównywalnie do osoby w normie wzrokowej. Przy
użyciu specjalistycznych technik i chęci pomocy innych osób
rzeczy, które wydają się niemożliwe, stają się całkiem realne.
8. Zakończenie
Zadaniem naszej Szkoły jest podtrzymywanie wspaniałych
laskowskich tradycji w zakresie wychowania muzycznego i wychowanie uczniów świadomych muzycznie, grających z radością
i z serca. Mamy nadzieję, że dzięki Szkole Muzycznej w Laskach
jej absolwenci staną się wrażliwymi, kulturalnymi i wartościowymi ludźmi. Więcej informacji na temat naszej placówki można
znaleźć w Internecie, wpisując w wyszukiwarkę hasło „Szkoła
Muzyczna w Laskach”.

Z pedagogicznych rozważań

Dorobek ubiegłorocznej Sesji Sierpniowej w Laskach wciąż
rezonuje w świadomości jej uczestników. W kolejnym materiale z tego spotkania chcemy przypomnieć to, co zaprezentował
w swoim wystąpieniu dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest to próba podkreślenia
znaczenia dobrej diagnozy dziecka, co ma istotny wpływ na
rozwój człowieka w każdym okresie jego życia.
Redakcja
Radosław Piotrowicz*

Diagnoza a program – kompleksowe
i skoordynowane wsparcie w uczeniu się
Podstawą procesu uczenia jest wspomaganie rozwoju dziecka – ucznia. Wspomaganie to zamierzone, ukierunkowane
oddziaływanie zarówno dorosłego jak i dziecka na drugą osobę. Wspomagać – to znaczy podpowiadać, stwarzać sytuacje
do podejmowania aktywności, budować sytuacje wzajemnego
zaufania, być obok ucznia, obserwować i rejestrować zmiany
w jego funkcjonowaniu. Wspomagać – to kreatywne (twórcze)
budowanie bezpiecznej przestrzeni dla niego, prowokującej do
eksperymentowania, badania otoczenia w celu zdobywania różnorodnych doświadczeń zgodnie z potrzebami, osiągania samodzielności, odporności emocjonalnej, a w przyszłości poczucia
niezależności i autonomii społecznej (por. Olechnowicz, 1988,
1994, 1999; Brzezińska, 2007, 2009; Gruszczyk-Kolczyńska, 2003;
Kaja, 2010; Wiśniewska, 2010; Piotrowicz, 2012, 2016). Wspo-
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maganie to organizowanie doświadczenia, w którym możliwe
jest odblokowanie rozwoju oraz organizowanie pozytywnych,
korzystnych dla dziecka doświadczeń w kontaktach z innymi
ludźmi. To proces uzależniony od wielu czynników, których wzajemne oddziaływanie ma wpływ na powodzenie. Składa się na
niego szereg elementów: środowisko materialne – wyposażone
w odpowiednie pomoce edukacyjne, strukturalizacja otoczenia
gwarantująca bezpieczeństwo i przewidywalność zdarzeń/sytuacji, relacje emocjonalne, mające na celu wytwarzanie i podtrzymywanie koncentracji uwagi dziecka podczas każdej aktywności,
ilość, intensywność, systematyczność, jakość stymulacji, strategie
nabywania doświadczeń, style uczenia, dostarczanie wzmocnień
pozytywnych, utrwalanie zdobytych umiejętności w praktyce
(tzw. proces transferu i generalizacji). Wspomaganie rozwoju to
przede wszystkim podążanie za dzieckiem – uczniem. To gotowość do odkrywania jego predyspozycji rozwojowych oraz do
szybkiego reagowania na pojawiające się zakłócenia.
Doświadczenia podążania za dzieckiem, reagowanie na jego
sygnały, pozytywne wzmacnianie emocjonalne, empatia zamiast
rutynowego podejścia do uczenia, ma wpływ na zaangażowanie
się jego w interakcję z dorosłym oraz z innymi dziećmi (Erikson,
2000, 2004). To motywuje również opiekunów do spontanicznych
interakcji z dzieckiem oraz odkrywania, że uczenie odbywa się
w naturalnych, codziennych sytuacjach. Jest to obustronne rozwijanie kompetencji w obszarach kluczowych:
• Poznanie – zdolność dzieci do myślenia, rozumowania,
rozwiązywania problemów, zdobywanie wiedzy na temat świata
i relacji w nim zachodzących;
• Komunikacja społeczna – zdolność dzieci do przekazania
swoich uczuć, spostrzeżeń, inicjowanie i reagowanie na uczucia,
porozumiewanie się z wykorzystaniem technik niewerbalnych,
symbolicznych i mowy werbalnej;
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• Społeczno-emocjonalnego przystosowania – zdolność do
zaangażowania się i cieszenia się z interakcji z rodzicami, dorosłymi, rówieśnikami a także do przestrzegania zasad i reguł.
Wsparcie w uczeniu dziecka z zakłóconym lub zaburzonym
rozwojem, z niepełnosprawnością, wymaga od specjalistów wiedzy z różnych dyscyplin nauki. Wiedza z zakresu psychologii
rozwojowej, neurofizjologii, pedagogiki specjalnej i innych subdyscyplin szczegółowych jest pomocna w rozumieniu uwarunkowań rozwoju dziecka w różnych jego obszarach. Nauczyciel
– terapeuta podejmujący określone oddziaływania, wynikające
z posiadanych przez niego kompetencji, bazuje nie tylko na wąskiej dziedzinie, którą reprezentuje, ale staje się częścią interdyscyplinarnego podejścia do pomocy uczniowi, jego rodzinie
oraz otoczeniu.
Działania w obszarze edukacyjnym i terapeutycznym obejmują więc zakres:
• wielospecjalistyczną ocenę rozwoju (medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową),
• określenie strefy najbliższego rozwoju, czyli tego, co uczeń
jest w stanie opanować przy odpowiednim wsparciu oraz zastosowaniu strategii uczenia,
• ustalenie i realizowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET),
• wspieranie rodziny i otoczenia ucznia.
Procesy dydaktyczny i terapeutyczny wymagają przygotowania dokumentacji ucznia. Ważne jest przekonanie interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i nauczycieli o celowości dokumentacji i jej znaczeniu w procesie wsparcia ucznia w nabywaniu
kompetencji kluczowych w uczeniu się.
Celem dokumentacji jest określenie różnicy między stanem
wyjściowym a stanem po podjęciu działań edukacyjno-terapeutycznych. Pytanie: „Czy to co robimy jest skuteczne?” stanowi
swoistą ewaluację podejmowanych działań w okresie edukacji.
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Dokumentacja działań powinna pomóc w odpowiedzi na
pytania ukierunkowujące przemyślane, spójne oddziaływanie
terapeutyczno-edukacyjne:
• CO MAMY? – Opis funkcjonowania dziecka – „stan wyjściowy”, aby móc dostosować zakres treści i metody pracy oraz
ocenić ewentualne postępy. Dostosowanie odpowiednio programu wychowania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka lub ucznia.
• CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ? Funkcjonalne cele: konkretne,
mierzalne, przydatne dziecku i osobom z jego otoczenia w codziennym życiu. Rodzice dziecka lub ucznia, albo pełnoletni
uczeń, mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny
• JAK TO ZROBIMY? Opis strategii/metod i środków, za pomocą których planujemy osiągnąć cele. Formy i okres udzielania
dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy
będą realizowane;
Działania wspierające rodziców oraz w zależności od potrzeb
zakres współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Zajęcia
rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby dziecka.
• KTO I KIEDY TO ZROBI? Podział odpowiedzialności: kto,
kiedy, gdzie i jak często będzie wdrażał działania. Zintegrowane
działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami
dziecka w realizacji zadań1.
1

Za: Kłoda M. (2016) materiały Fundacji Wsparcie na Starcie.
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Prawidłowo skompletowana i opracowana dokumentacja
ucznia stanowi podstawę efektywności podejmowanych działań, porządkuje obraz ucznia i jego środowiska, integruje zespół
specjalistów, podkreśla spójną strategię postępowania terapeutycznego. Ma ona na celu:
• opanowanie „szumu informacyjnego”, uniknięcie „gonitwy
terapeutycznej” i przestymulowania ucznia,
• wybór najbardziej efektywnej metody terapii, programu,
modelu – sceptyczna ocena ofert terapeutycznych przez rodzica,
budowanie kompetentnego zespołu zajmującego się dzieckiem,
• zaangażowanie rodziców/opiekunów w ocenę proponowanych interwencji/terapii. Rodzina poznaje swoje prawa, rolę
w terapii, cechy kompleksowego modelu terapeutycznego,
• uwzględnienie zdrowotnych problemów dziecka – wdrożenie odpowiedniego leczenia.
Poznanie ucznia – postępowanie diagnostyczne
Poznanie ucznia i jego środowiska jest kluczem procesu wspomagania rozwoju w uczeniu się. Służy temu diagnoza kliniczna
(zwana nozologiczną) i funkcjonalna. Obie diagnozy mają swoją
wagę w procesie wsparcia dziecka i rodziców. Właściwie postawiona diagnoza wyznacza obszary, w zakresie których powinno
się udzielić wsparcia.
Diagnoza kliniczna
Diagnoza kliniczna to proces: rozpoznanie, stwierdzenie występowania zaburzeń, wad, określenie zespołów, zidentyfikowanie
problemów, którego wynikiem jest jednostka kliniczna (zespół
Downa, mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, padaczka,
autyzm wczesnodziecięcy). Celem diagnozy jest poznanie rodzaju objawów zaburzeń u ucznia oraz ich klasyfikacja w postaci
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zespołów symptomów przy wykorzystaniu dostępnych klasyfikacji ICD, ICF 2. Źródłem informacji jest całokształt badań
medycznych, psychologicznych i pedagogicznych, w tym również
rzetelnie przeprowadzony wywiad, zebrana w całość dokumentacja medyczna (wyniki badań medycznych, testów klinicznych,
wyniki obserwacji). Diagnoza kliniczna obejmuje diagnozę objawową i diagnozę mechanizmów powstawania zaburzeń oraz ich
konsekwencji dla funkcjonowania ucznia. Zadaniem diagnozy
klinicznej jest więc:
• określenie czynników warunkujących zaburzenia rozwojowe (etiologia),
• przewidywanie konsekwencji poszczególnych rozpoznań
na ogólny poziom funkcjonowania ucznia i rodziny,
• ustalenie form leczenia i terapii, dopasowanie strategii pracy
z dzieckiem i rodziną,
• orzekanie o niepełnosprawności, będące podstawą do kierowania do placówek specjalistycznych (poradni zdrowia, placówek
edukacyjnych: przedszkola, szkoły, korzystania z form pomocy
społecznej – ulgi, zasiłki etc.).
Etiologia jest ważnym elementem diagnozy, gdyż pozwala
prognozować możliwości rozwojowe ucznia, przewidywać zachowania, szacować prognozy życiowe osób z niepełnosprawnością.
Diagnoza funkcjonalna
Diagnoza funkcjonalna – ma na celu szczegółowe określenie poziomu funkcjonowania ucznia w obszarach rozwojowych:
wrażliwości – podatności na bodźce, procesów poznawczych
Obecnie jednostki chorobowe kategoryzowane są w według klasyfikacji
DSM-IV. Każda jednostka chorobowa (zespół chorobowy, zaburzenie) nadany
ma kod według klasyfikacji ICD-10. np. zespół Downa to Q90, upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym to F71, padaczka – G40 itp.

2
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(spostrzegania wzrokowego, słuchowego, uwagi, kojarzenia),
motoryki (motoryki dużej – zdolności poruszania się, motoryki
małej – zdolności chwytania, utrzymywania i manipulowania),
socjalizacji, języka – mowy oraz określenie jego najbliższych
możliwości rozwojowych. Ma charakter pozytywny, tzn. akcentuje to, co uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie, co opanował oraz to, co podejmie ze wsparciem drugiej osoby. Diagnoza funkcjonalna ma wskazać możliwości rozwojowe, które są
podstawą opracowywania, realizacji oraz badania efektywności
programów IPET.
Głównym złożeniem diagnozy funkcjonalnej jest zbudowanie profilu możliwości rozwojowych ucznia. Celem jest więc
poznanie go poprzez określenie aktualnego poziomu rozwoju
w zakresie nabywania wiedzy oraz umiejętności posługiwania
się nią w środowisku edukacyjnym i domowym, zwiększającym
samodzielność i niezależność dziecka w kolejnych etapach życia. Diagnoza funkcjonalna to określenie etapów opanowywania
zadań rozwojowych we wszystkich obszarach: potrzeb rozwojowych, umiejętności sprawności, sposobu realizacji zadań rozwojowych, wypełnianie ról społecznych. Ocena powinna odbywać
się w naturalnych warunkach aktywności.
Podstawową metodą poznania wykorzystywaną w diagnozie
funkcjonalnej jest obserwacja. Wyniki odnotowywane są w arkuszach obserwacji, które stanowią podstawę do analizy funkcjonowania dziecka i całej rodziny oraz określenia potrzeb, możliwości,
ograniczeń, motywacji, zainteresowań i opracowania programu
wsparcia rodziny i programu wspomagania rozwoju.
W diagnozie biorą udział wszyscy, którzy zajmują się uczniem:
zespół specjalistów oraz rodzice.
Diagnoza funkcjonalna w założeniu odnosi się do odkrywania kompetencji ucznia, stąd powinna być3:
3
Cechy dobrej diagnozy opisane zostały przez J. Głodkowską w publikacji:
Poznanie ucznia szkoły specjalnej, Warszawa, Wyd. WSiP (1999).
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• Pozytywna – co oznacza, że w procesie poznania koncentrujemy się na tym, co uczeń potrafi, wie – choćby były to najdrobniejsze umiejętności, zamiast stwierdzenia: uczeń ma problemy
w…, uczeń nie potrafi…, ma trudności…, używamy stwierdzeń:
uczeń wykonuje zadanie na etapie… , wykonuje z pomocą (typ
wsparcia)…
• Profilowa – zaprezentowanie wyników w sposób graficzny
pozwala spostrzec, jak uczeń radzi sobie z zadaniami w poszczególnych sferach rozwoju, umożliwia nam dostrzeganie w złożoności danych o jego funkcjonowaniu psychofizycznym. Znajomość
profilu zdolności pomaga rodzicowi i zespołowi specjalistów
znaleźć najlepszy sposób przedstawienia mu zadań, na poziomie
stwarzającym dla niego optymalne wyzwanie.
• Rozwojowa – powinna wskazywać dynamikę rozwojową.
• Ukierunkowana na proces wspomagania rozwoju i wsparcia rodziców – wyniki diagnozy powinny stanowić podstawę do
konstruowania IPET. Powinny być źródłem wiedzy o metodach,
technikach możliwych do wykorzystania w procesie indywidualnego wspomagania rozwoju.
• Prognostyczna – wynik powinien pozwalać na przewidywanie osiągnięć ucznia.
• Nieinwazyjna – proces powinien przebiegać w naturalnym
procesie rehabilitacji.
• Kompleksowa – wieloprofilowa: rozwój człowieka składa
się z wielu sfer. Ma charakter wieloprofilowy. To wszystko, co się
na niego składa jest ze sobą ściśle powiązane, to znaczy, że jedna
część wpływa znacząco na drugą i odwrotnie. Oceniając rozwój
dziecka, musimy mieć na uwadze jego:
– rozwój ruchowy (duża i mała motoryka): zwracamy uwagę
na kontrolę ruchu i postawy, opanowywanie schematów
ruchowych – przemieszczanie się, sięganie, obracanie, podnoszenie, wskazywanie, chwytanie;
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– rozwój zmysłowy, czyli zdolność widzenia, słyszenia, czucia,
smaku, węchu – ocena preferencji sensorycznych (zainteresowanie sensoryczne, kontroli sensorycznej, zdolności
analizy i syntezy);
– rozwój intelektualny: umiejętność korzystania ze zmysłów,
spostrzeganie otoczenia, przyswajanie wiedzy o świecie oraz
zdolność interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk,
w których dziecko uczestniczy (operacje: przyporządkowanie, porównywanie, grupowanie, wnioskowanie);
– rozwój emocjonalny i zachowania: zdolność wyrażania
radości, zadowolenia, smutku, żalu, złości odpowiednio
do sytuacji, to umiejętność panowania nad emocjami, to
także aktywność – duża mobilizacja w działaniu (szybko,
dynamicznie, „wszędzie nas pełno” i spokój, spowolnienie,
bierność);
– rozwój komunikacji (werbalnej i niewerbalnej): dojrzałość
funkcji ssania, połykania, sprawność aparatu artykulacyjnego, wydolność oddechowa i mówienie, przy czym rozumienie rozwija się szybciej niż zdolność wypowiadania się;
– rozwój społeczny: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów,
to także samoobsługa i praca na rzecz innych, to również zainteresowania i rozwój predyspozycji, które umożliwią osiągnięcie dorosłości, a w niej niezależności od najbliższych.
Wieloprofilowość w diagnozie funkcjonalnej to określenie
sfer rozwojowych biorących udział w wykonaniu przez ucznia
zadania. To uruchomienie zmysłów, ruchu, umysłu. Powodzenie bądź porażka uwarunkowane będzie stopniem sprawności
w poszczególnych sferach, bowiem zaburzenie w obrębie jednej
będzie wpływać na sprawności w kolejnych.
W ocenie funkcjonalnej ucznia bierze się pod uwagę wiele
aspektów funkcjonowania m.in. preferencje sensoryczne i aktywności, ciekawość poznawczą, samodzielność. Obserwacja ukierunkowana jest na poznanie możliwości w zakresie koncentracji
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uwagi oraz umiejętności współpracy podczas spontanicznej oraz
kierowanej, samodzielnej aktywności bez udziału osób dorosłych,
w trakcie relacji z rodzicami oraz terapeutą, w trakcie relacji
z rówieśnikami. Diagnoza stanowi proces i jest ciągle ponawiana,
gdyż wraz z rozwojem zmienia się funkcjonowanie ucznia. Uczeń
przechodzi na wyższy poziom aktywności i zgodnie z zasadą
stopniowania trudności wymagana jest weryfikacja diagnozy
i programu wspomagania rozwoju.
W procesie uczenia obie diagnozy mają swoją wartość. Diagnoza kliniczna – definiuje rodzaje zaburzeń, co warunkuje
poznanie etiologii ale przede wszystkim ukierunkowuje proces
rehabilitacji – wskazuje na strategię uczenia, metody wspomagania. Diagnoza funkcjonalna szczegółowo określa poziom umiejętności i wiadomości dziecka, warunkujących proces uczenia
się, akcentuje jego mocne strony.
IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
Punktem wyjścia w opracowaniu IPET-u jest diagnoza kliniczna i funkcjonalna, określenie tego, co uczeń jest w stanie
wykonać na miarę swoich możliwości.
Założenie, które należy realizować w ramach IPET-u to wieloprofilowość programu ukierunkowanego na:
• rehabilitację ruchową – redukcję podwyższonego napięcia
lub stymulację obniżonego napięcia mięśniowego, korygowanie
reakcji odruchowych, stymulowanie w opanowaniu wzorców
i schematów ruchowych; wskazówki dotyczące prawidłowej
kontroli ruchu i postawy; usprawnianie manualne – odnosi się
głównie do precyzji kontroli rąk i palców podczas chwytania,
manipulacji, reakcji obronnych i samoobsługi;
• terapię oralną, ściśle związaną z rozwojem mowy, obejmującą masaże logopedyczne, stymulację oddechową oraz ćwiczenia czynne i bierne aparatu artykulacyjnego, oprzyrządowanie
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w celu korekcji wad w obrębie aparatu artykulacyjnego, treningi
językowe (rozumienie i aktywizacja mowy werbalnej) poprzez
spontaniczne naprzemienne mówienie, czytanie i opowiadanie
o czynnościach i obiektach w otoczeniu;
• naśladownictwo, które jest szczególnie pomocne przy rozwijaniu umiejętności językowych i współpracy przy innych umiejętnościach np. percepcyjnych i ruchowych, poprzez stwarzanie
sytuacji prowokujących do obserwowania, działania;
• percepcję – stymulację polisensoryczną: stwarzanie i prowokowanie do poznawania otoczenia drogą: „dotykam – słyszę
– widzę – działam”;
• koordynację wzrokowo-ruchową, która dotyczy integracji
zmysłowo-ruchowej, zabaw relacyjnych, treningów czynności
codziennych (jedzenie, mycie, ubieranie), eksperymentowania;
• czynności poznawcze, które nawiązują do umiejętności łączenia w kategorie, porządkowania, organizowania potrzebnych
do zrozumienia informacji z otoczenia, eksperymentowania, dokonywania wyboru;
• samodzielność – umiejętności w podstawowych funkcjach:
jedzenia, toalety, ubierania, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach
problemowych – dokonywanie wyboru, radzenie sobie w sytuacji
„sam na sam”, aktywizowanie postawy „potrafię zrobić, działać sam”;
• uspołecznienie – nawiązuje do wiedzy potrzebnej do życia
i współdziałania z inną osobą lub grupą poprzez wspólne zabawy,
spacery, obcowanie z innymi dziećmi; rozwijanie stosowanych
do wieku zachowań adaptacyjnych pozwalających na możliwie
niezależne funkcjonowanie i integrację społeczną.
Wielokierunkowe oddziaływanie terapeutyczne wymaga skoordynowanych działań, umiejętności współpracy oraz wiedzy na
temat praw rozwoju ucznia oraz patomechanizmów zaburzeń.
Istotą jest indywidualizacja dziecka i rodziny. W opracowaniu
programu interwencji zespół uwzględnia czynniki, które będą
warunkowały powodzenie jego realizacji.
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Program opracowany w sposób kompleksowy, skoordynowany w zakresie podejmowanych działań pełni funkcję informacyjną („czego uczyć – co będzie realizowane z uczniem i rodziną”),
instruktażu – czyli jak uczyć oraz ewaluacji – oceny osiągnięć,
która staje się podstawą modyfikacji oddziaływań. Opracowany
program to wzajemna korzyść zarówno dla rodziców, jak i terapeutów. Dla każdego specjalisty i rodzica to katalog zadań do
osiągnięcia kolejnych kroków uczenia. Program jest dla terapeutów wskazówką, jak organizować proces uczenia, jakie zadania
realizować oraz dla rodziców, by mogli wspierać dziecko w domu,
wykorzystując codzienne sytuacje. Podstawą efektywnego wspomagania w uczeniu jest dobra współpraca specjalistów i rodziców,
umiejętność budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu (empatii), zaufaniu oraz poszanowaniu kompetencji.
Biorąc pod uwagę bariery rozwojowe ucznia i środowiska
opiekuńczo-wychowawczego, każdy program opracowywany jest
indywidualnie do jego możliwości rozwojowych oraz rodziców.
Nie ma więc gotowych programów, mogą być strategie – ogólne
zasady realizacji programów.
Tak więc konstruując program, należy podkreślić, iż powinien
być jasno sformułowany (zrozumiały dla każdego), mieć ściśle
określone zadania, cele, procedurę ich wykonania oraz czas realizacji. Warto zapamiętać: IPET to nie program na cale życie.
W programie:
• na wstępie przedstawiamy ustalenia organizacyjne: organizacja pracy (rodzaj zajęć, częstotliwość i czas trwania oddziaływań, ramowy plan dnia/tygodnia, kto pracuje z dzieckiem),
sposób przekazywania informacji między terapeutą i rodzicami,
jakie oddziaływania otrzymuje uczeń obligatoryjnie, co jest fakultatywne;
• określamy mocne i słabe strony ucznia – szanse i zagrożenia
rozwojowe, ważne jest wyznaczenie kluczowych obszarów w procesie uczenia, powód, tło, nieodzowność każdego punktu dzia-
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łania – wynika to z aktualnego poziomu umiejętności lub etapu,
na którym uczeń się znajduje (dane z diagnozy funkcjonalnej);
• ustalenia terapeutyczne – cele i metody pracy (jakie stosujemy oddziaływania, w oparciu o jakie dane, kto podejmuje decyzje, ewentualne sprawy formalne np. zgody), zakres obowiązków
i praw terapeuty/nauczyciela oraz rodzica;
• określenie zasad pracy z uczniem – warunków aranżacji
przestrzeni edukacyjnej, określenie konkretnych wskazówek, jak
wspomagać dziecko w uczeniu się – to spójność działań terapeutycznych, które są warunkiem sukcesu. Zasady to wskazówki
dotyczące pracy z uczniem obowiązujące wszystkie osoby z nim
pracujące (spójność + konsekwencja) np.:
– jak mówić do ucznia (poziom złożoności języka, wspomaganie komunikacji, odległość, głośność),
– jaki jest czas koncentracji – maksymalny czas pracy nad
zadaniem, częstotliwość i ilość przerw),
– preferencje ucznia (czego nie lubi, co go motywuje, czy
czegoś się boi, nietypowe zainteresowania),
– sposób reagowania na zachowania zakłócające (np. krzyki,
próby ucieczki, uporczywe milczenie),
– sposób reagowania w sytuacjach krytycznych (np. napad
złości, zanieczyszczenie się, tęsknota za rodzicami),
– dodatkowe wsparcie niezbędne w kontaktach z dzieckiem
(np. używanie gestów/symboli do porozumiewania się),
• określenie zadań, które będą wprowadzane, rozwijane,
wzbogacane o nowe czynności, które są celem do osiągnięcia;
zadania w programie powinny być przedstawione jak najrealistyczniej.
Kompleksowe wsparcie w uczeniu to aranżowanie (dostosowanie) przestrzeni każdemu uczniowi – wychowankowi w taki
sposób, aby mógł się rozwijać i uczyć, odnosić sukcesy i przyjmować porażki, które również stanowią przygotowanie do radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, problemowych wynikających mię-
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dzy innymi z barier, ograniczeń rozwojowych (por. Głodkowska,
2010). Praca zespołowa oparta na komunikacji interpersonalnej, znajomości kompetencji członków zespołów, wspólnej wizji
i celów to warunek tworzenia spójnej przestrzeni edukacyjnej,
u podstaw której są:
• wrażliwość i podmiotowość – otwarcie na sygnały dziecka
i dorosłego, traktowanie dziecka i jego otoczenia jako osób mających wpływ na proces uczenia, budowania relacji,
• wzmocnienia, czyli dawanie siły do pokonywania trudności
i barier,
• kompleksowość – uwzględniania i łączenia wszystkich środowiska (dom rodzinny, plac zabaw, szkoła, otwarta przestrzeń –
ulica itp.), w których dziecko – uczeń funkcjonuje oraz obszarów
rozwoju (ruch, poznanie, komunikacja, emocje itp.),
• pozytywność i optymizm, plastyczność – skupianie się
przede wszystkim na mocnych stronach dziecka i środowiska
rozwojowego, budzenie w nim wiary, że można pokonywać trudności i skutecznie uzyskiwać wsparcie, modyfikowanie działań
i otoczenia do jego potrzeb i indywidualnych możliwości;
• poszukiwanie najlepszych i najskuteczniejszych metod oraz
rozwiązań sprzyjających rozwojowi.
To wszystko stanowi całość w organizacji procesu uczenia się
dziecka – ucznia. Jest warunkiem spełnienia założeń edukacyjno-terapeutycznych, a zarazem wyzwaniem w edukacji.
* Autor jest pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, diagnostą, terapeutą. Specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka
Wczesnej Interwencji PSONI w Zgierzu. Prezes Fundacji Wsparcie na Starcie.
Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, twórca programów kształcenia oraz kierownik Studiów podyplomowych Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie
wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem, w tym z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.

Głos w dyskusji
Poniżej drukujemy próbę refleksji Stefana Dunin-Wąsowicza nad Dziełem Lasek. Zachęcamy naszych Czytelników do
podjęcia dialogu z Autorem i odpowiedzi na postawione pytania
zawarte w prezentowanym artykule. Będzie to zapewne z korzyścią dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którym nie jest
obojętny los i rozwój Dzieła założonego przez Matkę Czacką.
Redakcja
Stefan Dunin-Wąsowicz

Dzieło Lasek wczoraj, dziś i jutro
– próba spojrzenia

Z

e świadectwa Matki Czackiej oraz jej współpracowników
i następców, z opracowań dotyczących założeń Dzieła Lasek
wyłania się główny nurt myślenia i działania w Dziele. To nadanie
sensu niepełnosprawności. Człowieczeństwo Pana Jezusa w centrum całego Dzieła jest źródłem przebijającej przez wszystkie
działania ciągłej troski o godność osoby niewidomej. Triuno zaś
to jedność trzech wymiarów Dzieła: głębokiej wiedzy tyflologicznej, misji wychowawczej i apostolskiej oraz akcji i postawy
charytatywnej. Nurty te znajdujemy w działalności Towarzystwa
na przestrzeni dziesięcioleci z jednoczącą troską o godność. Znajdujemy je w modelu integralnej rewalidacji: najpierw człowiek
potem jego niepełnosprawność. Znajdujemy je w centrum misji
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Dzieło
staje się wynikiem intencji, modlitwy i działań ludzi wokół niego
skupionych. „Jest z Boga i dla Boga”.
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Godność w obszarze Dzieła ma wiele wymiarów, ale to przede
wszystkim doświadczenie osoby niewidomej. I wynika z niego
imperatyw, żeby zrobić wszystko, co możliwe dla pełnego włączenia osoby niewidomej w nurt życia społecznego we wszystkich
jego wymiarach. Poprzez proces wychowawczy i edukacyjny,
ale też poprzez jak najszersze oddziaływanie na otoczenie. To
proces nieprzerwanego przeciwstawianiu się samotności osoby
niewidomej.
Warto dziś wrócić do tej wielkiej myśli Założycielki w kontekście naszej jakże przecież zmienionej rzeczywistości. Ale także
w kontekście prowadzonych badań nad włączaniem osób niepełnosprawnych w życie społeczne. I zadać sobie pytanie: gdzie dziś
są najważniejsze zadania dla Towarzystwa i jakie formy dzisiaj
powinno ono przedsięwziąć, aby jak najskuteczniej wypełniać
swoją misję. To równocześnie pytanie, gdzie i jak dzisiaj człowieczeństwo osoby niewidomej jest najbardziej zagrożone i jak na
te zagrożenia odpowiedzieć poprzez integralny proces wsparcia
osoby niewidomej i poprzez oddziaływanie na otoczenie. To
także pytanie o tożsamość Dzieła w przyszłości.
1. Dzieło i formy jego działania
Dzieło za życia Matki Czackiej było inne niż dzisiaj. Inne
były priorytety, inny poziom świadomości społecznej o niepełnosprawności. Dzieło i Laski, jako centrum jego oddziaływania,
stają się w okresie PRL miejscem szczególnym nie tylko w obszarze pomocy niepełnosprawnym, ale także w zakresie formacji całych pokoleń wrażliwych społecznie i duchowo ludzi. Laski obok
pracy na rzecz osób niewidomych wypełniają rolę schronienia
dla kształtującej się demokratycznej opozycji. Są drzwiami dla
pomocy Zachodu dla Polski w stanie wojennym.
Dzieło wydaje swoje owoce. Lata transformacji pozwalają
przenieść środowiskowo-twórczą rolę do wolnej już przestrzeni
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publicznej. Szczególna rola Lasek wobec powstających nowych
ośrodków świadczenia pomocy niepełnosprawnym, ale także
nowych ośrodków życia duchowego i intelektualnego zaczyna
zanikać. Nowa Polska to także nowe mechanizmy finansowania
opieki nad niepełnosprawnymi, których Dzieło jest także beneficjantem. Ale to także okres wypierania z rynku produktów
spółdzielni inwalidzkich i ich progresywny upadek. Zmiana modelu finansowania działalności opieki dotyka części materialnej
Dzieła. Towarzystwo staje się progresywnie zależne od nowych
form dofinansowania i ich wysokości. I wynikają z tego różne
nowe obowiązki. Pozostaje zawsze obszar dobroczynności, który
pozwala na dalsze prowadzenie, choć z dużym finansowym wysiłkiem tych części Dzieła, które nie mają finansowania publicznego,
a które są istotne dla tożsamości Dzieła.
W otaczającej nas rzeczywistości razem z postępem praw dla
osób niewidomych, a także zwiększającej się wiedzy o procesie
włączania osób niewidomych w życie społeczne, coraz bardziej
znacząca staje się koncepcja wychowania i edukacji poprzez integrację. Są tego udane przykłady, ale często skutkiem nieudanej
integracji jest odrzucenie. Laski stają się wtedy nadzieją na odbudowę poczucia wartości. Nawet kosztem oddalenia od rodziny. Z trzech nurtów Triuno wyraz pracy charytatywnej zacznie
powoli dominować.
Jest w Towarzystwie przekonanie, że mamy właściwą formułę,
jak najlepiej rehabilitować, wychowywać i edukować. Bez tego
przekonania nie moglibyśmy działać. No właśnie, ale czy nasza
formuła i metody są ciągle tymi najlepszymi mogącymi tworzyć
wzorce udanej integracji i skutecznie bronić niewidomych przed
wszelkiego typu wykluczeniami? Czy są one nadal aktualne?
Czy jesteśmy przygotowani, żeby przyjmować, oswajać i wdrażać
nowe, a może także je tworzyć? Jaka jest nasza odpowiedź na samotność i odrzucenie? Czy nadal umiemy równoważyć wszystkie
trzy nurty Triuno ?
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2. W poszukiwaniu głównej osi myślenia i działania
Zjawisko stereotypizacaji osoby niewidomej, to jest postrzeganie jej poprzez pryzmat szczególnej właściwości, jaką jest brak
wzroku, występuje nadal powszechnie. Osłabło w stosunku do
tego, czego doświadczali niewidomi w czasach, kiedy Matka
tworzyła Dzieło. Ale przecież nadal występuje. Stereotypizacja
i stygmatyzacja niepełnosprawnych zawsze prowadzi w większym
lub mniejszym stopniu do odrzucenia osoby i do jej samotności. Odrzucenie, niszczenie poczucia przynależności uniemożliwia potwierdzenie własnego ja. Utrzymywanie się stereotypów
jest nierozerwalnie związane ze stygmatyzacją. Potwierdzają to
badania prowadzone w wielu krajach, także w Polsce. Bardzo
kompletny ich przegląd znajdziemy w pracy dr Sylwii Bedyńskiej
z Uniwersytetu SWPS i dr. Piotra Rycielskiego z Instytutu Badań
Edukacyjnych (2010). Opierając się na ich wnioskach można
twierdzić, że naznaczenie piętnem niepełnosprawności nie musi
koniecznie prowadzić do całkowitego odrzucenia. Nosi jednak
zawsze zagrożenie godności. Równocześnie stygmatyzacja powoduje współczucie, a nawet współodczuwanie. Mamy tego wiele
świadectw, ale to nie wystarcza. Bowiem stygmatyzacja prowokuje również redukującą ocenę możliwości osoby niepełnosprawnej
w zakresie skuteczności w wykonywaniu określonych zadań. Ma
to szerokie negatywne konsekwencje.
Potrzeba walki ze stereotypami i stygmatyzacją nadal istnieje
i powinna ona mieć wiele wymiarów. Badania wskazują, że, po
pierwsze, konieczna jest stała edukacja o wpływie stereotypów
na rzeczywistą skuteczność osoby w życiu społecznym. To zadanie komunikacji społecznej, ale nie tylko, bo nie ma lepszego
świadectwa niż świadectwa sukcesów osób niewidomych. Po drugie, potrzebny jest ciągły rozwój kompetencji psychologicznych
samych osób zagrożonych stygmatyzacją tak, aby potrafiły one
postrzegać siebie przede wszystkim jako osobę, a nie jako przed-

108

Głos w dyskusji

stawiciela grupy postrzeganej przez pryzmat stereotypu. Jedno
i drugie wymaga wzmacniania rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych u osób niewidomych i ich wspierających.
Klasycznym przykładem omówionego powyżej problemu
stygmatyzacji jest sytuacja poszukiwania zatrudnienia. Osoby
niepełnosprawne postawione są często przed wyborem momentu ujawnienia swojej niepełnosprawności (pomijam sytuację,
w której orzeczenie niepełnosprawności jest wprost wymagane
w ogłoszeniu, co już samo w sobie świadczy o redukującym
podejściu do możliwości kandydata). Wszystkie sytuacje, kiedy niepełnosprawność będzie skrywana do czasu bezpośredniego spotkania z potencjalnym pracodawcą, są świadectwem
istnienia stygmatyzacji. „A przecież choćby krótka wzmianka
na temat charakteru niepełnosprawności zmienia postrzeganie
osoby przez nią samą z ofiary piętna, ale jako kogoś wartościowego przez swoją niepowtarzalność” piszą dr Bedyńska i dr Rycielski w konkluzjach swojej pracy. Twierdzą że „badania nad
procesami tworzenia się stereotypów wskazują jednoznacznie,
iż stereotypowe opinie krystalizują się w dzieciństwie - niektórzy badacze wskazują, że około dziesiątego roku życia. Zatem
pierwszym zadaniem w walce ze stereotypem osoby niewidomej
to wczesna edukacja na przykład w formie ćwiczeń praktycznych
pozwalająca dzieciom i młodzieży widzącej poznać na „własnej
skórze”, jak funkcjonuje człowiek z ograniczeniem wzroku” . Jakże bezpośrednie i praktyczne wskazanie możliwych programów
do podjęcia przez Towarzystwo.
Badania potwierdzają wartość działań integracyjnych i wskazują, że w walce ze stereotypami „programy tematyczne powinny
być kierowane jednocześnie do ludzi z ograniczoną sprawnością
oraz do ich otoczenia, rówieśników, społeczności lokalnej, współpracowników”. Trzeba równocześnie pamiętać, że „programy niwelujące efekty etykietowania nie mogą same w sobie etykietować.
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy program mający na celu inte-
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grację społeczną i zawodową tworzy odrębną grupę specjalnych
osób niepełnosprawnych, a tym samym po raz kolejny je stygmatyzuje”.
Jakkolwiek nie ma pełnych badań w zakresie zastosowania
nowych technologii, wydaje się, „że formą komunikacji, mogącą
znakomicie spełniać zadanie redukcji procesów stygmatyzacji, jest
wspieranie udziału osób z ograniczeniem sprawności na ogólnodostępnych internetowych portalach społecznościowych. Ale i tu
podobnie należy położyć nacisk, żeby portale takie były w założeniu skierowane równocześnie do osób z i bez niepełnosprawności.
Kontakt przez Internet chroni osoby przed niekorzystnymi konsekwencjami niezręczności w początkowych kontaktach i umożliwia
kontynuowanie znajomości, nie może jednak zastąpić kształcenia
w zakresie umiejętności redukcji lęku związanego z ujawnieniem
niepełnosprawności w kontakcie bezpośrednim” piszą dr Bedyńska
i dr Rycielski.
3. Jak podążać za zmieniającym się światem
Wiele zostało i jest codziennie robione dla godności osoby niewidomej. Jej pozycja w społeczeństwie w Polsce jest dziś
radykalnie inna od tej w okresie międzywojennym albo od tej,
którą doświadczają niewidomi w krajach rozwijających się –
w Azji czy w Afryce. Ale przecież nie jest tak, że wszyscy potrafią
sami zmierzyć się ze zmieniającym się światem. Dla wielu tempo
zmian może być za szybkie. Walka ze stereotypem i stygmatyzacją, a w jej efekcie z samotnością osoby niewidomej jest najważniejszym priorytetem, tak jak kiedyś było wydobycie osób
niewidomych z materialnej nędzy. Stawianie jej jako najważniejsze zadanie, pomoże nam na nowo ocenić, co powinniśmy
robić lepiej. Zachowując bliskość tożsamości Dzieła, ale jednak
uwzględniając nową rzeczywistość i nową wiedzę, którą dają nam
badania nad niepełnosprawnością w życiu społecznym.
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Jednym z najczęściej dyskutowanych w Laskach problemów
w procesie wychowawczo-edukacyjnym dzieci i młodzieży jest
kształcenie w integracji, czyli w jak najbliższym środowisku dziecka czy młodego człowieka razem z jego rówieśnikami. Trzeba
zawsze na to spoglądać z perspektywy indywidualnej zdolności
młodej osoby do konfrontacji stygmatyzacji, która może przecież
być tak bolesna i niszcząca dla budującego się poczucia wartości. Przeciwstawmy też temu zagrożeniu potencjalne poczucie
porzucenia, które zawsze w mniejszym lub większym stopniu
towarzyszy świadomie lub podświadomie pobytowi w ośrodku
specjalnym poza domem rodzinnym. Czy jest zatem jedna dobra odpowiedź? Czy pobyt w ośrodku z internatem nie jest sam
w sobie stygmatyzujący? Jak uczynić, żeby nim nie był?
Jedną z możliwych odpowiedzi jest stworzenie szkoły integracyjnej w Laskach, która stanie się przodującym ośrodkiem
kształcenia umiejętności społecznych i wyobraźni emocjonalnej zarówno dla widzących jak i niewidzących. Liceum ogólnokształcące integrujące może się stać także podstawą redefinicji
Triuno w jedności i równowadze wszystkich trzech nurtów. Taka
szkoła jest potrzebna i wokół niej dostosowane byłyby działania
w edukacji podstawowej i we wsparciu osób dorosłych. To w niej
poprzez ukierunkowane spotkanie młodzieży widzącej i niewidomej możliwe będzie wykształcenie nowych, społecznie wrażliwych, kreatywnych młodych ludzi niosących apostolstwo sprawy
osób niewidomych w walce ze stereotypami i stygmatyzacją.
Równocześnie niech naszym zadaniem będzie walka z samotnością tych, którzy są już w życiu dorosłym. Żeby było jej jak
najmniej i jak najwięcej możliwości przywracania często utraconej wiary w siebie. Myślę też, że powinniśmy spróbować inaczej
komunikować misję Towarzystwa i nadal skutecznie przenosić
główny nurt działania od pojęcia opieki do pojęcia włączania,
wzmacniając podejście podmiotowe tak bliskie filozofii personalizmu, którym Laski są przesiąknięte. To włączanie powinno
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być powszechne i w każdym wymiarze działalności. Żeby być
liderem integracji w edukacji, musimy ją robić najlepiej. Żeby
być dla niewidomej młodzieży tą najlepszą włączającą drogą
w dorosłe życie, nasze szkoły muszą tak działać, żeby przyciągać
najlepszych. Nasze programy dla absolwentów powinny dawać
im dostęp do najlepszych przedsiębiorstw i najdojrzalszych zespołów, w których osoba niewidoma może się stać nieocenionym
członkiem. Nie oznacza to równocześnie odejścia od opieki nad
słabszymi. Wręcz przeciwnie, to właśnie odkrywanie nowych
form i metod edukacji dla najbardziej zaawansowanych będzie
pomagało w wykształcaniu najlepszych form wsparcia dla osób
słabszych, przecierając także szlak nowego postrzegania osoby
niewidomej. To właśnie jedność Triuno, którą musimy na nowo
codziennie odnajdywać.

70-lecie Nowojorskiego Komitetu
Pomocy Niewidomym w Polsce
Marta Zielińska

Radosnego dawcę miłuje Bóg

R

adosnego dawcę miłuje Bóg – tymi słowami z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian kończyła się pierwsza krótka
opowieść o ludziach i czynach Komitetu Pomocy Niewidomym
w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku1. Była to skromna próba
opisu 50 lat działalności Komitetu, ogromnej pracy skupionych
w nim ludzi, ich zapału, radości i satysfakcji z wypełniania moralnego nakazu pomocy słabszemu bliźniemu.
Nie spełniły się plany i nadzieje na powstanie szerszego opracowania historii nowojorskiego Komitetu, ale niedawno dotarły
do Polski dokumenty archiwalne, gromadzone przez jego członków od początku istnienia Komitetu. Tymczasem przybliżyła się
następna okrągła data w jego historii – 70 lat istnienia i działalności.
Niestety odeszli już ludzie, którzy stworzyli Komitet i rozpoczęli pracę w jednej z najbardziej żywotnych i trwałych organizacji charytatywnych Polonii amerykańskiej, powołanej do
istnienia przez szczególne pokolenie Polaków urodzonych na
początku XX wieku, a tradycją rodzinną ukształtowanych do
pracy społecznej – tradycją sięgającą czasów, gdy Polska na 123
lata została wymazana z mapy Europy. Studiując dokumenty,
zadajemy ich twórcom wiele pytań, lecz oni już nie dopowiedzą
nic więcej do swych – często suchych w swojej wymowie – listów

1
M. Zielińska, 50 lat działalności Nowojorskiego Komitetu Pomocy Polskim
Niewidomym (1946-1996), Laski 1996, druk wewnętrzny.
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i apeli, sprawozdań i protokołów z comiesięcznych zebrań i narad,
nie wyjaśnią wątpliwości, nie uzupełnią braków i nie wypełnią
luk w ciągłości dokumentacji, wynikłych z kilku przeprowadzek
z wynajmowanych przez Komitet lokali w Nowym Jorku, które
przeszło archiwum w czasie kilkudziesięciu lat trwania Komitetu.
Podstawowymi pytaniami, na które postaramy się odpowiedzieć w naszym wspomnieniu o Komitecie, jest czas jego
powstania i kim byli ludzie, którzy go tworzyli. Będzie to więc
opowieść o LUDZIACH, którzy z potrzeby serca trudzili się w dobrej sprawie pomocy w odbudowaniu Lasek po zniszczeniach
wojennych, a następnie stworzenia nowoczesnej placówki edukacyjno-rehabilitacyjnej dla niewidomych i słabowidzących dzieci.
Piszemy tę historię Komitetu także dlatego, aby oddać szacunek
tym, którzy w przeszłości zbudowali działającą do dziś organizację i poprzez nią spełnili swe zamierzenia pomocy w pracy dla
niewidomych, a także współuczestniczyli w kolejnych etapach
budowania i trwania Dzieła Lasek.
Kamieniem węgielnym organizacji Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku są trzy siostry:
Felicja, Aniela i Halina – córki Franciszka Lilpopa, znanego warszawskiego architekta i Haliny z Wieniawskich, bratanicy Henryka Wieniawskiego. Urodzone na początku XX wieku, dzieciństwo
i młodość spędziły w odradzającej się po I wojnie światowej Polsce, w stosunkowo zamożnej rodzinie warszawskiej inteligencji.
Uczęszczały do prywatnej pensji żeńskiej, zwanej „Szkołą na
Wiejskiej” założonej przez dwie Jadwigi: Kowalczykównę i Jawurkównę, popularnie nazywanymi Jadwigami – Czarną i Białą.
Tam po raz pierwszy zetknęły się z przyszłymi ludźmi Lasek.
Wspominając swą pierwszą po wojnie wizytę w Polsce, Felicja
Krance w swej biograficznej książce „Powroty” napisała: słyszę
dokoła siebie język, jakiego mnie uczyła w szkole Zofia Landy
i słynny polonista prof. Konrad Górski,…Rekolekcje prowadzili nasi
kolejni katecheci: drobny i łagodny ksiądz Kurzyna… pobłażliwego
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humoru ksiądz Mauersberger; profesorski w swoich pogadankach
ks. Szwejnic i przez krótki, ale znamienny czas ks. Władysław
Korniłowicz. (s. 337)
Szkoła była niezwykła i wykształciła wybitne osobowości. …
Na czym polegał magnes naszej szkoły, dlaczego przyciągała najlepszy element naszej inteligencji, córki przywódców politycznych,
artystów i uczonych? pisała dalej Felicja Krance i nie odpowiedziała na postawione sobie pytanie, ale możemy stwierdzić, że
absolwentki tej szkoły stały się częścią specyficznej formacji,
o której Joanna Pollakówna pisze w szkicu „Talent życia”: To
pokolenie zostało odlane ze szlachetniejszego kruszcu, a życie jego
najlepszych przedstawicieli miało jak gdyby większą pojemność.
Anna Micińska w pożegnalnym wspomnieniu po śmierci Felicji Krance stwierdziła: Byli formacją ludzi mądrych i dzielnych.
Wyrosłych i ukształtowanych w kręgu, w którym słowo „kultura”
oznaczało nie tylko wiedzę, wykształcenie, talent … lecz także
cały szereg z nim związanych imponderabiliów. Takich jak honor,
lojalność, wierność. („Tygodnik Powszechny nr 29, 1993 rok.)
Inteligentne, piękne i utalentowane, obracały się w środowisku twórczej inteligencji polskiej międzywojennej Warszawy,
a następnie weszły w międzynarodowe środowisko ludzi kultury,
polityki i wpływów. Wielu z tych ludzi po wojnie spotkało się
w USA, gdzie inspirowali swe otoczenie do pracy dla potrzebujących.
Właśnie w dzieciństwie i w młodości, przed odzyskaniem
przez Polskę niepodległości, a potem w trudnym czasie I wojny
światowej siostry nauczyły się u boku swej matki Haliny pracy charytatywnej na rzecz ubogich, bezdomnych, inwalidów,
uchodźców wojennych, a przede wszystkim pomocy niewidomym. W książce „Nasze wspólne życie” Halina Rodzińska pisała:
Mama organizowała również występy niewidomych muzyków –
zawsze na cele społeczne – gdyż pracowała dla niewidomych od
czasu, gdy jej ojciec, nasz dziadek, Julian Wieniawski, stracił wzrok
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(s. 45.) Ale największą satysfakcję w tej pracy dawały jej cotygodniowe odwiedziny w „domu” niewidomych muzyków na Piwnej,
gdzie spędzała długie godziny na rozmowach z nimi i czytaniu
im książek lub nut nowego utworu. Najwięcej jednakże energii
poświęcała „Latarni”. Potem i mnie w tę robotę wciągnęła i wiele
lat później weszłam do zarządu „Latarni”, do której założycielek
zaliczała się moja Matka (s. 89). I rzeczywiście, w emocjonalnej
odezwie Stefana Żeromskiego opublikowanej w „Tygodniku Ilustrowanym” z 15 kwietnia 1922 roku, w której zwraca się on do
społeczeństwa o zapisy i dary na stworzenie zakładu reedukacyjnego dla ociemniałych żołnierzy I wojny światowej, wśród członków zarządu tymczasowego widnieje Franciszkowa Lilpopowa.
Natomiast „dom” na Piwnej, czyli prowadzone od 1869 roku
przez Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych i Towarzystwo
Niewidomych Muzyków „Współmieszkanie dla ociemniałych”,
obecnie jest domem generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek k/Warszawy, przekazanym
siostrom przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1949 roku dla
kontynuowania XIX-wiecznej tradycji.
Siostry Lilpop wyjechały z Polski przed wojną i los rozrzucił
je po różnych częściach świata. Najmłodsza Maria, żona pisarza Zbigniewa Uniłowskiego, pozostała z owdowiałym ojcem
w Warszawie, Felicja, malarka, utalentowana także literacko, żona
pianisty Kazimierza Kranca, wyjechała do Francji, Halina towarzyszyła swemu mężowi, wybitnemu dyrygentowi, Arturowi Rodzińskiemu w karierze muzycznej w USA, Aniela Mieczysławska
reprezentowała Polskę u boku męża dyplomaty w placówkach
konsularnych Europy. Szczególny czas historyczny, w jakim przyszło im żyć, przygotował je na dramatyczne wydarzenia drugiej
połowy XX wieku i właśnie one podjęły trud zorganizowania pomocy po wojennych zniszczeniach znanej im i bliskiej instytucji
Matki Czackiej w Laskach.
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Rodzina Kranców wraz z większą grupą uciekinierów wojennych z Polski przypłynęła do Nowego Jorku w lipcu 1941 roku na
pokładzie statku „Villa de Madrid”. W porcie z widniejącą z daleka
Statuą Wolności powitała ich obecna już w Stanach Aniela najmilsza siostra i niezawodny przyjaciel w potrzebie, z której pomocy
tylu innych korzystało, niejednokrotnie nadużywając jej dobroci.
Miała małe mieszkanie na Madison Avenue i skromną posadę, ale
to jej dwupokojowe mieszkanie stało się z biegiem lat „przylądkiem
dobrej nadziei” dla nowo przybyłych uchodźców, nieoficjalnym
biurem pośrednictwa pracy, w którym służyła zawsze życzliwą
radą, moralną i materialną pomocą – spędzając wszystkie wolne
godziny w polskim komitecie opieki nad więźniami wojennymi
i wysiedleńcami, rozrzuconymi po całym świecie. Nie znam nikogo
kto by był w równym stopniu zaangażowany w bezinteresownej
pracy społecznej: dzięki jej mozolnym wysiłkom wielu uchodźców
zdołało nawiązać kontakt z rodzinami, a któryś z jej korespondentów zapytał, ilu ludzi pracuje w „agencji Mieczysławskiej”, bo
podawano sobie jej adres z ust do ust i żadna petycja nie została
bez odpowiedzi. („Powroty”, s. 168)
Od tego momentu wszystkie siostry były w Stanach Zjednoczonych, są znów razem. Najpierw w Stockbridge, Massachusetts,
na farmie u Rodzińskich, gdzie przebywała już Maria Uniłowska
z trzyletnim synkiem Karolem, a potem, choć zmieniały miejsca
zamieszkania, zawsze były stosunkowo blisko siebie, w kręgu
zasiedziałej już w Stanach Haliny Rodzińskiej, która towarzysząc
mężowi w jego artystycznej drodze, tkwiła w samym sercu amerykańskiej elity kulturalnej. Tam spotykało się wielu tych, którzy
różnymi drogami, mając za sobą różne koleje losu, spływali do
Stanów z Polski i z Europy, powiększając Polonię amerykańską
o nową generację, która utraciła ojczyznę, a do której wielu z nich
nigdy nie wróci.
Wojenne losy Polski przeżywają boleśnie z dalekiej odległości.
Felicja Krance w swej książce „Powroty” pisała: Jednymi z pierw-
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szych przyjaciół, którzy przyjechali po wojnie do Ameryki, było
małżeństwo architektów Maciej i Stanisława Nowiccy… Przywieźli
nam ostatnie wiadomości z kraju i dopiero słuchając ich opowiadań uświadomiłam sobie, jak bardzo byliśmy od wszystkiego, co
się tam działo odcięci – jak mało lub jak inaczej wiedzieliśmy
o przebiegu wojny i latach okupacji. Spędziwszy okres powstania
na terenie podwarszawskich Lasek – Nowiccy przywieźli stamtąd fotografie straszliwie zniszczonych budynków i wzywali nas,
w imieniu zarządu Zakładu dla Niewidomych, do zorganizowania
jak najszybszej pomocy.
Przyjazd małżeństwa Nowickich do Stanów jesienią 1945
roku był spowodowany mianowaniem Macieja, wybitnego polskiego architekta, attache kulturalnym w polskim konsulacie
w Chicago. Do Nowego Jorku przybyli z misją organizowania
wystawy o odbudowie Warszawy. Po odmowie powrotu do Polski podjęli wraz z żoną współpracę z instytucjami i uczelniami
architektonicznymi, ale tragiczna śmierć Macieja w katastrofie
lotniczej na Pustyni Libijskiej 30 sierpnia 1950 roku przerwała
jego twórczą, błyskotliwą karierę architekta okresu modernizmu.
W opinii Clarence Stein: Zapowiadał się na jednego z najwybitniejszych architektów naszych czasów. Felicja Krance w paryskim
miesięczniku „Kultura” opublikowała o nim swoje pośmiertne
wspomnienie: Maciej był pierwszym, który przywiózł wiadomości
o katastrofalnym położeniu Zakładu dla Niewidomych w Laskach
pod Warszawą – pierwszy rzucił ideę utworzenia komitetu na terenie amerykańskim, który zająłby się organizacją pomocy dla tej,
tak świetnie przed wojną prosperującej placówki. Komitet został
utworzony wiosną 1946-go roku i pomoc do kraju idzie nieustannie. („Kultura” 12/38, 1950)
A więc to Maciej Nowicki pierwszy zainspirował stworzenie
w Ameryce organizacji pomagającej Laskom zmagającym się
z głodem, brakiem ubrań, lekarstw i pomieszczeń do życia, pracy i nauki zaspokoić przede wszystkim podstawowe potrzeby,
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Siedzą od lewej: Mercedes C. Challinor, Helen Keller, Polly Thomson. Stoją: Stuart Grant, Joan Herbert, Doroty Adams McHugh, p.
Czechlewski, pani Stuart Grant, Felicja Krance, Kazimierz Krance

Stuart Grant, Mercedes C. Challinor, Felicja Krance, Joan Herbert,
Doroty Adams McHugh
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Felicja Krance, Halina Rodzińska

Od lewej – Maria Uniłowska, Zofia Morawska, Halina Rodzińska
w Ciechocinku
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a następnie pomóc odbudować zniszczoną wojną infrastrukturę
i powrócić do przedwojennego potencjału wiodącej placówki
kształcenia niewidomych w Polsce. Co więcej, to Maciej Nowicki
był inspiracją nie tyle do wezwania o pomoc wielu indywidualnych, rozproszonych po Stanach przyjaciół Lasek, ale do stworzenia organizacji, która z samego faktu istnienia założycielskiej
grupy skupia i przyciąga rzesze ludzi dobrej woli, chętnych do
wspólnej pracy.
Felicja Krance napisała: Komitet został utworzony wiosną 1946
roku, ale nie mamy na to potwierdzenia w istniejących dokumentach. Z okresu okupacji niemieckiej i czasu tuż po zakończeniu
wojny w laskowskim archiwum nie znajdujemy wiele korespondencji pomiędzy rodzinami sióstr franciszkanek lub świeckich
pracowników Lasek, którzy znajdowali się wtedy poza granicami
kraju. Rodzina Kranców jest jedną z nich, bo s. Maria, franciszkanka, była ciotką Kazimierza, męża Felicji. Zapewne dochodziły
do Nowego Jorku listy od s. Marii obrazujące sytuację Lasek po
skończonej wojnie. W kilkakrotnie spisywanych na prośbę członkiń Komitetu wspomnieniach Felicji powraca także sformułowanie „nieformalny Komitet” dotyczące 1946 roku. Jednakże dopiero rok 1947 możemy nazwać rokiem powstania Komitetu jako
organizacji współpracującej z American Foundation for Overseas
Blind. Wsparcie dla Komitetu było częścią prowadzonej przez
American Foundation zbiórki funduszy dla europejskich niewidomych, zakrojonej na olbrzymią sumę 2 milionów dolarów,
z której dobrodziejstwa nie mogli skorzystać polscy niewidomi
z powodów politycznych i musiało minąć jeszcze wiele lat zanim
Komitet stał się suwerenną i niezależną organizacją polonijną pod
nazwą Committee for the Blind of Poland in NewYork.
Aby powstanie Komitetu zaistniało w świadomości i przestrzeni publicznej, potrzebna była ważna decyzja tycząca wybrania momentu i kształtu rozpoczęcia działalności. Winno to
być wystarczająco spektakularne wydarzenie, aby poruszyło wy-
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W biurze Nowojorskiego Komitetu – Karin Falencka

obraźnię i serca nie tylko zebranych osób, ale także umożliwiło
dotarcie poprzez amerykańską i polską prasę i radio do jak najszerszej społeczności polonijnej wielu generacji Polaków rozsianych po Stanach Zjednoczonych. Było nim zaproszenie Polonii
nowojorskiej i amerykańskich przyjaciół Polski do City Center
of Music and Drama w Nowym Jorku w dniu 5 maja 1947 roku,
które objął swym patronatem American Foundation for Overseas
Blind, ale nie wiemy, kto użył swych wpływów i nacisków, aby
wzięło w nim udział wiele znakomitych i sławnych osób ze świata
amerykańskiej kultury i polityki. Pozwalamy sobie domniemywać, że miała na to wpływ potomkini dwóch amerykańskich
prezydentów o nazwisku Adams, Dorothy Kostanecka McHugh,
związana emocjonalnie z Polską przez jej pierwsze małżeństwo
z Janem Kostaneckim i ich długi pobyt w Polsce. Niemałą rolę
w zorganizowaniu wieczoru odegrała też Iza Poznańska-Landsberger i pani Mercedes C. Challinor, obie we władzach Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. To prawdopodobnie dzięki ich
namowom wzięli udział w spotkaniu w City Center tacy ludzie
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jak pierwszy ambasador w odrodzonej Polsce w 1919 roku Hugh
Gibson i obejmujący właśnie ambasadorską placówkę w Warszawie Stanton Griffis, a także główna osobistość wieczoru, Helen Keller. Jak pisał Jan Lechoń: jedna z najpiękniejszych postaci
nie tylko Ameryki, ale śmiało to powiedzieć można, całej naszej
współczesności … – prosząc – …wszyscy przyjdźmy 5 maja do
City Center, aby okazać naszą pomoc najnieszczęśliwszym z nieszczęśliwych dzieciom polskim, aby nawiązać oddaną współpracę
z organizującymi pomoc Amerykanami i aby złożyć nasz hołd
Helen Keller, poza której wzruszającą, bohaterską postacią myśl
nasza, stęskniona za krajem, dojrzy bez trudu jej cień siostrzany,
świętobliwą Matkę Różę Czacką, otoczoną przez utrudzonych nieustannym wysiłkiem bezimiennych „Ludzi z Lasek”. („Tygodnik
Polski” nr 8 (215), 1947)
Wieczór w nowojorskim City Center opisała w liście do Zofii
Morawskiej Felicja Krance: Teraz opowiem o naszym meetingu.
Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby udał się jak najlepiej.
Komitet wolontariuszy amerykańskich i polskich pracował wytrwale przez szereg tygodni, prasa polska, a specjalnie „Nowy Świat”
i „Tygodnik Polski” umieściły piękne artykuły, prasa amerykańska
była starannie obesłana, jednak umieściła tylko skąpe wzmianki,
przeżyliśmy w związku z tym różne rozczarowania, ale tak już
jest. Najgorzej nie dopisała pogoda, przyszło jednak około tysiąca
osób i wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. Zaczęło się od muzyki
organowej, potem Hugh Gibson, pierwszy Amerykański Minister
w Polsce, zagaił zebranie, po nim zabrał głos profesor Halecki,
bardzo wzruszająco opisując historię Lasek. Następnie Stefan Frenkiel odegrał szereg utworów na skrzypcach, poczem Helen Keller
mówiła o losie niewidomych w ogóle, i specjalnie o niewidomych
w Polsce. Dalej Ambasador Griffis, który wkrótce pojedzie do Polski, apelował do zebranych o dary pieniężne i sam ofiarował czek
na tysiąc dolarów. Obecny na Sali Artur Rodziński złożył również
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tysiąc dolarów, reszta ofiar była mniejsza, tak, że w sumie zebraliśmy około czterech tysięcy. (8 maja 1947)
Tak oto zrobiony został pierwszy krok kładący fundament
pod stworzenie organizacji posiadającej swoją strukturę i zespół
pracujących w niej wolontariuszy.
W tym czasie, w Polsce, wśród utrudzonych nieustannym wysiłkiem bezimiennych „Ludzi z Lasek” byli ci, którzy od zakończenia wojny słali nieustannie apele o pomoc do wielu zagranicznych
organizacji w Europie i Ameryce. Tuż przed spotkaniem w City
Center przesłano do Nowego Jorku sprawozdania z dotychczasowych starań i informacje obrazujące ówczesne warunki życia
w Laskach. Konieczne jest tu zacytowanie obszernych wyjątków
z listów pisanych przez Antoniego Marylskiego i Zofię Morawską,
które są prawdziwym świadectwem tamtych czasów: …prośby
o pomoc wysyłaliśmy już kilkakrotnie do Anglii i Ameryki, za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, UNRRA, YMCA i znajomych.
Jak dotąd, nie dało to rezultatów… Pragniemy, by Wasz Komitet
i Amerykanie zorientowali się w tem, że mimo trudnych warunków
pracujemy i zużytkujemy szczupłe zasoby, któremi rozporządzamy
odbudowując Laski systemem „gospodarczym”, najoszczędniejszym, nie szczędząc tylko trudu i wysiłku. Chcielibyśmy, by zrozumiano, że warto nam pomóc, że „we can help ourselves”, jeżeli
nam oni dopomogą… w ciągu dwóch lat odnowiliśmy wewnątrz
wypalony budynek św. Stanisława o kubaturze 9.000 m.kw., obecnie mieści się w nim internat chłopców i szkoła. Dom im. Św.
Teresy – zburzony bombą i wypalony został przykryty dachem,
wyremontowano zniszczone instalacje… będzie on oddany do
użytku z początkiem przyszłego roku szkolnego. Rozebraliśmy sami
w Prusach 5 baraków poniemieckich, przewieźliśmy i zmontowali
je, przeznaczone będą na internat dla małych dzieci. Na odbudowę
zdobywamy z trudem subwencje od Min. Skarbu i Min. Odbudowy.
Są niewystarczające. Spieszymy się, by móc przyjąć nowe dzieci,
których pełno się zgłasza… z braku infirmerii dzieci zakaźnie chore
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leżą na ogólnych sypialniach … w zimie i w czasie słoty znaczna
część dzieci nie wychodziła na dwór z braku obuwia … obecnie
utrzymują Laski 350 osób, w tem 170 niewidomych, liczną grupę
nauczycieli i wychowawców. …poza kilkoma nauczycielami, którzy
otrzymują pensje etatowe, na personel nie dostajemy nic! Na utrzymanie dziecka w Zakładzie otrzymujemy od Min. Oświaty 200
zł miesięcznie …kilo chleba kosztuje 25 zł, słoniny 320 zł, a para
lichych butów dziecinnych 5000 zł. Cały nasz wysiłek idzie obecnie
w kierunku szkolenia powszechnego i zawodowego niewidomych
dzieci… W Laskach 30% dzieci to inwalidzi wojenni. Wszystkie nasze warsztaty zawodowe: tkackie, trykotarskie, maciarskie,
szczotkarskie – spłonęły. Nasze obecne potrzeby: żywność, ubrania, buty, pościel, mydło, wszelkie przyrządy szkolne, maszyny do
warsztatów, instrumenty muzyczne, książki, podręczniki, lekarstwa
i … pieniądze na odbudowę. (7 kwietnia 1947)
Za zebrane podczas wieczoru w City Center fundusze, mając
bezcenne zaplecze organizacyjne i biurowe American Foundation i ich świetnej sekretarki Anne Osterberg, która uważała
służbę polskim niewidomym za zaszczyt, Komitet mógł zakupić
i wysłać do Lasek pierwszy transport darów: materiały do wyrobu szczotek, ubrania, leki, pomoce szkolne i żywność. Po nim
nastąpiły – zgodnie ze wskazówkami otrzymywanymi od Zofii
Morawskiej – regularne wysyłki pomocy, którymi Laski dzieliły się, na życzenie American Foundation, z innymi ośrodkami
niewidomych. Pozwalało to również Komitetowi na nakręcenie krótkiego filmu o Laskach, który wykonał w czasie pobytu
w Polsce członek Zarządu Komitetu, Henry E. Niles, wiceprezes
dużej firmy ubezpieczeniowej, zaprzyjaźniony z Laskami i czuły
na potrzeby niewidomych do końca swego życia. Film ten służył
później długi czas w kampanii kwestującej na rzecz polskich
niewidomych w różnych ośrodkach i szkołach polskich i amerykańskich. Jednym z prelegentów towarzyszących pokazom filmu
był członek Komitetu, poeta Jan Lechoń.
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W roku 1948 Kazimierz i Felicja Krance przenieśli się do
Francji. W zarządzie Komitetu, kierowanym przez panią Challinor, ze strony jego polskich twórców aktywną pozostała tylko
Aniela Mieczysławska, otoczona gronem amerykańskich przyjaciół i pracowników American Foundation. W konsekwencji
takiego stanu rzeczy zaistniała potrzeba unormowania współpracy pomiędzy Komitetem i American Foundation for Overseas
Blind. Zawarta została, zaakceptowana przez obie strony, umowa
o dalszej działalności Komitetu na rzecz polskich niewidomych,
z uwzględnieniem pierwszeństwa pomocy Laskom. Komitet stał
się integralną częścią amerykańskiej instytucji.
Kolejna zmiana nastąpiła w roku 1955, kiedy to – za obopólną
zgodą – Komitet zakończył współpracę z American Foundation
i uzyskał niezależność w swej charytatywnej działalności. Po
raz pierwszy w historii Lasek zaczęła działać organizacja, której
wyłącznym celem było zbieranie funduszy na potrzeby Dzieła
Matki Czackiej.
W roku 1958, po śmierci męża, do aktywnej pracy w Komitecie włączyła się Halina Rodzińska, nosząca dotąd tytuł honorowego prezesa. Miała u swego boku Karin Falencką i pomoc
prawną adwokata Ludwika Seidenmana, ale to jej dziełem był
nieustający strumień korespondencji o prostej, emocjonalnej
wymowie, przemawiającej do tysięcy rodaków, indywidualnych
darczyńców i tych skupionych w organizacjach polonijnych, które
otwierają serca i nie pozostawiają nikogo obojętnym na wołanie
o pomoc dla niewidomych dzieci z Lasek. Halina podróżowała
po okolicznych stanach, wygłaszała prelekcje o Laskach, mówiła
o planach i długofalowych zamierzeniach Komitetu.
Przyszedł wreszcie czas na realizację marzeń i wizji pomocy
Laskom, które twórcy Komitetu założyli w swych pierwotnych
planach, gdy w 1946 roku Maciej Nowicki przywiózł do Nowego
Jorku zaprojektowany przez siebie całościowy plan odbudowy
Lasek. Nie wiedziano wtedy, że realizacja tych planów nie bę-
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dzie możliwa, ale w obecnej sytuacji Komitet stał się niezależny
w decydowaniu, jakie cele zamierza realizować. W ścisłym porozumieniu z kierownictwem Lasek powstały dwa pierwsze budynki: przedszkole, czyli Dom św. Mikołaja i szkoła z internatem
dla dzieci upośledzonych umysłowo. Równolegle, płynęła cały
czas pomoc na bieżące potrzeby Lasek. Przysyłano też wszelkie
produkty, których nie można było dostać na krajowym rynku.
W roku 1960 do zarządu Komitetu jako skarbnik wszedł Stanisław Świderski, jeden z dyrektorów firmy komputerowej IBM,
wnosząc doświadczenie i praktykę nowoczesnych metod zarządzania, co miało ogromne znaczenie w realizacji ambitnych planów
Komitetu. To dzięki niemu w Laskach został powołany honorowy komitet budowy szpitalika złożony ze znanych postaci życia
społecznego Polonii amerykańskiej, nad którym patronat objął
kardynał John Król, a prymas Stefan Wyszyński przesłał błogosławieństwo dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. I już po
kilku latach szpitalik laskowski, mieszczący się w poniemieckim
baraku, mógł przenieść się do obszernego budynku, gdzie oprócz
sal dla chorych urządzono specjalistyczne gabinety lekarskie, gabinet dentystyczny i separatki dla dzieci chorych zakaźnie.
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Otwarcie Szpitalika 1976 – Jan Krakowiak, Karin Falencka

Dochody Komitetu zwiększały się z roku na rok dzięki mrówczej pracy grona kilkunastu entuzjastycznych pań tworzących
władze i zarząd Komitetu. Szczególną rolę wśród nich spełniała
nowa skarbnik Komitetu, niezwykle sprawna i kompetentna w tej
roli pani Gizela Schenker2. Nazwały one swój zespół i miejsce
2
W Zarządzie po roku 1947 pracowali m.in.: Mercedes C. Challinor, Dorothy
McHugh, Hugh Gibson, Stuart Grant z żoną, Felicja i Kazimierz Krancowie,
Henry E. Niles, Pani Seligman, ks. A.J. Wycisło, Aniela Mieczysławska, Jan
Lechoń, Halina Rodzińska, Anne Osterberg, Irena Dalgiewicz, Barbara
Wierzbiański, Ludwik Seidenman, C.M. Witold, Maryna Kaston, Antonina
Edwards, Gizela Schenker, Jansen Noyes Jr, Oskar Halecki, Karin Falencki,
Antonina Glass, Jadwiga Jędrzejewicz, Józef Lichten, Zygmunt Protassewicz,
Danuta i Stanisław Świderscy, Janina Czermańska, Bolesław Wierzbiański,
Irena i Damian Wandyczowie.
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swej społecznej pracy „nowojorskimi Laskami”. Po drugiej stronie
oceanu w rozmowach telefonicznych padały niezrozumiałe dla
postronnych pytania Haliny Rodzińskiej do swych przyjaciółek:
„czy będziesz jutro w Laskach?”„kiedy przyjdziesz do Lasek?”
Praca polegała na wysyłaniu nieustannych apeli o pomoc, na
poszukiwaniu nowych ofiarodawców poprzez mozolne wyszukiwanie nazwisk o polskim brzmieniu w książkach telefonicznych
miast amerykańskich, gdzie skupiska polskie są największe i wysyłanie folderów z informacjami, czym dla niewidomych dzieci
jest Zakład w Laskach. I wracały koperty z „wdowim groszem” lub
wysokiej wartości czekiem, czyniąc możliwym następne przedsięwzięcia. Ważnym krokiem zwiększającym wpływy finansowe było uzyskanie przez Stanisława Świderskiego zwolnienia
z podatku od darowizn i spadków; co pozwoliło na rozwinięcie
szerokiej kampanii wśród Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej
o zapisy testamentowe na rzecz Komitetu.
W latach osiemdziesiątych Stanisław Świderski przejął od
Haliny Rodzińskiej funkcję prezesa Komitetu, a jego żona Danuta została skarbnikiem. Jej projektem, w który zaangażowała
się całym sercem, była budowa nowego dużego domu dla niewidomych kobiet w Żułowie na terenie majątku pochodzącego
z przedwojennej darowizny rodziny Polityłło na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które prowadzi tam
dom dla niewidomych kobiet. (Obecna nazwa: Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet). W roku 1988
mieszkanki domu w Żułowie mogły się przenieść z rozproszonych po znacznym terenie drewnianych domków do ciepłego
i wygodnego domu, z wewnętrzną kaplicą, sfinansowanego przez
Komitet i środowisko polskich niewidomych. Uroczystość otwarcia i poświęcenia Domu zaszczyciła swą obecnością delegacja
pracujących w Komitecie pań.
Dużym sukcesem Komitetu było uzyskanie dotacji od Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku na pokrycie pełnych
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kosztów projektu i prac budowlanych na wielofunkcyjny budynek biblioteki mieszczący bibliotekę brajlowską, czarnodrukową,
kasetową, multimedialną oraz pracownię rehabilitacji wzroku
i orientacji przestrzennej. Fundacja Alfreda Jurzykowskiego
przyznaje nagrody i stypendia twórcom pochodzenia polskiego
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętej kultury, ale
w tym przypadku po raz pierwszy w swej historii, dzięki usilnym
staraniom Komitetu, udzieliła Laskom swej szczodrej dotacji na
projekt budowlany.
Komitet kieruje swoją uwagę również na inne obszary życia
niewidomych, ułatwiające im integrację ze światem ludzi widzących na wzór starań Matki Czackiej, by niewidomy stał się
użytecznym członkiem społeczeństwa. Komitet staje się przekaźnikiem rozwijającej się szybko wiedzy i techniki tyflologicznej
związanej z zastosowaniem komputerów w wielu dziedzinach życia i pracy. Zorganizował kurs orientacji przestrzennej w Laskach,
pokrywając koszt przyjazdu do Polski amerykańskiego profesora
Stanleya Suterki, wybitnego specjalisty w tej dziedzinie i instruktora Davida Nelsona. Kilkunastu absolwentów kursu z Lasek
i innych ośrodków, będąc instruktorami orientacji przestrzennej,
przez kilkadziesiąt lat przekazywało zdobytą wiedzę uczniom
szkół dla niewidomych. Orientacja przestrzenna jest bezcennym
narzędziem do uzyskania przez niewidomych samodzielności
w poruszaniu się z długą laską w znanym i nieznanym terenie.
W dziedzinie rehabilitacji wzroku słabowidzących ufundowane przez Komitet roczne stypendium na amerykańskiej uczelni
pozwoliło wykształcić specjalistkę w tej dziedzinie, która obecnie
wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i przekazuje swą wiedzę następnemu pokoleniu terapeutów/rehabilitantów wzroku.
Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym
Jorku, obecnie kierowany przez Stanisława Świderskiego, nadal
przekazuje pomoc niewidomym za pośrednictwem utworzonej
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Stanisław Świderski, Zofia Morawska

Od lewej: Antonina Glass,
Marta Zielińska, Danuta
i Stanisław Świderscy,
Teresa Gadomska, Karin
Falencka
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Od lewej: Antonina Glass (tyłem), Stefania Chełkowska, Felicja Krance, Danuta Świderska, s. Roncalla, Karin Falencka, Teresa Gadomska,
Władysław Gołąb, Stanisław Świderski

w 1993 roku Fundacji „Praca dla Niewidomych”. I będzie trwał,
póki troska o polskich niewidomych pozostanie naczelnym zadaniem Komitetu.
Obecnie nie potrafimy ocenić całościowej wartości pomocy,
jaką Polonia amerykańska i kanadyjska – za pracowitym pośrednictwem Komitetu – w ciągu 70 lat swej działalności obdarzyła
Zakład dla Niewidomych w Laskach. Mamy nadzieję, że zrobią
to w przyszłości nasi następcy, badając bogate archiwum Komitetu znajdujące się teraz w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że
opowieść o ludziach Komitetu i ich dziele jest niepełna, wymaga
obszerniejszego opracowania – i to również zostawiamy naszym
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następcom. W tym opracowaniu chcieliśmy tylko wiernie oddać
i już dzisiaj uchronić od zapomnienia część tego, co działo się
w przeszłości.
Zamieszkujemy w świecie mową, językiem, spisanym wspomnieniem. A język jest gwarantem istnienia pamięci i wierności.
I wdzięczności obdarowanych, która trwa dłużej niż życie darczyńcy.
Laski, 13 października 2016 roku

Ze wspomnień
Wacław Michał Czyżycki

Z Krakowa do Lasek

U

rodziłem się 29 września 1936 roku w Krakowie na Krzemionkach w rodzinie Karoliny i Franciszka Czyżyckich jako
piąty i najmłodszy syn – młodszy od najstarszego brata o 15 lat.
Wkrótce z dzielnicy Krzemionki przenieśliśmy się do dzielnicy
Grzegórzki, gdzie wraz z całą rodziną zamieszkaliśmy na ulicy
Żółkiewskiego. W roku szkolnym 1943/1944 rozpocząłem naukę
w Szkole Powszechnej w klasie pierwszej. Ale już po kilku miesiącach w klasie drugiej – w roku szkolnym 1944/45 – musiałem
przerwać naukę, bo rozpoczęły się działania wojenne i ostrzeliwanie Krakowa przez Armię Radziecką. Poza tym żyliśmy w ciągłym
strachu, bo wiedzieliśmy o tym, że Kraków został przez Niemców
zaminowany i czekaliśmy na chwilę, kiedy ładunki wybuchną.
Kiedy kanonada wokół Krakowa się wzmagała, tato zdecydował o pójściu do schronu. Było nas wówczas czworo: dwóch
starszych braci Niemcy wywieźli na roboty do Niemiec. Schron
znajdował się przy ulicy w kamienicy i tam zeszli się wszyscy
lokatorzy z naszej posesji. Schron – było to duże piwniczne pomieszczenie, którego okienka wychodziły na ulicę Żółkiewskiego.
Okienka zastawiono workami z piaskiem. 18 stycznia 1945 roku
po południu widzieliśmy po raz pierwszy przechodzącego w pełnym uzbrojeniu rosyjskiego żołnierza. Był to dzień wyzwolenia
Krakowa. Wieczorem około godziny szóstej tato zdecydował, że
wracamy do naszego mieszkania w oficynie. Wraz z nami wróciło
do swoich mieszkań wielu sąsiadów z kamienicy, gdzie znajdował się schron. Po powrocie do domu mama wyjęła spomiędzy

134

Ze wspomnień

Wacław
z mamą

podwójnych okien kurę, z której ugotowała wspaniały rosół. Po
kilkudniowym spożywaniu suchego prowiantu w schronie, smak
tego rosołu do dzisiaj pamiętam. Mama myślała również o sąsiadach, którzy pozostali w piwnicy; ich także poczęstowała tym
wspaniałym rosołem.
Siedzieliśmy w czworo w ciepłej kuchni, gdy tata, mama, brat
i ja nagle usłyszeliśmy krążący nad nami samolot, którego tata nie
mógł zidentyfikować po warkocie, więc wyszedł na podwórko.
Pozostaliśmy w trójkę w kuchni. Mama zerknęła na zegar wiszący
na ścianie, pod którym siedziała i powiedziała ostatnie słowa:
dziewiąta godzina – nieszczęśliwa godzina. Nie słyszałem żadnego huku, nie czułem żadnego bólu, jedynie straszliwie głośne
dzwonienie w uszach oraz miliony czerwonych i złotych iskier
przed oczami. Po dłuższej chwili próbowałem się poruszyć, ale
niestety byłem unieruchomiony. Kiedy zorientowałem się, że
nogi zasypane są do kolan gruzem, zacząłem słyszeć dochodzące
z podwórza jęki. Prosiłem tatę, aby poświecił zapalniczką. Nie
było żadnej reakcji na moją prośbę, więc zacząłem sam odgarniać
kawałki cegieł, które unieruchamiały mi nogi. Nie czułem również żadnego bólu rąk. Ponieważ ze schronu nikt nie przychodził,
postanowiłem samodzielnie tam dojść, dotykając ściany i przesuwając się wzdłuż niej. Po kilku potknięciach wreszcie dotarłem do
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schodów schronu. Pierwszy zauważył mnie pan Wójcicki, który
zniósł mnie do piwnicy i położył na ławce. Zaczął organizować
transport do szpitala. Wkrótce przyjechała dorożka, do której
wsadzono jakiegoś jęczącego mężczyznę i mnie. Na rogu ulicy
Żółkiewskiego i Grzegórzeckiej zatrzymał nas patrol rosyjski, nie
chcąc puszczać dalej. Wytłumaczono, że wiozą rannych na ulicę
Grzegórzecką 20, do szpitala, z którego uciekający Niemcy zabrali
wszystkich swoich rannych żołnierzy. Przed wojną mieścił się tam
dom akademicki. W jęczącym rannym rozpoznałem swojego tatę,
który wzywał ratunku. Jak dowiedziałem się dużo później, tato
miał urwaną dolną szczękę, był ranny w brzuch i miał urwaną
lewą nogę. Po godzinie tato zmarł; podczas nalotu straciłem
również mamę i brata Mieczysława. Zabrano mnie do jakiejś
wielkiej sali po lewej stronie. W sali tej leżał młody powstaniec
warszawski – pan Jaskólski, któremu w czasie bombardowania
zmiażdżyło nogę. Musiał ją mieć amputowaną powyżej kolana.
Następnego dnia po południu prof. Kapuściński robił mi
operację na oczy i zszywał wszystkie rany na twarzy. Podczas tej
operacji przyświecał latarką ręczną mój najstarszy brat Tadeusz.
Pytałem brata, gdzie jest mama i tata, i dlaczego do mnie nie
przyszli, na co odpowiedział mi, że leżą chorzy w innym szpitalu. Nocą, kiedy słyszałem nasilającą się kanonadę, płakałem, bo
bałem się bombardowania. Słysząc mój płacz, pan Jaskólski powiedział: nie płacz, nie bój się, jakby coś tutaj się działo, to zaraz
ja ciebie na plecy i my chodu stąd… To mnie chwilowo uspokoiło,
ale po jakimś czasie uprzytomniłem sobie, że pan Jaskólski nie
ma nogi, a więc to „chodu stąd” w wykonaniu pana Jaskólskiego
nie będzie takie łatwe. Czas płynął, a Tadeusz przestał mnie odwiedzać. Jak dowiedziałem się później, został zabrany do wojska.
Kiedy w nocy wzywałem wielokrotnie pielęgniarkę, drugi raz
w życiu musiałem opracować marszrutę i samodzielnie poznać
wyznaczoną trasę, bo poczułem, że muszę iść za potrzebą. Potrzeba była coraz mocniejsza, więc postanowiłem przejść na drugą
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stronę korytarza i wzdłuż ściany w prawo dojść do drzwi ubikacji.
Tam już sobie poradzę. Tak też się stało. Kiedy doszedłem do
ściany i skręciłem w prawo, nagle o coś się potknąłem i upadłem.
Upadając, prawą ręką uderzyłem o posadzkę, a lewą ręką trafiłem
na coś miękkiego, i usłyszałem jak gdyby spuszczane z balonu
powietrze. Zerwałem się czym prędzej i pobiegłem za potrzebą.
Plan powrotu był podobny, a więc do ściany i w prawo, aż do
drzwi sali. Ale wtedy zastanowiłem się i przyszło mi na myśl, że
przeszkoda, na której się przewróciłem, to był leżący na noszach
zmarły. Ogarnął mnie olbrzymi strach. Po dojściu do poprzecznej
ściany nie mogłem poruszać się wzdłuż niej. Czułem, jak gdyby
przed twarzą znajdowały się jakieś najeżone iglice, wieszaki, ostre
rzeczy. Z trudem, przełamując ten lęk, jakoś w końcu dobrnąłem
te kilka metrów do sali. Byłem cały mokry.
Kilka miesięcy później prof. Kapuściński musiał wracać do
Poznania, gdzie uruchamiał swoją klinikę okulistyczną. Na wiosnę po wyjeździe prof. Kapuścińskiego oddano mnie do Szpitala
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św. Łazarza na Kopernika pod opiekę okulisty prof. Karelusa.
W tym szpitalu odwiedził mnie wielki społecznik i tyflolog kapitan Jan Silhan wraz ze swoją żoną Margit. Jan Silhan powiadomił mojego brata o istniejącym Zakładzie dla Niewidomych
w Laskach, oraz o tym, jak można załatwić przyjęcie mnie tam.
Następnie ze Szpitala św. Łazarza przeniesiono mnie do kliniki
ocznej, gdzie zajął się mną prof. Wilczek. W jednej sali leżałem
z Marianem Adamczykiem i Stefanem Strzeleckim, z którymi
później uczyłem się w Laskach.
Pobór do wojska i sytuacja rodzinna zmusiły brata do oddania mnie do sierocińca prowadzonego przez siostry na Prądniku
Czerwonym. W domu tym zamieszkiwali chłopcy, w większości
sieroty, w wieku od siedmiu do trzynastu lat. Panowały tam bardzo ciężkie warunki bytowania. Brakowało wyżywienia i atmosfera panowała jak w dżungli. Kto silniejszy, ten zdobywał pożywienie. Personel stanowiło pięć sióstr zakonnych. Przełożoną
była s. Teodora, wychowawczyniami s. Mieczysława i s. Filomena.
W kuchni prowadzącą była s. Izydora w podeszłym już wieku,
a w ogrodzie pracowała s. Ewelina, której pomagali wyznaczani
starsi chłopcy. Wszystkie prace porządkowe, gospodarcze, transportowe były wykonywane przy pomocy i pod nadzorem sióstr
według ustalonego grafiku. Moim stałym obowiązkiem była na
przykład pomoc w kuchni przy otwieraniu puszek z groszkiem,
fasolką czy kaszanką. Czasami przed obiadem było tych puszek
do otwarcia około dwudziestu, trzydziestu. Do tychże prac zatrudniała mnie s. Izydora, która często po otwarciu puszek w jednej z nich pozostawiała resztki zawartości, z przyzwoleniem,
abym wybrał to sobie łyżką, z którego to przyzwolenia z radością
i ze smakiem korzystałem.
Pod koniec roku szkolnego 1946/47 wraz z chłopcami z naszego domu zacząłem chodzić do klasy trzeciej szkoły dzielnicowej
w Czerwonym Prądniku, jako wolny słuchacz.
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Do Zakładu dla Niewidomych w Laskach przywiozła mnie
z sierocińca s. Mieczysława Po załatwieniu formalności w biurze
szkolnym w Laskach, zaopiekowała się mną pani Alicja Gościmska, która, jak się dowiedziałem, miała być moją wychowawczynią. Był słoneczny dzień, 11 października 1947 roku. Idąc
do Domu św. Teresy (Dom Chłopców) Pani Gościmska, chcąc
sprawdzić, ile ja widzę, pytała mnie o różne mijane przedmioty.
Po drodze spotkaliśmy panią Zofię Morawską idącą z panem
Antonim Marylskim.
– Kogo prowadzisz? – zapytała pani Morawska.
– Naszego nowego ucznia, który przyjechał z sierocińca
w Krakowie – odpowiedziała pani Ala.
Piękna słoneczna pogoda, ładne otoczenie, głos pani Alicji
i wyczuwalna w rozmowie serdeczność poczęły kruszyć strach
przed nowym miejscem, w którym miałem się znaleźć. Wkrótce
przekonałem się, że tu jest o wiele lepiej niż poprzednio w sierocińcu. Wyżywienie do syta, pięć razy dziennie posiłki. Dużo owoców i warzyw. Dookoła panująca cisza i świergot ptaków – a nie
huk startujących, lądujących i przelatujących tuż nad głowami
samolotów. Trafiłem do młodszej grupy wychowanków, którą
prowadziła pani Alicja. Szybko zżyłem się z grupą, a z wieloma
kolegami się zaprzyjaźniłem. Wszyscy dorośli w Zakładzie każdego wychowanka traktowali jako pełnoprawną osobę, z dużą
serdecznością i życzliwością, chętnie niosąc pomoc. W razie
popełnienia jakiegoś przewinienia przez wychowanka, nie stosowano żadnych kar cielesnych. Inaczej niż w sierocińcu, gdzie do
dyscyplinowania wychowanków służyła tak zwana „czarodziejska
różdżeczka”. Był to kabel grubości palca, trzyżyłowy, długości
około 60 centymetrów, składany na pół, który służył do perswazji
i wybicia głupich pomysłów z głów. Egzekucja taka odbywała się
w obecności wszystkich wychowanków przy wypowiadanych
słowach: „Duch Święty dziateczki różdżeczką bić radzi, bo różdżeczka dziecku nigdy nie zawadzi”. Kary stosowane w Laskach
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były przemyślane i dotyczyły tego, czego dotyczyło przewinienie.
Nie trwały zbyt długo. W stosowaniu ich chodziło o to, aby wychowanek zrozumiał swoje przewinienie, postanowił poprawę
i rzeczywiście poprawił się w swoim zachowaniu.
Niedługo po przyjeździe do Zakładu pan profesor Witold
Friemann zorganizował chłopięcy chór szkolny. Do Zakładu z odwiedzinami miała przyjechać grupa Polonii amerykańskiej, co
w ówczesnych czasach bywało ewenementem. Chór w pośpiesznym tempie zaczął przygotowywać pastorałkę, chyba Schillera,
której fragment miałem zaśpiewać solo:
Wesele, wesele, krakowskie wesele,
prosimy o gości, choćby mało wiele.
Jak nie dacie gości to przetrzepiem sami
złotą trzepaczką ze stu dzwoneczkami.
A kysz myszy, a kysz,
która głucha niech nie słucha,
a kysz myszy, a kysz.
Podpuszczony przez zazdrosnego kolegę, który powiedział: „Aha,
będzie śpiewał, dostanie cukiereczki”, postanowiłem, że nie zaśpiewam. Pan Friemann uderzył akord raz, drugi, trzeci, a tu
cisza… Pan Friemann kontynuował program, moją solówkę zaśpiewał Andrzej Galbarski, a ja zostałem wyrzucony z chóru i z
lekcji gry na fortepianie. Tak przez własną głupotę i krnąbrność
zakończyłem swój udział w chórze szkolnym i w lekcjach muzyki.
Gdy byłem w grupie młodszej, prowadzonej przez panią Alicję Gościmską, brałem udział w organizowanych przez panią Alę
przedstawieniach, na które zapraszane były różne ważne osoby.
Przygotowanie takiego przedstawienia trwało zazwyczaj ponad
miesiąc. Liczne próby odbywały się po kolacji w naszym wolnym
czasie. Ze wszystkich przedstawień, w których brałem udział, dziś
pamiętam jedynie małe i króciutkie fragmenty. I tak dla Ojca
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Tadeusza Fedorowicza przygotowaliśmy przedstawienie zatytułowane: „Nowe szaty króla”, w którym jako „goły cesarz” grałem
w kąpielówkach. Wszyscy dworzanie zachwycali się moją piękną
nową szatą. Jedynie małe dziecko stwierdziło, że przecież król
jest całkiem goły. Drugie przedstawienie, które graliśmy dla pana
Zygmunta Serafinowicza, nosiło tytuł: „Jak klasa Ib odkryła nowy
ląd”. Było ono chyba na podstawie jekiejś książki dla młodzieży.
Z tego przedstawienia pamiętam jedynie, jak sprytnie biegałem
po rozstawionych ławkach, ogłaszając całej klasie nową wyprawę,
i przerażenie pani Gościmskiej, że spadnę z tych ławek.
Trzecie przedstawienie było dedykowane panu Antoniemu
Marylskiemu i grane było w plenerze. Zaczynało się sceną na tarasie zachodnim Domu św. Teresy, a kończyło obok domku, gdzie
obecnie mieści się Dział Absolwentów, dokąd przewieźliśmy pana
Marylskiego „samolotem” skonstruowanym według mojego pomysłu: był to dwukołowy wózek od wożenia chleba, pośrodku
którego znajdował się wielki fotel, a przymocowana poprzecznie
długa deska wyobrażała skrzydła. Pan Marylski wyraził zdziwienie, a chyba i zaniepokojenie, mówiąc, że jeszcze nigdy nie leciał
takim samolotem. Następnie upewnił się, czy ma wsiadać, na co
pani Ala zapewniła, że tak, bo bilet wykupiony. Po zajęciu miejsca
w fotelu nastąpiło rozgrzewanie silników, dwóch kolegów pchało
wózek, a ja, jako pilot, kierowałem dyszlem. Samolot wystartował, a wszyscy widzowie ruszyli za nim. Przygotowywanie tego
przedstawienia trwało dość długo, ponieważ dużo było tekstów,
a próby były uzależnione od dobrej pogody.
Graliśmy również „O dwóch takich, co ukradli księżyc”
Kornela Makuszyńskiego. Na imienny pani Alicji Gościmskiej
wybrałem i wyreżyserowałem trzy bajki. Pierwsza, którą pamiętam, to „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego z puentą: Wśród
serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Druga bajka autorstwa
Adama Mickiewicza o Mieszku i Leszku kończyła się zdaniem:
powiedział mi przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyja-
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ciół poznajemy w biedzie. Trzecia bajka była chyba o złotej rybce
i rybaku, która mówiła o tym, że nie można zbyt wiele chcieć,
bo można wszystko stracić. Próby przedstawienia odbywały się
w wielkiej tajemnicy rano przed ogólną pobudką. W przygotowaniu kostiumów i charakteryzacji bardzo nam pomagała s. Maria
Celina prowadząca westiarnię.
Pani Alicja Gościmska założyła harcerstwo w Internacie
Chłopców i była drużynową. Przybocznym był pan Jan Kaziród.
Harcerstwo miało dla niewidomych wychowanków olbrzymie
znaczenie w kształtowaniu ich charakterów. Przyczyniało się
do szybszej i głębszej rewalidacji poprzez zdobywanie różnych
sprawności, jak również poprzez kształcenie orientacji przestrzennej w różnych warunkach.
Kiedyś na spacerze na Łużach, gdzie ćwiczyliśmy musztrę,
zostawiłem płaszcz szyty przez mojego tatę. Płaszcza tego za
kawałek czekolady miał pilnować autentyczny Cygan Tadeusz –
znaleziony przez Pana Marylskiego i przyprowadzony do Zakładu. Zafascynowany grą na sygnałówce różnych hejnałów wróciłem do internatu bez płaszcza, którego brak zauważyłem dopiero
nazajutrz rano, kiedy mieliśmy iść do kaplicy na Mszę świętą.
Pani Ala wysłała mnie ze starszym kolegą Ryśkiem Manieckim
na Łuże – tam gdzie odbywały się ćwiczenia. Ale po płaszczu
oczywiście nie zostało już śladu.
Stefan Wantuch, który w Laskach kształcił się na masażystę,
prowadził drużynowy chór harcerski. Opracowywaliśmy pieśni
rycerskie, patriotyczne, ludowe, religijne. Wzięliśmy udział w eliminacjach harcerskich różnych drużyn. Udało nam się zdobyć
pierwsze miejsce wśród drużyn Hufca Warszawskiego. W nagrodę otrzymaliśmy dwa duże namioty szesnastoosobowe. Namioty
te nawet po rozwiązaniu drużyny harcerskiej służyły w Zakładzie
jeszcze przez długie lata w czasie organizowania kolonii, obozów
sportowych, biwaków i różnych imprez na świeżym powietrzu.
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Po przyjeździe do Lasek rozpocząłem naukę w klasie czwartej.
W klasie piątej matematyki, geografii i fizyki uczył nas pan Leon
Lech. Na fizyce uczyliśmy się o działaniu i budowie elektromagnesu; więc musi być rdzeń żelazny, na który w jednym kierunku
nawija się zwoje izolowanego drutu, w drugiej połowie rdzenia
nawija się równą ilość zwojów w przeciwnym kierunku. Końce
uzwojenia podłączone do prądu powodują powstanie pola magnetycznego w rdzeniu. Zaraz po lekcji postanowiłem zrobić
taki elektromagnes. Wziąłem na rdzeń elektromagnesu kawałek
taśmy metalowej, która była wykorzystana jako zabezpieczenie
skrzyń z UNRY, i owinąłem ją – zgodnie z tym, jak nas uczył
pan Leon – grubym drutem izolowanym jedwabiem. Ponieważ
nie miałem wtyczki do podłączenia elektromagnesu, odizolowałem końcówki drutu i zacząłem wtykać je do gniazdka. Ale
jakoś mi to nie wychodziło, więc zbliżyłem oko do kontaktu
i wreszcie udało mi się końcówki włożyć do gniazdka. Nagle
nastąpił straszliwy huk i niebieski ogień wyskoczył z kontaktu,
opalając mi brwi i rzęsy. W sali zrobiło się ciemno. Wybiegłem
przerażony na korytarz. Tam również było ciemno. Schowałem się pod schodami za beczką z wodą. Nasłuchiwałem, co się
dzieje w domu. Słyszałem, jak w pokoju nauczycielskim, gdzie
była umieszczona tablica rozdzielcza z bezpiecznikami, zebrali
się wychowawcy z wszystkich grup. Przyszedł też pan Wilhelm
Czondala, który był porządkowym w Domu św. Teresy. Po naprawieniu bezpieczników w dalszym ciągu w domu nie było światła.
Okazało się, że jest również przepalony bezpiecznik na zewnątrz
na słupie. Musiano sprowadzić elektryków z Centrali, którzy dopiero po dłuższym czasie naprawili awarię. Z kryjówki wyciągnął
mnie Rysiek Maniecki, zaprowadził do pana Henryka Ruszczyca,
który w całym internacie był wielkim autorytetem zarówno dla
pracowników, jak i wychowanków, i chciał uchodzić za bardzo
groźnego człowieka. Było to moje pierwsze osobiste spotkanie
z p. Ruszczycem. Byłem przerażony tym, co się wydarzyło. Spo-
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dziewałem się wielkiego krzyku, a nawet lania. Widocznie pan
Ruszczyc widział moje przerażenie, bo spokojnym głosem zapytał
o okoliczności, w jakich to zrobiłem, a następnie, czy nic mi się
nie stało. Po czym odesłał mnie do grupy. I tak zakończyła się
moja działalność naukowo-konstrukcyjno-techniczna.
W klasie szóstej pod wpływem czytanej lektury o harcerstwie
postanowiliśmy z moim kolegą Marianem Hartmanem zbudować wigwam lub szałas, który umieściliśmy w alejce brzozowej,
pomiędzy polami obsianymi zbożem. Konstrukcję szałasu miał
tworzyć szkielet z wikliny wypełniony mchem. Potrzebny budulec zaczęliśmy zwozić wózkiem z plantacji, która znajdowała się
na zachód od obecnego domu, w którym mieści się dziś Dział Absolwentów, prowadzony przez panią Krystynę Konieczną. Mech
woziliśmy z łączki pod lasem naprzeciwko późniejszej posesji
państwa Zanussich. Wkrótce znaleźliśmy lepszą wiklinę przy siatce ogrodowej koło Domu św. Teresy. Do wyłamywania większych
„wiklin” opanowaliśmy nawet specjalną metodę, polegającą na
tym, że po podcięciu stawialiśmy dwie cegły i następnie obydwaj
z Marianem przeginaliśmy ją, aż została wyłamana. W ten sposób
ogołociliśmy z wikliny prawie połowę plantacji.
Wkrótce do pani Alicji Gościmskiej przyszedł leśniczy, pan
Mikołaj Urbański, ze skargą, że zniszczono mu pół szkółki topolek. Sprawa ta nabrała wielkiej wagi i razem z największym
wyłamanym drzewkiem mieliśmy się zgłosić u pana Marylskiego,
który mieszkał obok kaplicy. Według życzeń wychowawczyni
i drużynowej mieliśmy to drzewko wnieść do mieszkania pana
Marylskiego, co w realizacji okazało się bardzo trudne, gdyż
po wejściu przez pierwsze drzwi trzeba było skręcić w prawo,
a później w lewo. Topolka okazała się zbyt sztywna, aby mogła
się aż tak wygiąć. Szamotaliśmy się przez dłuższy czas, ziębiąc
pomieszczenie. Zdenerwowany Pan Marylski polecił drzewko
zostawić w ogródku i powiedział, żebyśmy przyszli bez niego. Dał
nam pouczenie, że harcerze muszą specjalnie dbać o przyrodę,
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ponieważ jest to nawet zapisane w prawie harcerskim. A poza
tym mamy przeprosić pana Urbańskiego i wziąć udział przy
najbliższych nasadzeniach. Wszystkie te polecenia spełniliśmy,
ale do żadnych nasadzeń nigdy nas nie zawezwano. Natomiast
przez długie lata pan Urbański zwracał się do mnie per „panie
inżynierze”. Pani Ala, jako drużynowa naszego zastępu, zadała
nam pracę: mieliśmy napisać przynajmniej na trzy strony brajlem,
dlaczego należy chronić przyrodę.
Kiedy byłem w klasie piątej, w grupie prowadzonej przez panią Alicję Gościmską, wziąłem udział w trwającym trzy miesiące
konkursie czystości. Za zdobycie pierwszego miejsca główną
nagrodą miały być nożyczki i prawdziwy nóż fiński, o którym
marzyłem od początku wstąpienia do drużyny harcerskiej. Pewnego wieczoru nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, w którym
zdobyłem pierwsze miejsce. Nagrody miały być rozdane później.
Po kilku dniach o jedenastej w nocy zwycięzców nagród zbudzono. Wszyscy wstali, z wyjątkiem mnie. Wielokrotnie jeszcze
mnie budzono, ale postanowiłem, że nie wstanę. Nagrody zostały
rozdane innym, ku wielkiej mojej rozpaczy i przekonaniu, że jest
to niesprawiedliwe.
Bardzo oczekiwanym przeze mnie okresem był w czasie wakacji wyjazd na kolonie letnie nad morze. Tam poznawałem wiele roślin, takich jak pszenica, owies, len, pieczarki oraz czarna
porzeczka, agrest, różne rodzaje drzew owocowych. Zobaczyłem bursztyn, różne rodzaje muszli, meduzy, mosty pontonowe,
promy, różne rodzaje łódek, żaglówek i statków. Podczas kolonii
w Sobieszewie organizowanych było dużo wycieczek i ognisk,
na których wystawialiśmy programy przygotowane pod kierunkiem Anny Grocholskiej. Ogniska odbywały się na placu przed
barakiem lub na łące nad Wisłą. Przychodziło na nie wielu mieszkańców Sobieszewa. Na koloniach w Sobieszewie po raz pierwszy
w życiu jeździłem konno, pływałem łódką i żaglówką, po raz
pierwszy w życiu płynąłem prawdziwym statkiem i wodolotem.
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Kolonie, mimo że nie było lekcji, były okazją do poznawania
wielu ciekawych rzeczy i nowych sytuacji. Kończące się kolonie przyprawiały o wielki smutek i wprowadzały ogromną nostalgię. Ciekawy pomysł miała s. Odylla, a mianowicie ustawiła
w drzwiach spiżarni na stoliku przykrytym aż do ziemi ceratą
„automat szczęścia”. Był on wykonany z kartonu po dwudziestokilogramowej paczce unrowskiej, oklejony niebieskim papierem.
W górnym lewym rogu kartonu znajdował się otwór, w który
wrzucało się monety. Pod spodem znajdowała się puszka blaszana, do której trafiała wrzucona moneta, robiąc duży hałas. Po
lewej stronie na dole znajdował się wylot grubej rury tekturowej.
Za dobry uczynek lub pomoc koledze, pomoc przy podlewaniu
kwiatków s. Małgorzacie lub za podjęcie jakiegoś dodatkowego
dyżuru otrzymywało się od s. Odylli monetę. Monety były różnej
wielkości i różnej wartości z różnych krajów. Zaraz po wrzuceniu
monety należało lewą rękę podstawić pod wylot tekturowej rury,
a prawą ręką odnaleźć w górnym prawym rogu trzonek dzwonka
i nim dotąd potrząsać, dopóki zamówiony produkt nie spłynął
rurą do ręki. W automacie szczęścia można było za nie otrzymać
rozmaite produkty, takie jak czekolada, baton, kawałek zawiniętej
kiełbasy, herbatniki czy jabłko. Dla tych, którym nie udało się
złapać zsuwającego się produktu, na podłodze ustawiona była
miska. Początkowo z automatu korzystały dzieci z młodszej grupy, a później zabawa rozszerzyła się na cały internat. Większość
dzieci z młodszych grup wierzyła w działanie tego automatu. Ja
dość szybko zauważyłem „prąd”, który uruchamiał urządzenie, bo
widziałem jak Siostra po wrzuceniu monety pochyla się w lewo
lub w prawo. Ale pomimo tej wiedzy chętnie korzystałem z automatu szczęścia.
W roku szkolnym 1950/51 byłem uczniem klasy pierwszej
szkoły zawodowej. Kiedyś w czasie przerwy śniadaniowej szedłem na warsztaty do dziewiarni. Była przepiękna słoneczna
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pogoda. W bramie wjazdowej do Zakładu zauważyłem idącą naprzeciw grupę. Zszedłem na bok i czekałem, aż grupa ta przejdzie.
– A gdzież to pan idzie, panie Czyżycki? – usłyszałem nagle
głos kierownika szkoły, pana Zygmunta Serafinowicza. Tak żartobliwie zwykle zwracał się do mnie.
Grupa zatrzymała się w bramie i zobaczyłem również, oprócz
kierownika internatu i warsztatów – pana Henryka Ruszczyca
i pana Antoniego Marylskiego – jakąś wysoką postać z czymś
czerwonym na głowie.
– Czy wiesz, kto z nami idzie? – zapytał pan Marylski.
– Nie bardzo – odpowiedziałem, gdyż niewiele widziałem, bo
słońce bardzo mnie raziło.
Wtedy podszedł do mnie z wyciągniętą ręką Ksiądz Prymas.
– Wiesz jak się przywitać? – zapytał ponownie pan Marylski.
Wiedziałem. Przyklęknąłem i ucałowałem pierścień na podanej
mi ręce.
To powitanie zrobiło na mnie wielkie wrażenie i do dzisiaj
mam przekonanie, że ucałowałem rękę świętego Biskupa. Po
raz drugi zetknąłem się z Kardynałem Prymasem Stefanem Wyszyńskim w zakładowej kaplicy, gdzie z jego rąk przyjmowaliśmy
bierzmowanie. Świadkiem moim i Andrzeja Adamczyka był nasz
wychowawca, pan Stanisław Wrzeszcz.
W Laskach, w Domu św. Teresy, panował taki zwyczaj, że wychowankowie starszych grup opiekowali się młodszymi, chodzili
z nimi na spacery, pomagali szczególnie wieczorem przy myciu,
rozbieraniu i przygotowaniu łóżek do spania.
Pan Ruszczyc organizował również zajęcia rehabilitacyjne
i szkolenie zawodowe dla amputantów. Było ich trzech: Antoni
Buczek, Mieczysław Biernat i Wincenty Mierzejewski. Najstarszy
z nich był ten trzeci – Wicek. Jego to pan Ruszczyc polecił mojej
szczególnej opiece, abym pomagał mu w ubieraniu, był obecnym
przy paleniu papierosów, ponieważ ja podczas pobytu w Zakładzie w ogóle nie paliłem. Wicek nie mógł palić przy chłopcach,
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Wacław z Włodkiem
Leśniakiem w czasie
zajęć rekreacyjnych

a więc kiedy było ciepło wychodziliśmy przed dom, w zimne
lub deszczowe dni przebywaliśmy w piwnicy. Wicek był bardzo
sprawny, pomimo tego, że nic nie widział i miał amputowane
obydwie ręce tuż przed łokciami. Był bardzo samodzielny. Potrafił
z niewielką jedynie pomocą samodzielnie się ogolić, umyć zęby,
ubrać. Trzeba mu było tylko zapiąć guziki spodni i marynarki,
zimą zasznurować i zawiązać buty oraz zapiąć guziki płaszcza.
Pan Ruszczyc załatwił wszystkim amputantom komplety końcówek do wykonywania różnych czynności. Trzeba było pomóc
Wickowi w założeniu odpowiedniej końcówki – na przykład
łyżki, która umożliwiała mu samodzielne jedzenie zupy bez zalewania się. Była ona ciekawie skonstruowana na zasadzie dźwig
ni dwuramiennej. Po ukończeniu szkolenia rehabilitacyjnego
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i zawodowego w Laskach pan Ruszczyc wszystkich amputantów
umieścił w spółdzielni produkcyjnej dla niewidomych w Lublinie
założonej i prowadzonej przez pana Modesta Sękowskiego.
W Laskach zawsze pod koniec roku odbywały się tak zwane
popisy rytmiczne dla uczniów różnych klas. Prowadziła je nauczycielka rytmiki pani Czyżewicz. Popisy te polegały na wykonywaniu rękami i nogami rozmaitych ustalonych ruchów w czasie
poruszania się dookoła sali, według granych przez panią Czyżewicz na fortepianie różnych podziałów rytmicznych i melodii.
Będąc w drugiej klasie zawodowej, to znaczy w roku szkolnym 1951/52, cierpiałem na niekończące się czyraki. Jedne nie
zdążyły się jeszcze zagoić, a już powstawały inne, głównie na łydkach, w niepolitycznym miejscu, czyli na pośladkach i na karku.
Karbunkuły te były wielkości połówki jajka kurzego i blizny po
nich pozostały mi na ciele do tej pory. Niektóre z nich musiały
być przecinane chirurgicznie. Codzienne opatrunki robiła mi
wychowawczyni grupy młodszej pani Lidia Ogórkowa, która była
bardzo delikatna i czułem, że współcierpi ze mną. Kres tym moim
cierpieniom położyła s. Monika, która była bakteriologiem, a nas
uczyła higieny i biologii. Kiedy karbunkuły rozpanoszyły się na
całym ciele – miałem nawet dużą gorączkę, musiałem leżeć w łóżku – s. Monika zrobiła mi kilkakrotnie autohemo. Zabieg ten polegał na przeszczepianiu krwi pobranej z żyły ręki i wstrzykiwanej
w pośladki. Tak więc dzięki s. Monice i jej zabiegom pozbyłem się
przykrej dolegliwości. Siostra Monika była również kierowniczką
biblioteki brajlowskiej.
W czasie mojej długoletniej pracy w Laskach – jako wychowawcy, a następnie jako nauczyciela – miałem okazję poznać
wielu nauczycieli wychowania fizycznego i przekonać się o skuteczności ich nauki. Lecz nauczycielem, którego pamiętam z moich lat szkolnych i który najskuteczniej potrafił rozbudzić zamiłowanie oraz chęć do wykonywania ćwiczeń był mgr Zbigniew
Linke. Był on nauczycielem lubianym przez uczniów i mającym
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bardzo duży autorytet. Uczniowie w czasie wolnym samorzutnie
organizowali ćwiczenia w biegach, skoku w dal, pchnięciu kulą
i rzutach piłeczką palantową. Chętnie brali udział w zawodach
organizowanych przez PZN w różnych dyscyplinach. W czasie
jego bytności w Laskach podczas dni sportu, które odbywały się
przeważnie przy okazji Dnia Dziecka, szkolne rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach rozpoczynały się defiladą, podczas
której maszerującym czwórkami uczniom przygrywała uczniowska orkiestra pod moim kierownictwem. Trasa defilady była początkowo bardzo długa, bo z Pawilonu aż na podwórze w Centrali, gdzie chór szkolny i orkiestra dawały koncert zgromadzonym
na podwórzu pracownikom. Obecni byli także pani Morawska,
pan Czartoryski, pan Zygmunt Serafinowicz – kierownik szkoły
i inni zasłużeni ludzie. Po zakończonym koncercie życzeń w szyku czwórkowym ruszaliśmy w drogę powrotną na boisko, gdzie
były rozgrywane różne konkurencje. O godzinie 11.00 na boisko
podjeżdżał wózek z koszami bułek upieczonych przez s. Alojzę
lub s. Michalinę i z piciem. Po posiłku i krótkim wypoczynku
następowały dalsze rozgrywki w poszczególnych kategoriach.
Około godz. 13.00 ogłaszano werdykt i rozdawano nagrody, po
czym następowało zamknięcie spartakiady.
Pewnego dnia pod koniec roku w trzeciej klasie szkoły zawodowej zmęczeni warsztatami i po obfitym obiedzie, korzystając
z pięknej pogody i ciepłego słoneczka, odpoczywaliśmy na łączce koło Domu św. Teresy, oczekując na zabawę taneczną, która
miała się rozpocząć o czwartej po południu. Zabawa rozpoczęła
się planowo i trwała w najlepsze. Nagle drzwi otworzyły się z hukiem i do sali wkroczyli pan Henryk Ruszczyc, Ojciec Tadeusz
Fedorowicz i kierownik szkoły pan Zygmunt Serafinowicz. Na
głośne: „Ho, ho, ho!” pana Ruszczyca orkiestra ucichła i tańczący
zatrzymali się w parach.
– Kazimierz Lemańczyk! Andrzej Adamczyk! – pan Ruszczyc zaczął wywoływać osoby. Na sali zrobiła się absolutna cisza.
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Pomyślałem sobie, że jak zwykle oni będą nagrodzeni. – Marian
Hartmann! – wywoływał dalej pan Ruszczyc. No to i Marian
Hartmann znalazł się w tym gronie? – Wacław Czyżyki! – usłyszałem nagle. Zrobiło mi się gorąco.
Wszyscy wywołani mieli udać się do kancelarii. Czekała już
tam na nas cała trójka pedagogów. Rozpoczął swoje „przehepanie”, czyli reprymendę, pan Ruszczyc, mówiąc, że w trzeciej
klasie szkoły zawodowej powinniśmy być już odpowiedzialni
przy spełnianiu naszych uczniowskich obowiązków i zwrócił się
z pytaniem do pana kierownika Zygmunta Serafinowicza:
– Co z nimi zrobimy?
Pan Serafinowicz bardzo zdenerwowany, wymachując rękami
i tupiąc, mówił:
– Tam pani Czyżewicz, czekając na nich, opóźnia rozpoczęcie
pokazu, a oni nie przychodzą, a na zabawę to już od godziny portkami trzepią. Trzeba im panie Henryku na koniec roku obniżyć
stopnie ze sprawowania.
– A co Ojciec myśli o tym zajściu? – zwrócił się do Ojca Tadeusza pan Ruszczyc.
– W zachowaniu ich nie widać złej woli, ani chęci protestu,
jedynie lekkomyślność i głupotę, a za głupotę przecież stopni się
nie stawia – mówił bardzo spokojnie Ojciec Tadeusz, biorąc nas
w obronę.
Gdy – jak to mówił pan Ruszczyc – „przehepanie” się skończyło, wróciliśmy na salę do dalszej zabawy.
W zawodówce zamiast przedmiotu prace ręczne mieliśmy
warsztaty. A ja bardzo lubiłem i dobrze mi szły prace ręczne. Za
zgodą Pana Ruszczyca i prowadzącego pracownię stolarską pana
Władysława Krakowskiego uzyskałem zezwolenie na samodzielne korzystanie z pracowni pod warunkiem, że pozostawię po
sobie absolutny porządek: narzędzia zostaną pochowane i zamknięte w szafkach, a pracownia zamknięta. Prace, które miałem
wykonać, musiały być uzgodnione z panem Krakowskim, od
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którego otrzymywałem potrzebne materiały do ich wykonania.
Jako pierwszą pracę wykonałem skrzyneczkę wraz z rdzeniem
cewki do radia słuchawkowego, które wówczas budowaliśmy.
Słuchawki dostałem na gwiazdkę, więc musiałem dokupić tylko
detektorek. Następną pracą były szczudła, na których nauczyłem
się chodzić, a nawet na jednym skakać. Zrobiłem również sanki
z płozami z desek, na których z kolegami podczas spacerów zjeżdżaliśmy z Góry Lieberta.
W ramach pomocy młodszej grupie pan Ruszczyc zlecił mi
zrobienie dwunastu skrzyneczek do przechowywania przyrządów toaletowych. Szczytowym osiągnięciem moich umiejętności stolarskich było samodzielne zrobienie hulajnogi z drewna,
z drewnianymi kołami o średnicy około 20 centymetrów. Na tej
hulajnodze wraz z kolegami hulaliśmy po korytarzu, czyniąc
ogromny hałas. Musiałem wyciszyć swój pojazd, dlatego też poprosiłem kierowcę, pana Ginko, o grubą gumę z dętki traktora,
którą to dętkę pociąłem na paski i okleiłem oraz obiłem koła
mojej hulajnogi.
Wspominając dawnych pedagogów, a zwłaszcza Pana Ruszczyca, podziwiam w nich dbałość i troskę o rehabilitację niewidomych, o rozwój ich zainteresowań i pogłębianie odpowiedzialności, o wyrabianie dobrych nawyków i stosowanie ich w życiu; ich
starania o wychowanie niewidomych uczniów na odpowiedzialnych, zrehabilitowanych i w pełni wartościowych ludzi.
W roku szkolnym 1953/54 rozpocząłem naukę w Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego w Krakowie w klasie
dziewiątej. W liceum tym, dużo, dużo później, pracowała jako
nauczycielka języka niemieckiego pani Agata Kornhauser-Duda,
przyszła małżonka prezydenta Polski Andrzeja Dudy.
W następnym roku naukę w naszej klasie rozpoczął Bartłomiej Rogowski. Na wszystkie ferie bożonarodzeniowe i wielkanocne, jak również kolonie letnie, byliśmy zapraszani przez pana
Ruszczyca do Lasek. Podczas ferii zimowych byliśmy zatrudniani
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Wacław w Laskach
przy warsztacie
szczotkarskim

w uczniowskiej spółdzielni szczotkarskiej, prowadzonej przez
mistrza szczotkarstwa Mariana Adamczyka. Pracę tę ceniliśmy
sobie, gdyż pozwalała ona na zarobienie pięciuset, sześciuset
złotych, co bardzo wzbogacało nasz uczniowski budżet. Na koloniach, które odbywały się przeważnie nad morzem w Sobieszewie, razem z Bartkiem byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie
i opracowanie programu na ogniska kolonijne, które odbywały
się przynajmniej dwa razy w czasie turnusu. Na ogniska te przychodziło wielu mieszkańców Sobieszewa.
Maturę w licem krakowskim zdaliśmy w maju 1956 roku.
Zaraz po tym wyjechałem z Krakowa – mojego rodzinnego miasta – do Warszawy, gdzie zamieszkałem w internacie na Foksal.
W tym samym jeszcze roku na wniosek pana Ruszczyca i przy
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jego pomocy powstała spółdzielnia „Nowa Praca Niewidomych”,
której współzałożycielem byłem również ja. Pracując w spółdzielni jako dziewiarz, po pracy w sobotę i niedzielę jeździłem do
Lasek, gdzie prowadziłem zajęcia: zabawy i gry w terenie. W razie
niepogody prowadziłem gry w świetlicy.
Moje wspomnienia z Lasek są fragmentaryczne i nie zawsze
dokładnie zgodne z chronologią. Jednak mógłbym wyszczególnić
takie okresy: pobyt w szkole podstawowej, następnie w szkole
zawodowej, pobyt poza Laskami w liceum i najdłuższy okres to
praca i działalność w Laskach, kiedy początkowo zostałem zatrudniony jako wychowawca, a następnie jako nauczyciel w szkole zawodowej, gdzie uczyłem materiałoznawstwa i technologii
dziewiarstwa, po czym w szkole podstawowej, gdzie pełniłem
funkcję nauczyciela zastępującego, a później uczyłem geografii i matematyki w starszych klasach. Później przeszedłem do
„Pawilonu”, gdzie prowadziłem zajęcia wychowania fizycznego,
uczyłem matematyki i wychowania muzycznego. Tu też prowadziłem zespół wokalno-instrumentalny „Maksymki”, który
występował w „Pawilonie”, w Ośrodku, w Warszawie i na terenie
całej Polski. Zdobyliśmy wiele dyplomów i nagród rzeczowych.
Występowaliśmy kilka razy w Warszawie w zakładzie dla dzieci głębiej upośledzonych na Koszykowej, w kołach Polskiego
Związku Niewidomych, na przykład na Żoliborzu i w Domu
Kultury na Próchnika, graliśmy dla członków Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Warszawskiego. Zespół dwa razy dał
również koncert w Ministerstwie Łączności i Komunikacji, za co
w podzięce otrzymaliśmy dwa keyboardy „Casio”. Również dwa
razy występowaliśmy w Warszawie w teatrze „Syrena” przy ulicy
Litewskiej w programie „Nike z Samotraki”. Tam również otrzymaliśmy nagrodę – magnetofon stereofoniczny z compactem,
a także drugi magnetofon stereofoniczny firmy „Sanyo”. Braliśmy udział w przesłuchaniach zespołów szkolnych w Kłodzku
i Bydgoszczy.
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Wacław Czyżycki
z Maksymkami

W roku 1995 „Maksymki” dały koncert z okazji inauguracji
szkoły w Rabce, a w rok później, również w Rabce, koncertowaliśmy na Światowym Zlocie Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Przeniesienie klas młodszych do szkoły w Rabce utrudniło prace
zespołu „Maksymki”, w związku z czym zrezygnowałem z dalszego prowadzenia zespołu.
Po roku 1960 pan Ruszczyc zaprosił mnie do stałej pracy
w charakterze wychowawcy w Laskach, uznając, że mam dobry
kontakt z młodzieżą i smykałkę do organizowania gier, zabaw
i zajęć dla niewidomych. Zostałem w internacie wychowawcą
średniej grupy wychowanków. Będąc wychowawcą, musiałem
uzupełnić wykształcenie pedagogiczne. Dlatego też wraz z panem
Stanisławem Wrzeszczem, który kiedyś był moim wychowawcą,
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udaliśmy się do Grodziska Mazowieckiego, gdzie były organizowane wykłady z przedmiotów pedagogicznych. I po roku zdaliśmy maturę pedagogiczną. Tam poznałem moją przyszłą małżonkę Stefanię Mazur. Wspólnie uczyliśmy się i rozpoczęliśmy studia
w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PIPS), którego
dyrektorem była pani profesor Maria Grzegorzewska. Po trzech
latach studiowania i napisaniu pracy miałem zdawać egzamin
końcowy u pani profesor Grzegorzewskiej, jednak do tego nie
doszło w przewidzianym terminie, ponieważ profesor Grzegorzewska zmarła. Kilka tygodni później zdawałem go u dr Janiny
Doroszewskiej. Studiów tych władze oświatowe nie uznały jako
wyższych i w kilka lat później rozpoczęliśmy w Lublinie studia
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) u profesor
Zofii Sękowskiej. Była to tyflopedagogika w ramach studiów zaocznych. Studia zakończyliśmy napisaniem prac magisterskich,
egzaminem, obroną, co przy kontynuowaniu pracy zawodowej
pedagogicznej wymagało wiele wysiłku i wyrzeczeń.
Ostatnim etapem podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych i zawodowych było napisanie rozprawy na temat: „Jak
prowadzę i jakie znaczenie ma wychowanie muzyczne dla dzieci
niewidomych”. Następnie zdałem egzamin przed komisją, której
przewodniczyła pani prof. Zofia Sękowska i uzyskałem trzeci
stopień specjalizacji pedagogiczno-zawodowej.
W roku 1962 Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny
zorganizował kurs tańca towarzyskiego dla instruktorów kulturalno-oświatowych pracujących w okręgach PZN. Kurs ten,
w którym wziąłem udział, odbył się w Muszynie. Metodę nauki
tańca oparto na powiększonym sześciopunkcie, podstawowym
znaku alfabetu brajla, a opracował ją Wacław Wróblewski, pisząc
na ten temat pracę magisterską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wprowadzanie nowych kroków odbywało się
następująco: siedząc przy stoliku, najpierw wysłuchaliśmy rytmu
danego tańca, później głośno wszyscy wyliczali go, a następnie
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rękami na tablicy wykonywali ruchy danego tańca, przy głośnym
wyliczaniu i muzyce. Następnie według ustalonej kolejności wykonywali ruchy nogami i rękami jednocześnie. Po opanowaniu
tych umiejętności i nabraniu wprawy rozpoczynano ćwiczenia
z muzyką samymi nogami, siedząc, również przy głośnym wyliczaniu. Następnym etapem było wykonywanie danych kroków na
parkiecie w postawie stojącej, trzymając się za ręce. Głośne liczenie przy wykonywaniu kroków danego tańca oczywiście obowiązywało, również przy granym akompaniamencie. W końcowym
etapie polecaliśmy wykonywanie kroków z opuszczonymi rękami,
zezwalając na dowolną rozmowę. Prawidłowo przeprowadzone
nauczanie kroków tanecznych zapewniało w przyszłości taniec
bez deptania partnerowi po palcach. Po zakończeniu kursu tańca
w Muszynie uczyłem tą metodą wielu dorosłych niewidomych
członków Okręgu Warszawskiego PZN, a także uczniów szkoły
zawodowej w Laskach.
Pan Ruszczyc zlecił mi prowadzenie ćwiczeń z orientacji przestrzennej. Zajęcia te przeważnie prowadziłem na boisku lub w terenie nieznanym z uczniami klas szkoły zawodowej. Wymagało
to dużej staranności i wysiłku, przy zapewnieniu całkowitego
bezpieczeństwa ćwiczącym, inwencji twórczej, jak również dużej
koncentracji w prowadzeniu poszczególnych ćwiczeń. W razie
złych warunków atmosferycznych zajęcia z orientacji przestrzennej prowadziłem na sali, wprowadzając różnego rodzaju gry,
podczas których były ćwiczone poszczególne elementy orientacji
przestrzennej. Zajęcia takie sprawiały uczniom wielką radość;
bardzo się w nie angażowali i przeżywali emocjonalnie, aż miło
było patrzeć, gdyż swoje sprawności osiągnęli dzięki żmudnej
pracy w terenie i włożonemu w to wysiłkowi.
Zbyt długo by trwało opisywanie zasad i sposobów rozgrywania poszczególnych gier, dlatego też pokrótce wymienię tylko te
gry, które wprowadziłem i które były rozgrywane na sali w Domu
św. Teresy. A więc rzuty osobiste udźwiękowioną piłką plażową
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do skrzyni, w której znajdował się elektryczny dzwonek, z ustalonej odległości, ograniczonej ławką gimnastyczną, z pozycji
stojącej i siedzącej. A następnie gra w koszykówkę w pozycji
siedzącej w drużynach dwu lub trzyosobowych. Podobnie odbywała się gra w tzw. piłkę nożną w pozycji siedzącej. Uczniowie
posuwali się po podłodze, siedząc na suknach, posługując się
udźwiękowioną piłką plażową, zaś później udźwiękowioną piłką
futbolową, w końcu piłką elektroniczną, którą zdobył i przekazał
mi pan Ruszczyc. Również bardzo lubianą grą był tzw. hokej na
parkiecie. Wzdłuż dwóch przeciwnych ścian sali ustawione były
dwie ławki gimnastyczne jako bramki, przed którymi klęczeli
bramkarze. A następnie przesuwali krążek, płaską okrągłą puszkę
po konserwach, która wydawała dźwięk, ułatwiający jej lokalizację i złapanie jej przez bramkarza. Gdy mu się to nie udało, krążek
wpadał pod ławkę. To było liczone jako punkt karny. Zbyt mocno
rzucony krążek tracił kontakt z podłożem i był traktowany jako
rzut stracony. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również gra
w kręgle: przed ławką gimnastyczną w szeregu ustawialiśmy pięć
kręgli w odległości jeden od drugiego około 15 centymetrów.
Za środkowym kręglem kładliśmy elektroniczną piłkę, wydającą sygnały dźwiękowe co kilka sekund. W ustalonej odległości
ustawialiśmy drugą ławkę, zza której wykonywane były rzuty
drewnianą kulą. Wartość przewróconych kręgli była następująca:
środkowy – 3; boczne lewy i prawy – 2; a skrajne prawy i lewy – 1.
Rzuty zza ławki wykonywane były kolejno i każdy zliczał punkty,
jakie zdobył.
Prowadzenie nauczania orientacji przestrzennej ułatwiała
mi napisana na PIPS praca dyplomowa z dziedziny orientacji
przestrzennej pt.: „Jak prowadzę zajęcia orientacji przestrzennej
z niewidomymi uczniami Szkoły Zawodowej w Laskach”. Praca
ta została zakupiona przez Polski Związek Niewidomych i znajduje się w Bibliotece Tyflopedagogicznej PZN w Warszawie oraz
w Bibliotece Tyflopedagogicznej w Laskach.
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Rozpoczęcie Spartakiady w Laskach

Na prowadzone przeze mnie zajęcia z orientacji przestrzennej, na zaproszenie Pana Ruszczyca, bardzo często przyjeżdżał,
wyrażając duże uznanie dla mojej działalności, doktor Jan Dziedzic. Na poznańskim uniwersytecie wraz z asystentem magistrem Remplewiczem zajmowali się zagadnieniami orientacji
przestrzennej osób niewidomych. Wkrótce też i Polski Związek
Niewidomych zaczął propagować i prowadzić rozgrywki w tzw.
piłce toczonej dla niewidomych, organizując rozgrywki na szczeblu okręgowym i krajowym.
Jednym ze wspomnień, jakim chciałbym się jeszcze podzielić,
jest mój udział w audycji telewizyjnej zatytułowanej: „Mam pomysł”, prowadzonej przez redaktora Andrzeja Bobera. Do studia
zawiózł mnie pan Piotr Grocholski, który pomagał mi również
w prezentowaniu mojego wynalazku o nazwie trygonograf, ułatwiającego niewidomym rysowanie na folii lub papierze elementów z zakresu planimetrii i stereometrii.
Przy pomocy trygonografu można było wykreślać wykresy
różnych funkcji, a także kreślić siatkę powierzchni, płaszczyzny
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w dowolnych jednostkach metrycznych. Można było sporządzać
siatkę kartograficzną danego terenu i określać położenie geograficzne na mapie w ustalonej skali. W kształceniu orientacji
przestrzennej można było rysować plany różnych pomieszczeń
i punktów charakterystycznych znajdujących się w przestrzeni
małej, zamkniętej czy w terenie otwartym. Można było sporządzać wykresy marszruty, służące do poruszania się w terenie. Posługiwanie się trygonografem znacznie przyspieszało rysowanie
i nieporównywalnie zwiększało dokładność rysunku. Prototyp
tego urządzenia wykonał doskonały stolarz pan Jan Szkolik.
Wkrótce po nadaniu audycji telewizyjnej zgłosiło się do mnie
dwóch inżynierów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich (SIMP) – z propozycją zrobienia dokumentacji technicznej trygonografu, zgłoszenia wniosku do Urzędu Patentowego i opłacenia kosztów z tym związanych. Jednak
nie doszło do porozumienia co do dalszej współpracy, a w kolejnych latach rozwój komputeryzacji stwarzał znacznie lepsze
możliwości w tej dziedzinie.
Czterokrotnie podczas mojego dotychczasowego życia zaistniało jego realne zagrożenie. Pierwszy raz w czasie bombardowania w Krakowie. Drugi raz, również w Krakowie, gdy po pobycie
w szpitalu mieszkałem u teściowej mojego starszego brata Tadeusza. Trzeci raz w Zakładzie w Laskach na Górze Ojca podczas
spaceru z panem Kazirodem. Na bardzo stromym, piaszczystym
zboczu wykopałem poziomo głęboką jamę. Początkowo kopałem
rękami, a gdy jama stała się głęboka, zacząłem ziemię spulchniać nogami, a następnie, wsuwając się do jamy, wybierałem
piach rękami. Podczas takiego kolejnego spulchniania, gdy ręce
miałem ułożone wzdłuż tułowia, nastąpiło zarwanie się warstwy
wierzchniej, uniemożliwiając wykonanie jakiegokolwiek ruchu.
Dzięki Bogu zarwanie nastąpiło w momencie, kiedy głowa była
na zewnątrz. Zacząłem wzywać pomocy, z którą przyszli bawiący
się w piasku obok koledzy i mnie odgrzebali. Pan Kaziród nic
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nie zauważył. Był osobą niewidomą z bardzo małymi resztkami
wzroku.
Czwarte poważne zagrożenie mojego życia miało miejsce,
kiedy byłem już żonaty i wraz z żoną pojechaliśmy do Sobieszewa,
jako wychowawcy dzieci kolonijnych. W wolnym czasie pojechałem z żoną na plażę koło domu wczasowego „Mewa”. Była ładna,
słoneczna pogoda. Postanowiłem samodzielnie dopłynąć do boi
oddalonej od brzegu o jakieś 250 metrów, do której płynęliśmy
kiedyś razem z Piotrem Grocholskim. Wkrótce po wypłynięciu
zmieniła się pogoda. Słońce zaszło, a więc jedynym punktem
orientacji był kierunek przesuwających się fal. Kiedy jednak nie
mogłem natrafić na zakotwiczoną boję, postanowiłem wracać
z falami do brzegu. Zacząłem coraz częściej gruntować, próbując
dosięgnąć dna. To jednak okazało się bezskuteczne. I wówczas
ogarnął mnie strach paraliżujący ruchy. Bałem się zmienić kierunek płynięcia w obawie, że wypłynę na pełne morze. Płynąłem już grubo ponad godzinę. Zaczęło brakować sił, a nadal nie
mogłem wyczuć dna. Wypowiedziałem akt strzelisty do Matki
Bożej, prosząc o ratunek. Przypomniała mi się ciężarna żona,
która pozostała na brzegu. Przybyło mi jak gdyby sił i po pewnym czasie po lewej stronie usłyszałem cyklicznie powtarzający
się dźwięk gwizdka. Postanowiłem zmienić kurs, nie trzymać się
już kierunku fal i popłynąć na sygnały gwizdka. Po jakimś czasie
usłyszałem hałasy kąpiących się dzieci. Po wyjściu z morza usiadłem na brzegu straszliwie zmęczony. Okazało się, że dotarłem
do plaży w Sobieszewie, oddalonej od plaży przy „Mewie” o ponad trzy kilometry. Siedząc na brzegu, zauważyłem, że wraz ze
zmianą pogody zmienił się też kierunek wiatru – z północnego
na wschodni, z kierunku Świbna, a co za tym idzie i kierunek fal.
Po dłuższej chwili zjawił się pan Marylski, od którego otrzymałem
ostrą reprymendę. Wydarzenie to miało miejsce w sierpniu 1964
roku. 25 listopada tegoż roku urodził się mój pierwszy syn Adam.
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Teresa Dederko

O Siostrze Grzymisławie

W

marcu mija piąta rocznica śmierci naszej wyjątkowej
wychowawczyni, Siostry Grzymisławy. Trzeba pamiętać
o takich pracownikach Lasek, gdyż ich życie i praca, a raczej
służba, może być wzorem dla innych.
Pierwszego listopada, święto Wszystkich Świętych, zawsze
kojarzy mi się z Siostrą Grzymisławą. Co roku tego dnia przyjeżdżaliśmy do Lasek, aby zapalić znicze i pomodlić się przy coraz
liczniejszych grobach znajomych, a potem szliśmy do Domu
Dziewcząt złożyć życzenia imieninowe naszej kochanej Siostrze
Grzymisi. Gdy pytaliśmy, co jej przywieźć w prezencie, odpowiadała, że niczego nie potrzebuje, ma wszystko. Po dłuższych
naleganiach prosiła o fiołek w doniczce, który będzie mogła postawić w kaplicy.
Myślę, że do Siostry Grzymisławy pasują wszystkie błogosławieństwa z Ewangelii czytanej w dzień Jej imienin. Z wielką
miłością przez ponad 50 lat zajmowała się dziećmi niewidomymi,
pracując w przedszkolu i w Internacie Dziewcząt. Była osobą na
właściwym miejscu. Zawsze pogodna, pokorna, miała widocznie
prawdziwe powołanie do życia zakonnego. Nie kończyła studiów
tyflologicznych, ale z prawdziwym talentem starała się przybliżać
nam świat, albo chociaż o nim opowiedzieć. Pokazywała nam
kwiaty, liście, wspólnie słuchaliśmy śpiewu laskowskich ptaków.
Kiedyś, już jako dorosła, przyjechałam z moją kilkumiesięczną córeczką do przedszkola, w którym siostra była wychowawczynią. Od razu zawołała przedszkolaczki i delikatnie pokazywała
im, jak takie niemowlę wygląda, jaką ma małą główkę. Pomyślałam wówczas ze wzruszeniem, jakie to jest mądre postępowanie
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z niewidomymi dziećmi, które może nie miały jeszcze okazji
oglądać takiego dzidziusia.
Dopiero gdy sama miałam gromadkę dzieci, doceniłam
ogromne poświęcenie Siostry Grzymisławy dla wychowanek.
W najmłodszej grupie było aż 23 dziewczynek w wieku od 7 do 9
lat. Siostra spała z nami w jednej sypialni i z pewnością nie wysypiała się, gdyż jak to bywa z maluchami, któreś płakało, błądziło,
wracając z łazienki, mówiło przez sen itd.
Każdego wieczora zrzucałyśmy na stolik, stojący przed
drzwiami sypialni, ubrania wymagające naprawy, nie myśląc
o tym, że Siostra będzie miała zajęcie do późnej nocy. Ona jednak nie okazywała zniecierpliwienia i jeszcze znajdowała czas,
żeby – kiedy leżałyśmy już w łóżkach – podejść do każdej, zrobić
krzyżyk na czole, chwilę porozmawiać, jeśli była taka potrzeba.
Zawsze, nawet z daleka, poznawała, kiedy zaczynałyśmy chorować. Nie krzyczała na dzieci, nie złościła się, ale i tak byłyśmy
jej posłuszne. Zapewniała nam tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa, przytulała, wysłuchiwała z cierpliwością naszych poważnych problemów.
Gdy przyjeżdżałyśmy do Lasek jako dorosłe absolwentki,
cieszyła się, że odwiedzają ją jej przedszkolaki. Nasze dzieci traktowała jak swoje wnuki. Nawet jeśli którejś z nas coś się w życiu
nie udało, Siostra Grzymisława nie gorszyła się ani nie strofowała,
tylko mówiła „ja się o ciebie martwię i modlę się za ciebie”. To
bardziej trafiało do sumienia niż ostra reprymenda.
W dzieciństwie po przeczytaniu jakiejś książki wojennej pytałyśmy Siostrę, czy będzie nas broniła, jak na nas napadną. Teraz
pewnie też czuwa nad nami z nieba i spieszy swoim dawnym
przedszkolakom z pomocą.

Z księgarskiej półki
Zofia Krzemkowska

Lektura pomaga we własnej rehabilitacji
Świat jest wielką księgą, jeśli nie podróżujesz,
czytasz tylko jedną jej stronę
(św. Augustyn)

P

odróże nie są marzeniami tylko ich spełnieniem. Lubimy
podróżować, zwłaszcza wiosną i latem, gdy sprzyja pogoda
i lepsza jest nasza kondycja. Chcemy – podobnie jak inni ludzie
– zwiedzać Polskę i wybrane kraje, spotykać się z ludźmi i rozmawiać w nimi, chcemy poznawać zabytki, a także, jeśli to możliwe, placówki związane z niewidomymi. Szukamy informacji
o miejscu naszego wyjazdu, aby się dobrze do niego przygotować.
Szczególnie starannie wybieramy przewodnika, który będzie nam
towarzyszył. Ale czy zdobylibyśmy się na samodzielny wyjazd?
Czy nie widząc całkowicie potrafilibyśmy podróżować samemu?
Do odważnych, samodzielnych, dobrze zrehabilitowanych
świat należy. Do takich osób zaliczyć można Hannę Pasterny,
która obecnie pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu CRIS (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych) w Rybniku.
Hania na stałe mieszka z mamą na Śląsku w Jastrzębiu Zdroju.
Poznałam ją osobiście podczas rekolekcji w Laskach. Miejsce to,
jako absolwentka, jeśli tylko pozwalają na to obowiązki zawodowe i społeczne, często odwiedza. Podziwiam jej umiejętności
swobodnego posługiwania się komputerem i Internetem oraz
urządzeniami technicznymi ułatwiającymi życie i pracę, wy-
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korzystywanie znajomości języków francuskiego i angielskiego
w kontaktach zagranicznych. Rozmawiamy telefonicznie, prowadzimy brajlowską korespondencję. Hania biegle posługuje
się brajlem, ceni to pismo, praktycznie z niego korzysta np. na
konferencjach krajowych i zagranicznych, występując w roli prelegentki.
Hanna Pasterny uczestniczyła w kilku zagranicznych wolontariatach m.in. w Belgii. Owocem tego wyjazdu była książka „Jak
z białą laską zdobywałam Belgię” (2008). W 2010 roku ukazała się
książka „Tandem w szkocką kratkę”, w której autorka pisze o darze
niezwykłej przyjaźni. Hania jest również autorką książki „Moje
podróże w ciemno” wydanej w 2015 roku przez wydawnictwo
„Credo” w Katowicach. Niektóre rozdziały książki drukowane
były w kolejnych numerach czasopisma „Laski’ w 2016 roku.
Książka „Moje podróże w ciemno” zawiera opisy i przemyślenia autorki z samodzielnych podróży. Hanna jest autentyczna,
pisze barwnie, nie roztkliwia się nad sobą. Doświadczenia innych,
lepiej od nas zrehabilitowanych niewidomych mogą nam pomóc we własnej rehabilitacji, która jest procesem ciągłym. Warto
wcześniej dowiedzieć się, co może nas spotkać na lotniskach czy
w hotelach, gdzie jesteśmy zdani na siebie.
Chcąc ograniczyć zależność od innych i być samodzielną,
trzeba uwierzyć w swoje możliwości, przełamać nieśmiałość,
wyjść do ludzi, nie zrażać się nawet tym, że mogą odmówić pomocy. Może po raz pierwszy spotykają się z niewidomym i nie
wiedzą, jak i w czym mogą mu pomóc, by go nie urazić. Trzeba
nauczyć się prosić o pomoc. Dla wielu nie jest to łatwe. Ileż znaczy
zwykła uprzejmość w codziennym zabieganiu, pamięć i poświęcony innym czas – nasz uśmiech podczas proszenia o pomoc
i podziękowanie, gdy ją otrzymamy, nasza postawa, zachowanie,
wygląd też mają niebagatelne znaczenie. Nie zrażajmy się tym,
że coś nie wyszło, że znaleźliśmy się w niekorzystnej dla nas –
nieprzewidzianej wcześniej – sytuacji.
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Na okładce książki „Moje podróże w ciemno” znajduje się
recenzja Elżbiety Dzikowskiej, historyka sztuki, znanej podróżniczki. Oto jej wypowiedź: „Polecam tę lekturę nie jako relację
osoby niewidomej, której składam wielkie gratulacje, ale jako
autorki bardzo wrażliwej na to, czego nie widzi wprawdzie oczyma, ale odczuwa i poznaje dzięki pracowitości i zaletom swego
umysłu. Ileż się od niej możemy dowiedzieć! Jej książka to jeszcze
jeden dowód, że chcieć – to móc. Podążajmy jej śladem”.
Książkę kończy rozdział z 44 radami dla turystów i początkujących podróżników. Dotyczą one m.in. ubezpieczenia i sposobu przechowywania różnych przedmiotów podczas podróży.
Szczególnie interesująca jest porada 23: „Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub starszą, możesz zarezerwować lotniskową asystę.
Nie trzeba dokumentować niepełnosprawności” oraz 37: „Warto
zwiedzać miasto pieszo. Można dużo więcej zobaczyć i odkryć
miejsca, o których nie piszą w przewodnikach”.
Chciałabym na zakończenie przytoczyć kilka zdań z książki
„Moje podróże w ciemno”, które warto przemyśleć i realizować
w swoim życiu:
• Ludzie, którzy chcą się z sobą porozumieć, zawsze znajdą
drogę do siebie.
• Jeśli potrafimy się śmiać z siebie, łatwiej rozwiążemy własne problemy.
• Spotkania z ludźmi uczą nas drugiego człowieka, ale też siebie, nie strońmy od tych spotkań.
• Na szczęście jesteśmy różni i siebie potrzebujemy, nikt nie jest
samowystarczalny.
• Trudności nas umacniają, ich pokonanie daje satysfakcję
i radość.

Odeszli do Pana
s. Rut Wosiek FSK
12 stycznia 2017 roku odeszła do Pana

Siostra Assumpta
od Krzyża

Przeżywszy lat 90; życia zakonnego 67; Profesji zakonnej 65.

S

iostra Assumpta – Genowefa Szczuka urodziła się 10 maja
1926 r. w Chwaszczewie, pow. Sokółka, woj. białostockie. Była
siódmym, ostatnim dzieckiem miejscowych gospodarzy: Wojciecha Szczuki i jego żony Marceli z Białojanów.
W r. 1939 ukończyła miejscową szkołę powszechną. Możliwości dalszej nauki, o której myślała jako dobra uczennica i ciekawa
życia trzynastolatka, przekreślił wybuch drugiej wojny świato-
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wej. Z okazji obchodzonego w 2002 r. 50-lecia swojej profesji
Siostra wspominała lata zbrojnego przejmowania ówczesnych
ziem kresowych przez wkraczające kolejno wojska bolszewików,
Niemców i znowu bolszewików oraz działających pomiędzy nimi
wielorakich band, a na koniec przejmowanie władzy przez komunistyczny rząd PRL. Trudno było. Najbardziej brakowało soli
i zapałek. Sklepikarze pochowali je, żeby mieć później, a nie wszyscy
przygotowali się do wojny.
Kiedy nie było szkoły – wypożyczała książki z parafii, miała
też kontakt z dawną nauczycielką, która jak wspomina: Potrafiła
trafić do każdego, wytłumaczyć wiele. Dzięki tym nieoficjalnym
kontaktom Siostra była niezwykle oczytana, swobodnie cytowała
przy różnych okazjach: Mickiewicza, Kasprowicza, Nałkowską
czy Wyspiańskiego.
W miarę dorastania chodziła też na różne zabawy taneczne:
Tych zabaw było wiele i bardzo rozmaite… Nie było wtedy ani
radia, ani tego nieszczęsnego telewizora…Pierwszy raz usłyszałam
głos radia przed wojną, u ks. Proboszcza. Akurat Kiepura śpiewał
arię z opery „Halka” – „Szumią jodły na gór szczycie, szumią sobie
w dal…”. Ogromne było wrażenie.
Wojna i pierwsze lata powojenne przyniosły ogromne zmiany w jej rodzinnym domu. Najstarsza siostra Maria wyszła za
mąż tuż przed wojną, młodszy od niej brat Ignacy zmarł młodo,
trzeci z kolei brat Franciszek służył w słynnym I Pułku Ułanów
Krechowieckich – zaginął bez wieści, kolejna siostra Bronka została zabrana do przymusowej pracy w niemieckiej kuchni, po
wojnie wyszła za mąż, brat Władek był wywieziony na roboty
do Niemiec, skąd wcielony do Armii Czerwonej zawędrował
aż do Japonii. Po wojnie wrócił do Polski, ożenił się i został na
gospodarstwie. Najmłodszy z braci Kazik też był wywieziony do
Niemiec, a po wojnie wraz z kolegami zaangażował się w akcję
zbrojną, za co był aresztowany i więziony kolejno: w Sztumie i w
Warszawie na Rakowieckiej. Wypuszczony po pięciu latach zmarł
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w ciągu kilku miesięcy w wieku 27 lat. Siostra Assumpta była już
wtedy po pierwszych ślubach.
Siostra wspominała: Gospodarka była u nas dosyć wielka,
a trzeba było swoim przemysłem wszystko zdobyć. Nie było narzędzi takich, jak teraz. Trzeba było i kosą zboże, i grabiami siano,
i krowy paść. A w domu, jak w domu – nie najlepsza atmosfera.
Było się nieraz między młotem a kowadłem. W gospodarstwie
ciągle coś do zrobienia było, tym bardziej, że tata bardzo się troszczył, żeby nic się nie zmarnowało, nie zniszczyło. Teraz widzę jakie
to ważne.
W gospodarstwie pozostali we czworo: rodzice i ona z jedynym z braci – Władkiem, któremu udało się powrócić z Niemiec
i Japonii po zakończeniu wojny. A jednak była świadoma, że coś
nowego i w niej się rodzi.
W tym wszystkim zaczęło kiełkować pragnienie jakiegoś innego życia. Po wojnie w pobliskim Janowie otworzyli gimnazjum
i myślałam udać się tam…Gdy powiedziałam to tacie, stwierdził:
tylko, że i tak z tego chleba jeść nie będziesz. I na tym skończyło się.
Teraz są i foldery, i ulotki, i radio; różne zaproszenia na rekolekcje czy sympozja i czego tam jeszcze. Kiedyś nic z tego nie było.
Były tylko: szkoła, która po wojnie już dążyła do ateizacji i Kościół.
Myślałam więc ciągle, co ja mam z sobą zrobić…Czułam się jak
rozbitek na morzu czy jeziorze falującym, który nie ma żadnego
oparcia. Bałam się komukolwiek powiedzieć o tym, żeby nie było
szyderstwa, że ja, taki „kozak” chcę iść do zakonu. Ludzie wyobrażali sobie, że jak zakonnica to już tylko: oczy w słup i buzię w ciup,
a rączki w małdrzyk.
Gdy tak mordowałam się z tym, wpadła mi w ręce jakaś notatka o książce ojca Pirożyńskiego „Zakony żeńskie w Polsce”, wydanej
w Lublinie na KULu. Napisałam tam, żeby mi tę książkę przysłano,
z myślą, że tam znajdę coś dla siebie. Otrzymałam tylko kartkę,
że nakład jest wyczerpany. Aż kiedyś przyszedł do nas po kolędzie
ksiądz, który krótko był w parafii, zaledwie dwa lata. Zostawił
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u nas pisemko „Kółko różańcowe”…Pamiętam dotąd tytuł: „Dookoła Polski”. Myślałam sobie: co to jest? A to był akurat artykuł
o Laskach, podpisany tylko „S”. Później m. Benedykta mówiła,
że to napisał jakiś ks. Strusiński, który odwiedzał Laski. Trzeba
by mu podziękować, ale go nigdy w życiu nie spotkałam. Napisał
ten artykuł bardzo zachęcająco i tak, jakby akurat dla mnie i tych
dziewcząt, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić: Przyjdźcie tutaj…
Napisałam więc do Lasek, oczywiście nie mówiąc o tym nikomu. Niedługo dostałam odpowiedź. Tata przyniósł list, na szczęście
go nie otworzył.
Po wymianie listów z s. Bonawenturą pojechała do Lasek
i umówiła się na termin przyjazdu.
Trudno mi było zostawić rodziców samych. Żal mi było przede
wszystkim Mamy, ale czułam przynaglenie wewnętrzne. Zmagałam się jak książkowy Ursus z bykiem. Byłam wyczerpana walką
wewnętrzną i tym, że nie mogłam z nikim podzielić się, powiedzieć
komuś…Wreszcie pomyślałam sobie: Trudno – albo tak, albo tak…
Wyjechałam bez rozgłosu. Zostawiłam tylko bratu karteczkę, że
wyjeżdżam. Mamie powiedziałam dzień wcześniej…Tego dnia
sąsiad jechał do Sokółki, więc pomógł mi zabrać wyprawę…W
Warszawie jakiś pan spotkany po drodze pomógł mi przewieźć
część moich rzeczy do Lasek, a drugą część zostawiłam w przechowalni na stacji i na drugi dzień jeździłam po nie.
Tak rozpoczął się drugi, ponad sześćdziesięcioletni etap życia
Genowefy Szczuki – Siostry Assumpty od Krzyża.
Do Zgromadzenia została przyjęta 8 czerwca 1950 r., Pierwszą
Profesję złożyła 11 lutego 1952 r., Profesję wieczystą 11 lutego
1959 r.
Nie była łatwym „materiałem” dla formacji i była tego świadoma. Ale trafiła w dobre ręce kolejnych mistrzyń: s. Marii Franciszki Tyszkiewicz i s. Marii Gołębiowskiej, których wychowawcze wysiłki wspominała z dużą pokorą i wdzięcznością. Historię
swego zakonnego imienia tak wspominała:
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Siostra Maria Franciszka w czasie naszych rekolekcji, w przeddzień obłóczyn, wieczorem powiedziała nam, jakie będziemy miały
imiona. Nie było ani Korduli, ani Hermenegildy, ani Eukscyperancji, ani Gryzeldy. Siostra wymieniała: Antonia, Filipa, Marcina
i inne, a w końcu, pokazując na mnie palcem, powiedziała: A tej
szelmie, to się udało! Takie śliczne imię ma… Słowo „szelma” było
wypowiedziane bardzo serdecznym tonem. Zapytałam: To ja się
nazywam? – Assumpta. 1 listopada 1950 roku Pius XII ogłosił
dogmat o Wniebowzięciu Matki Boskiej. Akurat w tym roku nie
było obłóczyn w styczniu, jak to zwykle bywało, a nasze odbywały
się 10 lutego i były pierwszymi po ogłoszeniu tego dogmatu. I moje
imię było na tę cześć. Mówiłyśmy po łacinie oficjum o Matce Boskiej
i tam często powtarzało się „Assumpta est Maria in caelum” i było
obok tłumaczenie, tak że nawet jeśli ktoś nie znał słówka po łacinie,
to wiedział o co chodzi, ale ja jakoś tego nie skojarzyłam wtedy.
Pamiętam, że usiadłam sobie w korytarzyku na podłodze i porwał
mnie straszny śmiech. Przechodziła obok śp. s. Anna (jako postulantka) i pyta mnie, czemu się tak śmieję. A ja na to: Gdyby siostra
wiedziała, jak ja się nazywam, to na pewno też by się śmiała.
– To jak się nazywasz?
– Ojej, jej… Zapomniałam…
Na szczęście niedaleko był pokój s. Marii Franciszki. Zapukałam.
–Proszę!
– Proszę siostry, jak ja się właściwie nazywam? – Assumpta…
Tak to dostałam to piękne, dobre imię, choć nie dorastam nigdy
do niego…
Dalej – z moim porywczym charakterem – bywało różnie: raz
na wozie, raz pod wozem. Nieraz sobie piwa nawarzyłam. Czasem
trzeba było znosić niezrozumienie, bo trudno było się tłumaczyć….
Niewiele przed pierwszymi ślubami, Mistrzyni, s. Maria, pytała
nas pojedynczo, jaką tajemnicę byśmy chciały obrać. Ja od razu,
z wielkim entuzjazmem i zapałem powiedziałam: od Krzyża. S.
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Maria nawet mi mówiła: „Ale dobrze pomyśl” – Nie, nie. Niech
będzie. I tak zostało. Czasami bywało trochę, jak na moje możliwości, za dużo tego krzyża. Kiedyś, ze dwa lata przed wieczystymi
ślubami, powiedziałam do Ojca Tadeusza: „Może by tak zmienić
tę tajemnicę?” – a Ojciec Tadeusz mówi: „Nie, już zostań przy tym.
Zostań przy Krzyżu” i tak zostałam.
Tak zostało na kolejnych sześćdziesiąt lat.
Najpierw, przed ślubami wieczystymi – pracowała w Laskach,
w różnych działach gospodarczych: w pralni, oborze, okresowo
także w szwalni i w Domu Rekolekcyjnym, w Internacie Dziewcząt, potem w infirmerii przy obsłudze chorych, trzy lata w warsztatach tkackich, następnie trzy lata w Żułowie. Po powrocie do
Lasek i po Profesji Wieczystej znowu pracowała w Domu Rekolekcyjnym. Od 1962 dwa lata w Izabelinie, głównie w zakrystii.
Od 1964 r. osiem lat była w Sobieszewie, następnych siedem
lat, od 1972 r., w Klasztorze na Piwnej: sprzątanie, zaopatrzenie.
W 1979 r. wróciła do Lasek do pomocy w magazynie żywnościowym u s. Klemensy. Po roku – znowu dwa lata w Sobieszewie,
w okresie przełożeństwa s. Deodaty i s. Karoli. W 1982 r. wróciła
do Lasek i pomagała w Dziale Darów, a w Domu św. Teresy pomagała s. Consolacie, która zajmowała się wtedy robotnikami
podczas przebudowy Domu św. Elżbiety, w prowadzeniu kartoteki. Przez wiele ostatnich lat głównym obowiązkiem Siostry
stało się pranie, prasowanie i cerowanie czepków, co wykonywała
w „przedłużeniu” swojego mieszkalnego pokoju na strychu nad
kuchnią centralną, nierzadko całymi nocami.
W 2002 r. przeżywała swój Jubileusz 50-lecia Profesji. Z tej też
okazji z pomocą s. Alverny opracowała cytowane wyżej „sercem
pisane” wspomnienia. W ich zakończeniu przypomniała słowa
Mędrca Koheleta o latach, o których powiesz: «Nie mam w nich
upodobania»…( Koh 12,1)
Swoje ostatnie najtrudniejsze lata, naznaczone narastającym
cierpieniem, spędziła w Domu św. Rafała, gdzie przebywała od
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września 2013 r. Dziesiątego stycznia 2017 r., we wtorek wieczorem, stan Siostry bardzo się pogorszył. W Jej pokoju zebrały się
siostry na modlitwę, dołączyły również siostry z innych Domów.
Przyszedł także wezwany ks. Tomasz Bek, który modlił się wspólnie z siostrami i udzielił Siostrze Assumpcie absolucji. Od tej pory
przez następne godziny siostry czuwały i modliły się przy odchodzącej Siostrze. W środę 11 stycznia przed południem przyszedł
ks. Jakub Szcześniak i udzielił Siostrze sakramentu chorych.
Siostra Assumpta odeszła do Pana 12 stycznia, w czwartek,
o godz. 11.10 w otoczeniu modlących się sióstr. W chwili śmierci
do modlących się dołączył ks. Andrzej Gałka, który tego dnia
przyjechał do Lasek. Eksportacja zwłok śp. Siostry Assumpty
z domowej Kaplicy odbyła się tego samego dnia o godz. 17.00,
po odmówionych wspólnie Nieszporach i Różańcu. Modlitwie
podczas obrzędu eksportacji przewodniczyli: ks. rektor Sławomir
Szczepaniak, ks. Tomasz Bek i ks. Edward Engelbrecht.
Pogrzeb śp. Siostry Assumpty odbył się w poniedziałek 16
stycznia o godz. 14.00.
Nekrologi
13.11 W Majdanie Sieniawskim w wieku 92 zmarła Zofia
Pokrywka – Mama ojca Eugeniusza OP. Na pogrzeb w dniu 15
listopada wyjechały delegacje sióstr, wychowawców i niewidomych z Lasek i Sobieszewa.
15.12 W Lesznie w wieku 89 lat zmarła Helena Praiss – Mama
s. Barbary. Pogrzeb odbył się 17 grudnia w Lesznie. Uczestniczyły
w nim siostry i panie z Żułowa z ks. prof. Antonim Troniną oraz
kilkuosobowa delegacja z Lasek.
3.01 W szpitalu w Mielcu w wieku 83 lat zmarł Stanisław
Zych – Ojciec s. Jeremii, przełożonej Domu św. Teresy. Pogrzeb
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odbył się w Jego rodzinnej parafii w Borowej 5 stycznia. Z Lasek i Warszawy na uroczystości pogrzebowe pojechała liczna
delegacja sióstr oraz p. dyr. Elżbieta Szczepkowska. Mszę św.
pogrzebową pod przewodnictwem ks. rektora Andrzeja Gałki
koncelebrowało siedmiu księży.
4.01 W Skierniewicach w wieku 95 lat zmarła Janina Gałka – Mama ks. rektora Andrzeja Gałki. Na pogrzeb 7 stycznia
wyjechała liczna grupa sióstr, przyjaciół ze wspólnoty świętomarcińskiej i Duszpasterstwa Niewidomych. Mszę św. pod przewodnictwem ks. Kardynała Kazimierza Nycza koncelebrowało
około 30 księży. Homilię wygłosił ks. Jan Sikorski.
14.01 W szpitalu w Rybniku po długiej chorobie zmarła
w wieku 79 lat Irena Wojtaszczyk – Mama s. Darii. Na pogrzeb,
który odbył się 18 stycznia w rodzinnej parafii w Leszczynach,
pojechała z Rabki piętnastoosobowa delegacja sióstr i pracowników, a z Lasek i Warszawy siostry i przyjaciele s. Darii. Mszę
św. pogrzebową koncelebrowało siedmiu księży, wśród nich byli
miejscowi kapłani z parafii, ks. kapelan Józef Kapcia z Rabki, ks.
Marek Owsiak – brat s. Olgi oraz ks. Michał Jaworski z Ukrainy,
nasz pierwszy duszpasterz w Starym Skałacie.
15.01 Zmarł ks. Mieczysław Maliński. 24 stycznia w kościele św. Teresy w Rabce-Zdroju, w łączności z uroczystościami pogrzebowymi w Krakowie, sprawowana była Msza święta
w intencji śp. ks. Mieczysława, który w latach 1949-1961, jako
wikary kościoła św. Marii Magdaleny był oddelegowany do posługi w ówczesnej Kaplicy Zdrojowej pod wezwaniem św. Teresy.
16.01 W Rudzie Śląskiej w wieku 78 lat zmarła Teresa Cuber
– Mama Andrzeja Cubera – pracownika Ośrodka w Laskach.
Msza św. pogrzebowa odbyła się 18 stycznia w kościele pw. Jana
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Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W uroczystościach uczestniczyła
liczna delegacja osób ze środowiska Lasek.
23.01 Zmarła Eleonora Kaznowska – długoletnia nauczycielka przedszkoli i szkół sanatoryjnych w Rabce-Zdroju, matka dwanaściorga dzieci, wśród nich księdza Jacka Kaznowskiego, który
przed laty pracował w domu św. Maksymiliana w Laskach, oraz p.
Katarzyny, p. Barbary i p. Jana – pracowników Ośrodka w Rabce.
Pogrzeb odbył się 31 stycznia w kościele św. Teresy w Rabce-Zdroju. Mszę św. pogrzebową w kościele św. Trójcy celebrowało
ok. 40 kapłanów pod przewodnictwem bpa Jana Szkodonia.
24.01 W Piastowie odbył się pogrzeb Aleksandry Harasim,
zmarłej 22 stycznia, bratowej s. Anity i s. Romany.
29.01 W Sędziszowie Małopolskim, w wieku 84 lat, życia zakonnego 68; kapłaństwa 60; biskupstwa 22, zmarł bp Stanisław
Padewski OFMCap, w latach 1995–1998 biskup pomocniczy
diecezji kamieniecko-podolskiej, w latach 1998–2002 biskup
pomocniczy Lwowa, w latach 2002–2009 biskup diecezjalny
Charkowa-Zaporoża, od 2009 biskup senior diecezji Charkowa-Zaporoża. Ksiądz Biskup wspierał siostry franciszkanki podczas
ich posługi w Charkowie. Mieszkał w niewielkim budynku wcześniej wybudowanym przez siostry franciszkanki przy ówczesnym
kościele parafialnym, przemianowanym na katedrę. Biskup odwiedzał też Laski i prowadził rekolekcje dla sióstr. W pogrzebie
uczestniczyli biskupi, kapłani oraz współbracia zakonni z Polski
i Ukrainy oraz Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki
i następca Zmarłego – bp Marian Buczek.

Inne wydarzenia
2016
11.11 W dniu Święta Niepodległości, odbyło się uroczyste
otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
Sprawowana była Msza św. z udziałem Prymasa Polski
abp. Wojciecha Polaka, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza
oraz Nuncjusza Apostolskiego Salvatore Pennacchio.
W uroczystości na wilanowskich błoniach uczestniczyły liczne delegacje, w tym z naszego środowiska
z Lasek i z Warszawy. Tego dnia swoje święto patronalne obchodziła także wspólnota świętomarcińska.
13.11 Dziewczęta z grupy III i chłopcy z grupy IV z internatu w Rabce, wraz z wychowawcami, wolontariuszami
i siostrami: s. Irminą i s. Józefą były w Krakowie na
niezwykłym koncercie pt. „Bóg liczy na ciebie”. Na
koncercie w Tauron Arenie zgromadziło się kilka tysięcy osób. Koncert odbył się w ramach cyklicznych
spotkań Światowych Dni Młodzieży pod hasłem „Jesteśmy razem”. Na scenie mogliśmy oglądać widowisko muzyczno-świetlne, które dopełniały występy
artystów i zespołów np. zespoły: „Trzecia Godzina
Dnia” i „Siewcy Lednicy”. Oprócz występów wokalnych mogliśmy zobaczyć malującą piaskiem Paulinę
Ziemblińską, Akrobatyczny Teatr Tańca Mira-Art czy
też pokaz unoszącego się pod stropem hali Fly Mana.
Występy przeplatane były doskonałymi aranżacjami
muzycznymi Adama Sztaby i wyświetlanymi zdjęciami
ze Światowych Dni Młodzieży.
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19.11 Kolejny raz Ośrodek w Rabce gościł artystów z Krakowskiej Filharmonii w ramach cyklu autorskich zajęć umuzykalniających dla dzieci niepełnosprawnych
,,Spotkania z Panią Melodią”. Tym razem słuchaliśmy
muzyki barokowej.
19–20.11 Święto Zgromadzenia. W Laskach w kaplicy Matki Bożej Anielskiej 20 listopada o godz. 14.00 Mszę św. pod
przewodnictwem ks. rektora Sławomira Szczepaniaka
koncelebrowali księża: ks. rektor Andrzej Gałka, ks.
Edward Engelbrecht, o. Eugeniusz Pokrywka OP, ks.
Stanisław Hoinka, ks. Tomasz Bek oraz ks. Kazimierz
Olszewski wraz ze swoim młodszym krewnym ks. Tomaszem Olszewskim. Podczas Eucharystii w ręce Matki Generalnej odnowiło swoje śluby zakonne pięć tegorocznych Jubilatek. 50-lecie PROFESJI (1966–2016)
obchodziły: s. Krzysztofa Pawlak od Matki Kościoła,
s. Rut Wosiek od Wierności Bożej, s. Maria Jolanta
Rogus od Miłosierdzia Bożego, s. Edyta Adamczyk
od Jezusa w Eucharystii. Przed pięciu laty odeszła do
Domu Ojca Niebieskiego s. Maria Wanda Warsewicz
od Ran Pana Jezusa (1938–2011). 25-lecie PROFESJI
(1991–2016) obchodziła s. Anita Harasim od Miłości
Miłosiernej.
		
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– 20 listopada podczas Jutrzni w Kaplicy Matki Bożej
Anielskiej w Laskach Siostry ze wszystkich Domów
odnowiły swoje śluby zakonne. Po południu Siostry
z Matką udały się na cmentarz, gdzie zapalono znicze
na grobach zmarłych 216 Sióstr, a Matka odczytała ich
imiona. Po drodze odmówiono różaniec, a po powrocie do kaplicy odbyły się uroczyste Nieszpory połączone z Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Inne wydarzenia

177

Wieczorem Siostry Jubilatki dzieliły się z zebranymi
swoimi, wcześniej spisanymi, wspomnieniami.
20.11 W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się koncert pt. „Wieczór Cecyliański”. W tym muzycznym spotkaniu wzięła udział młodzież z Ośrodka
w Rabce. Tego samego dnia wychowankowie bawili się
też na zabawie andrzejkowej z udziałem wolontariuszy
z Raby Wyżnej, przy muzyce zespołu ,,Kawałek świata”.
27.11 Delegacja młodzieży wraz z wychowawcami wyjechała z Rabki do Nowego Targu na koncert Laureatów
XXVII Archidiecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej na Podhalu SACROSONG 2016.
1–2.12 W Pałacu Kultury i Nauki odbyła się XIV edycja międzynarodowej konferencji „Reha for the Blind in Poland” pod hasłem: „Wybitni niewidomi i ich wpływ
na rozwój nowoczesnych społeczeństw”. Konferencję
zorganizowała Fundacja „Szansa dla Niewidomych”
z udziałem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi,
Polskiego Związku Niewidomych i ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych. Patronat nad
konferencją objęła Agata Kornhauser-Duda – żona
Prezydenta RP. Obrady rozpoczął jak zwykle z dużą
swadą i humorem prezes Fundacji Marek Kalbarczyk.
Następnie głos zabierali goście honorowi. O godz.
19.00 przed głównym wejściem do PKiN odbyła się
manifestacja pod hasłem: „My nie widzimy nic. A wy
– czy widzicie nas?”. Głównym wydarzeniem pierwszego dnia konferencji było wręczenie „Idoli” dla osób
i instytucji szczególnie zasłużonych dla niewidomych
i słabowidzących. Dla nas ogromne znaczenie miało
przyznanie wyróżnienia w kategorii „Idol Środowiska”
pani Annie Pawełczak-Gedyk służącej niewidomym
od 54 lat, wrażliwej na wszelką biedę. Przez 35 lat była

178

Inne wydarzenia

nauczycielką w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Laskach. Dziś, jako emerytka, nadal niesie pomoc
niewidomym, zaradzając ich różnym potrzebom. Jej
kandydatura została zgłoszona i poparta głosami samych niewidomych. Podczas tegorocznej konferencji
obchodzono 25-lecie powołania Fundacji „Szansa dla
Niewidomych”. 2 grudnia w Katedrze św. Jana w Warszawie odbyła się uroczysta dziękczynna Msza św. pod
przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza. Po Mszy
św. prezes Marek Kalbarczyk podziękował Kardynałowi za życzliwość dla sprawy niewidomych oraz wręczył
upominek z wydawnictwa Fundacji. W konferencji
wzięło udział kilkadziesiąt firm z kraju i zagranicy,
prezentujących swoją ofertę dla niewidomych i słabowidzących
3.12 W Laskach odbyło się zapowiedziane w maju Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi. Jego celem było przyjęcie zmian
w Statucie TOnO, zaproponowanych podczas majowego Zebrania Ogólnego TOnO. W dotychczasowym
brzmieniu Statutu każdy członek 9-osobowego Zarządu wybierany był na 3-letnią kadencję, po której mógł
być ponownie wybrany. Corocznie zmienić się mogła
1/3 członków Zarządu. Zgodnie z przekonaniem autorów pierwotnego Statutu (100 lat temu) gwarantowało
to stabilność działalności Zarządu. Według uchwalonej zmiany, Zarząd wybierany będzie w całości na
4-letnią kadencję. Ponadto nowy Statut umacnia pozycję Prezesa i Skarbnika Zarządu, a znosi funkcję
Sekretarza. Poza Statutem uchwalono regulaminy: obrad Zebrania Ogólnego, pracy Zarządu Towarzystwa
i Komisji Rewizyjnej. Zebranie rozpoczęło się, zgodnie
z tradycją, Mszą św. koncelebrowaną w kaplicy Matki
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Bożej Anielskiej o godz. 10.00. Na dalszy ciąg obrad
zebrani przeszli do sali konferencyjnej Domu Przyjaciół. Głosowania przebiegały, podobnie jak w maju,
z wykorzystaniem ręcznych aparatów elektronicznych,
co przyspieszyło przebieg obrad.
		Również w sobotę 3 grudnia w kaplicy Matki Bożej
Anielskiej pod przewodnictwem ks. Tadeusza Huka
sprawowana była Msza św. koncelebrowana przez kapłanów związanych z duchowością św. Karola de Faucauld – z okazji 100-lecia jego śmierci, a także rocznicy
początków pracy Zgromadzeń Małych Sióstr i Małych
Braci na terenie Polski (jednym z pierwszych miejsc
ich pobytu w Polsce były Laski i Izabelin, gdzie obecnie
Mali Bracia prowadzą od wielu lat swoją „Pustelnię”).
W spotkaniu, które miało miejsce w Domu Dziewcząt,
uczestniczyło około 90 osób.
4.12 W Sobieszewie z inicjatywy siostry Hiacynty zorganizowano spotkanie jubileuszowe z okazji 10-lecia turnusów „Naprawdę można’’, na które zaproszone były
z Lasek siostry: Benita, Benedykta i Jeremia, która
jednak nie mogła przyjechać. Zaprezentowano program wspierania osób ociemniałych i niewidomych
mających szczególne trudności w życiu codziennym.
Podziękowano osobom zaangażowanym w organizację
turnusów, darczyńcom, instruktorom, m.in. Danusi
Dobies, która pracuje nieprzerwanie od pierwszego
turnusu w 2006 r. oraz gościom honorowym. Na zakończenie odbył się koncert jubileuszowy w wykonaniu pani Katarzyny Maliszewskiej (osoby niedowidzącej, jednej z uczestniczek turnusu „Naprawdę można”)
i uroczysta kolacja. Przez dziesięć lat przeszkolone
zostały 922 osoby nowo ociemniałe i słabowidzące.
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5–7.12 W Ośrodku w Laskach odbyły się adwentowe dni skupienia dla dzieci i młodzieży. Każdego dnia poszczególne grupy miały w kaplicy Matki Bożej Anielskiej
konferencje rekolekcyjne, a następnie adorację Najświętszego Sakramentu oraz Mszę św. o godz. 17.30.
6.12 Wizyta św. Mikołaja w Ośrodku w Rabce. W godzinach wieczornych do dzieci i młodzieży przyszedł
św. Mikołaj wraz z aniołkiem w towarzystwie gości
ze Stowarzyszenia Pomocy Obywatelskiej im. Anny
Fiszerowej z Krakowa, którzy od wielu lat przygotowują prezenty. Dzieci powitały św. Mikołaja radosnym
śpiewem i zaprezentowały program słowno-muzyczny.
W dowód wdzięczności wręczyły gościom z Krakowa
własnoręcznie przegotowane upominki. Po części artystycznej św. Mikołaj każdemu dziecku dał prezent.

8.12 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach pracownicy mieli swój dzień skupienia, który poprowadził
ks. Andrzej Gałka. O godz. 12.00, w „Godzinie Łaski”
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miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu,
była możliwość skorzystania ze spowiedzi.
9–12.12 Przed Świętem Matki Bożej z Guadalupe, Królowej
Meksyku, Patronki kościoła i Parafii w Laskach, odbyły
się trzydniowe rekolekcje, które prowadził oraz przewodniczył Mszy św. na ich zakończenie o godz. 18.30,
o. Gianni Gaiga, misjonarz kombonianin – Meksykanin pracujący jako duszpasterz na terenie Polski.
10.12 Czas spotkań opłatkowych zainaugurował powołany
niedawno, z inicjatywy Działu Absolwentów, „Klub
Seniora”. W spotkaniu opłatkowym w Domu Przyjaciół uczestniczyło około 50 osób, głównie absolwentów
Lasek. Obecny był ks. Kazimierz Olszewski.
16–18.12 W Laskach ks. Sławomir Szczepaniak poprowadził
rekolekcje adwentowe grupy „MARANA THA”. W sobotę do wspólnoty rekolekcyjnej dołączył ks. bp Michał Janocha.
16.12 O godz. 10.00 w sali Domu Przyjaciół w Laskach obyło
się tradycyjne spotkanie opłatkowe w udziałem ks.
kard. Kazimierza Nycza. Dostojnego Gościa oraz przybyłych na uroczystość przedstawicieli władz samorządowych, naszych Darczyńców i Przyjaciół, uczniów
i pracowników Ośrodka przywitał prezes TOnO Paweł Kacprzyk. Życzenia w imieniu całego środowiska Lasek złożył dr Jarosław Komorowski oraz siostry
z dziećmi. W przygotowanym programie artystycznym
wystąpiła kilkuosobowa grupa dzieci. Okrągły, przykrytym białym obrusem stół, przy którym zasiedli artyści, symbolizował głębszy sens rodzinnego spotkania
wigilijnego, do czego nawiązał w swoim przemówieniu
Kardynał. Po spotkaniu w Domu Przyjaciół odwiedził
on chore siostry w Domu św. Rafała w domowej kaplicy i w pokojach.
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17.12 Siostry Goretti i Maria Jolanta uczestniczyły w spotkaniu opłatkowym Sybiraków w dolnym kościele św.
Zygmunta na Bielanach. W gronie Sybiraków zabrakło
śp. siostry Felicji FSK, którą wspominano przy opłatku.
18–20.12 W warszawskim kościele św. Marcina odbyły się rekolekcje adwentowe pod hasłem „Doświadczyć Boga”,
które prowadził o. Marek Iwański OFMConv.
24.12 Wigilię Bożego Narodzenia przeżywaliśmy w Laskach
wspólnie z gośćmi, mieszkańcami i współpracownikami Ośrodka. Pasterka celebrowana przez ks. Rektora,
ks. Tomasza i ks. Michała, poprzedzona była Godziną
Czytań i procesjonalnym wniesieniem do kaplicy figurki Nowonarodzonego Dzieciątka.

26.12 Tradycyjnie był to dzień wspólnego kolędowania.
W Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia na Piwnej
– przy choince i śpiewie kolęd – zaproszeni goście
i mieszkańcy domu spotkali się z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Natomiast w Laskach o godz.
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19.15, w sali Domu Przyjaciół, siostry i mieszkańcy
Ośrodka gościli zaprzyjaźnionych sąsiadów z parafii i przyjezdnych z Warszawy. Spotkanie kolędowe
prowadzili wspólnie: s. Jana Maria i p. Stanisław Badeński – przy aktywnym, muzycznym wsparciu małych ciemnoskórych skrzypaczek, naszych sąsiadek:
Sary i Dorris Mose-Miszczyk, które wraz z trzecią,
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najmłodszą siostrzyczką Ritą i rodzicami od najmłodszych lat przychodzą do naszej kaplicy na niedzielne
Msze św. (Ich Tata pochodzi z Kenii, jest rodakiem
s. Eunice). Wspólnym śpiewom akompaniowali: przy
elektrycznym pianinie p. Grzegorz Bożewicz, z gitarą
ks. Tomasz Bek oraz z akordeonem p. Józef Placha.
Ks. Tomasz wystąpił w specjalnym numerze programu wspólnie ze Scholą Domu św. Rafała. Siostra Olga
natomiast przedstawiła muzyczną część tegorocznych
jasełek z przedszkola (włączając do śpiewu i akcji
całą salę).
27.12–7.01 W Rabce gościł po raz kolejny Akademicki Chór
Politechniki Śląskiej – ok. 90 osób. W budynku zapanowała muzyczna atmosfera: rozbrzmiewały dźwięki
różnych instrumentów oraz indywidualne i chórowe
śpiewy.
2017
6.01 W Uroczystość Objawienia Pańskiego odnowieniem
ślubów zakończyły się ośmiodniowe rekolekcje sióstr,
które prowadził o. Grzegorz Bartosik OFMConv.
		Tego samego dnia przed południem grupa naszej
młodzieży z Lasek wraz z wychowawcami i siostrami
pojechała do Warszawy, aby wziąć udział w Pochodzie
Trzech Króli. Z powodu ostrego mrozu tym razem
nie było wielbłądów stanowiących tradycyjną atrakcję
tego wydarzenia.
8.01 W święto Chrztu Pańskiego w Domu Rekolekcyjnym
w Laskach spotkali się uczestnicy pielgrzymki do Częstochowy z grupy biało-żółtej. Na spotkanie przyjechało ok. 60 osób. Eucharystię w Domu Rekolekcyjnym
koncelebrowali: ks. Tomasz, ks. Arkadiusz i ks. Jan.
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18–25.01 Wraz z całym Kościołem Powszechnym przeżywaliśmy
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem:
„Pojednanie. Miłość Chrystusa przynagla nas”. Są to
słowa św. Pawła z Drugiego Listu do Koryntian. Tydzień modlitw poprzedzony był XX Dniem Judaizmu,
którego główne obchody miały miejsce 17 stycznia
w Kielcach z udziałem ks. bpa Mieczysława Cisły. Hasło tegorocznego Dnia: „Uwiodłeś mnie, Jahwe, a ja
pozwoliłem się uwieść” (Jer 20,7).
19.01 Wychowankowie Ośrodka w Rabce wystawili jasełka
pt. „Dar człowieka dla Boga”. Na jasełka przybyły delegacje dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze szkół
i sanatoriów. Spektakl obejrzało ok. 260 osób.
20–22.01 W Domu Rekolekcyjnym i w kaplicy Matki Bożej
Anielskiej w Laskach obyły się rekolekcje środowisk
krakowskiego „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego” oraz Klubów Inteligencji Katolickiej z Krakowa
i Warszawy. Koncelebrowanej Mszy św. na rozpoczęcie
rekolekcji przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś, który
wygłosił homilię, a po Mszy św. konferencję. Poprowadził też wieczorno-nocne spotkanie z nabożeństwem
pokutnym i sakramentem pojednania.
22.01 W klasztorze na Piwnej odbył się bal kostiumowy dla
dzieci z rodzin niewidomych, przygotowany i poprowadzony przez siostry i wolontariuszy z Duszpasterstwa Niewidomych.
24.01 O godz. 17.00 w sali organowej odbył się koncert Szkoły Muzycznej pt. „Muzyczny wieczór przy choince”.
		Tego samego dnia wieczorem w Domu Przyjaciół
w Laskach rozpoczęła się STUDNIÓWKA uczniów
kończących w tym roku szkolnym szkoły ponadgimnazjalne w naszym Ośrodku (czworo maturzystów
Liceum Ogólnokształcącego, trzech uczniów Techni-
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kum Masażu oraz dwoje z III Klasy Szkoły Zawodowej). Zapleczem bufetowym zabawy była „Kawiarenka
u Przyjaciół” obok sali balowej, a ciepły posiłek był
w jadalni Internatu Dziewcząt.
		
Również tego dnia do szkoły w Rabce przybyli ,,Kolędnicy misyjni” – młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Tischnera z Rabki z katechetką
s. Ignis ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Kolędnicy
zaprezentowali piękny program bożonarodzeniowy.
Głównym przesłaniem kolędników było zachęcenie do
wspierania dzieła misyjnego modlitwą za misje i misjonarzy.
25.01 W Rabce odbyło się nasze „Tereskowe Kolędowanie”,
w czasie którego gościnnie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina z Rabki-Zdroju, chór „Chochliki” pod dyrekcją p. Małgorzaty Majdy i zespół instrumentalny wraz z dyrektorem
Szkoły p. Piotrem Dziechciowskim, którzy wspólnie
zaprezentowali dwie pastorałki. W dalszej części kolędowania uczniowie ze szkoły Św. Tereski prezentowali swoje umiejętności wokalno-muzyczne, za które
zostali nagrodzeni.
26.01 Obchodzony był XVII Dzień Islamu. Główne uroczystości miały miejsce w Rzeszowie.
26.01 Na szkolnej scenie Ośrodka w Rabce dzieci z przedszkola Sióstr Służebniczek wystawiły ,,Jasełka Teofila”.
Na tę uroczystość została zaproszona burmistrz p. Ewa
Przybyło.
27.01 W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta miało miejsce
otwarcie wystawy poświęconej twórczości Jerzego
Jarnuszkiewicza (1919–2005) – męża Anny Grocholskiej, zaprzyjaźnionego z Laskami. Przez 35 lat, od
roku 1950, prowadził w warszawskiej ASP pracownię
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rzeźby. Autor takich rzeźb jak: pomnik Małego Powstańca, pomnik Adama Asnyka w Kaliszu, rzeźba
pomnikowa Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL w Lublinie; współautor Pomnika Pamięci Ofiar Faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince. Zajmował się również medalierstwem i grafiką
artystyczną. Jest autorem medalu „Pax et gaudium in
Cruce” wręczanego osobom szczególnie zasłużonym
dla Dzieła Lasek. Otrzymali go m.in. Jan Paweł II,
Prymas Stefan Wyszyński, Prymas Józef Glemp.

		Wystawa będzie czynna do 17.04.2017 r.; planowany
jest dzień prezentacji wystawy dla osób niewidomych.

Jerzy Jarnuszkiewicz

188

Inne wydarzenia

28.01 Młodzież z internatu w Rabce była w Górnośląskim
Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Doktora Adama Szebesty w Rabce-Zdroju na konkursie
kolęd i pastorałek „Panu śpiewać chcę”, w czasie którego występowali soliści i zespoły z sanatoriów; wśród
nich była również nasza wychowanka, Julia Sikiewicz,
która reprezentowała Ośrodek.
29.01 W Domu św. Rafała spotkała się już po raz trzeci grupa
absolwentów Lasek – uczniów i wychowanków śp. Siostry Blanki, członków Chóru „Leśne Ptaki”, którzy
w niedzielę przypadającą między imieninami s. Blanki
(25 stycznia) a kolejną rocznicą Jej śmierci (zmarła
7 lutego 2014 r.) spotykają się na Mszy św., a następnie
na śniadaniu oraz godzinie wspomnień połączonej ze
wspólnym śpiewem. W tym roku przyjechało 11 osób.
Podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. Tomasza
Beka goście włączyli się do czytań i śpiewów liturgicznych. Po wspólnym śniadaniu w kapitularzu – do
południa – był czas na śpiew, do którego włączyła się

Inne wydarzenia

189

też „Wielka Orkiestra” Domu św. Rafała: fortepian –
s. Eligia i s. Margerita, skrzypce – s. Agnieszka, flet –
s. Margerita i gitara – niezawodny ks. Tomasz. Przed
południem goście nawiedzili grób śp. s. Blanki.
4–12.02 W Domu Rekolekcyjnym w Laskach odbyły się ośmiodniowe rekolekcje „O Józefie Egipskim”, prowadzone
metodą „Lectio Divina” przez ks. Jakuba Szcześniaka.
10.02 W Ośrodku w Rabce odbyła się Sesja pedagogiczna połączona z warsztatami pt. ,,Wspieranie rozwoju
dziecka przez zastosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej elementów arteterapii – muzykoterapii, bajkoterapii, dramatoterapii”, którą poprowadziła
p. mgr Ewa Demczuk.
11.02 W dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes w Nongbah w stanie Meghalaja, w Indiach śluby
wieczyste złożyły: s. Mary Fides (Jacinta) Lalmuanpuii Varte (ze stanu Mizoram); s. Crispina (Susami)
Mallick (ze stanu Orisa); s. Mary Magdalene (Itilin)
Narwein (ze stanu Meghalaya); s. Cecilia (Victoria)
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Suiam (ze stanu Meghalaya); s. Catherine (Ithrimon)
Nongum (ze stanu Meghalaya). Uroczystość odbyła się
w miejscowym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Matki Bożej. Mszy św., o godz. 10.30, koncelebrowanej przez 20 księży przewodniczył biskup diecezji
Jowai Victor Lyngdogh, a liturgię ubogacały pieśni
w czterech językach: angielskim, orija, mizo i khasi
oraz hymn „Te Deum” w języku łacińskim.
15.02 Dom św. Teresy w Rabce otrzymał relikwie błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego. Relikwie
przekazał ks. Jan Nowak, który prowadził proces beatyfikacyjny. Ksiądz Bukowiński od 1 września 1931
do 20 czerwca 1935 roku pracował jako duszpasterz
i katecheta w Gimnazjum im. św. Teresy w Rabce-Zdroju.
1.03 Fundacja Szansa dla Niewidomych obchodzi w tym
roku 25-lecie istnienia. Jedną z inicjatyw obchodów Jubileuszu było uroczyste otwarcie nowego Tyflopunktu
Fundacji przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Przy
tej okazji przedstawiono kilka interesujących referatów
oraz zaprezentowano najnowsze rozwiązania technologiczne (polskie i zagraniczne), które niewidomi oceniają jako bardzo interesujące. Została zademonstrowana również nowa inicjatywa Fundacji – aplikacja
na smartphon Your Way, która ułatwi niewidomym
podróżowanie po naszym kraju oraz multimedialny
terminal informacyjny, który może mieć przełomowe znaczenie w udostępnianiu niewidomym i słabowidzącym obiektów użyteczności publicznej. System
Your Way, to baza danych o obiektach w przestrzeni
publicznej, które są przystosowane (w mniejszym lub
większym stopniu) do potrzeb niewidomych i słabowidzących. W ramach tego systemu jest przekazywana
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nieodpłatnie aplikacja komunikująca się z zainstalowanymi w otoczeniu udźwiękowionymi terminalami
informacyjnymi.
		W otwarciu nowego Tyflopunktu Fundacji wzięło
udział wielu zaproszonych gości. Z Lasek na zaproszenie Prezesa Fundacji Marka Kalbarczyka, uczestniczyli: honorowy prezes TOnO – Władysław Gołąb
oraz s. Benita Hadamik – kierownik Działu Tyflologicznego.
		Ideą salonu, jak powiedział w swoim wystąpieniu Prezes Fundacji Pan Marek Kalbarczyk, ma być prezentowanie ŚWIATA DOTYKU I DŹWIĘKU, gdy wzrok
nie może odgrywać należnej mu roli. Planowane tam
wystawy, prezentacje, szkolenia, wykłady i spotkania będą organizowane pod nadzorem naukowców
i ekspertów Instytutu Rehabilitacji Niewidomych.
Głównym celem jest przedstawianie społeczeństwu
i władzom możliwości, jakie daje osobom niewidomym i słabowidzącym nowoczesna technologia. Coraz
częściej docierają informacje o rozwiązaniach pomagającym osobom z niepełnosprawnością wzrokową.
Nie wystarczy jednak, by zajmowali się tym jedynie
naukowcy i producenci. Wszystko, co tworzą, nabiera
wartości dopiero wtedy, gdy trafia do rąk ludzi, którzy
na to czekają. Wynalazki nie mogą pozostać w pracowniach naukowych i w halach produkcyjnych, lecz
muszą dotrzeć do domów, szkół, uczelni, zakładów
pracy i wszelkich instytucji, w których są obecni niewidomi i słabowidzący. Właśnie dlatego tak ważna
jest możliwość prezentowania tych rozwiązań i przekonywanie do pomocy w ich udostępnianiu. Ważna
jest też idea łączenia ludzi ponad podziałami, idea
jedności i łączności pomiędzy wszystkimi, pomimo
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różnic. Salon w swoich założeniach ma być dostępny
dla każdego, kto potrzebuje pomocy, szkolenia, znajdzie czas – na zasadach dobrowolności i nieodpłatnie.
Prezes Kalbarczyk podsumowując pracę Fundacji na
przestrzeni 25 lat, podkreślił rolę i perspektywy na
przyszłość, do których należą między innymi: przedstawianie polskim niewidomym szerokiego wachlarza
nowych możliwości rozwoju, nie tylko w formie szkolenia czy instruowania, ale przede wszystkim poprzez
sprawianie, by na twarzach tych, którym los nie sprzyjał, pojawił się uśmiech i wyraz odzyskanego optymizmu. „W dzisiejszych czasach – powiedział Marek
Kalbarczyk prezes Fundacji - być niewidomym, to już
niedyskwalifikująca cecha i powód do dyskryminacji,
lecz zbiór rozmaitych utrudnień, które można pokonać”.
		Ćwierć wieku działalności stało się okazją do zaprezentowania owoców dotychczasowej pracy, która realnie
wpłynęła na polepszenie jakości życia osób niewidomych i słabowidzących. Prezes i inicjator powstania
Fundacji wspomniał też, że pracę tę rozpoczęła przed
laty w naszym kraju Matka Elżbieta Czacka – twórczyni Dzieła Lasek. My dodajemy, że dobrze przygotowani, zdolni absolwenci starają się kontynuować
i rozwijać jej myśl w nowej rzeczywistości i nowych
warunkach.
		Niech te piękne i szlachetne zamierzenia Pan Bóg błogosławi i udziela wszelkich łask wszystkim angażującym się w to Dzieło.
		Na ręce Pana Marka Kalbarczyka, prezesa Fundacji
składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa
uznania dla 25-letniej działalności Fundacji Szansa

Inne wydarzenia

193

dla Niewidomych, która niewątpliwe pełni rolę ambasadora „sprawy niewidomych”. Życzymy Państwu
wielu zawodowych sukcesów, niech dotychczasowa
działalność i zaangażowanie staną się fundamentem na
dalsze lata pracy, a uroczyste obchody będą okazją do
miłych, pełnych wspomnień spotkań, które przyniosą
wiele niezapomnianych i wzruszających chwil.
Inne wydarzenia – oprac. Anna Pawełczak-Gedyk, Władysław Gołąb, s. Benita Hadamik FSK, s. Irmina Landowska FSK,
s. Rut-Wosiek FSK.

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 50 zł (pięćdziesięciu 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

