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Od redakcji

Józef Placha

Główny Rewalidator w Laskach

S

ą jeszcze takie gremia naukowe, w których przebić się z chrześcijańską wizją wychowania czy działań rewalidacyjnych jest
niezwykle trudno. Zwłaszcza gdy w modelu, jaki zaproponowałem na podstawie doświadczenia dzieła Lasek, szczególne miejsce
przeznaczyłem dla Rewalidatora Głównego, którym jest Bóg.
W dyskusji na ten temat jeden z przedstawicieli o wysokim
stopniu naukowym stwierdził, że jeżeli Bóg jest główną siłą
sprawczą, to w przypadku niepowodzenia pedagogicznego On
ponosi za to odpowiedzialność. A więc rozumowanie typowe dla
tych, którzy usiłują także Bogu przypisywać odpowiedzialność
za wszelkie niepowodzenia i zło na tym świecie: za wojny, klęski
żywiołowe czy inne ludzkie tragedie. Zapominając przy tym, że
nawet w największym ludzkim nieszczęściu obecność Boga pozwala sensowniej znieść to wszystko; nawet jeżeli człowiek zrobił
wszystko, co w jego mocy.
Tam, gdzie potrzebna jest wiedza naukowa i ludzkie umiejętności, należy to wykorzystać, ale gdzie potrzeba odnaleźć sens
w trudnych i złożonych sytuacjach – nawet w naszej bezradności
– tam potrzebny jest Bóg. Jak zresztą we wszystkim, co robimy:
wtedy gdy nam się wszystko w życiu udaje, jak i wówczas, gdy
nam coś nie wychodzi; zwłaszcza w sytuacji choroby lub innego cierpienia. Wtedy jedyna racja natury religijnej jest w stanie
tchnąć w nas siłę, zdolną do poukładania tego, co czasem wydaje
się być i istotnie jest zbyt trudne i bolesne.
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Od redakcji

Traktowanie Boga jak „głównego mechanika”, który czegoś
nie dopilnował, lub „szefa produkcji”, który nie dość dokładnie
sprecyzował polecenia swoim pracownikom, jest więcej niż tylko uproszczeniem. Jeżeli użyłem w swojej koncepcji rewalidacji
terminu: Główny Rewalidator, to znaczy, że chcę Mu wszystko
powierzyć, pomagać Mu na miarę swoich sił i możliwości, wierząc, że On będzie z nami na dobre i na złe jako opatrznościowy
i niezawodny Opiekun i Pocieszyciel.
Główny Rewalidator jest szczególnie obecny w założeniach
Matki Czackiej. Zwłaszcza w jej credo pedagogicznym, o którym od czasu do czasu przypomina w swoich pismach. Także
w „Dyrektorium” – 23 VII 1929 r. pisała „Dzieło to z Boga jest
i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło z tej drogi,
niech przestanie istnieć. Ma więc na celu oddawanie czci Bogu
w Trójcy Świętej Jedynemu.
Dzieło powstało w celu oddawania chwały Bogu przez nauczanie niewidomych doskonałego znoszenia swego kalectwa
z miłości ku Bogu”.
Nawiązywała też bezpośrednio do Trójcy Świętej, która miała
być fundamentem zasadniczej struktury Dzieła, nazywanego
Triuno. Tymczasem w grudniu 1925 roku Matka notowała: „Jako
mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła wszelkich
łask, stąd ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność Bożą
i wiara, i ufność w potęgę łaski Bożej, która z nas słabych i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności”.
Dziwiła się Matka tym, którzy do Dzieła Bożego, jakim są
Laski, podchodzą jak do każdej innej instytucji, choćby nawet
najlepiej zarządzanej, ale pozbawionej Bożego Ducha – 9 VII
1932 r. stwierdziła: „Dziwni, naiwni i śmieszni są ludzie. Dzieło
Boże to nie interes przemysłowo-handlowy, gdzie wszelkimi dozwolonymi i niedozwolonymi sposobami dochodzi się do celu,
gdzie dobro dusz nie zajmuje nikogo i nie gra żadnej roli w decyzjach powziętych (…). Budują z powietrza językiem dzieła,
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które przeciwstawiają temu Dziełu istniejącemu w rzeczywistości,
powołanemu do życia przez Boga za pomocą nieudolnych narzędzi ludzkich, które Bóg przez ból i cierpienie przeprowadził pod
prasą prób i biorąc z nich jedynie to, co dać mogli, to jest ból, cierpienie i trud, ukuł swoje Dzieło swoją wolą przenajświętszą. Cóż
dziwnego, że biedni ludzie, patrzący ziemskimi oczami na Dzieło
Boże, zaślepieni pychą i własną małością, gorszą się często tym,
czym się powinni budować. Znają swoją własną nędzę i w niej
zamknięci – nie znają innego życia i widzą wszędzie zło, którego
sami są pełni. Bóg ich także używa za narzędzia swoje, by nieśli
uzdrawiające upokorzenia tym, którzy uginają się pod ciężarem
pracy i cierpień. Tego nigdy dość dla oczyszczenia z wszelkiej
miłości własnej i próżnej chwały (…).
Dążenie do jak najgłębszego życia wewnętrznego i doskonałe
spełnianie obowiązków nałożonych przez Boga to jest podstawa
życia w naszym Zgromadzeniu, życia w Dziele”.
Mądry pedagog, a zwłaszcza ten, który zajmuje się rewalidacją
osób z niepełnosprawnością, nie zakwestionuje szczególnej roli
religii w procesie ich najpełniejszego rozwoju.
Można tylko żałować, że ów model nie ma wystarczającej
siły przebicia w świecie nauki i w szeroko rozumianej strategii
rewalidacyjnej wykraczającej poza środowisko Lasek.

List

Władysław Gołąb

O jedność nie tylko w Dziele

M

atka Elżbieta Róża Czacka ciągle modliła się o jedność
w Dziele. Źródłem i fundamentem tej jedności powinna
być miłość. Jezus Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej zapisanej w Ewangelii według św. Jana modli się o jedność swoich
uczniów. Trzykrotnie prosi Ojca „aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas
jedno, aby świat uwierzył”. Pamiętamy, że te słowa szybko zostały
zapomniane i następcy apostołów po swojemu zaczęli rozumieć
słowa Ewangelii. Podczas Soboru Watykańskiego II przytoczone
słowa Jezusa stanowiły motto rodzącego się katolickiego ruchu
ekumenicznego. Poczesne miejsce w tym ruchu zajęło Dzieło
Lasek dzięki siostrze Joannie Lossow, która corocznie w kościele
św. Marcina w Warszawie gromadziła i nawiązywała przyjazne
kontakty z braćmi ze wspólnot chrześcijańskich. Dzieło to po
siostrze Joannie przejęła siostra Maria Krystyna Rottenberg. Postawmy pytanie: czy ten ruch stworzył faktyczną jedność w chrześcijaństwie? Niektórzy twierdzą, że wręcz odwrotnie. Początkowy entuzjazm szybko przygasł, gdy poszczególne wspólnoty
chrześcijańskie poczęły podejmować decyzje dalekie od nauki
Kościoła katolickiego (kapłaństwo kobiet, stosunek do związków
homoseksualnych itp.).
Myślę, że równie daleko jest nam do jedności w życiu politycznym i społecznym w świecie. Wystarczy przyjrzeć się stosunkom w Europie i to nie tylko w skali globalnej, ale i w samej Unii
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Europejskiej. A jak się ma ta sytuacja u nas w Polsce? W kraju,
który dumnie mówi o swoim chrześcijaństwie trwającym już od
1050 lat. Ile nienawiści możemy usłyszeć w wypowiedziach naszych polityków? I co smutniejsze, zawsze winni są ci po drugiej
stronie sztucznie zbudowanej bariery…
Jak mówił 13 maja br. dziennikarz watykański Krzysztof
Bronk: „Wszystko to nam pokazuje jak kruchym dobrem jest
jedność. Jak łatwo rozbić ją na zawsze, i dotyczy to oczywiście nie
tylko Kościoła, ale również innych sfer życia: rodziny, przyjaźni,
narodu. Chrześcijanie powinni być przykładem, a stali się gorzką
nauczką dla świata. Przynajmniej my wyciągnijmy z tej gorzkiej
lekcji wnioski. Nie bądźmy zarzewiem podziałów, a kiedy trudno
nam zachować jedność, kiedy łatwiejsza wydaje się nam droga
podziałów, pamiętajmy, że mamy oparcie w modlitwie Jezusa:
„Ojcze, za nimi proszę, aby stanowili jedno”.
Powróćmy na nasze laskowskie podwórko: Czy jest między
nami jedność? Ta jedność, o którą Matka Elżbieta Czacka tak
często prosiła i o którą tak usilnie się modliła. Niestety, podziałów
jest wiele, a głównym ich źródłem jest lekceważenie słów z listu
św. Jakuba: „Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego”. Czy
ktokolwiek z nas czuje się bez winy? Często mówimy: „on czy ona,
nie nadaje się do Dzieła. Ileż zła wnosi w Dzieło!”. Wytykanie cudzych błędów zazwyczaj sprawia nam przyjemność. Tymczasem
papież Franciszek wzywa nas do miłosierdzia.
Pamiętajmy, że Bóg w swoim miłosierdziu odpuszcza nam
grzechy i zapomina o nich. Naśladujmy Go i zapominajmy o doznanych przykrościach. Matka Czacka nazywała naszą laskowską
wspólnotę rodziną, a w każdej zdrowej rodzinie spoiwem jest
miłość. Miłosierdzie jest naturalną córką miłości.
Laski od początku swego istnienia są apolityczne. Niech zatem poglądy polityczne nas nie dzielą, bo każdy niezależnie od
swoich przekonań politycznych jest naszym bratem; szanujmy
jego odmienność i budujmy jedność.
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Za niespełna miesiąc rozpoczynają się wakacje naszych dzieci i urlopy wielu pracowników. Jest to dobry czas na spojrzenie
w swoje serce, w swoją duszę. Czym jesteśmy zatroskani i czym
się cieszymy? Spójrzmy na ten piękny świat, ile w nim wspaniałych rzeczy, ilu doskonałych ludzi, którzy potrafią swoim sercem
dzielić się z innymi. Życzę wspaniałego wypoczynku, radości
i uśmiechu, nawet gdyby wakacyjne słońce przesłaniały nam
ciemne chmury.
Laski, 31 maja 2016 r.

Z duchowości Lasek

s. Lidia Witkowska FSK

Dobre i złe słowa

K

iedy zaczynam pisać o duchowości Lasek, przypominają
mi się słowa Tertuliana, który wygłaszając traktat o cierpliwości, powiedział: Opowiem wam o cnocie, której sam nie posiadam. Chciałoby się powiedzieć podobnie: wybaczcie, ale przede
wszystkim sama gorąco pragnę, aby to, co piszę, było doświadczeniem mojej rzeczywistości duchowej.
Wiele razy wracamy do tematu duchowości. Czym ona jest?
Duchowość wyróżnia człowieka spośród wszystkich stworzeń.
Każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma swoją własną, jedyną
wrażliwość, swoją historię i drogę do Boga, na której absolutnie
nikt nie może go zastąpić. Od samego początku człowiek, będąc
stworzeniem Bożym, jest powołany do życia z Bogiem, czyli do
świętości. Również ze względu na swą niepowtarzalność człowiek
ma swoje miejsce w Kościele. Przypatrując się pięknej historii
Kościoła, widać wyraźnie, że jego bogactwo objawia się w różnorodności charyzmatów. Każdy z wielkich świętych odkrywał
obecność Boga i miał tysiące sposobów na to, aby Go uwielbiać.
Każda z duchowości, takich jak: benedyktyńska, dominikańska, franciszkańska, ignacjańska, karmelitańska czy augustiańska,
jest inna, niepowtarzalna, ale to, co je łączy i z czego czerpią swą
niepowtarzalność to Jezus Chrystus. Mówimy wtedy o wielości
form życia duchowego w Kościele, które są przejawem niewyczerpanego bogactwa sposobów naśladowania Jezusa Chrystusa
i udziałem w Jego świętości.
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Z duchowości Lasek

Jak odnaleźć swoją duchowość? Dlaczego jest ona taka ważna?
Duchowość to przestrzeń, w której stawiamy sobie pytanie:
kim jestem i po co żyję? Duchowość jest odkrywaniem i zrozumieniem tajemnicy człowieka i sensu jego życia. Dopóki dana
osoba nie rozwinie swojej sfery duchowej, dopóty nie może opowiedzieć się po stronie wartości i dokonywać dobrych wyborów.
W takiej sytuacji nie można o czymś decydować, czy wybierać
coś, czego się nie rozumie, nie zna i nie pragnie. Taka droga prowadzi donikąd, do zagubienia.
• Człowiek duchowy musi odnieść się odpowiedzialnie i dojrzale do własnej rzeczywistości cielesnej. On wie, że kierując
swoim ciałem, może wyrażać odpowiedzialną miłość bliźniego
oraz zaangażowanie na rzecz dobra i prawdy.
• Człowiek żyjący na poziomie ducha zajmuje również dojrzałą postawę wobec własnych emocji. Nie działa na ich poziomie, nie ulega impulsom chwili i przede wszystkim to nie one
decydują o jego życiu. One tylko informują o tym, co się w nim
dzieje. Decyzje należy podejmować w oparciu o miłość i prawdę.
• Człowiek duchowy odpowiedzialnie posługuje się myśleniem, to znaczy, że sposób myślenia wpływa na czyny.
Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami.
Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami.
Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami.
Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem.
Uważaj na swój charakter, on staje się twoim losem.
/Frank Outlaw/
Duchowość to nie tylko świadomość samego siebie, ale przede
wszystkim prawda o sobie, która opiera się na Chrystusie. Człowiek nie wymyśla jakiegoś własnego obrazu siebie, ale odkrywa
obiektywną prawdę o sobie: o tym, co go rozwija i o tym, co
mu zagraża lub uniemożliwia rozwój wewnętrzny. Ujmując naj-
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ogólniej: duchowość oznacza poszukiwanie Boga we wszystkich
doświadczeniach (dobrych i złych), namiętnościach, chorobach,
ranach, niemocy, w ludzkim błądzeniu. W życiu duchowym chodzi nie tylko o analizę siebie, ale przede wszystkim o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej ludzki i aby odkrył swoje miejsce
i powołanie. Nasza chrześcijańska duchowość wyraża się więc nie
tylko poprzez modlitwę czy świadomie podejmowane uczynki
miłosierdzia, lecz poprzez całe nasze życie.
Oczywiście wszystko byłoby dość proste, gdyby nie to, że
szczere pragnienie życia Ewangelią zderza się z naszymi słabościami. Jak łatwo jest ulec pokusie narzekania na wszystko,
krytykowania, zazdrości, zauważenia przede wszystkim czyjejś
słabości. Często słyszymy: „Łatwo siostrze mówić, a w domu
proza. Pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy…”. Z jednej strony
mamy zaproszenie do życia z Bogiem, a z drugiej strony jest proza
życia, która pochłania większość czasu. Można powiedzieć, że na
tym właśnie polu dokonuje się ciągła walka dobra ze złem. Jest
to trudna rzeczywistość grzechu, słabości i łaski.
Czym jest duchowość Lasek? Wystarczy przejść alejkami między małymi domkami, wejść do pełnej prostoty kaplicy, by zobaczyć, jak wielkie serce i światłe oczy miała Matka Elżbieta Róża
Czacka. To właśnie ją wybrał Bóg i bardzo umiłował. Właśnie
przez nią, niewidomą, słabą kobietę okazał nieograniczoność
swego daru. Powołał do życia Dzieło, które oddając chwałę Bogu
w Trójcy Przenajświętszej, służy niewidomym na ciele i duszy.
Jednak nie zawsze to, co proste, okazuje się łatwe. Wraz
z rozrastaniem się Dzieła Lasek i przybywaniem nowych zadań
przyszedł inny czas. Matka Czacka pisała, że każdy człowiek jest
wybrany przez Boga i może zostać świętym: Każdy człowiek wiele
razy w życiu doświadczył tej czułej i miłosiernej Opatrzności Bożej,
wtedy zrozumiała jest dla niego nauka Kościoła o „wybranych”,
których Bóg otacza całym splotem łask, warunków, ludzi i zdarzeń,
by ich doprowadzić do tego stopnia świętości, którego od nich wy-
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maga. Wszyscy ludzie są tymi „wybranymi”. Tylko że nie wszyscy
chcą nimi być. Czym by człowiek był, gdyby nie ta Opatrzność
Boża licząca się z jego słabością? Ileż straconych w życiu okazji do
zasługi? Ale jakie u Boga miłosierdzie w przebaczaniu win, gdy
skrucha i żal szczery zmyje przewinienia.
Niech więc wiara i miłość otwierają nam oczy duszy. Niech
Bóg króluje w naszej duszy i niech rządzi nami i wszystkim, co
nas otacza1.
Droga do świętości ukryta jest w codzienności, w codziennym
spełnianiu obowiązków – bez szemrania, bez krytyki i zniechęcenia.
W tym krótkim rozważaniu skupimy się na jednym z aspektów życia duchowego: na wadze słowa, które może przynieść życie
lub śmierć. Ludzki język jest bardzo ważnym narzędziem porozumiewania, instrumentem myślenia, poznania, wartościowania
czy wzajemnych relacji. Często używamy go nieprawidłowo, stąd
zaburza on nasze relacje, niszczy osobowości, obnaża czy odbiera
komuś godność na lata. To właśnie słowa sięgają najgłębiej naszej
cielesności, emocjonalności czy duchowości. Słowo może nas
umocnić, wzbogacić, dać poczucie bezpieczeństwa. Komunikacja
oparta na miłości wymaga szacunku i szukania ścieżki do serca
drugiego człowieka.
Sięgając do Pisma Świętego czy Katechizmu Kościoła Katolickiego, również znajdziemy bardzo dokładne wskazania, które
regulują sprawy języka:
• Wagę słowa porządkują choćby przykazania dane Mojżeszowi.
• Stary Testament opisuje historię cnotliwej Zuzanny, córki
Chilkiasza, która była niesłusznie oskarżona przez starców (Dn
13).
1

M. E. Czacka, Dyrektorium, UKSW, Warszawa 2007, s. 345–346.
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• Pociecha zawarta jest w dobrym słowie (por. 2 Mch 15,11) .
• Obecność Boga w Jego Słowie jest wciąż przy nas i nie przekracza naszych możliwości odnalezienia Go (por. Pwt 30,14): Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim
sercu, byś je mógł wypełnić.
• Dobrze uformowane sumienie bez problemu potrafi rozróżniać słowa, które niosą życie lub śmierć. Nie bójmy się stanąć
do walki o dobre słowo, które rodzi dobre owoce:
––Mędrcy, słuchajcie mych słów, nastawcie, znawcy, swe uszy:
bo ucho odróżnia słowo, a podniebienie smakuje pokarmy.
Szukajmy, co dla nas jest słuszne, wspólnie rozważmy, co
dobre (Hi 34,2-4).
––Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież
z obfitości serca mówią usta (Mt 12,34).
––A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które
wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na
podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie
słów twoich będziesz potępiony (Mt 12,36-37).
––Życie i śmierć jest w mocy języka, jak go kto lubi używać,
taki spożyje zeń owoc (Prz 18,21).
––Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić
lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? – pyta
apostoł Jakub (Jk 4,12).
Inne wskazania z KKK:
––Pochopnego osądu dopuszcza się ten, kto nawet milcząco
uznaje za prawdziwą – bez dostatecznej podstawy – moralną
wadę bliźniego (KKK 2477).
––W celu uniknięcia wydawania pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by – w takiej mierze, w jakiej to możliwe
– interpretować w pozytywnym sensie myśli, słowa i czyny
swego bliźniego (KKK 2478).
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Matka Czacka pisała: Straszną odpowiedzialność mają przed
Bogiem osoby, które lekkomyślnie powtarzają jedne drugim zdarzenia lub usłyszane słowa, pobudzając bliźnich do sądów i krytyk
ludzi i spraw, których mało lub wcale nie znają, a jeżeli znają, jak
źle często znają, interpretując fałszywie2.
Mówienie zawsze powinno być podporządkowane miłości.
Złe interpretacje intencji innych, plotkowanie to przekraczanie
ósmego przykazania. Wiele krzywdy czynimy ludziom, wypowiadając o nich zasłyszane gdzieś zdania. Często długotrwałe
cierpienia w życiu duchowym są następstwem niepotrzebnej krytyki, donosicielstwa czy pomówienia. Opinia powtarzana o kimś
latami może być już dawno nieprawdziwa, bo ten ktoś mógł wiele
w sobie zmienić i żałować dawnych spraw. Jednak pojawiają się
zasadnicze pytania: Czy ja daję mu szansę? Czy powtarzam zasłyszane opinie? Czy staram się patrzeć na drugiego człowieka
z „Bożej perspektywy”?
Matka Czacka pisała: Życie nasze powinno płynąć z wiary
głębokiej we wszystkie prawdy Kościoła naszego. Powinno ono
rozwijać się w nas z każdym dniem, ogarniać swym wpływem
wszystkie jego szczegóły. W tym duchu wiary należy prostować
wszystkie myśli, słowa i uczynki3.
To dobry kierunek do rachunku sumienia, do codziennego
stawania przed Panem. Może czasami warto wyjść z utartych
ścieżek życia i zanurzyć się w głębi Bożego Serca. Ze skruchą
i miłością zawołać: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty widzisz, że Cię
kocham (J 21,17).
Zbyt łatwo zapewniamy innych o swojej lojalności, może nawet sami czujemy, że to właśnie my jesteśmy posiadaczami prawdy. Chętnie przebywamy z tymi, którzy nam schlebiają, ale to nie
jest droga prawdy. Może mało w nas pochylenia się nad drugim
2
3

Tamże, s. 130.
Tamże, s. 166.
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człowiekiem i zauważenia piękna w jego spracowanych dłoniach.
Może ten człowiek, który dzisiaj obnażony jest w swojej słabości,
który budował swym życiem Laski, czeka na nas, na nasze dobre
słowo, na zauważenie. Matka Czacka przestrzegała: Łatwo jest
stawiać zamki na lodzie w słowach lub w wyobraźni. Te marzenia
i te słowa są zabawką i rozrywką dla nich. Gdyby tylko tym były,
można by im je zostawić. Jest to jednak zabawka i rozrywka, która
nosi w sobie niepokój, ducha krytyki, zniechęcenie do tego, co jest.
Burzy i niszczy to, co z trudem zbudowane, a w zamian nic nowego
nie buduje, bo ci, co zaczynają od zburzenia tego, co jest, nie mają
siły do budowy, która trwać musi długo, by mocno stać. Tylko ci
młodzi wielkie i trwałe gmachy budują, którzy z pokorą uczą się od
starszych, najprzód współpracują z nimi, a potem trwałe i mocne
już sami gmachy dobudowują4.
Matka żyła głębokim życiem wewnętrznym. Uważała, że każdy kto prowadzi życie duchowe, żyje w Bogu, w wewnętrznym
skupieniu, które chroni go przed niepotrzebnym słowem. Złe
mówienie widziała w relacji do woli, sumienia, słuchania, czy pocieszenia. Przestrzegała przed zbytnim gadulstwem, a sam język
uważała za narzędzie, które przede wszystkim powinno oddawać
chwałę Bogu. W Dyrektorium pisała: Bez milczenia nie może być
skupienia, a bez skupienia nie może być życia wewnętrznego. Im
życie wewnętrzne głębsze, tym doskonalsze milczenie. Wtedy tylko
język będzie opanowany, jeżeli zmysły, namiętności i żądze będą
ujarzmione. Milczenie więc polega na tym, aby mowa podległa była
woli, a wola – woli Bożej. Wszystko, co w nas jest, powinno służyć
Bogu, więc i język ma być narzędziem dla oddawania Mu chwały.
Jedną z przyczyn, że językowi brak hamulca, jest złe przyzwyczajenie, niedbalstwo w dążeniu do doskonałości. Rzadko bywa, aby
prócz niedoskonałości, mieszczącej się w próżnej mowie, sumienie
po jej skończeniu nie wyrzucało jakiego grzechu, a szczególniej
4

Tamże, s. 339.
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próżności, która się wkrada łatwo i często i której dusza nieznacznie
może stać się niewolnikiem.
Inną z przyczyn jest potrzeba wyładowania męczących myśli
i uczuć, pragnienie i potrzeba pociechy. Niech siostry w podobnych
wypadkach uczą się szukać jedynie Boga, a znajdą prawdziwą
pomoc, pociechę i siłę, i pokój, „którego świat nie dawa”5.
Założycielka Lasek zdawała sobie sprawę z ludzkiej słabości
i skutków duchowej ślepoty: Biedni ludzie! Wszystko chcą sądzić,
wszystko krytykować, wszystkim się zajmować, co do nich nie należy. Jaka strata czasu tak nieprodukcyjnie spędzonego. Ten biedny
umysł ludzki taki ograniczony. Te wiadomości ludzkie, choćby
największe, a takie szczupłe, ciasne, niewystarczające. Im mniej
człowiek wie, tym pewniejszy swego sądu, tym pewniejszy siebie.
Tak napełniony jest niewielkimi swoimi wiadomościami, nadęty
pychą i zarozumiałością, że wszystko lepiej wie od wszystkich.
A dlatego, że jeszcze nic nie zrobił na świecie, wydaje mu się, że
wszyscy wszystko źle robią, on jeden pokazałby, jak się powinno
robić. Im mniej dotknął się realnych trudności życia, tym łatwiej
sądzi, że tych trudności nie powinno być, bo wypływają one w jego
mniemaniu z nieumiejętności lub niedołęstwa tych, którzy z tymi
trudnościami bardzo realnymi walczą i im czoło stawiają, czasem
niezmordowanie przez długie szeregi lat walczą w pocie czoła w budowaniu gmachu od fundamentów. Im dalej od trudów i trosk, tym
więcej wymagań, narzekań, krytyk i sądów. Co za ślepota wśród
ludzi. Tylko miłość i pokora mogą ludziom oczy otworzyć. Mają
oczy otwarte na wszystko, co do nich nie należy, a serce zamknięte
na wszystko, co by im wzrok przywróciło6.
Niech słowa Matki Czackiej będą dla nas, tworzących Dzieło
Lasek, rachunkiem sumienia:
• Czy bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa?
• Czy wypowiadamy się o innych z miłością?
5
6

Tamże, s. 58.
Tamże, s. 336–337.
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• Czy szanujemy innych w ich słabości?
• Czy staramy się zachowywać miłość w myślach, słowach
i uczynkach?
• Czy staramy się zapanować nad sobą, aby nie krzywdzić słowem?
• Czy mamy odwagę, aby zamilknąć?
• Czy naśladujemy Jezusa w naszym życiu, relacjach, trudach?
• Czy Słowo Boże jest naszym codziennym pokarmem?
• Czy potrafimy dzielić się żywą wiarą i dawać świadectwo,
że Słowo ciałem się stało?
Pamiętajmy, że kiedy mamy o kimś mówić, trzeba użyć trzech
sit Sokratesa: sita prawdy, sita dobra i sita pożyteczności. Ten kto
uważa, że słowa są bez znaczenia, nie zna ich niszczącej mocy.
I co gorsza, zanim się o tym przekona, może niechcący wyrządzić
wiele złego.
Pewnego razu przyszedł do Sokratesa wzburzony człowiek.
– Sokratesie, mam dla ciebie ważną nowinę. Chcę ci o tym
zaraz opowiedzieć.
– Chwileczkę, przerwał mu mędrzec, czy przecedziłeś to, co
chcesz mi powiedzieć, przez trzy sita?
– Trzy sita? – pyta zdumiony człowiek.
– Tak, mój kochany, trzy sita. Zobaczmy, czy to, co chcesz mi
opowiedzieć, przejdzie przez trzy sita. Pierwszym sitem jest prawda.
Sprawdziłeś, czy wszystko, co chcesz mi opowiedzieć, jest prawdą?
– Nie, słyszałem, jak ktoś to opowiadał i…
– Otóż to! Ale na pewno przecedziłeś to przez drugie sito. Sito
dobra. Czy to, co chcesz mi opowiedzieć, chociaż nie jest przez ciebie
sprawdzone, jest dobre?
– Nie, raczej przeciwnie… – odpowiedział rozmówca.
– Zatem pozwól, byśmy wykorzystali trzecie sito. Czy to, co
masz mi do powiedzenia, a co cię tak bardzo wzburzyło, jest pożyteczne?
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– No, niezupełnie…
– Zatem – odpowiedział Sokrates – jeśli to, co chcesz mi opowiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, zapomnij
o tym i nie obciążaj tym siebie ani mnie.

Wiele z tego, co ludzie wypowiadają każdego dnia, jest niepotrzebne, mało istotne. Już nie mówiąc o tym, że nie jest budujące,
a wręcz zbędne. Gdyby człowiek miał możliwość przecedzenia
całej masy wypowiedzianych w ciągu dnia słów, ze zgrozą stwierdziłby, że na dnie sita zostało jedynie kilka dobrych ziaren. Reszta
to plewy.
Roztropne używanie mowy jest przejawem prawdziwej dojrzałości wewnętrznej, mądrości i miłości bliźniego.
Zdając sobie sprawę z siły słowa, o czym pisała Matka Elżbieta Czacka, starajmy się w Laskach, w Dziele umacniać słowem.
Niech dobre słowo buduje i kształtuje naszą codzienność, niech
ono nigdy nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku7.
7

Iz 42,3.

Z tyflologicznych rozważań
s. Elżbieta Więckowska FSK

Rola nauczyciela – wychowawcy w Dziele Lasek

P

Rola nauczyciela...

unktem wyjścia niniejszych rozważań powinny być słowa
m. Elżbiety Czackiej, określające cel Dzieła, gdyż Ją powołał
Bóg do zapoczątkowania Dzieła Lasek.
„Chcąc dać innym niewidomym to szczęście, które posiadałam sama – Wiarę, której zawdzięczam przyjęcie ślepoty z poddaniem się woli Bożej, myślałam o stworzeniu instytucji umożliwiającej osiągnięcie tego celu”1.
„Dzieło nasze ma na celu apostolstwo wśród niewidomych,
a z niewidomymi apostolstwo wśród widzących. Bóg jest jedyną
racją istnienia tego Dzieła. Bóg powinien być w nim wszystkim
i wszystko powinno być dla Niego i do Niego powinno zmierzać.
My wszyscy posłusznymi narzędziami w Jego rękach”2.
„Jeśli opieka nad niewidomym doprowadzi go ponadto do
osiągnięcia w tych warunkach pogody i radości, świadczy ona
tym samym, że Wiara i Miłość nadprzyrodzona mogą przezwyciężyć wszelkie cierpienia, i to jest już pierwszym, najczęściej
nawet nieuświadomionym, stopniem apostolstwa pełnionego
przez niewidomych.
Wyższym stopniem tego apostolstwa jest przyjęcie od Boga
przez niewidomego swojej ślepoty i ofiarowanie jej w duchu zadośćuczynienia za innych. Wtedy realnie działa on na płaszczyźnie nadprzyrodzonej i owoce tego jego działania mogą być bardzo
1

Matka Elżbieta Czacka, Historia Triuno, w: Pisma o Dziele, Laski 2014, s. 23.
Matka Elżbieta Czacka, Ideowe założenia Dzieła, w: Pisma o Dziele, Laski
2014, s. 66.
2
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wielkie. Ale niewidomy, który ponadto rozwinął do maksimum
swoją osobowość ludzką, swoje dane przyrodzone i który jest
czynnym, a nawet przodującym w swojej dziedzinie członkiem
społeczności, daje świadectwo władzy ducha nad przeszkodami
natury czysto materialnej i tym sposobem staje się w jeszcze
wyższym stopniu apostołem przez sam swój triumf nad tym, co
krępuje i więzi człowieka”3.
Mimo, że zamierzeniem Matki było objęcie całokształtu sprawy niewidomych, przedmiotem oddziaływania „Lasek” są głównie dzieci i młodzież. A więc na nauczycielach i wychowawcach
spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za realizację podstawowego celu Dzieła.
Praktycznie nie da się oddzielić kształcenia od wychowania,
gdyż wychowawca w naszych warunkach stale uczy dzieci sprawności życiowych i wiedzy o świecie, a nauczyciel wychowuje, nawet nieświadomie samym swoim przykładem i swoim sposobem
bycia. Moim zadaniem jest mówienie o dzisiejszej rzeczywistości
Dzieła, chcę więc mówić współczesnym językiem. Najprostszym
sposobem uniknięcia nieporozumień jest zdefiniowanie używanych pojęć i terminów.
Kształceniem nazywam przyswajanie przez dziecko nawyków,
wyobrażeń, pojęć, umiejętności motorycznych, psychicznych
i społecznych.
Wychowaniem nazywam formowanie w dziecku sumienia,
tzn. umiejętności odróżniania dobra od zła i postępowania zgodnie z tym rozróżnieniem. Wymaga to oczywiście kształtowania
postaw i uczuć, nie tylko sądów moralnych.
Ewangelizacją nazywam prowadzenie osoby do rozpoznania
Boga jako miłującego Ojca i nawiązania z Nim osobowej więzi.
Matka Elżbieta Czacka nie używała tego terminu, ale doskonale
rozumiała jego treść – „Dzieło powstało w celu oddawania chwa3

Matka Elżbieta Czacka, TRIUNO, w: Pisma o Dziele, Laski 2014, s. 38.
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ły Bogu przez nauczanie niewidomych doskonałego znoszenia
swego kalectwa z miłości ku Bogu”4. Tylko z rąk miłującego Ojca
można przyjąć z zaufaniem ciężar krzyża kalectwa.
Rewalidacja. Kalectwo jest trwałą cechą osoby. Jeśli jest to
kalectwo nabyte w wieku dorosłym, to potrzebny jest proces
przystosowania osoby do życia w sytuacji kalectwa nazywany
rewalidacją. Tu trzeba rozróżnić rewalidację osoby dorosłej, która
doznała istotnego ubytku zdrowia od rewalidacji dziecka, które
rozwija się w sytuacji istotnego ubytku zdrowia.
Dziecku oddziaływanie rewalidacyjne powinno towarzyszyć
od momentu wykrycia lub zaistnienia kalectwa, by uczynić jego
rozwój możliwie zbliżonym do normalnego, by umożliwić mu
w przyszłości pełnienie dostępnych ról społecznych. Działania
rewalidacyjne powinny być harmonijnie wkomponowane w działania pielęgnacyjne, wychowawcze i edukacyjne. Rewalidacja
ociemniałego polega na przezwyciężeniu niekoniecznych skutków kalectwa, na zdobyciu sprawności psychicznych i motorycznych potrzebnych w nowej sytuacji. Podstawą procesu rewalidacji
nie jest jednak rewalidacja „techniczna” – opanowanie potrzebnych umiejętności i narzędzi. Podstawową sprawą jest akceptacja
siebie w sytuacji kalectwa, przyjęcie sytuacji jako „wyzwania losu”,
lub zadania od Boga, a nie jako przekreślenia własnej wartości.
Z zasady proces rewalidacji przebiega w środowisku lub w oparciu o środowisko inwalidów o podobnym kalectwie; podstawową
pomocą jest postawa i rada tych, którzy kalectwo przyjęli w sposób twórczy.
Apostolstwo jest celem nadrzędnym, ale codziennym trudem
naszej pracy jest cierpliwe rozwijanie naturalnych, tak poważnie
uszkodzonych możliwości naszych dzieci. Ważne jest zarówno to,
by nie stracić z oczu celu nadrzędnego, jak i to, by trzeźwo oceniać
na dziś możliwości dziecka i stawiać mu odpowiednie zadania.
4

Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, UKSW, Warszawa 2007, s. 163.
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Odpowiedzialność nasza jest ogromna, gdyż najczęściej przejmujemy z rąk bezradnych rodziców dziecko obarczone wielorakim kalectwem i już narosłymi zaburzeniami rozwojowymi
wynikłymi z braku właściwych warunków. W tej sytuacji jesteśmy
odpowiedzialni za wszechstronny fizyczny, psychiczny i duchowy
rozwój dziecka, za zaspokojenie jego potrzeb życiowych i rozwojowych. W istocie bowiem pełnimy wobec naszych uczniów
zadania rodziny, jak i zadania szkoły.
Przyjrzyjmy się więc tym zadaniom – troskom – odpowiedzialnościom, czy też potrzebom dzieci.
I. Potrzeby biologiczno-rozwojowe
Nasze dziecko, jak każde, potrzebuje mieszkania, posiłków,
zaspokojenia potrzeb higienicznych. Ale już na tym poziomie
powinniśmy zaspokoić jego specyficzne potrzeby. Pomieszczenia,
umeblowanie, wyposażenie łazienek czy kuchenek dydaktycznych powinny umożliwiać ruch i użytkowanie bez narażania
się na uderzenie o meble, czy inne przedmioty. Jeśli np. umywalka jest zawieszona na wysokości dostosowanej do wzrostu
dziecka, to możemy uczyć dziecko prawidłowego wykonywania
wielu czynności higienicznych. Jeśli umywalka jest za wysoko,
to dziecko naleje sobie wody do rękawów, zamiast umyć ręce.
Przestrzeń komunikacyjna powinna umożliwiać przemieszczanie
się w sposób bezkolizyjny. Stanowiska pracy szkolnej powinny
być konstruowane i dostosowane do potrzeb pracy bezwzrokowej
lub do potrzeb uczniów słabowidzących. A więc już na poziomie
projektowania budynku, nie mówiąc o jego wyposażeniu, należy
uwzględnić szczególne potrzeby naszych dzieci. Doświadczony,
uważnie obserwujący dziecko nauczyciel i wychowawca musi
być „rzecznikiem” specyficznych potrzeb dziecka niewidomego
i upośledzonego. Oczywiście należy korzystać z doświadczenia
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już zapisanego w istniejących opracowaniach5. Z zagadnieniem
kształtowania przestrzeni komunikacyjnej w budynku i otoczeniu
wiąże się sprawa uczenia się orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się. Dopiero w prawidłowo zorganizowanej
przestrzeni można prowadzić zajęcia zaspokajające, lub zgoła budzące naturalną dla dziecka potrzebę ruchu, a więc umożliwiające
prawidłowy rozwój fizyczny.
Nasze dzieci najczęściej potrzebują leczenia i rehabilitacji na
skutek dodatkowych schorzeń, lub nawet opóźnień rozwojowych.
Potrzebna jest stała, uważna obserwacja dziecka w czasie
wszystkich zajęć, gdyż często nie potrafi ono rozpoznać i zgłosić
swoich potrzeb. Na tym często polega nieporozumienie pedagogów z rodzicami, którzy twierdzą, że dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne. Dziecko zgłasza „swoim językiem”, tzn. specyficznym
zachowaniem zrozumiałym dla matki, ale niezrozumiałym dla
pedagoga, który niedawno objął opiekę nad dzieckiem. W wielu
przypadkach pedagog obserwując dziecko rozpoznaje jego specyficzną potrzebę zmiany zajęcia, odpoczynku, ruchu i zaspokaja
ją, zanim dziecko nauczy się rozpoznawać ją i zgłaszać.
II. Psychiczne potrzeby poznawcze
Podstawową potrzebą rozwojową dzieci przychodzących do
naszej szkoły jest ćwiczenie umiejętności zauważania i różnicowania podstawowych wrażeń zmysłowych odbieranych przez
wszystkie zmysły (dotyk, zmysł kinestetyczny, słuch, węch, smak
oraz przez uszkodzony wzrok, jeśli dziecko cokolwiek widzi) i budowanie właściwych dla dziecka struktur poznawczych. Właści5

Marek Wysocki, Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzro
kowa percepcja przestrzeni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
2010; s. Elżbieta Więckowska, Rewalidacyjna funkcja dróg w zakładach
wychowawczych dla niewidomych, maszynopis, Biblioteka Tyflologiczna
w Laskach.
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wych, tzn. bezwzrokowych lub włączających uszkodzony wzrok,
co wymaga odrębnego ćwiczenia. Nie każda obserwacja, do której skłoniliśmy dziecko prowadzi do wytworzenia wyobrażenia
przedmiotu. Być może dziecko oglądając ćwiczy dopiero umiejętność oglądania dotykiem lub utrwala wyobrażenie dotykowe tego
przedmiotu. Poprawne wyobrażenie przedmiotu może zaistnieć
w umyśle dziecka dopiero po kolejnym, zdawałoby się zbytecznym oglądaniu. Obserwowanie przedmiotów, zjawisk, relacji,
nazywanie ich doprowadzi do tworzenia wyobrażeń. Dopiero po
zbudowaniu odpowiednio dużego zbioru wyobrażeń próbujemy
powoli budować poszczególne pojęcia ogólne. Podstawowymi
zasadami budowania wyobrażeń i pojęć są:
• dostarczanie bodźców w sposób zorganizowany,
• nazywanie doznań, obiektów, właściwości, relacji,
• powtarzanie doświadczeń, ćwiczeń, aż do utrwalenia
ich celu,
• ekspresja wszystkimi możliwymi środkami: słowem, gestem, plastyką, muzyką, inscenizacją, zależnie od celu ćwiczenia.
W odniesieniu do naszych dzieci szczególnie ważne jest
zejście z wymaganiami i instrukcjami aż do poziomu rzeczywistego funkcjonowania i rozumienia słów oraz sytuacji
przez dziecko. Dziecko chce spełnić oczekiwania dorosłych i na
pytanie: „czy rozumiesz?” odpowie: „rozumiem”, bo takiej odpowiedzi oczekujemy. Nie ma więc sensu zadawanie tego pytania. Rozumienie słów najpewniej sprawdzimy, dając polecenie,
do którego wykonania potrzebne jest rozumienie słowa. Jeśli
dziecko wykonuje polecenia prawidłowo, to znaczy, że rozumie
prawidłowo. Słaba w zakresie orientacji przestrzennej uczennica
normalnej szkoły podstawowej na etapie nauczania początkowego nie wykonywała przez dłuższy czas polecenia napisania
w liniaturze z żyłki nałożonej na folię rysunkową całego rządka
wskazanych znaków. Sądząc z dalszego, prawidłowego działania dziecka po udzieleniu pomocy, uczennica rozumiała słowo
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rządek jako czynność przesunięcia ręki po tekście, lub czynność
obrócenia wałka w maszynie, a nie jako część powierzchni kartki
wyznaczoną przez liniaturę.
Podstawową cechą pedagoga musi być rozumienie dziecka
i cierpliwość. Poważnym problemem jest na etapie początkowym
nauczanie czynności życia codziennego.
„Takie czynności dziewczynek, jak słanie łóżka, sprzątanie itd.
wymagają specjalnej troski sióstr dyżurujących, by ich nadzór był
jak najracjonalniejszy. A więc muszą uważać:
1) by pomoc udzielać tylko tam, gdzie jest ona najkonieczniejsza;
2) by pokazywanie ociemniałym, jak należy co wykonywać,
było racjonalne, tzn. osoba ucząca musi najpierw dokładnie
przyswoić sobie sposób wykonywania. Następnie by osoba ta
sprawdzała, jak jej wskazówki są wykonywane, wykluczone
jest kierowanie rękoma ociemniałego, każdy z nich dla każdej
roboty powinien znaleźć odpowiedni sposób wykonania;
3) że siostra ucząca dzieci pewnych czynności musi najpierw
sama doskonale znać te czynności, tzn. orientować się, jaka
jest kolejność poszczególnych faz pracy, jak najoszczędniej
dla wysiłku ją wykonywać, i jakie musi mieć ta praca tempo;
4) siostra ucząca dzieci musi też umieć wlać w nie zainteresowanie pracą, rozumienie jej celu i konieczności, dobieranie
odpowiednich środków i ochoczość w wykonywaniu jej;
5) musi też orientować się, jakie trudności w danej pracy ma
każde dziecko i specjalnie na te trudności zwracać uwagę
ćwicząc /nie zniechęcając jednak dziecko zbyt uciążliwymi postanowieniami/;
6) pamiętać musimy, że podstawową postawą siostry dyżurującej przy zajęciach z dziećmi jest pamięć o tym, że od nas
zależy, by dziecko ociemniałe stanęło w rzędzie ludzi normalnych i normalnie pracujących i cierpliwość.
Cierpliwość ta musi być trojaka:
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a) znosząca bez zniecierpliwienia nieudolności dzieci,
b) nie spiesząca się, by dana robota była wykonana za wszelką
cenę, choćby rękoma osoby pokazującej,
c) umiejąca bez końca wracać do nauczania wciąż tych samych rzeczy”6.
Szczególnie wielu ćwiczeń wymaga budowanie orientacji
przestrzennej dziecka niewidomego. Początkowo należy więc
uczyć przemieszczania się w sposób prymitywny, tzn. od jednego do drugiego punktu charakterystycznego. Jednocześnie
należy uczyć orientacji przestrzennej przez naukę odróżniania
i nazywania części własnego ciała, podstawowych kształtów i położeń ciał w zasięgu rąk dziecka. Dopiero wtedy, gdy dziecko
będzie w stanie objąć wyobraźnią większy obszar, należy uczyć
przemieszczania się ze zrozumieniem własnego położenia wśród
przedmiotów otoczenia.
Kiedyś w I klasie gimnazjum specjalnego uczyłam korzystania
z planu, co wymagało uzupełnienia niektórych zagadnień z orientacji przestrzennej. W pewnym momencie uczniowie obchodzili
wolno stojący stolik ucznia i rozpoznawali krótsze i dłuższe brzegi
stołu. Po wykonaniu zadania poleciłam Darkowi, by usiadł na
swoim miejscu przy stoliku, siadłam naprzeciw niego, podałam
mu rękę i powiedziałam: „Ja siedzę naprzeciwko ciebie. Co jest
pomiędzy nami?”.
Darek zapytał: „Gdzie? Z tyłu?”
Okazało się, że inni uczniowie też nie rozumieją słowa „między, pomiędzy”. Zaczęliśmy więc ćwiczenia. Czytaliśmy rysunki,
na których uczniowie rozpoznawali figury geometryczne i określaliśmy: „kwadrat jest między kołem a trójkątem” itd. Uczniowie
usiłowali wypełniać polecenia typu: „Połóż długopis między kartką
a rysownicą. Stań między biurkiem nauczyciela a oknem. Powiedz,
gdzie leży łyżeczka?” (między kubeczkiem a talerzykiem) itd. Spo6

Matka Elżbieta Czacka, Regulamin wychowawczy Domu św. Antoniego,
maszynopis, Biblioteka Tyflologiczna w Laskach.
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tykałam się z klasą raz w tygodniu. Po piętnastu lekcjach ćwiczeń,
które prowadziłam z widocznym entuzjazmem uczniów, wszyscy
wypełniali prawidłowo polecenie: „Umieść ten przedmiot pomiędzy…” (wymieniałam odpowiednio trzy przedmioty w zasięgu
ucznia). Nie opowiadam tego, by krytykować tych, którzy uczyli
tę klasę, lecz by wykazać, że rozumiem trud pedagoga.
Bardzo ważnym zadaniem jest metodyczne organizowanie
zajęć ruchowych w sposób bezpieczny i atrakcyjny. Istotne jest
tworzenie warunków materialnych, w których ruch jest bezpieczny, dziecko ma poczucie, że jest bezpieczne. Zbudowana
rok temu w laskowskim Przedszkolu „górka dydaktyczna” jest
przykładem inwestycji zaprojektowanej i wykonanej w sposób
prawidłowy tyflologicznie.
III. Psychiczne potrzeby emocjonalno-społeczne
Wyrwanie dziecka ze środowiska domowego, w którym było
„od zawsze” poważnie zakłóca potrzebę bezpieczeństwa, przynależności do najbliższych. Stabilne środowisko personalne,
serdeczność oraz możliwie częsty i systematyczny kontakt z rodzicami mogą doprowadzić do ustąpienia stresu wynikającego
z tęsknoty za domem.
Potrzeba poznawania, jeśli została w dziecku rozbudzona,
stawia przed nami zadanie na każdą godzinę dnia. Najlepiej zapamiętuje się to, co stanowi przedmiot zainteresowania. Trzeba
umiejętnie lawirować pomiędzy tym, czym programowo dziecko
powinno być zajęte, a tym, co aktualnie budzi zainteresowanie,
i należy to wykorzystać w procesie rozwojowym.
Potrzeba grupy rówieśniczej jest zaspokajana „w nadmiarze”,
trud bycia w grupie przez cały dzień powinien prowadzić do
tolerancji i uspołecznienia. Jeśli przekracza możliwości dziecka,
trzeba mu organizować chwile samotności, by ochronić jego
psychikę przed nadmiarem wrażeń.
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„Czas wolny spędzają dziewczynki zasadniczo razem /szkolne
w bawialni/, ale w wypadkach, gdy któraś z nich ma uzasadnioną
potrzebę ciszy, dajemy każdorazowo pozwolenie na oddzielenie
się w sypialni”7.
Poważnym problemem jest na etapie początkowym nauczanie
czynności życia codziennego i czynności ucznia.
Jeśli dziecko jest bierne, to potrzebę aktywności i zabawy
trzeba niekiedy budzić lub przekształcać jego bezmyślne stereotypy ruchowe na sensowną zabawę. Może być tak, że dla dziecka
przywykłego do zachowań stereotypowych wielkim trudem będzie aktywność wymagana przez nauczyciela, a odpoczynkiem
powrót do stereotypu. Trzeba na to pozwalać tak długo, aż dziecko zasmakuje w nowych, wyuczonych czynnościach.
Michałek po przyjściu do przedszkola bawił się samorzutnie,
pukając łyżeczką trzymaną w ręku w palec drugiej ręki. Wobec
tego łyżeczka „ginęła” mu w pudle z różnymi przedmiotami. Michał brał do ręki te przedmioty i stwierdzał, że to nie łyżeczka. Po
pewnym czasie w nagrodę za ten trud łyżeczka „znajdowała się”.
Potem łyżeczka zjawiała się w nagrodę za nawleczenie wieżyczki
z kółeczek… potem Michał polubił inne zajęcia…
„Jeśli jednak zauważymy, że któraś z dziewczynek lub ich
kilka nie umie odpowiednio zużytkować swego wolnego czasu, musimy wejrzeć w to i zorganizować go, czy to podsuwając
pojedynczym dzieciom pomysły zajęć, czy też zabaw lub też inicjować zbiorową zabawę. Pamiętać jednak musimy, że te zabawy
jak indywidualne, tak zbiorowe muszą być dowolne, bo na ich
dowolności polega moment odpoczynku. W organizowanych
zabawach indywidualnych pamiętać musimy, że jest ich kilka
rodzajów: zabawy funkcjonalne /ćwiczenie funkcji, np. rzucanie
piłką/, zabawy konstruktywne /np. zabawy klockami/ i fikcyjne
/zabawy „na niby”/ – przeważnie przy pomocy zabawek. Pamię7
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tajmy, że wszystkie one są dla dziecka szkołą życia, usprawniając
jego zmysły i funkcjonowanie ciała, ćwicząc wyobraźnię, wolę
a nawet i serce i poszerzając zakres wiadomości dziecka. Nie
przeoczajmy więc znaczenia zabawek, tych narzędzi zabaw. Starajmy się o to, by je dostarczyć dzieciom, tak indywidualnie jak
i zbiorowo. Zwłaszcza podstawowe zabawki takie jak piłka duża,
hulajnoga, dużych formatów proste klocki, lalki, kuchenka z rondelkami, mebelki, gospodarstwo ze zwierzętami itd. Każdy dom
posiadać je musi w zrozumieniu, że są to konieczne nasze pomoce w wychowaniu dziecka. Znaczenie zabawek jest zwiększone
u ociemniałych wielokrotnie, ponieważ i ćwiczenie zmysłów gra
u nich większą rolę, także kształtowanie wyobraźni, a zwłaszcza
rozszerzanie wiadomości przedmiotów ze świata otaczającego.
Ważną też rolę grają zabawki, jako przedmioty, pozostawione
opiece dziecka, a więc wzgląd porządku, staranności, odpowiedniego zużytkowania ich. Podsuwanie zabawy przez dorosłego
musi być dyskretne, nic nie narzucające i nie odbierające dziecku
inicjatywy a ją tylko ułatwiające”8.
W sytuacji, gdy trzeba pobudzać aktywność dziecka należy
szukać równowagi między organizowaniem zabawy a zezwalaniem na spontaniczne spędzanie czasu. Pozwalając na odpoczynek bierny, ograniczamy jego czas do minimum. Proponując
zabawę dowolną, dowiadujemy się, na jakim poziomie zabawy
dziecko już funkcjonuje samodzielnie – taka zabawa może być
nagrodą i odpoczynkiem. Zabawa wyższego poziomu będzie dla
niego zajęciem dydaktycznym.
Niewidomy ma bardzo ograniczone możliwości korzystania
z ogólnie dostępnej rozrywki. Ucząc słuchania dobrej muzyki,
przygotowujemy do korzystania z wartościowej formy odpoczynku. Ucząc muzykowania na dostępnym poziomie, przygotowujemy do takich form integracji, które będą dostępne dla
8
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osoby upośledzonej w przyszłości. Dużą wartość wychowawczą
i dydaktyczną mają zabawy odtwarzające wydarzenia z życia
(dom, sklep, pociąg, itp.). Ogromną wartość wychowawczą mają
inscenizacje pozwalające, przez wczucie się w sytuację bohaterów,
wzbogacić zakres przeżyć emocjonalnych dzieci.
Potrzebę sukcesu, poczucia własnego rozwoju trudno zaspokoić wtedy, gdy postępy dziecka wydają się mierne lub znikome.
Ale to właśnie poczucie sukcesu uskrzydla dziecko. Sztuką jest
takie stopniowanie trudności i wymagań, by postęp był zauważalny dla pedagoga, dla dziecka, dla rodziców. Konieczne jest
zauważanie i staranne podkreślanie każdego sukcesu.
Pełnienie przez dziecko dyżuru wtedy, gdy jest ono w stanie
wypełniać zadania dyżurnego kształtuje postawę społeczną, uczy
zwracania uwagi na potrzeby innych osób.
IV. Potrzeba sensu życia
Wychowanie do spotkania z Bogiem
Modlitwa jest podstawową relacją człowieka z Bogiem. Wprowadzając w modlitwę (tzn. dzieląc się modlitwą, bo modlitwy nie
można nauczyć, można tylko nauczyć pacierza na pamięć), pozwalamy dziecku rozpoznać Boga jako miłującego Ojca. Dopiero
wtedy ma sens katecheza, tzn. uczenie o Bogu i Jego sprawach.
Przyjęcie Dobrej Nowiny: „Pan Bóg ciebie kocha” pozwala zaakceptować siebie w warunkach kalectwa.
„Pacierz mówią dziewczynki klęcząc prawidłowo ze złożonymi rękoma. Rozpoczyna go jedna z dziewczynek na zmianę.
Wszystkie mówią głośno, wyraźnie, na jeden ton z odpowiednimi
pauzami. Zwracamy baczną uwagę na to, by dzieci mówiły pacierz ze zrozumieniem treści, z każdorazowym zastanowieniem.
Pożądane jest mówienie na dwa chóry.
Zasadniczo pacierz ranny składa się ze zwykłych modlitw porannych (…) Poza tym dziewczynki mogą dodawać swe osobiste
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czy ogólne intencje. Uważamy jednak, by te intencje wysuwane
przez pojedyncze dziewczynki nie przechodziły w stały zwyczaj
i nie przesłaniały w ten sposób pacierza. Unikamy jak najusilniej
bezmyślnej rutyny.
Pożądane jest, by siostra wychowawczyni zawsze osobiście
była na pacierzu i żeby dzieci traktowały to nie jako dozór z jej
strony, ale jako chęć wspólnej z nimi modlitwy”9.
Dla naszych dzieci pacierz nie może być zbyt długi. Powinien
zmieniać się, choćby okresowo, by nie dopuścić do rutynowego
odklepywania, by był ciągle nowy, tak jak nowa jest ciągle rozmowa z Przyjacielem.
Podstawowym zadaniem wychowawcy jest kształcenie sumienia. Sumienie dziecięce lub infantylne opiera się na opinii
matki, nauczyciela, wychowawczyni. Musimy bardzo uważać, jak
reagujemy w różnych sytuacjach, bo przez nasze objawy uznania
lub dezaprobaty kształtujemy sumienie dziecka. Wielka burza
z powodu niezawinionej przez dziecko szkody, przechodzenie
do porządku nad istotnym moralnie, choć drobnym incydentem
formuje sumienie nieprawidłowe, oportunistyczne. Dziecko sądzi
bowiem, że złe jest to, za co się gniewają. Poważne potraktowanie drobnych dla nas, a ważnych dla dzieci incydentów pozwala
ustawić prawidłowo kryteria dobra i zła. Pamiętam, jak kiedyś
przerwałam tok lekcji fizyki w reakcji na skargę: „On umyślnie
zepsuł maszynę, by nie pisać lekcji!”. Wyjaśniłam gruntownie,
że tylko Pan Bóg zna dokładnie motywy czynów ludzkich, bo
człowiek sam nie zawsze zdaje sobie z nich sprawę. Tym bardziej
nie wolno człowiekowi osądzać cudzych intencji. To było na pewno ważniejsze dla uczniów niż przyswojenie kolejnej informacji
z programu fizyki.
Starsze dziecko jest w stanie przyswoić sobie prawo, przykazanie Boże jako normę postępowania. Tu potrzebna jest hie9

Tamże.
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rarchia wartości: przykazanie Boże jest ważniejsze niż przepis regulaminu.
Ważne jest, by przykazania Boże traktować od początku jako
dar, wskazanie Dobrego Ojca, który chce naszego szczęścia, a nie
jako abstrakcyjną regułę nadrzędną. Ułatwi to kształtowanie sumienia dojrzałego chrześcijanina szukającego Bożego upodobania, a nie tylko unikającego grzechu.
Dzieci upośledzone długo pozostają pod wpływem autorytetu
dorosłych. Nie są zdolne do krytycznego porównywania czynu
z regułą postępowania. Ale mają często wybitnie silną „inteligencję emocjonalną”. Jeśli wychowywane są w moralnie zdrowym
środowisku, uczą się prawidłowej oceny moralnej. Potrafią ocenić
w sposób zaskakująco trafny sytuacje bardzo trudne. Pamiętam
lekcję w klasie VII poświęconą Tarninie Jerzego Szczygła. Na
pytanie nauczycielki, czy chłopcy mogli okraść piwnicę Volksdeutscha, by wyżywić ukrywanego przez nich Żyda, padła z klasy
natychmiastowa i poprawna moralnie odpowiedź: „Mogli, bo
byli głodni”.
Za akceptacją siebie powinno u młodej osoby iść zrozumienie i przyjęcie powołania. Słowo „powołanie” bywa rozumiane
wąsko, jako powołanie do stanu duchownego, może w ostateczności do małżeństwa. Jeżeli chcemy dobrze wychowywać nasze
dzieci, to musimy mieć mocne przekonanie, że każdy człowiek
ma dane przez Boga powołanie i zadanie życiowe. Rozpoznanie
powołania osobistego przyjdzie później. Ale, już dziś, patrząc na
dzieci niepełnosprawne, powinniśmy mieć świadomość tego, co
będą miały do dania współczesnemu społeczeństwu:
„Dążeniem naszego wychowania i opieki nad niewidomymi
jest stworzenie nie tylko dzieła charytatywnego, ale osiągnięcie
charakteru apostolskiego w możliwie najwyższym stopniu, przy
czym rozumiemy tutaj nie apostolstwo głoszenia prawdy Bożej,
do którego ani niewidomi, ani też opiekunowie nie czują się po-
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wołani, ale apostolstwo dawania świadectwa tej prawdzie przez
wprowadzenie jej w życie.
Niewidomy bowiem, zajmujący właściwe swoje miejsce
w społeczeństwie, jeśli rozwinie wszystkie swoje możliwości
i przyjmie wszystkie swoje ograniczenia, może dać widzącym,
którzy zechcą ją przyjąć, cenną naukę życia.
Człowiekowi współczesnemu najbardziej może brak zrozumienia swojego miejsca na świecie. (…) Nie chce on widzieć
swojej częściowej ślepoty, swoich granic, a gdy natknie się na
nie, to albo wpada w gniew czy w zniechęcenie, lub też po prostu
udaje przed sobą i przed innymi, że ich nie ma. Dlatego właśnie
zetknięcie z takim nowoczesnym niewidomym, którego chcielibyśmy wychować, może być i bywa uzdrawiające i wyzwalające
dla współczesnego człowieka. Stawia [go] ono wobec prawdy, że
tak samo jak niewidomy nie zna części rzeczywistości, tak samo
i widzący nie wszystko widzi i nie wszystko wie. I on powinien
poznać i uznać swoje granice. (…) Niewidomy stara się swoją
słabość z łaską Bożą przemienić w źródło innych, doskonalszych
mocy. Widzący ma również swoje słabości i swoje braki i tak
samo powinien z nich korzystać”10.
Współczesne dziecko bywa bardzo wcześnie angażowane
w rozwój intelektualny i naukę sprawności, które zapewnią mu
sukces. Jest już wplecione w tryby pogoni za sukcesem, który staje
się wartością najwyższą.
Jeśli wychowamy naszych uczniów na ludzi pogodnych, rozpoznających swoje możliwości i ograniczenia, umiejących cieszyć się, rozwiniętych normalnie w dziedzinie uczuć społecznych
i sądu moralnego, także w dziedzinie duchowej, będą oni cennym
darem dla społeczeństwa.
10

M. Elżbieta Czacka, TRIUNO, dz. cyt., s. 38–39.
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Nauczyciel – wychowawca
Miałam mówić o roli nauczyciela – wychowawcy, a mówiłam
tak długo o dziecku. Tak być powinno, bo jesteśmy dla dzieci.
Powinnam jednak na koniec przejść do właściwego tematu, do
zadań nauczyciela – wychowawcy.
Naszym podstawowym zadaniem nie jest realizowanie programu, choć w oczywisty sposób musimy liczyć się z jego wymaganiami, nie jest też śledzenie spontanicznego rozwoju ucznia,
który sam nie wyrwie się z nawyku bierności lub chaotycznej
nadpobudliwości. Naszym zadaniem jest pomaganie osobie
w jej rozwoju.
Pomagać, to znaczy:
• obdarzać akceptacją wyrażaną w sposób zrozumiały
dla dziecka;
• rozpoznawać aktualny poziom funkcjonowania i potrzeby
rozwojowe każdego dziecka;
• organizować warunki materialne w sposób ułatwiający rozwój;
• organizować czas i aktywność dziecka;
• „organizować” postępy i sukcesy dziecka, stawiając odpowiednie dla niego zadania i ciesząc się z ich dobrego wykonania;
• wprowadzać w świat wartości kulturalnych, moralnych i duchowych.
Istotne jest, by w każdym, nadzwyczajnym czy najbardziej
stereotypowym zajęciu widzieć i realizować wszystkie cele, jakim to zajęcie może służyć. Typowe cele: poznawczy, kształcący,
wychowawczy, rewalidacyjny i opiekuńczy mogą być w wielu
przypadkach realizowane w toku tego samego zajęcia. Choćby
spacer – zaspokaja potrzebę ruchu, ale może być okazją do ćwiczenia sprawności w poruszaniu się, orientacji przestrzennej, do
poznawania zjawisk przyrody i ćwiczenia umiejętności poznawa-
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nia, do ćwiczenia form grzecznościowych i nauki nawiązywania
kontaktów społecznych, i do innych zajęć „przy okazji”, które
uczynią spacer atrakcyjnym i będą okazją do nabywania sprawności lub zdobywania umiejętności.
Bardzo serdecznie radzę przygotowywanie zajęć na piśmie
także tym, których to nie obowiązuje i notowanie trudności i postępów dzieci. Pomaga to lepiej organizować proces współpracy z dzieckiem, pomaga dostrzegać i doceniać sukcesy dziecka,
które są przecież i naszymi sukcesami, co czyni naszą wspólną
pracę radośniejszą.
O wychowaniu Matka Elżbieta Czacka powiedziała:
„Wychowanie jest rzeczą trudną, wymaga podwójnego przygotowania: znajomości tyflologii /nauki o niewidomych/, a poza
tym oddziaływania przykładem. Nie każda siostra nadaje się do
tego, by być wychowawczynią i nauczycielką. [Nie każdy magister
pedagogiki także – prz. s. E.W.] Siostra wychowawczyni musi
zacząć od własnej reedukacji, by potem dobrze i skutecznie wychowywać lub reedukować dzieci.
Ważną jest rzeczą zdać sobie sprawę z tego, czym jest wychowawstwo. Ten tylko będzie dobrze wychowywał, kto wierzy
w możność wychowania i kto potrafi samego siebie wychować”11.
Wychowywanie siebie to zadanie na całe życie. Nikt z nas nie
może powiedzieć, że jest dostatecznie święty, by wychowywać
innych. Wystarczy, jeśli pozwalamy, by Pan Bóg nas wychowywał
i by wychowywały nas dzieci. Ich prostota i zaufanie zobowiązują
nas do pracy nad sobą i nad naszymi wzajemnymi relacjami.
Dzieci nie widzą naszych twarzy. Za to doskonale słyszą nasz głos.
Wyczują bezbłędnie fałsz, niechęć, irytację. Wyczują zaangażowanie, życzliwość do nich i innych ludzi, szczerą troskę i zainteresowanie. Wyczują, czy tylko mówimy pacierz, czy modlimy
się razem z nimi. I pamiętajmy, to nie tylko my sami, to Dobry
11

Matka Elżbieta Czacka, Konferencja dla sióstr, 12 II 1940.
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Ojciec Niebieski posyła nas, byśmy byli świadkami Jego miłości
mądrej, wymagającej i obdarzającej.
„Życie nasze powinno płynąć z wiary głębokiej we wszystkie
prawdy Kościoła naszego. Powinno ono rozwijać się w nas z każdym dniem, ogarniać swym wpływem wszystkie jego szczegóły.
W tym duchu wiary należy prostować wszystkie myśli, słowa
i uczynki.
Jako mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła
wszelkich łask, stąd ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrzność
Bożą i wiara, i ufność w potęgę łaski Bożej, która z nas słabych
i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności”12.
Rabka 2001-08-29 [„W ramach szkolenia pedagogów”]
Powyższe rozważania zostały zaprezentowane personelowi
pedagogicznemu placówki naszego Towarzystwa w Rabce-Zdroju.

12

Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium, dz. cyt., s. 166.
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Potrzeba kształcenia wyobraźni przestrzennej
dziecka niewidomego
Potrzeba kształcenia wyobraźni przestrzennej...

Z

pewnością każdy z nas doświadczył braku orientacji w terenie, którego nie znał. W takiej sytuacji zachowujemy się
podobnie jak osoba niewidoma niemająca wyobrażenia o otoczeniu. Poruszamy się po konkretnej trasie „tam” i „z powrotem”,
nie chodzimy „na skróty”, bo nie wyobrażamy sobie układu dróg
w terenie, zapamiętujemy jedynie punkty orientacyjne po drodze.
Dopiero kiedy poznamy teren, będziemy mogli chodzić do tego
samego miejsca różnymi drogami, ponieważ w naszym umyśle
powstanie obraz – siatka ulic z rozmieszczonymi względem nich
budynkami i innymi punktami orientacyjnymi.
Aby uniknąć sytuacji zdezorientowania, przed wyjazdem
w nowe, nieznane miejsca, przeglądamy mapy, rysujemy pla-
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ny. Oglądamy i szkicujemy obraz terenu w pomniejszeniu, by
ogarnąć go wyobraźnią, ponieważ w naturalnych rozmiarach
wykracza on poza zasięg naszego wzroku. Co się wtedy dzieje
w naszym umyśle? – tworzy się wyobrażenie. Po obejrzeniu mapy
możemy już bardziej swobodnie poruszać się w terenie, którego
obraz zapisał się w naszej wyobraźni.
W podobnej sytuacji są osoby niewidome. Możliwości ich
zmysłów służących do poznawania otoczenia są dużo mniejsze
niż możliwości wzroku. Nawet objęcie wyobraźnią pomieszczenia
może być trudne, ponieważ jego wielkość wykracza poza zasięg
rąk. Obserwując dzieci niewidome od urodzenia, bardzo często
możemy zauważyć, że nie rozumieją one przestrzeni.
Trudno nauczyć osobę niewidomą orientacji w przestrzeni,
jeśli ta nie ma rozwiniętej bądź nie używa wyobraźni przestrzennej. Dziecko niewidome nawet wtedy, gdy nauczy się chodzić
i porusza się samodzielnie w mieszkaniu, może obserwować
przedmioty tylko w zasięgu swoich rąk. Napotykane obiekty zapamiętuje jako pojawiające się w kolejnych chwilach: „Potem
jest szafka, potem jest fotel”. „Trzeba bardzo konsekwentnego
postępowania rewalidacyjnego, by niewidomemu dziecku „otworzyć przestrzeń”, aby relacje rozumiane początkowo jako zachodzące w czasie (potem jest stół) zaczęło rozumieć jako relacje
w przestrzeni (stół jest dalej niż szafka)”. Dziecko, które nigdy
nie widziało, może bardzo długo egzystować w niemowlęcym
rozumieniu otoczenia1.
Samodzielne poruszanie się każdej osoby jest procesem złożonym, uwarunkowanym przez lokomocję i orientację2. Świadome poruszanie się w przestrzeni zachodzi tylko wtedy, gdy
1

Por. s. E. Więckowska FSK, Świadomość przestrzenna dziecka,[ w:] Nauczanie
niewidomych dzieci rysunku. Przewodnik dla nauczyciela, A. Chojecka, M.
Magner, E. Szwedowska, s. E. Więckowska FSK, TOnO, Laski 2008, s. 44.
2
Por. J. J. Kwapiszowie, Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych
oraz słabowidzących, WSiP, Warszawa 1990, s. 5.
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oba te czynniki rozwijają się równolegle. Nie może wytworzyć
się orientacja w przestrzeni bez poruszania się, jak i nie może
rozwinąć się świadome poruszanie się bez właściwego wyobrażenia przestrzeni.
Bardzo prostym sposobem sprawdzenia czy osoba ma wyobraźnię położenia obiektów w terenie – jest pytanie o to, gdzie
one się znajdują. Zwykle osoby niewidome odpowiadają na nie:
jak do nich dojść? – mówiąc np.: „trzeba iść prosto, potem w prawo” itd., ale nie potrafią powiedzieć, gdzie znajduje się obiekt,
czyli nie mają wyobrażenia terenu, obciążają pamięć ciągiem
informacji dotyczących etapów przemierzania drogi.

Gdy osoby niewidome od urodzenia zaczynały zajęcia
z orientacji przestrzennej w gimnazjum, nie sposób było nauczyć ich właściwego rozumienia przestrzeni, wykształcić nawyki
prawidłowego poruszania się. Ich schematy myślenia były zbyt
sztywne, by je zmieniać. Większość uczniów kończyło zajęcia
orientacji przestrzennej na poziomie samodzielnego poruszania
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się w dobrze poznanym terenie bądź na konkretnych wyuczonych trasach. Objęcie intensywną pracą rewalidacyjną dzieci od
wieku przedszkolnego znacznie poprawiło rozwój ich lokomocji,
motoryki, umiejętność korzystania z laski, właściwego odbioru
i interpretacji informacji płynących z otoczenia. Doprowadziło to
do opanowania większej sprawności w poruszaniu się w terenie
znanym i nieznanym o dużym stopniu skomplikowania. W wielu
jednak przypadkach wyobraźnia osób niepełnosprawnych wzrokowo nie została rozwinięta do pełni możliwości. Czy odpowiedzialność za jej rozwój spoczywa tylko w rękach nauczycieli
orientacji przestrzennej? Myślę, że nie, tym bardziej, że nauka
rozumienia przestrzenności świata powinna zacząć się już od
pierwszych chwil życia dziecka niewidomego. Jeśli jak najwcześniej nie wesprzemy tego obszaru rozwoju, w późniejszym wieku
może to być już niemożliwe. Prześledźmy, co wpływa na rozwój
wyobraźni przestrzennej.
Rozwój struktur poznawczych powstaje tylko wtedy, kiedy pobudzane są zmysły. Piaget, analizując rozwój poznawczy,
stwierdził, że każde dziecko musi przejść poszczególne stadia
rozwoju w tej samej kolejności, nie może przeskoczyć któregoś z etapów. Nazywa to kontinuum rozwoju. Tempo, w jakim
dziecko przechodzi tę ustaloną sekwencję, zależy natomiast od
indywidualnych czynników biologicznych i motywacyjnych, jak
również od doświadczeń z zakresu uczenia się3. Może to być
istotna wskazówka przy tworzeniu programów rewalidacyjnych.
Zmusza to do refleksji – co po kolei powinno następować w rozwoju, by dziecko mogło w sposób poprawny wyobrażać sobie
otaczający je świat.
Podstawą wychodzenia z ograniczonego sposobu myślenia
o przestrzeni jest świadomość swojego ciała w przestrzeni. Składa się na nią poznanie schematu swojego ciała i innej osoby,
3

Por. P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Wydawnictwo naukowe
PWN, Warszawa 1996, s. 181.
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jego stron, płaszczyzn, jak i rozumienie pojęć przestrzennych.
Umiejętności te dzieci widzące posiadają w wieku ok. 3-6 lat.
Wiedzę o swoim ciele zdobywają przede wszystkim spontanicznie, poprzez nazywanie części ciała, zabawy przed lustrem, naśladowanie drugiej osoby, przyjmowanie punktu widzenia drugiej
osoby, określanie położenia obiektów względem niej. W rozwoju
tych umiejętności u dzieci niepełnosprawnych wzrokowo potrzebna jest stymulacja, szczególnie pomocne w tym są zajęcia
z integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej.
Według Piageta już trzylatki potrafią przyjąć punkt widzenia drugiej osoby, wywnioskować, na co patrzy druga osoba.
Niemożność wyobrażenia sobie świata z perspektywy innej niż
własna oraz niezdolność do uświadomienia sobie, że własna
pespektywa jest tylko jedną z wielu możliwych, dzieci widzące
wykazują do 3. roku życia. Jeżeli utrzymuje się to w późniejszym
wieku, należy jak najszybciej działać, ponieważ brak ten prowadzi
do wielu nieporozumień w komunikowaniu się i w znacznym
stopniu ogranicza zakres wiedzy, jaką może uzyskać dziecko4.
Kolejnym istotnym zagadnieniem jest budowanie pojęć
przestrzennych, czyli uczenie prawidłowego rozumienia słów
nazywających kształty, wielkości, relacje przestrzenne, kierunki
w przestrzeni oraz zmiany położenia (ruch)5. Sześciolatek powinien
zaczynać szkołę z opanowanymi wyżej wymienionymi umiejętnościami. Wśród dzieci niewidomych trudnością okazuje się określanie stron ciała, płaszczyzn, zrozumienie położenia przedmiotów
względem swojego ciała, a szczególnie przyjmowanie punktu widzenia innej osoby i określanie położenia obiektów względem niej.
Nie jest również łatwe zrozumienie stałości położenia obiektów
w przestrzeni, w której osoba niewidoma wykonuje zwrot. Dla nie4

Por. P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, dz. cyt. s. 183.
Por. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Wspomaganie rozwoju
umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa
2000, s. 56.

5
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których „wszystko się kręci”, nie potrafią określić położenia przedmiotów po dokonaniu zwrotu. Wyżej wymienione umiejętności są
fundamentalne, więc jeśli nie rozwinęły się spontanicznie, należy
wspierać ich zdobywanie przez intensywną pracę rewalidacyjną.
Wielokrotne nazywanie relacji między różnymi obserwowanymi
przez dziecko przedmiotami może doprowadzić do przyswojenia
pojęcia określonej relacji w przestrzeni.

Jak kształtować wyobraźnię przestrzenną osób niewidomych?
Jedna z definicji określa wyobraźnię przestrzenną następująco:
„Przez wyobraźnię przestrzenną rozumie się zdolność do wytworzenia w umyśle obrazu lub obiektu geometrycznego, zgodnego
z jego rzeczywistym kształtem i położeniem. Człowiek posiada
wyobraźnię przestrzenną, jeżeli potrafi na podstawie rysunku, modelu lub opisu wyobrazić sobie, przeanalizować, uzupełniać i opisać
kształt i położenie obiektów geometrycznych6”. Zatem podstawową
6

M. Sroka-Bizoń, E. Terczyńska, Percepcja widzenia – jak kształtować
wyobraźnię przestrzenną, w: http://ogigi.polsl.pl/zeszyt_Ustron_12/
REFERATY%20USTRO%C5%83%202012%20PDF/Sroka-Bizo%C5%84%20
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sprawą w tym procesie jest próba wytworzenia w umyśle dziecka
obrazu przedmiotu. Możliwe jest to tylko dzięki jego wielokrotnej
obserwacji. Już najstarsza zasada nauczania – zasada poglądowości, wyrażająca się tezą „od konkretu do abstrakcji”, opierała
się na twierdzeniu, że poznanie zmysłowe stanowi fundament
wiedzy. Szczególne znaczenie przypisywano metodzie polegającej
na poznawaniu elementu od ogółu do szczegółu tak, aby rozwinąć
umiejętność samodzielnego myślenia. Zasada poglądowości domaga się oparcia całej nauki na poznawaniu samej rzeczywistości,
a więc konkretnych rzeczy, zjawisk, procesów w sposób bezpośredni lub pośredni. Bezpośrednie poznanie to obserwacja zjawiska
występującego naturalnie. Poznanie pośrednie odwołuje się do
wyobraźni wytworzonej na podstawie wcześniejszych spostrzeżeń
przedmiotu (model rzeczywisty lub środek dydaktyczny w postaci
modelu, obrazu, schematu, wykresu lub innych)7. Podstawą rozwoju wyobraźni przestrzennej jest więc bezpośrednie poznawanie otaczających przedmiotów. Jak pisze s. Elżbieta Więckowska:
„Wyobrażenia powstają dzięki wielokrotnej obserwacji przedmiotu
lub zjawiska. (...) Początkowo obserwację konkretnego przedmiotu
dziecko powinno powtarzać wielokrotnie, ponieważ nie umiemy
dokładnie określić, kiedy buduje ono wyobrażenie, a kiedy dopiero
ćwiczy umiejętność poznawania. (...) Po zdobyciu doświadczenia jednokrotna, uważna obserwacja może wystarczyć dziecku
do wytworzenia prawidłowego wyobrażenia innego, podobnego
przedmiotu8”. Problemem, jaki często obserwuję, jest nie tylko brak
prawidłowych wyobrażeń przedmiotów codziennego użytku będących w zasięgu ręki dziecka, ale również nieumiejętność oglądania
przedmiotów dotykiem.
pol.pdf [dostęp: 7.06.2016].
7
Por. B. Suchodolski, Zarys pedagogiki, PWN, Warszawa 1965; Urbańczyk F.,
Zasady nauczania matematyki, PZWSZ 1960.
8
s. E. Więckowska FSK, Świadomość przestrzenna dziecka, [w:] Nauczanie…,
dz. cyt.
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Niepełnosprawność wzrokowa ogranicza możliwość bezpośredniego poznania zjawisk, większych przedmiotów, których nie można
poznać dotykiem. W wielu sytuacjach jedynym sposobem przybliżenia świata osobom niewidomym od urodzenia jest poznanie
pośrednie poprzez oglądanie modeli przedmiotów. W celu właściwego wyobrażenia przestrzeni, której nie można zbadać dotykiem
obejmującym, można wykorzystać modele i makiety jako środki
przedstawiające rzeczywistość pośrednio, np. makiety pomieszczeń,
budynków. Jeśli dziecko dostrzega podobieństwo między małymi
i dużymi przedmiotami, to będzie rozumiało analogię między makietą a pomieszczeniem. Jedną ręką prowadząc po makiecie laleczkę,
drugą ręką może kontrolować położenie jej względem poszczególnych obiektów, a więc rozumieć jej położenie w przestrzeni9.
Z czasem makietę powinien zastąpić plan, ponieważ jest on
łatwiejszym sposobem mówienia o dużej przestrzeni. W nauczeniu rozumienia czym jest plan pomagają zadania odwzorowywania układu przedmiotów za pomocą np. klocków rzepowych.
Możemy tworzyć plany rozmieszczenia przedmiotów będących
w zasięgu rąk ucznia, takie jak plan rozmieszczenia przedmiotów na biurku ucznia, nakrycia na stole, by następnie przejść do
planów pomieszczeń i budynków.
W rozwoju wyobraźni przestrzennej ważne są zabawy konstrukcyjne: tworzenie z dowolnego materiału (klocki, zestawy
elementów przystosowanych do łączenia, pudełka, kartony itd.),
oglądanie, porównywanie, rozróżnianie wielkości i kształtu poszczególnych elementów konstrukcyjnych, dopasowywanie ich
do siebie itp. Dziecko poprzez budowanie określonego modelu,
makiety, planu pokazuje, jak rozumie przestrzeń. Konstruując,
uczy się także planowania czynności, doboru odpowiednich klocków, porównuje ich wielkości, kształty, uczy się zachowywania
9

Por. s. P. Dziura, Makieta jako pomoc w rozumieniu przestrzenności świata,
Praca dyplomowa WSPS, Laski 1985, BTL, maszyn.; [za:] s. E. Więckowska
FSK, Świadomość przestrzenna dziecka,[ w:] Nauczanie…, dz. cyt.
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proporcji, rozwija zdolności manualne. Zajęcia rozwijania wyobrażenia pomieszczeń, obiektów nie powinny ograniczać się
tylko do oglądania makiet i planów, ale także ich konstruowania.
Dobór odpowiednich i skutecznych metod dydaktycznych
jest niezwykle ważny, aby wykształcić właściwe wyobrażenie
otoczenia. Ponieważ rozwój wyobraźni przestrzennej osób niewidomych od urodzenia został jeszcze niewystarczająco zbadany
i opisany, istnieje potrzeba opracowania programu dotyczącego
działań dydaktycznych dużo szerszych niż tylko nauczanie orientacji przestrzennej. Powinien on wspierać rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Ponieważ budowanie orientacji przestrzennej osoby niewidomej w dużej przestrzeni jest
procesem złożonym i niezwykle ważnym, od początku edukacji
należy ćwiczyć orientację w małej, jak i w dużej przestrzeni, na
każdej lekcji i przy każdej nadarzającej się okazji10”. Dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna wspomoże nie tylko postępy
w nauce orientacji w przestrzeni i samodzielnym poruszaniu się,
ale z pewnością pomoże w lepszym rozumieniu pojęć matematycznych i w rozwijaniu zdolności logicznego myślenia.
Fot. Adrianna Kaczanowska
10

s. E. Więckowska FSK, Świadomość przestrzenna dziecka, [ w:] Nauczanie…,
dz. cyt., s. 49.
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Aspekt biblijny Bożej pedagogii wobec osób
z niepełnosprawnością
Aspekt biblijny Bożej pedagogii...
Pedagogia Boża w Starym i Nowym Testamencie

J

ednym z najważniejszych przesłań pedagogicznych jest moment stworzenia człowieka i obdarzenie go szczególną godnością (Rdz 1,26-27) i (Rdz 2,15): „Człowiek w odróżnieniu od
zwierząt otrzymuje tchnienie Boże. Jest ono źródłem nie tylko
życia fizycznego, ale ukazuje pozycję człowieka pośród stworzeń. On nadaje nazwy zwierzętom i w ten sposób potwierdza
swą władzę nad nimi. Człowiek jest przedstawiony jako zdolny
do dialogu z Bogiem, jest istotą wolną, która decyduje o sobie”1.
Ks. Jerzy Bagrowicz nawiązuje wprost do podmiotowości
człowieka i jego nieporównywalnej godności w stosunku do
innych stworzeń: „Idea człowieka stworzonego na obraz Boży
nadaje specjalną, sakralną godność osobie ludzkiej. Racją godności człowieka nie jest więc ani religia przez niego wyznawana,
ani stan człowieka, lecz samo jego człowieczeństwo. Nie można
zredukować człowieka do roli przedmiotu, ponieważ Bóg go tak
ukształtował, iż nosi w sobie «piętno» Boga samego. Ten duchowy węzeł łączący człowieka z Bogiem jest kluczem do tajemnicy
człowieka: byt ludzki jest bogaty w wartości niedostępne dla
1

J. Bagrowicz, Wychowanie w świetle Biblii, w: Wychowanie chrześcijańskie.
Między tradycją a współczesnością, A. Rynio (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin
2007, s. 44.
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empirycznego badania”2. I dalej: „Stary Testament pokazuje wymownie, że stosunek do Boga był odczuwany jako stosunek osobowy. Księga Wyjścia tę osobową relację wyraża powiedzeniem:
«Ja jestem Pan, Bóg twój» (20,2). Zaimek dzierżawczy «twój»
bardziej wymownie niż długie formuły wyraża relację wzajemnej przynależności Boga do Izraela i Izraela do Boga: Bóg Jahwe
jest Bogiem, który dobrowolnie się darował, wszedł w relację ze
swoim ludem i dlatego do niego należy”3.
Tak wielkie wywyższenie godności człowieka jest wynikiem
specjalnej pedagogii Bożej; z racji szczególnego zjednoczenia
z Bogiem zobowiązuje człowieka do uczestnictwa w dalszym procesie rozwoju i odpowiedzialności za jego jakość: „Jest tu także
lekcja eschatologicznej wizji życia, które jest drogą i zmierza ku
spełnieniu w Bogu. Sytuacja ta wytwarza także swoistą duchowość człowieka otwartego na Nieskończoność i etykę życia, które
widzi się nie tylko w perspektywie przemijania, ale odpowiedzialności przed Bogiem. To nadaje sens nie tylko samemu życiu, ale
i rodzi pedagogię człowieka otwartego na ciągły rozwój. Tym,
który do tego rozwoju pobudza i temu rozwojowi towarzyszy,
jest Bóg – Jahwe”4.
Człowiek w swojej historii był i jest nadal wystawiany na
różnego rodzaju próby: niewoli i wszelakiego cierpienia. I mimo
buntu człowieka, a nawet sprzeniewierzeń, Bóg – prawdziwy
Wychowawca – był i jest stale obecny.
Bóg okazał swoją więź z człowiekiem poprzez ustanowienie
Dekalogu. Niemniej, już w Starym Testamencie zwrócono uwagę
na szczególne respektowanie prawa miłości bliźniego. „W Księdze
Kapłańskiej czytamy: «Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do
brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy
2

Tamże.
Tamże, s. 48.
4
Tamże, s. 49.
3
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do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego swego jak
siebie samego» (Kpł 19,17-18)”5.
Mimo wszystko jednak dopiero w Nowym Testamencie owa
pedagogia Boża nabiera szczególnego zabarwienia. Następuje
sytuacja, w której dochodzi do pełnego wyzwolenia człowieka
w Chrystusie: „Pojawienie się chrześcijaństwa było ważnym i przełomowym wydarzeniem w dziejach ludzkości, początkiem nie
tylko nowej epoki, ale także początkiem nowych idei wychowawczych, dążeniem do wychowania nowego człowieka. Nauka i czyny Jezusa Chrystusa dały podstawę chrześcijańskiemu systemowi
wychowawczemu. Jezus był nie tylko kontynuatorem pedagogii
Pierwszego Przymierza /…/. On swoim dziełem zbawczym i nauką
stworzył podstawy do zbudowania zwartego systemu wychowania
człowieka. Aprobując wartości moralne i wychowawcze zawarte
w Dekalogu, Jezus wskazał na wyższe wartości: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną» (Mt 19,21). Podkreślał znaczenie przykazania miłości objawionego już w Pierwszym
Przymierzu (por. Mt 22,37-40), a w Kazaniu na górze wskazał, że
miłość ta odnosi się do wszystkich, nie wyłączając nieprzyjaciół”6.
Bardzo pięknie wyraził to św. Paweł w „Hymnie o miłości”
(por. 1 Kor 13,1-13). Również Matka Czacka bardzo konkretnie
rozwinęła podobny program miłości w swoich założeniach ideowych.
Ks. Bagrowicz kontynuując myśl o szczególnej roli Chrystusa
w Jego wychowawczej i rewalidacyjnej misji stwierdza: „Jezus
Chrystus był nauczycielem i wychowawcą. Jest nim nadal, ponieważ wychowuje człowieka przez łaskę i przez radykalizm wezwania zostawionego w Ewangelii: «Jeśli kto chce pójść za mną, niech
się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie
naśladuje» (por. Mt 16,24). Wiara w Jezusa Chrystusa, obecnego
5
6

Tamże, s. 52.
Tamże, s. 59.

Józef Placha – Aspekt biblijny Bożej pedagogii...

51

w Kościele, ma siłę wychowującą, ponieważ więź z Chrystusem
jest więzią z Ojcem i Duchem Świętym. Jezus jest modelem dla
każdego wychowawcy i wskazuje na podstawowy cel wychowania chrześcijańskiego, którym jest ponowne odkrycie Ojca, jako
pełnego miłości początku drogi ludzkiego życia i jego kresu.
Jezus wzywa do naśladowania miłości Ojca: «Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5,48)”7.
Mając na uwadze Bożą pedagogię dobrze byłoby skojarzyć
ją z dziejami wybrania człowieka i jego relacji wychowawczej,
którą najlepiej oddają słowa Księgi Powtórzonego Prawa: „Uznaj
w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak twój Bóg,
Jahwe, wychowuje ciebie (Pwt 8,5)”.
Mając na uwadze Przymierze Boga z człowiekiem, można
mówić o swoistego rodzaju pedagogii obecności, która wyraża się
„miłością i świadectwem, jest szczególnie ważna w wychowaniu
religijnym, które łączy się jednocześnie z wprowadzeniem w życie
rodzinne i społeczne i jest skuteczniejsze wtedy, gdy ma wsparcie
w doświadczeniu wiary religijnej przeżywanej w rodzinie i wspólnocie wierzących”8.
Jezus głosił Dobrą Nowinę wszystkim, których spotkał – bez
wyjątku: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych
odsyłał wolnych” (Łk 4,18-19).
Pedagogia Boża wobec osób z niepełnosprawnością
Wśród różnych osób, do których przyszedł Jezus, byli „chorzy,
opętani, epileptycy, ślepi – a więc tacy, którzy nie mogą w pełni
realizować swego życia i są zdani na czyjąś pomoc. (…) ludzie,
którzy czymś zawinili, celnicy, podejrzewani o coś, pogardzani,
7
8

Tamże.
Tamże, s. 83.
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zepchnięci na margines społeczeństwa, którym życie się nie udało, którzy nie widzą już żadnego wyjścia, są zrozpaczeni”9.
Ksiądz Antoni Tronina komentuje to zagadnienie następująco:
„Widzieliśmy, jak wiele światła wnosi stopniowo objawienie Boże
również w dyskusję nad problemem cierpienia i kalectwa. Dopiero
Jezus Chrystus przez swego Ducha wprowadza nas w pełnię prawdy
(por. J 16,13). Jezus otoczony tłumem kalek nie tylko nauczał o pozytywnym sensie cierpienia i krzyża. On pokonał ślepotę duchową,
przyczynę wszelkiego cierpienia. «To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża» (Kol 2,14)”10.
Tak jak w sposób zupełnie nieoczekiwany dotyka nas czasem
cierpienie, tak również nieoczekiwanie poprzez to cierpienie
można spotkać Boga, którego być może szukaliśmy przez całe
życie, nie znajdując Go. Dopiero w tej nieraz bardzo trudnej
egzystencjalnie sytuacji człowiek odkrywa to, czego – lub lepiej:
Kogo szukał: „To jest właśnie ta przedziwna i nie zawsze w pełni
zrozumiała dla nas Boża pedagogia, której ilustracją są słowa
zawarte w księdze Mądrości Syracha: «Bo w ogniu doświadcza
się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia» (Syr 2,5)”11.
Biskup Bronisław Dąbrowski snuje swoje refleksje nad chrześcijańskim sensem cierpienia, dokonując swoistego rodzaju ciekawej egzegezy biblijnej. „Różnymi drogami i sposobami – pisze
ówczesny Sekretarz Generalny Episkopatu Polski (przyp. J. P.) – dociera łaska Boża do człowieka. Człowiek stary, często schorowany
i cierpiący osiąga intensywną jedność z Bogiem dzięki wyznawanej wierze, która ukazuje mu właściwy sens cierpienia w krzyżu
Chrystusa i w zjednoczeniu z Jego cierpieniami. Można śmiało
9

J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, Orędzie i dzieje, przekł. J. Zychowicz, Kraków
1997, s. 219. Za: B. Adamczyk, Model pedagogii Jezusa, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2008, s. 109.
10
A. Tronina, Panie abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii, KUL, Lublin
1997, s. 159.
11
B. Dąbrowski, Wprowadzenie, w: Ludzie chorzy i starsi w Kościele,
J. Charytański (red.), ATK, Warszawa 1981, s. 8-9.

Józef Placha – Aspekt biblijny Bożej pedagogii...

53

powiedzieć, że wielu ludzi nie zetknęłoby się z Chrystusem, gdyby
nie cierpienie, dolegliwości i różnego rodzaju choroby. Nie znamy
żadnego faktu, aby Chrystus przeszedł obojętnie obok człowieka
cierpiącego, wzywającego Jego pomocy. Przeciwnie, znamy natomiast bardzo wiele przykładów Chrystusowego zainteresowania się
ludzkim cierpieniem i ludzką nędzą. Wymownym tego przykładem
jest odnotowany przez synoptyków opis uzdrowienia ślepego żebraka siedzącego przy drodze do Jerycha”12.
Również Antoni Tronina nawiązuje do uzdrowienia niewidomego od urodzenia podczas Święta Namiotów w Jerozolimie, przy
sadzawce Siloe. Ten powszechnie znany fragment Ewangelii św. Jana
(J 9,1-41) nie wymaga przypomnienia, natomiast ważny wydaje się
komentarz A. Troniny do tej perykopy: „Pytanie od początku było
błędnie stawiane: Kto zgrzeszył? On, czy Jego rodzice? Trzeba pytać
nie o przyczynę cierpienia, lecz o jego cel. Pedagog ma ukazywać
sens cierpienia, jego zbawczą wartość. Dzieło Lasek służy nie tylko
dotkniętym kalectwem fizycznym, ale i duchowym. Wielki znak nad
sadzawką Siloe przypomina zasadniczą prawdę: wszyscy jesteśmy
niewidomi od urodzenia, skażeni grzechem. Jedynym Nauczycielem
i Lekarzem jest Chrystus; On każdemu udziela duchowego światła”13.
Tak czy inaczej należy robić wszystko, aby przezwyciężyć
przygnębiającą bezradność wobec cierpienia; najpierw na tyle
na ile to możliwe – poprzez maksymalną rewalidację fizyczną
i psychiczną, by przejść następnie w stadium rewalidacji duchowej, którą nazwać można rewalidacją integralną. Ilustracją takiej
stopniowej rewalidacji może być ewangeliczny przykład uzdrowienia głuchoniemego (Mk 7,32-37), gdzie Jezus oprócz pomocy
fizycznej, wymawiając słowo „Effatha” – co znaczy: „otwórz się”
– wskazuje również na drogę wyjścia z cierpienia duchowego14.
12

Tamże, s. 9.
A. Tronina, Jezus wobec ślepoty fizycznej i duchowej, w: Środowisko Lasek
w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej, J. Placha (red.),
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 235-236.
14
Por. L. Boros, Istnienie wyzwolone, Warszawa 1971, s. 132.
13
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Wracając do komentarza biskupa B. Dąbrowskiego, zwróćmy
uwagę także na inne sytuacje osób z niepełnosprawnością: „A iluż
było tych ślepych, głuchych i niemych, paralityków i trędowatych, których Chrystus uzdrowił, czy tylko tylu, ilu przekazały
nam opisy Ewangelistów? Czy nie mogło ich być więcej (zob. Mt
15,31). Zapewne tak. Świadczy o tym następująca relacja św. Mateusza. «I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chorych,
ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich
u nóg Jego, a On ich uzdrowił» (Mt 15,30). Ale i te zanotowane
i przekazane na kartach Ewangelii są wymownym świadectwem
wrażliwości Chrystusa na wszelką ludzką nędzę zarówno fizyczną, jak i moralną. Stąd też świadkowie tych zdarzeń «pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę» (Mk 7,37)”15.
Podobnie opisują to Dzieje Apostolskie: „wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu (…) Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast
sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc
chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali
uzdrowienia” (Dz 5,12,15-16).
Tę część rozważań można zakończyć słowami A. Troniny,
który nawiązuje do cudu uzdrowienia niewidomego od urodzenia: „Chrystus nie uzdrowił wszystkich współczesnych Mu
niewidomych. Ślepiec z Ewangelii nie prosił nawet o cud. I my
nie mamy prawa tego się domagać. Prosimy jednak Chrystusa
o otwarcie zmysłu wewnętrznego, o światło dla umysłów. Bo
umysł ludzki jest bardzo ograniczony i może zaślepić człowieka
w pysze, w przekonaniu o własnej doskonałości i wszechwiedzy.
Formacja ludzi jest daleko ważniejsza niż przekaz informacji. Ale
żeby innych formować, sami potrzebujemy światła Chrystusa”16.
15
16

B. Dąbrowski, Wprowadzenie… dz. cyt., s. 9.
A. Tronina, Jezus wobec ślepoty…, dz. cyt., s. 236.
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Świadomość potrzeb, emocji, strategii, granic
– a po co komu to wszystko?
Świadomość potrzeb, emocji, strategii, granic...

P

ytania takie jak: Co obserwuję/widzę/ słyszę w danej chwili?
Co w związku z tymi obserwacjami czuję? Czego potrzebuję?
W jaki sposób to, jak JA SIĘ CZUJĘ w danym momencie, informuje mnie o zaspokojeniu czy niezaspokojeniu mojej potrzeby?
Gdzie są moje granice, po przekroczeniu których mój dyskomfort
związany z brakiem możliwości zaspokojenia moich potrzeb
zaczyna sięgać zenitu? Co wtedy robię? Co wówczas czuję? Co
zaczynam obserwować – na poziomie mojego własnego zachowania, jak i zachowania pojawiającego się w odpowiedzi po drugiej
stronie (strony występujące w relacji: koń – trener, terapeuta – pacjent, terapeuta – rodzic, terapeuci w zespole). Co jestem gotowy
zrobić, w oparciu o moje własne dostępne mi w tym momencie
zasoby, żeby zaspokoić moją potrzebę? Aby osiągnąć mój osobisty cel, co jestem w stanie zmienić na poziomie moich własnych
zachowań, tzw. strategii, które w potocznym rozumieniu przejawiają się w formie różnie sformułowanych próśb, wymagań,
pragnień czy „rozwiązań”. W jaki sposób pomoże mi to uzyskać
zmianę po tej drugiej stronie? Zmianę bądź zachowanie, które
być może przyczyni się także do poprawy czy wręcz odzyskania
mojego własnego komfortu. Te pytania jak bumerang powinny
wracać i nieustannie drążyć umysł świadomego trenera czy terapeuty. W jakim celu? Żeby nie uśpić naszej czujności.
Bardzo często zdarza się, że koncentrujemy swoją uwagę tylko
na zewnętrznej warstwie, że nasze obserwacje, choć wydają nam
się uważne i wnikliwe, dotyczą li tylko zachowań, tzw. strategii.
Dużo łatwiej przychodzi nam też ocenianie, wyrażanie komu-
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nikatów w języku problemu, a także krytyka, czasem posunięta
wręcz do poziomu obrażania. Taki styl komunikacji stwarza i skutecznie powiększa dystans. Strony występujące w takiej relacji
zamiast mieć szansę wyrażać i rozumieć wzajemnie swoje potrzeby są skoncentrowane na grze w „Kto ma rację” i świadomie,
bądź nie, zaczynają wpływać na innych w taki sposób, by uzyskać
i wyegzekwować taki rodzaj ruchu bądź zachowania, na którym
w danej chwili im zależy. Z punktu widzenia trenera czy terapeuty
umiejętność rozpoznania i nazywania potrzeb – obu stron relacji
– sprawdzenia, czy nasze potrzeby zostały właściwie zrozumiane,
umiejętność okazania empatii i stworzenie tym samym pewnej
przestrzeni, której potrzebujemy, aby zrozumieć i uznać potrzeby
innych oraz przełożenie proponowanych rozwiązań czy strategii
na język celu, język pozytywnego działania ma w naszej pracy
ogromne znaczenie. Tak naprawdę wszyscy mamy jednakowe
potrzeby – bez względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia,
przekonania religijne itp. (a w przypadku koni – rasę, wiek, płeć
etc.). To co różni jednego człowieka od drugiego, jednego konia
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od drugiego konia, to sposób zaspokajania rzeczonych potrzeb.
Jeśli świadomie potrafimy skoncentrować swoją uważność i przenieść nasze obserwacje jeszcze głębiej – na poziom potrzeb –
mamy szansę stworzyć takie okoliczności, w których wszyscy
zaspokoją swoje potrzeby. Uruchamiamy wówczas taki rodzaj
współdziałania, kiedy obie strony mają pewność, że ich potrzeby
i wartości zostaną uszanowane.
Konie, podobnie jak ludzie, w interakcjach, w tworzonych
relacjach szukają poczucia wygody, komfortu i bezpieczeństwa.
Te podstawowe elementy pozwalają nam stworzyć bezpieczną
przestrzeń do odkrywana siebie, wzajemnego poznawania się,
eksperymentowania z nowymi zadaniami czy umiejętnościami,
sprawdzania, gdzie aktualnie są granice naszych możliwości zarówno tych fizycznych, jak i emocjonalnych. Kiedy sprowadzamy
naszą pracę wyłącznie do poziomu zachowań, zaczynamy prowokować sytuacje, w których zarówno konie, jak i ludzie zaczynają
sprawdzać nasze granice, a czasami próbują je przekroczyć.
Ja sama w stosunku do koni długo tkwiłam w takim przekonaniu, które wydawało mi się logiczne, dość mocno podbudowane
ówczesną wiedzą na temat hierarchii stadnej i panujących tam
zależności. Przekonanie to mogło stanowić świetne usprawiedliwienie dla większości pojawiających się problemów. W zasadzie
dość łatwo i wygodnie było mi sprowadzić temat granic do takiej
płaszczyzny, do tego typu ogólnych zasad i obserwacji. Tyle że konie, z którymi pracowałam, na co dzień mniej lub bardziej intensywnie obcowały z innymi przedstawicielami swojego gatunku,
a te ich stada także były różne, złożone z końskich indywidualności. A każda kombinacja osobników w stadzie, w kontekście
interakcji i relacji tworzy nowy zestaw możliwości, cech, strategii
zachowań, które w tym konkretnym zestawieniu mają szansę
w mniejszym bądź większym stopniu ujawnić się bądź rozwijać.
Konie są spójne i doskonale wiedzą, gdzie są ich granice, potrafią
je sygnalizować i wyraźnie stawiać. Z przykrością stwierdzam, że
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na początku naszej wspólnej drogi, naszych „relacji” dość często
w różny sposób musiały ich bronić. Głównie dlatego, że ja sama
nie byłam świadoma swoich potrzeb i niekoniecznie wiedziałam,
gdzie są moje własne granice, dotyczące zaspokajania owych potrzeb oraz nie byłam świadoma emocji, jakie temu zaspokojeniu
bądź niezaspokojeniu potrzeb mogą towarzyszyć.
Zapytać by można – o jakich potrzebach właściwie w tej sytuacji mówimy? Przecież w sytuacji terapii zarówno koń, jak
i terapeuta mają zaspokajać potrzeby pacjenta. Ponadto do tej
pory zwykle wpajano nam do głowy, że to potrzeby innych są na
pierwszym miejscu, a myślenie o sobie to przejaw egoizmu. Wiemy już, że wszyscy mamy uczucia, myśli czy emocje. Podobnie
rzecz ma się z potrzebami. W pierwszym skojarzeniu sprowadza-
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my je do tych najbardziej podstawowych, takich, które wydają
się oczywiste. W języku potocznym wyrażamy je za pomocą
określeń typu: pokarm, powietrze, woda, dotyk, kontakt, bezpieczeństwo, przestrzeń, akceptacja, nauka nowych umiejętności,
twórczość, współpraca, prawda, uczciwość, wolność, itp. Warto
je sobie uświadomić; wbrew pozorom potrzeb jest całkiem sporo,
podobnie jak obszarów naszego życia, których potencjalnie dotyczą. Do podstawowych potrzeb ludzkich zaliczyć możemy m.in.:
1. Potrzebę autonomii – wyboru własnych marzeń, celów
i wartości, a także sposobów osiągania celów, spełniania marzeń i realizacji wartości np.:
– Chcę sam(a) wybrać, co lub kiedy będę robić – w odniesieniu do zajęć możliwość wyboru rodzaju czy kolejności wykonywania ćwiczeń. Jeśli będziemy uważnie obserwować, często
zauważymy, że to pacjent czy koń samodzielnie proponują nam
jakiś rodzaj bądź zakres ruchu, sposób na wykonanie ćwiczenia,
który, choć nie do końca zgodny z naszym założonym planem,
pokazuje nowe, zupełnie inne od założonych przez nas możliwości. Wystarczy w sposób otwarty za nimi podążyć i umiejętnie je
wzmocnić zamiast ograniczać je tylko dlatego, że nie są zgodne
z naszym wyobrażeniem czy założeniami.
– Chcę to zrobić, kiedy będę gotowy(a) – nie zaś kiedy terapeucie/trenerowi wydaje się, że powinienem być.
– Chcę, żebyś mnie spytał(a), czy chcę to zrobić.
2. Potrzebę wyrażania emocji:
a) tworzenia i wzbogacania życia, spełniania marzeń np.:
– Chcę się cieszyć, że mi się udało.
– Chcę, żebyś wiedział(a), że się cieszę.
b) potrzebę godnego przeżywania straty: ukochanych osób,
niezaspokojonych marzeń, niespełnionych potrzeb, np.:
– Chcę powiedzieć, że mi smutno/chcę, żebyś wiedział(a), że
mi smutno/chcę, żebyś mi pomógł(a) przeżywać smutek.
– Chcę być bezpieczny(a), kiedy czuję złość/frustrację.

60

Z pedagogicznych poszukiwań

– Nie chcę być sam(a), kiedy czuję coś przykrego.
3.Potrzebę integralności: autentyczności, kreatywności,
poczucia sensu, poczucia własnej wartości np.:
– Chcę to zrobić po swojemu.
– Chcę wiedzieć, jak to zrobić.
– Chcę wiedzieć, co to jest/po co to jest/ dlaczego to takie jest.
– Chcę wiedzieć, co to znaczy.
– Chcę, żeby mi się udało.
– Chcę robić to, co robię
– Chcę być tym, kim jestem.
4. Potrzebę współzależności: akceptacji, bezpieczeństwa
uczuciowego, otuchy, docenienia, bliskości, wspólnoty, uznania, bezpieczeństwa emocjonalnego, empatii, miłości, szacunku, wsparcia, zaufania, zrozumienia, sprawiedliwości, bycia
branym pod uwagę, czy wreszcie potrzebę uczciwości w znaczeniu inspirującej szczerości, która pozwala nam czerpać
naukę z naszych własnych ograniczeń np.:
– Chcę z tobą pobyć.
– Chcę, żebyś wiedział, że czasem chcę czegoś innego niż ty.
– Chcę, żeby moje „nie” było dla ciebie tak samo ważne jak
moje „tak”.
– Chcę czuć to, co czuję/ pokazać to, co czuję.
– Chcę opowiedzieć o tym, co wiem/widzę/czuję/słyszę.
– Chcę pomocy/chcę ci pomóc.
– Chcę ci wierzyć.
– Chcę, żebyś mnie widział(a), słyszał(a), zrozumiał(a).
– Chcę, żebyś dotrzymywał(a) słowa.
– Chcę wiedzieć, czy podoba ci się to, co robię.
5. Potrzebę troski o ciało i siły fizyczne – potrzeba oddychania, jedzenia i picia, ruchu i ćwiczeń fizycznych, potrzeba
ochrony przed zagrożeniami (wirusy, bakterie, insekty, groźne
zwierzęta), potrzeba odpoczynku, schronienia, dotyku, a także
wyrażania własnej seksualności np.:
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– Chcę się przytulić/schować/schronić.
– Chcę, żeby było mi ciepło/chłodno/zimno.
– Chcę, żeby mnie nie bolało.
– Chcę odpocząć/pooddychać/ napić się/coś zjeść.
– Chce postać/posiedzieć/pobiegać.
– Chcę zrobić to/ być jak …
6. Potrzebę zabawy – śmiechu, radości np.:
– Chcę się pobawić/cieszyć/robić to, co lubię.
– Chcę się dobrze czuć/mieć przyjemne uczucia/odczucia.
7. Potrzeby duchowe – piękna, harmonii, inspiracji, porządku, ładu, pokoju np.:
– Chcę, żeby było ładnie/żeby mi się podobało/żebyśmy
byli zadowoleni.
– Chcę, żeby było poukładane tak, jak chcę.
– Chcę ciszy/spokoju/własnej przestrzeni.
Oczywiście w języku dzieci i dorosłych potrzeby wyżej wymienione będą wyrażone w zupełnie inny sposób. Większość
z tych „chcę” możemy odnieść także bezpośrednio do koni. Potrzeby istnieją, wszyscy je mamy. W każdym momencie kierują
naszym zachowaniem, naszymi emocjami, a więc i tym, w jaki
sposób działamy.
W jaki sposób możemy zaspokoić potrzeby w relacji z koniem, pacjentem? Kto ma być odpowiedzialny za ich zaspokajanie? Jakie znamy strategie na ich zaspokojenie? Z czego strategie
owe wynikają? Być może na daną chwilę są to jedyne strategie,
które wydają się nam dostępne, nie znaczy to jednak, że są to
jedyne możliwe strategie dostępne na dany moment. Prawdopodobnie ilu ludzi, ile koni tyle różnych strategii na zaspokojenie
tej samej potrzeby. Tylko czy jesteśmy gotowi pobawić się w odkrywcę, poeksperymentować z własną strefą komfortu, poprzesuwać nieco jej granice? Prawdopodobnie uda nam się dostrzec,
znaleźć możliwości inne niż te, które już znamy. Im częściej damy
sobie na to zgodę, im częściej będziemy podejmować takie próby,
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tym większa w nas będzie otwartość na to, co tak odmienne od
naszych założeń czy oczekiwań drugiej strony. I będzie nam łatwiej podjąć współdziałanie, szybko zmodyfikować nasz własny
dotychczasowy sposób zaspokajania potrzeby tak, aby dopasować
go do aktualnej sytuacji i związanych z nią możliwości, wciąż
pozostać w komforcie, przy jednoczesnej zmianie w zachowaniu
drugiej strony. Czy nie takie wzorce chcemy przekazywać również
naszym podopiecznym?
Każdy z nas potrafi rozpoznać własne dostępne w obecnym
momencie strategie na zaspokajanie potrzeb. Po czym możemy
poznać, że udało nam się zaspokoić potrzeby bądź nie? Dobrą
wskazówką informującą nas o wystąpieniu potrzeby są pojawiające się w ślad za nią nasze uczucia i emocje. Tylko czy rzeczywiście potrafimy mówić/myśleć o tym, co czujemy w danej chwili,
czy też raczej wyobrażamy sobie coś na temat cudzych myśli,
intencji bądź czynów, tudzież myślimy lub osądzamy siebie lub
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innych? Jeśli po słowie „czuję” niemal natychmiast pojawiają się
w naszej głowie stwierdzenia w stylu: „że”, „jak”, „jakby” powinna
nam się zapalić czerwona lampka. Oznacza to bowiem, iż nie
mówimy o uczuciach, ale o tym, co myślimy na jakiś temat albo
o tym, jak osądzamy siebie bądź innych. Wskazujemy wówczas
bardziej na zachowania innych ludzi/koni, mówimy o naszych
wyobrażeniach na temat tego, co robi druga strona relacji, ale
nie o naszych rzeczywistych uczuciach czy potrzebach. Kiedy
w naszej głowie zaczynają powstawać myśli typu: „Czuję się niezrozumiany”, „Czuję się lekceważony”, „Czuję się niedoceniony”,
„Czuję się sprowokowany”, „Czuję się przepracowany, zagrożony,
upokorzony, niewysłuchany, naciskany, odtrącony” etc. nie dotyczą one naszych uczuć, a jedynie wskazują na tzw. uczucia rzekome. Jeśli rzeczywiście chcemy dotrzeć do naszych uczuć, w ślad
za sygnałem w postaci narastającej emocji powinno pojawić się
pytanie: „CO CZUJĘ?” (zamiast „Jak się czuję?”).
Co więc mogę czuć, kiedy moje potrzeby są zaspokojone?
Mogę czuć: beztroskę, energię, nasycenie, natchnienie, nieskrępowanie, ochoczość, pocieszenie, radość, rozanielenie, rozbawienie, rozczulenie, ukojenie, wdzięczność; mogę być: oczarowany,
ożywiony, podbudowany, podekscytowany, pokrzepiony, poruszony, przejęty, rozpromieniony, rozweselony, skoncentrowany,
skupiony, spokojny, swobodny, syty, szczęśliwy, śmiały, ufny, usatysfakcjonowany, wyciszony, wyspany, wzruszony, wzmocniony,
zaabsorbowany, zaangażowany, zachwycony, zaciekawiony, zadowolony, zafascynowany, zainspirowany, zaintrygowany, zaprzątnięty czymś, zaskoczony, zasłuchany, zauroczony, zdopingowany,
zdziwiony, zmobilizowany, zrelaksowany, życzliwy…
A co potencjalnie mogę czuć, kiedy moje potrzeby nie są
zaspokojone? Mogę czuć: apatię, głód, napięcie, niepokój, niezadowolenie, oburzenie, odrętwienie, onieśmielenie, poirytowanie,
przerażenie, strach, przygnębienie, przytłoczenie, rozczarowanie,
rozdrażnienie, rozgoryczenie, roztrzęsienie, rozwścieczenie, roz-
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żalenie, skrępowanie, smutek, panikę, trwogę, udręczenie, wściekłość, wzburzenie, zagubienie, zakłopotanie, zażenowanie, złość;
mogę być: niepocieszony, nieszczęśliwy, niewyspany, osowiały,
otępiony, podminowany, przybity, przygaszony, sfrustrowany,
skonsternowany, speszony, spięty, strapiony, stroskany, wstrząśnięty, załamany, zaskoczony, zbulwersowany, zdenerwowany,
zdruzgotany, zdesperowany, zdumiony, zdziwiony, zmieszany,
zmartwiony, zniechęcony, zniecierpliwiony, zniesmaczony, zobojętniały, urażony, zawiedziony, zrozpaczony, zszokowany…
Jak widać, lista uczuć wyrażających zaspokojenie potrzeb
bądź mogących się pojawiać w sytuacjach, kiedy nasze potrzeby
nie są zaspokojone, może być bardzo długa, a każdy z nas z pewnością mógłby ją jeszcze uzupełnić. Lista ta zawsze jest bardzo indywidualna, podobnie jak indywidualna jest skala odczuć. Każdy
z nas ma indywidualny zakres i zasób strategii, które mogą służyć
zaspokojeniu potrzeb.
Powraca pytanie – a po co nam to wszystko? Po co nam
ta świadomość potrzeb, emocji, strategii, granic? Po co o tym
wszystkim pisać tak rozwlekle bądź zastanawiać się tak intensywnie? Ano po to, żeby uświadomić sobie, że dopóki my sami
nie potrafimy rozpoznawać naszych potrzeb i emocji, dopóki
nie nauczymy się jasno i pewnie mówić o swoich potrzebach
i granicach, to zarówno nasze konie jak i ludzie (pacjenci, współterapeuci, jeźdźcy, rodzice) czują się w pewnym sensie zagubieni.
Konie, podobnie jak ludzie, w różny sposób zagubienie owo
mogą okazywać. Jedne zaczną zwiększać dystans, zaczną powoli
wycofywać się z relacji, odejdą, uciekną, albo zamkną się w sobie. Być może nawet będą automatycznie reagować i wykonywać
w sposób nawykowy wyuczone polecenia, ale nie będą z nami tak
naprawdę. To jest ich strategia, to jest ich forma obrony przed
odczuwalnym dyskomfortem. W odniesieniu do koni w tej kategorii znajdą się pewnie takie z etykietką: „leniwe”, „powolne”,
„autystyczne” (czytaj: pozostające we własnym świecie i w dystan-

Małgorzata Pyrka – Świadomość potrzeb, emocji, strategii, granic...

65

sie), „niechętnie wchodzące w interakcję”, „działające w wąskich,
znanych sobie ramkach”, „zamyślone”, „mało uważne”, „bierne”
itp. Przykłady tych etykietek pewnie możemy mnożyć. Do innej
kategorii możemy zaliczyć wszystkie te konie, które w obliczu
utraty własnej strefy komfortu same próbują szukać naszych
granic, aby sprawdzić, w jakim obszarze są w stanie poruszać się
w komfortowy dla siebie sposób. Wciąż „macają”, sprawdzają,
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próbują niezauważalnie, acz systematycznie, przesuwać te granice. Jakże łatwo wówczas, podobnie jak ludziom, przylepić im
etykietkę, że są: „niegrzeczne”, „uciążliwe”, „źle wychowane”, „dominujące”, że „źle się zachowują”, „chcą rządzić”, że „próbują wejść
nam na głowę”. Są wśród koni jeszcze inne, sprawiające wrażenie
pewnych siebie, które w obliczu utraty poczucia bezpieczeństwa
zaczynają być inwazyjne w działaniach, nieustannie wykazują
skłonność do „zaczepiania”, „prowokowania” albo wręcz atakują, powiększając tym samym, na wszelki wypadek, własną strefę
komfortu kosztem cudzej, gdyż wtedy wydaje im się, że zyskują
w ten sposób większą przestrzeń dla siebie, i wówczas poczują
się bezpieczniej.
Im dłużej obserwuję konie (zwłaszcza te ostatnie), tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to tylko kolejny gest z ich
strony, kolejny sygnał, który ma na celu pomóc nam samym się
odnaleźć. To dzięki takim osobnikom jesteśmy poniekąd zmuszeni do szukania rozwiązań alternatywnych (bo siłowe w tych konkretnych przypadkach z rzadka kiedy wchodzą w grę). Pytanie,
ilu z nas zdobywa się na odwagę i daje sobie samym taką szansę
zamiast „zamiatać problem pod dywan”, odsuwać go od siebie
lub, co gorsza, przerzucać odpowiedzialność za jego powstanie
na tę drugą stronę. Jeśli uda nam się nie oceniać i potraktować
tego typu zachowania jako informację dotyczącą ich własnych
niezaspokojonych potrzeb, a także mogącą być odpowiedzią na
nasze zachowania, jeśli przestaniemy brać je personalnie do siebie
i karmić nimi nasze obolałe ego, zrobimy z nich narzędzie do
własnego rozwoju i jednocześnie damy szansę drugiej stronie,
aby mogła się skupić na własnych granicach i poczuć komfort
w tej wspólnej przestrzeni.
Jeden z koni, z którym pracowałam, należał do tej ostatniej
kategorii, do tych tzw. trudnych przypadków. Niezależny, inteligentny, odważny i samodzielnie myślący, jednocześnie na poziomie emocji był dość wrażliwy i delikatny, choć na zewnątrz,
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zwłaszcza na poziomie zachowań, sprawiał wrażenie „gruboskórnego”. Jak pozostali przedstawiciele jego gatunku od początku
wiedział, gdzie są jego własne potrzeby ulokowane „tu i teraz”
oraz granice bezpieczeństwa i komfortu – tego fizycznego i emocjonalnego. I stawiał je w sposób szczery i wyraźny, choć w moim
mniemaniu mało delikatny. Problem polegał na tym, że to ja nie
wiedziałam, gdzie są moje granice, że wszystkie moje działania
względem tego konia ograniczały się do porządkowania jego
zachowań w sposób, który jak mi się wydawało zapewniłby mi
samej poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Przez pryzmat tych
zachowań trudno mi było dostrzec subtelne sygnały ostrzegawcze, traktowałam je jako złośliwość czy atak. I rzeczywiście, już
za moment taką formę przyjmowały, prowokowane i podsycane
moją kolejną odpowiedzią, moim zachowaniem. Niejako na moje
własne życzenie. Z lekcji na lekcję coraz bardziej uświadamiałam
sobie, że mylę moje „potrzebuję” z moim „chcę” w odniesieniu
do celów treningowych czy nakładanych na tego wierzchowca
(a potem także na pacjentów lub jeźdźców) moich własnych
oczekiwań. Myliłam poczucie mojej własnej wartości z poczuciem pewności siebie. To dlatego wcześniej wyznaczałam swoim
koniom ciągle jakieś granice, zamiast stawiać je wyraźnie sobie,
w oparciu o świadomość moich własnych potrzeb, ulokowanych
„tu i teraz”, w danej sytuacji, w danym momencie.
Obecnie istotna jest dla mnie świadomość własnych potrzeb,
emocji, granic czy strategii działania – nie w przeszłości, nie
w ramach oczekiwań i przewidywania na przyszłość, ale tu i teraz,
w danej chwili, w tej konkretnej sytuacji, w tym jedynym, niepowtarzalnym momencie. Moim zdaniem tylko w taki sposób, w relacjach z końmi czy z ludźmi, możemy współtworzyć bezpieczną
przestrzeń, w której obie strony mogą uczyć się wzajemnego
poszanowania własnej i cudzej przestrzeni.
Kolejną rzeczą, którą warto sobie uświadomić, jest to, iż
nie jesteśmy w stanie zaspokoić tak do końca cudzych potrzeb.
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W związku z tym, na poziomie tworzenia przestrzeni rozwojowej
czy relacji to nie ja jestem za zaspokojenie tych cudzych potrzeb
odpowiedzialna. Dlaczego? Ponieważ to istota stojąca po drugiej
stronie relacji wie tak naprawdę najlepiej, co w danym momencie
czuje i czego potrzebuje. Kiedy pracuję z pacjentem czy z koniem
będę oczywiście dopytywać, doprecyzowywać. W oparciu o moją
spójną, nieoceniającą postawę i czytelną, wynikającą z obserwacji
informację zwrotną, będę tworzyć bezpieczne warunki, w których
istota owa uświadomi sobie bądź odkryje własne uczucia czy
potrzeby, które pojawiają się w danej sytuacji. Mogę pomóc w ich
nazwaniu, mogę współuczestniczyć w odnalezieniu dostępnych
bądź stworzeniu nowych strategii na zaspokojenie zaistniałej potrzeby. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wiem, o jakich potrzebach
rozmawiamy w danej chwili, bo istota stojąca po drugiej stronie
tej relacji właśnie dokładnie je określiła, kierując się własnymi
odczuciami, obserwacjami, własnymi kryteriami komfortu, a ja
uważnie, bez założenia, że przecież wiem, bez filtrowania, bez
oceny, bez generalizacji wysłuchałam/zaobserwowałam, co ma
mi do powiedzenia. Daję tym samym istocie owej takie samo co
sobie prawo do posiadania własnych odczuć, potrzeb, emocji, do
działania w zgodzie z jej własnymi aktualnymi możliwościami.
Od czasu, gdy to zrozumiałam, gdy zaczęłam się skupiać na
obserwowaniu i odkrywaniu siebie, na dbaniu o własny komfort,
o umiejętność rozpoznawania, nazywania i zaspokajania własnych potrzeb, tych emocjonalnych i tych fizycznych, od kiedy
w zgodzie z wyżej wymienionymi elementami zaczęłam rozwijać
swoje własne możliwości, określać wyraźnie i przesuwać moje
własne granice, relacje z moimi końmi zmieniały się z dnia na
dzień jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zwłaszcza wtedy, gdy w danej chwili nie pracowałam nad koniem tylko wspólnie z koniem. Kiedy przestałam zmieniać bądź porządkować jego
ruchy czy zachowania w oparciu o moje kryteria, w granicach
mojego komfortu czy bezpieczeństwa. Skończyła się bierność
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i ciągłe przepychanie się albo walka o to, kto, na ile i kiedy może
wejść w cudzą strefę komfortu. Wróciła ciekawość, uważność
i zaangażowanie.
Kiedy uważnie obserwuję siebie, potrafię zauważyć, kiedy
zbliżam się do swoich granic. W tej chwili, w relacjach z końmi
komunikuję to często już na poziomie podświadomym. Wciąż
pracuję nad tym, by moje komunikaty coraz bardziej spójnie odnosiły się do danej chwili, danego momentu – w tym pomagają
mi same konie, dając mi informację zwrotną, stanowiąc lustrzane
odbicie tej precyzji i spójności. Coraz szybciej i dokładniej potrafię
uświadomić sobie i nazwać te moje potrzeby, stany emocjonalne, odczucia, dając sobie prawo do tego, żeby były, bo – są moje,
szczere, prawdziwe, stanowią część mnie, mojego JA. Przestałam
zakładać maski, przestałam zastanawiać się jak koń to odbierze,
czy mnie zaakceptuje, czy się nie zezłości, nie zasmuci, nie obrazi,
czy nie oceni moich reakcji i zachowań przez pryzmat tworzonych
przez siebie misternie wyobrażeń na temat mojej osoby i oczekiwań
odnoszących się do mojego funkcjonowania. Dzięki temu, nawet
w relacjach z tymi „najtrudniejszymi” i w teorii najmniej współpracującymi osobnikami, z dnia na dzień zaczął znikać strach
i wynikająca z niego agresja oraz przemoc, także ta emocjonalna.
Coraz mniej było niepewności i dyskomfortu. Dzięki temu, stając
naprzeciw siebie, przestaliśmy wkładać energię i uwagę w ciągłe
wzajemne upewnianie się co do miejsca przebiegu naszych granic
oraz w próby kontrolowania i porządkowania siebie nawzajem.
W miejsce chaosu zaczęło pojawiać się wzajemne zaufanie.
Zawsze zachęcam trenerów, terapeutów, konie, pacjentów
do szukania własnych rozwiązań. Ale to nie oznacza, że zawsze
i wszędzie musimy przeć przed siebie i forsować na siłę swoje
własne granice. Do tego również potrzeba nam świadomości
potrzeb, naszych granic i możliwości. Na naszej drodze z pewnością staną takie konie, pacjenci bądź inni ludzie, w obecności
których, mimo iż intensywnie szukamy sposobów, nie będziemy
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w stanie nijak zaspokoić swoich potrzeb – bezpieczeństwa, integralności bądź jakichkolwiek innych. W takiej sytuacji, zamiast
podchodzić do tematu ambicjonalnie albo udowadniać winę za
niepowodzenia tej drugiej stronie, należy zadać sobie fundamentalne pytanie: Czy to oznacza, że muszę tkwić w tym konkretnym
układzie, w tej konkretnej relacji? Ja osobiście NIE MUSZĘ, NIE
CHCĘ I NIE POTRZEBUJĘ! I potrafię dać sobie na to zgodę. Po
prostu w oparciu o świadomość swoich potrzeb, emocji, strategii
postępowania w powiązaniu z moją aktualną wiedzą, umiejętnościami czy możliwościami podejmuję świadomą decyzję o wyjściu z takiej formy współpracy, współzależności, układu, relacji,
bo mimo podjętych prób widzę, że ten konkretny układ w tym
konkretnym momencie żadnej ze stron się nie przysłuży. W takiej
sytuacji jest to najlepsza możliwa forma pomocy, najlepsze co
mogę zrobić dla nas obojga. Taka świadoma decyzja, taki sposób
postępowania daje szansę, zarówno trenerowi/terapeucie, jak
i podopiecznemu, na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa,
odzyskanie równowagi i odnalezienie innych możliwości, innej
przestrzeni, w której znowu obie strony odzyskają możliwość
rozwoju w maksymalnym zakresie, na miarę własnych aktualnych możliwości, zamiast wzajemnie ograniczać swój rozwój
lub co gorsze ukierunkowywać całe siły i energię na działania
destrukcyjne typu wzajemne „przepychanie się” i walkę. Co się
wtedy stanie? Ja zacznę pracować z innym koniem, pacjent z innym terapeutą i jest to jak najbardziej w porządku. Dzięki temu
przestanę wzbudzać w sobie poczucie winy. Przestanę również
obwiniać za niepowodzenie całej sytuacji treningowej czy terapeutycznej konia, czynniki zewnętrzne, swojego podopiecznego, jego rodzica, usprawiedliwiając się i oszukując samą siebie
w kwestii moich aktualnych granic, mojego aktualnego poziomu
wiedzy czy umiejętności. Szczerość w stosunku do samego siebie
warunkuje naszą szczerość i spójność naszych zachowań w stosunku do pozostałych stron pozostających w danej relacji.
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No dobrze, to kiedy w takim razie przekraczać te granice?
Cóż, ja osobiście robię wszystko, aby przekraczać granice świadomie, powiem szczerze, że robię to nawet bardzo często, ale
dotyczy to głównie MOICH WŁASNYCH GRANIC i robię to dla
siebie samej, nie zaś po to, żeby udowodnić cokolwiek koniowi
(pacjentowi, jeźdźcowi). Robię to, żeby sprawdzić, czy te moje
granice wciąż są w tym samym miejscu, czy też może udało mi się
je już gdzieś znowu przesunąć, powiększyć tę moją strefę komfortu o jakieś nowe umiejętności, możliwości. I jestem w stosunku
do siebie absolutnie szczera, choć te konfrontacje ze sobą bywają
często dość bolesne, zwłaszcza na poziomie ego. Co jakiś czas,
w sposób świadomy i kontrolowany, prowokuję także konie bądź
podopiecznych, aby sprawdzili, gdzie są ich granie (emocjonalne, fizyczne – związane np.: z zakresem bądź szybkością ruchu,
gotowością do wyjścia z własnej strefy komfortu, gotowością do
zmiany niedziałającej w danej sytuacji strategii działania itp.),
i próbowali je przekroczyć. Poznanie tych granic służy mi także
do ujawnienia zachowań niepożądanych, mogących towarzyszyć
przekroczeniu owych granic. Zapobiegam tym samym powstawaniu niebezpiecznych zachowań w trakcie zajęć, gdyż to stanowi
o bezpieczeństwie pacjenta. Zapobiegam na poziomie mojego
zachowania względem konia, nie zaś na poziomie zachowania
samego konia.
Konie robią to samo w relacjach ze mną, z innymi końmi
w stadzie i wiem, że także potrzebują poszanowania swojej przestrzeni, aby mogły tam działać w zgodzie ze sobą i miały szansę
sprawdzenia i uruchomienia swoich maksymalnych w danym
momencie możliwości, w komforcie i zaangażowaniu (zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i fizycznym). To nieodłączny element rozwoju, procesu, który wciąż się toczy w każdym
z nas z osobna, a w związku z tym także we wspólnej przestrzeni,
we wspólnej pracy, we wspólnej relacji. Każdy uczestnik relacji
z każdym kolejnym spotkaniem coś do tej relacji wnosi. A każda
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kombinacja trenera z koniem, terapeuty z pacjentem, zespołu
terapeutycznego tworzy zupełnie inną, unikalną i niepowtarzalną
przestrzeń do rozwoju.
Co konie wnoszą w te treningi, lekcje, spotkania, relacje?
Co są gotowe dać tak naprawdę każdemu z nas? Za każdym razem oferują nam swoją szczerość, swoją spójność, swoją uważną
obecność w odniesieniu do „tu i teraz” i kompletny brak oceny.
Bardziej komfortowych warunków do budowania relacji i rozwoju stworzyć się chyba nie da. Dopóki na poziomie wartości, przekonań, intencji i potrzeb jestem równie uważna, spójna i szczera,
dopóki wspieram rozwój tych elementów na poziomie wiedzy,
narzędzi czy umiejętności, dla konia nie ma znaczenia czy stoję
obok niego na własnych nogach, czy siedzę i poruszam się przy
nim na wózku, używając do tej komunikacji wydawałoby się tylko
kawałka własnego ciała. Dane mi było tego doświadczyć, kiedy
pracowałam z końmi jako pełnosprawny trener, kiedy szukałam
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różnych rozwiązań, przygotowując konie do pracy z osobami
z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną. Doświadczyłam tego również osobiście, kiedy siedząc na wózku i trzymając
uwiąz w ręku pojechałam ze swoją klaczą na mój pierwszy w życiu
spacer bez nóg. Nie było żadnej niepewności, żadnego zawahania,
nie pojawiły się żadne pytania tudzież wątpliwości w stylu: „Jak
to teraz będzie?”, „Czy to się w ogóle uda?”, „Przecież to niebezpieczne, niewykonalne, trudne” etc. Przez moment wzrosła w nas
ciekawość i uważność w stosunku do naszych aktualnych potrzeb
na poziomie:
• integralności – dla każdej z nas to była nowa sytuacja, każda z nas chciała więc mieć możliwość wypróbowania różnych
ruchów, które przychodziły nam do głowy. Na przykład podczas
skręcania ja spróbowałam wycofać się na wózku i zrobić koniowi
przestrzeń do zawracania przed sobą, a moja klacz postanowiła
sprawdzić, czy w takiej sytuacji nie będzie jej łatwiej i wygodniej
obejść wózek dookoła. Po wielu różnych próbach okazało się, że
obie wersje są możliwe do wykonania dla nas obu, a wybór tej
właściwej w danym momencie był uzależniony tylko od przestrzeni, jaką dysponowałyśmy podczas skrętu czy zawracania.
• autonomii – mimo mojej gotowości do ruszenia naprzód,
koń gotów nie był, bo okazało się, że na wózku ruszam dużo
szybciej niż na piechotę, przez co koń miał za mało czasu na
przeorganizowanie ciała do łagodnego ruszenia. Kiedy zaś ruszał
gwałtownie, bo mimo wszystko bardzo chciał za mną nadążyć,
wówczas dla odmiany szarpał za uwiąz i w pierwszych 2–3 krokach, zanim nie odzyskał własnej równowagi, ciągnął mnie na
wózku za sobą, co przestawało być bezpieczne i komfortowe dla
mnie, a w konsekwencji także dla konia. Kiedy bowiem traciłam
kontrolę nad wózkiem, niespodziewanie zajeżdżałam koniowi
drogę albo obijałam się o jego boki lub nogi. Wystarczyło, abym
dając sygnał do ruszenia łagodniej i wolniej pochyliła własne
barki do przodu. Mnie było dużo łatwiej i lżej uruchomić wó-
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zek z pozycji stój, a koń zyskiwał tym samym więcej czasu na
uporządkowanie równowagi we własnym ciele. Obie ruszałyśmy
w komforcie, obie byłyśmy na to gotowe, dzięki czemu łatwo nam
było utrzymać wspólny tor i tempo ruchu.
• współzależności – „Chcę z tobą pobiec, ale kiedy ruszamy
kłusem, potrzebuję więcej przestrzeni pomiędzy tobą na wózku
a moim ciałem” – powiedziała moja klacz. Ja zaś potrzebowałam
skupić się bardziej na utrzymaniu rozpędzonego wózka w linii
prostej oraz wyhamowaniu go podczas przejścia do stępa czy
zatrzymania, ponieważ dużym wyzwaniem okazało się jednoczesne opanowanie mojego ciała podczas ruszenia/zatrzymania
(kąt wychylenia moich barków), włożenie większej energii i siły
w napędzanie rękoma kół, równe napędzanie obu kół w celu
zachowania linii prostej oraz trzymanie konia na uwiązie. Dwukrotnie podczas hamowania wypuściłam linkę z ręki, ponieważ
czułam, że tracę kontrolę nad działaniami własnego ciała i wózek
odjeżdża w bok od klaczy, a nie chciałam zaburzyć jej rytmu
i równowagi ani, co gorsza, jej szarpnąć. Ponieważ ona pozostała w komforcie i wciąż była uważna, zaczynała hamować sama,
jak tylko zauważyła, że zostaję z tyłu. A potem zatrzymywała się
i czekała, aż do niej dojadę, pozbieram i uporządkuję to, co mi
się pogubiło, abyśmy mogły znowu razem ruszyć przed siebie.
Potrzebowałyśmy raptem dwudziestu minut, aby znaleźć
nowe strategie, nowe rozwiązania, które pozwoliłyby nam zrealizować wspólny cel, jakim było poruszanie się obok siebie w sposób komfortowy i bezpieczny dla obu stron. Dwadzieścia minut
wzajemnej intensywnej uważności na własne potrzeby oraz szczerej i spójnej komunikacji, ukierunkowanej na granice dotyczące
naszych aktualnych, związanych z tą konkretną sytuacją, możliwości i ograniczeń. Potem już obie mogłyśmy się cieszyć tym, że
znów robimy coś razem i podobnie jak wcześniej sprawia nam
to dużo frajdy. Wiele bym dała, żeby porównywalny poziom
świadomości własnych potrzeb i granic, a tym samym spójności
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i szczerości, każdy z nas potrafił sobie podarować. Wiele bym
dała, żeby taki poziom uważności, spójności, szczerości, a tym
samym bezpieczeństwa, osiągnąć w relacjach międzyludzkich.
Podobno nie można nikomu dać czegoś, czego się nie ma, i podobno zawsze dostajemy to, co sami dajemy. Można to odnieść
do sytuacji życiowych, ale też treningowo-terapeutycznych.
Serdecznie Was zachęcam do świadomego tworzenia oraz
wypełniania tych przestrzeni. To Wy – jako trenerzy, terapeuci,
partnerzy w zespołach oraz relacjach jesteście za nie odpowiedzialni – mając na uwadze dobro pacjentów, ich rodziców, koni,
a nade wszystko samych siebie.

Fot. A. Magner i A. Płóciennik
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s. Monika Kulawińska FSK

30 lat po katastrofie w Czarnobylu

D

rogi czytelniku, być może rozczarujesz się, bo w artykule nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące wielu pytanie:
„Czy elektrownia w Czarnobylu była potrzebna?”. Nie zamierzam wypowiadać się na temat sensowności energetyki jądrowej.
Wraz z uczniami klasy 1 Technikum i 1 Liceum naszego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego podjęliśmy próbę pracy badawczej,
aby sprawdzić, jaki ślad katastrofa w Czarnobylu pozostawiała
w naszej okolicy. Pragnę przedstawić wyniki naszych badań.
Rozpocznę od relacji z przebiegu tego projektu, spisanej przez
ucznia – Kamila Wiśniewskiego.
„Cały pomysł narodził się w zeszłym roku, kiedy to po
raz pierwszy mieliśmy sposobność odwiedzić Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wizyta cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że pan doktor Maciej Chotkowski,
adiunkt Zakładu Chemii Fizycznej, i s. Monika, nauczycielka
fizyki i chemii, postanowili kontynuować projekt Badania
izotopów radioaktywnych w glebie na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego”.

W wyniku katastrofy w elektrowni w Czarnobylu doszło do
emisji znacznych ilości substancji promieniotwórczych i skażenia rozległych terenów. Wiele radioizotopów nadal istnieje, jak
izotopy plutonu i strontu albo cezu. Niektóre promieniotwórcze
izotopy zdążyły się już rozpaść: np. promieniotwórczy jod 131J,
który po dwóch miesiącach znikł prawie zupełnie. Czy powinniśmy się zatem obawiać?
W 30. rocznicę wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu
wraz z młodzieżą ze Szkoły Ponadgimnazjalnej chcieliśmy się
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dowiedzieć, jakie jest aktualne stężenie radioizotopów zarówno
naturalnych, jak i sztucznych w glebie w okolicach Sierakowa na
terenie Puszczy Kampinoskiej, na skraju której mieszkamy.
Zasadniczo, od zarania dziejów jesteśmy narażeni na działanie promieniowania naturalnego, które istnieje niezależnie
od działalności człowieka. Promieniowanie to pochodzi z przestrzeni kosmicznej oraz ma swoje źródło w skorupie ziemskiej.
Niektóre radionuklidy znajdują się również w człowieku. Istnieją
w tkankach, kościach, nerkach czy tarczycy. Trafiają tam z otaczającego nas środowiska drogą oddechową i pokarmową. Naturalne radionuklidy są więc wszechobecne na Ziemi. Sztuczne
źródło promieniowania to: badania medyczne, przemysł jądrowy
i awarie w elektrowniach.
Dzięki uprzejmości dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego pana mgr. inż. Mirosława Markowskiego 21 kwietnia
2016 r. pobraliśmy 7 porcji gleby. Oto fragment relacji Kamila:
„Wyprawa przebiegła pomyślnie i zakończyła się pełnym
sukcesem. Gdy już dotarliśmy na małą polankę, na której mieliśmy kopać, przy pomocy sznurka i patyka wytyczyliśmy okrąg
o promieniu jednego metra. Następnie, wspomagając się żelaznym walcem bez podstaw, wbijając go w ziemię wyżłobiliśmy
koło, we wnętrzu którego mieliśmy kopać. Po odrzuceniu zewnętrznej warstwy – darni, zabraliśmy się do kopania.
Pobraliśmy sześć próbek z obwodu okręgu i jedną z jego
środka. Po zapakowaniu całej zebranej gleby do plecaka, i posileniu się czekoladą, mogliśmy udać się w drogę powrotną.
A to był jedynie przedsmak naszych dociekań. Najciekawsze
bowiem miało dopiero nadejść…
Niewielu ludzi ma okazję widzieć spektrometr promieniowania gamma. Niewielu również może z nim eksperymentować. My natomiast mogliśmy się z nim zapoznać, dzięki
uprzejmości Pana Doktora, który zaprosił nas do laboratorium radiochemicznego Wydziału Chemii UW”.
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W laboratorium pobrany przez nas materiał był suszony przez
16 godzin w temperaturze 105°C. Tak przygotowaną próbkę poddano analizie. Uzyskano widmo promieniowania gamma, w którym zidentyfikowano radionuklidy, zaznaczone na wykresie.
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Otrzymane dane trzeba było porównać z danymi przedstawianymi przez Centralne
Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Do tego celu wykorzystaliśmy monitoring stężenia
radionuklidów w glebie udostępniony na stronie internetowej CLOR. Monitorowanie sytuacji
radiacyjnej w Polsce polega na prowadzeniu pomiarów mocy dawki promieniowania gamma na
terenie kraju oraz pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych.
Otrzymane wartości oznaczonych radionuklidów pochodzenia naturalnego i sztucznego
przedstawia tabela:
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Na podstawie otrzymanych wyników mogliśmy stwierdzić,
że wartości oznaczonych radionuklidów nie odbiegają znacząco od wartości charakterystycznych dla obszaru województwa
mazowieckiego1,2.
Nasz uczeń, relacjonując przeprowadzony projekt badawczy,
powiedział:
„Pan Doktor przedstawił nam wyniki pomiarów. Opowiedział, ile różnych pierwiastków jest w glebie, którą wykopaliśmy. Tam też mogliśmy obejrzeć urządzenia, z jakimi na
co dzień pracują chemicy. Niestety był to już koniec naszych
chemicznych wojaży. I tak, pełni nowej wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim z poczuciem miło i pożytecznie
spędzonego czasu wróciliśmy do szkoły. Tegoroczna wizyta
stała się też argumentem całkowicie potwierdzającym taką
formę nauki. To naprawdę dobry pomysł. Wiedzę nabywamy w może nieco niekonwencjonalny, lecz na pewno bardzo
ciekawy i przyjemny sposób, będący znakomitą alternatywą
dla szkolnych ławek. Mamy nadzieję, że Wydział Chemii uda
nam się odwiedzić jeszcze niejeden raz”.
Właściwie na tym moglibyśmy zakończyć rozważania o promieniowaniu wokół nas, ale być może zastanawiamy się, jaka jest
aktywność cezu w innych województwach w Polsce.
Poniższy wykres przedstawia średnie wartości 137Cs w kBq/m2
w próbkach gleby pobranych w poszczególnych województwach
w październiku 2010 r.

1

Atlas Radiologiczny Polski 2011, GIOS CLOR, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Warszawa 2012.
2
K. Isajenko, B. Piotrowska, M. Fujak, M. Kuczbajska, A. Kiełbasińska,
Monitoring stężenia 137Cs w glebie w latach 2010–2011. Etap IV, CLOR Zakład
Dozymetrii, Warszawa 2012.
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Najwyższe poziomy, obserwowane na południu Polski, spowodowane są intensywnymi lokalnymi opadami deszczu występującymi na tych terenach podczas awarii czarnobylskiej.
Można też zauważyć, że zawartość izotopu cezu w glebie po
wybuchu czarnobylskim ulega powolnemu spadkowi. Tabela
poniżej przedstawia zmiany stężeń radionuklidów naturalnych
w powierzchniowej warstwie gleby w Polsce w latach 1988–2012.
Rok

Średnie stężenie 137Cs w kBq/m2

1988
1992
1996
2000
2004
2008
2010
2012

4,64
4,24
3,65
3,20
2,54
2,10
1,93
1,53
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Natomiast poniższy wykres przedstawia krzywą rozpadu promieniotwórczego, która pozwala przewidzieć, ile jąder izotopu
pozostało po określonym czasie. Każdy izotop promieniotwórczy posiada swój czas połowicznego rozpadu (T). Jest to czas,
po jakim aktywność danego izotopu promieniotwórczego (Ao)
spadnie do połowy swej początkowej wartości. Czas dla izotopu
137
Cs wynosi 30 lat (T = 30 lat).

Od wybuchu w elektrowni upłynęło 30 lat, możemy zatem
określić ilość jąder pozostałych w glebie. Zgodnie z danymi z tabeli na str. 81 w 1988 r. stężenie Cs wynosiło 4,64 kBq/m2; na
podstawie wykresu po 30 latach aktywność izotopu powinna
zmaleć o połowę (Ao/2). Istotnie, stężenie tego izotopu w glebie
zmalało o połowę i wynosi ok. 2 kBq/m2.
Wszystkie te informacje pozwalają na wyciągnięcie wniosku,
że od wybuchu w elektrowni w Czarnobylu do Polski nie dotarło
żadne nowe źródło promieniowania. W innym przypadku stężenie Cs byłoby większe niż przewidziane przez krzywą rozpadu.
Każdy, kto chciałby poznać aktualny stan radiacyjny Polski,
takie informacje może uzyskać każdego dnia, zaglądając na stronę internetową Państwowej Agencji Atomistyki.
Życzymy zatem wielu twórczych poszukiwań i odkryć.

Z warsztatu teologa
ks. Alfons J. Skowronek

Pierwsze i najważniejsze Przykazanie

K

tóre spośród wszystkich Przykazań jest największe? Czy
jest to pytanie, które nas w ogóle interesuje? Dzisiaj skłonni
bylibyśmy raczej do zapytania o realizację jakiegoś konkretnego
życiowego zadania, jakie stanęło przed nami. I tak pytanie, które
dziś mamy na języku, mogłoby raczej brzmieć: Boże, czego Ty
właściwie ode mnie chcesz, czego Ty po mnie się spodziewasz?
Na co Ty liczysz?
Ilekroć formułujemy pytania natury religijnej, obierają one
częstokroć inny kierunek: Czego oczekuję od Ciebie ja osobiście,
Boże Ty mój? Owszem, ilekroć stawiamy sobie pytania religijne,
wówczas zdają się one podążać w zgoła inną przestrzeń: Na co
liczę ja, kiedy zwracam się do Ciebie, Boże Ty mój? Co zyskuję
ja osobiście, kiedy wierzę? Co niesie dla mnie na przykład nabożeństwo, w którym uczestniczę? Jeżeli nie przynosi mi nic, wtedy
rezygnuję. Całe nasze modlitewne nastawienie zdaje się wtedy
posuwać raczej w tym kierunku, iż to Bóg sam ma zatroszczyć się
o to, aby mi się dobrze wiodło. Ale wtedy zdaje się to być religia
komfortowego samopoczucia. Czy wiara jest darem dla mnie
samego, darem wybitnie osobistym? Pytanie: „Które spośród
wszystkich Przykazań jest największe?”, jakie stawia pobożny
uczony w Piśmie, jest ważne – czy również i dla mnie? Tutaj daje
o sobie znać niecierpliwe oczekiwanie. Warto je sobie uświadomić i potraktować z całą powagą. Odpowiedź Jezusa prowadzi
nas z miejsca ku innej trudności, czytamy bowiem, co następuje:
„To jest największe i pierwsze przykazanie: Będziesz miłował
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Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego!”.
Kiedy słyszymy tę odpowiedź, rychło możemy stać się bezradni. Miłować Boga – jak to ma wyglądać? Wówczas szybko
zwracamy się do drugiego obrazu: do miłości bliźniego. Nie jest
to z pewnością krok fałszywy, albowiem dobra i pewna droga do
Boga prowadzi poprzez miłość bliźniego. A jednak Jezus wymienia inny porządek rzeczy i eksponuje jako pierwszy jego element
– właśnie umiłowanie Boga.
Miłość Boga – jak to się dzieje?
Po pierwsze, miłowanie Boga nie jest łatwym uczuciem. Miłości Boga nie można mylić ze wzniosłymi odczuciami. Miłości
Boga nie sposób utożsamiać z „miłością romantyczną”, jak to
dzieje się między kobietą i mężczyzną. Droga miłości Bożej to
proces, który trwa przez całe życie, wyciska swe piętno na moim
obrazie świata.
Możemy wyodrębnić dwa etapy w dojrzewaniu do miłości
Boga. Pierwszy krok sprowadza się do wysiłku uświadomienia
sobie obecności Boga we własnym życiu. Bożą obecność odkrywam w całkiem codziennych rzeczach i doświadczeniach
mojego życia. Wielu ludzi tęskni za „nadzwyczajnymi przeżyciami”, które ukazywałyby bez cienia wątpliwości i jednoznacznie obecność Boga w codzienności. Można raczej liczyć się
z faktem, iż tego typu doświadczeń nie będziemy przeżywali.
Na czymże miałyby one polegać? Że usłyszymy wyimaginowany
głos, który nam obwieści nadzwyczajne objawienia? Że objawi
się nam Bóg? On ogarnia nas rzeczywistością, którą jest moja
rodzina w szerszym tego słowa znaczeniu, moja praca, moje
własne predyspozycje. Że objawi się nam sam Bóg? Bóg bierze nas w swe ramiona w otaczającej nas rzeczywistości, którą
może być moja rodzina lub wspólnota osób mieszkających pod
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jednym dachem, mój roboczy dzień, moje psychiczne uwarunkowania. Zatem dojrzewanie na drodze wiary sprowadza się do
szukania Boga, Jego głosu, Jego obecności w szarzyźnie powszedniego dnia. Pierwsze kroki ku Bożej miłości sprowadzają się
do wysiłku i gotowości otwarcia się na Boże wezwanie, na Jego
wszechobecność w moim życiu.
Drugi krok to szczerość i otwarcie się na spojrzenie Boga,
gotowość do rozpoznania wszystkich wykroczeń, które w moim
życiu blokują do Niego dostęp. Ewangelia nazywa tę postawę
permanentną gotowością ku nawróceniu.
Obydwa owe kroki: gotowość rozpoznania obecności Boga na
ścieżkach mego żywota i wszelkich mych grzesznych zachowań
z intencją ich skorygowania prowadzą mnie prostą drogą do
szeroko otwartych podwoi Bożej miłości.
Zasadnicze podstawy życia
Założenie dla tak pojętej drogi stanowią dwie fundamentalne
życiowe postawy. Po pierwsze potrzebne jest skryte wstąpienie na
raczej wąską ścieżkę do własnego wnętrza, gotowość do otwarcia
się w milczącej modlitwie na Boga i upraszanie Jego obecności
we własnym życiu w posłuszeństwie i bacznym wsłuchaniu się
w Niego.
Po wtóre wymagane jest spojrzenie na Jezusa, który z miłości
do Boga i w posłuszeństwie wypełnił swoje życie stosownie do
Jego woli. Jeżeli pozwolę się Bogu prowadzić – bez nadużywania
Go do mych osobistych interesów – i okażę Mu posłuszeństwo
i gotowość do przyjmowania losów własnego życia w wierze
i pełnej ufności, wbrew wszelkim ciemnościom, z wszystkimi
powątpiewaniami, wówczas będę sam wzrastał na mojej drodze
Bożej miłości.
Rzeczą najważniejszą jest: umiłowanie Boga – całym sercem,
całą duszą i ze wszystkich sił. Ten rodzaj umiłowania Boga nie
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jest łatwy do osiągnięcia. Angażuje całego człowieka, który dzięki
temu może osiągnąć pełnię życia.
W Dekalogu – czyli w Dziesięciu Przykazaniach – nie są ujęte
zachowania się człowieka w ruchu ulicznym, problemy ochrony
środowiska i naszej współodpowiedzialności za ocalenie dzieła
stworzenia, które należy uznać za fundamentalne wyzwanie dla
dzisiejszego pokolenia. W politycznych dyskusjach o wartości
i godności ludzkiego życia uderza fakt, że szerokie kręgi społeczeństw nie boją się m.in. dokonywać selekcji ludzkich embrionów, co jest równoznaczne z wyniesieniem człowieka do rangi
sędziego rozstrzygającego sprawy życia i śmierci. Nie tu jednak
miejsce na rozwijanie tego zagadnienia.
Zamknijmy luźne te uwagi modlitwą:
Boże, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Ty mnie wybawiłeś,
Panie, Ty wierny Boże. Zachowaj mnie w Twej łasce. Osłaniaj
mnie w cieniu Twoich skrzydeł. Sławię Ciebie, który byłeś, który
jesteś i który przychodzisz. W Twoje ręce oddaję ducha mego
teraz i na wieki wieków. Amen.

Święto ośrodka
s. Jana Maria Ściga FSK

Drogi, drożyny i dróżki
Przedstawienie na Święto Ośrodka 13 maja 2016 r.
(scenariusz)
SCENA I
/Kurtyna zasłonięta. Słychać odgłos pisania na maszynie czarnodrukowej. Na tle tego dźwięku odsłania się kurtyna. Między
drugim a trzecim planem zawieszone białe płótno, na którym
z rzutnika wyświetlone jest zdjęcie Matki Czackiej.
Plik audio – fragment z ostatnich słów Matki Czackiej, nagrany
przez p. Halinę Winiarską./
Tak mi potrzeba serca. Czułość lat dziecinnych i młodzieńczych
mnie odstąpiła. Na stare lata zostałam taka samotna. Ja wiem,
wszyscy tacy dobrzy jesteście dla mnie, ale dużo się oziębiło, bo
temperatura ogólna się oziębiła. Trzeba, żebyśmy się wszyscy
nauczyli tej prostej, Bożej serdeczności, żeby to prosto szło od
Boga przez nas do ludzi i od ludzi do nas.
Wszyscy są bardzo zajęci i mało się sercem z ludźmi dzielą, a to
tak potrzebne ludziom. Bo dużo jest ludzi, którzy mają miłość,
ale atmosfera świata jest taka, że wszystko mrozi, wszystko lodem
skrapia, dlatego jest tak trudno wszystkim i wszędzie. To jest
wszystkich nas nieszczęściem, że ludzie tak się nauczyli siebie pozbawiać serca, że i z innymi się nie dzielą. Dawniej ludzie więcej
się sercem dzielili, bo czuli sami potrzebę serca naokoło siebie.
Jezu, rozdawaj serce Twoje pełne. Rozlewaj i stwórz atmosferę
serca wszędzie, gdzie Ty jesteś i gdzie ktokolwiek z naszych lu-
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dzi jest. Wszyscy potrzebujemy serca. Nie trzeba, żeby miłość
była nudna, ale Boża. Pełna inicjatywy i miłości Bożej. To wtedy
wszystkim z tym będzie dobrze, a wszystkim serce jest potrzebne.
Serce jest może najpotrzebniejszą rzeczą na świecie.
/muzyka/
SCENA II
W DRODZE NA ZAJĘCIA
/Na scenę wchodzą uczniowie, którzy zmierzają na zajęcia; dziewczyna ma na plecach gitarę w pokrowcu, chłopcy idą z laskami,
pani ciągnie przedszkolaka na koniu na biegunach, chłopiec niesie
piłkę do goalballa.
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Na pierwszym planie dziewczynka siedzi na stołeczku i zakłada
buty. Stoi przy niej siostra wychowawczyni. Dziewczynka markuje,
nie spieszy się, ogląda buta z jednej i z drugiej strony./
Siostra: Paulinko, zakładaj buty, idziemy na terapię widzenia.
Dziewczynka: Zakładam, zakładam. /ale nadal się nie śpieszy/
Siostra: Paulinko, pośpiesz się, proszę.
Dziewczynka: Dobrze siostro, dobrze.
Siostra /lekko zniecierpliwiona/: Paula, chciałabym, żebyś się naprawdę pośpieszyła. Już nas czas goni! Rozumiesz? CZAS NAS
GONI!
Dziewczynka: A ja chciałabym, żeby dzisiaj wygrał…
/Siostra bierze dziewczynkę za rękę, wychodzą za kulisy; scena
zapełnia się uczniami, którzy wcześniej szli na zajęcia. Piosenka
„Zajęcia”./
Każdy z nas już myśli o swojej przyszłości
Zdobywając teraz wciąż nowe sprawności
Ćwiczyć i powtarzać, powtarzać i ćwiczyć
Zajęć mamy tyle, że trudno je zliczyć
Codziennie po szkole, jak już obiad zjemy
Na swoje zajęcia z radością biegniemy
Orientacja, basen, zajęcia muzyczne
Wszystko to ciekawe, wszystko dynamiczne
I zimą i latem, sporty uprawiamy
Niejeden w goalballa mecz jeszcze wygramy
Teatr też lubimy, świetna to zabawa
A radość na scenie, kiedy biją brawa
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Terapia ruchowa, terapia widzenia
Sprawność nam poprawia, świat na lepszy zmienia
A hipoterapia, czy dogoterapia
Obawy rozwiewa, lęki nasze stapia
Kiedy czas nas goni, często wygrywamy
Bo w zawodach z czasem motywację mamy
Jak Państwo słyszycie, nudy u nas nie ma
Bo rewalidacja życie nasze zmienia
/wychodzą za kulisy/
SCENA III
ODRABIANIE LEKCJI
/Przy stoliku z maszyną brajlowską siedzi mały chłopak, czyta
w brajlu zapis matematyczny; podchodzi wychowawca i zauważa,
że w zeszycie wpisana jest jedynka./

s. Jana Maria Ściga FSK – Drogi, drożyny i dróżki

91

Chłopiec: Dwa do potęgi czwartej równa się szesnaście, dwa do
potęgi szóstej równa się sześćdziesiąt cztery, dwa do potęgi do
potęgi ósmej…
Wychowawca: Sebastian, masz jedynkę w zeszycie! Co się stało,
przecież jesteś najlepszy z matematyki w całej klasie!
Chłopiec: Proszę Pana, tę jedynkę dostałem za promocję.
Wychowawca: Za co?
Chłopiec: Za promocję. Pani w klasie zrobiła nam dziś kartkówkę
z mnożenia. A ponieważ było to tuż przed obiadem, zrobiłem
się nieco głodny. Wie pan, jak to jest... Kiszki marsza grają, a tu
trzeba liczyć. Więc liczyłem: /rozmarzony głos/ dwa kebaby razy
dwa kebaby równa się pięć.
Wychowawca: Sebciu! Dwa kebaby razy dwa kebaby równa
się cztery!
Chłopiec: A nieprawda. Pięć. Jeśli zamówię cztery kebaby, to jeden
dostanę w promocji!
Wychowawca: Oj, Bastek, Bastek.
Chłopiec: Proszę się nie martwić! Poprosiłem panią, żeby tę jedynkę rozłożyła mi na dziesięć rat…
/Piosenka „Szkoła”/
Ref. Nasza szkoła jest wesoła
		 Choć czasami boli głowa
		 Od nadmiaru wiedzy
1. Co dzień o ósmej rano
Dzwonek z daleka nas woła
Wśród wielu obowiązków
Najważniejsza jest szkoła
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2. W klasach jest nas niewielu
Co dobrym jest fortelem
By drogę edukacji
Przebyć z nauczycielem
3. Niełatwy język ojczysty
Ma swoje liczne wyjątki
Trzeba zakuwać regułki
By odpowiedzieć na piątki
4. Przyjaciół mamy na świecie
I to nam bardzo pomaga
To nas mobilizuje
By językami władać
5. Matma, chemia, fizyka
To istne pole minowe
Jeśli wejdziesz w złą dróżkę
Punktów stracisz połowę
6. Paradoks tkwi w tej sprzeczności
Że chociaż droga to trudna
Każdy chce nią podążać
Bo nauka tu nie jest nudna
7. Chcemy poznawać, doświadczać,
Próbować, badać i śledzić
Teraz możemy zapytać
Potem musimy już wiedzieć
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SCENA IV
LEKCJA ORIENTACJI
/Podczas lekcji orientacji dwóch starszych chłopców chodzi ze swoimi nauczycielkami po scenie; nauczycielki wydają polecenia./
Nauczycielka 1: Szerszy łuk.
Nauczycielka 2: Trzymaj nadgarstek, za miesiąc zdajesz egzamin
i kończysz kurs orientacji.
Chłopiec 2: Tak, marzenia się spełniają!
Nauczycielka 2: Będziesz mógł podróżować czym chcesz i jak
chcesz, poznawać nowe miejsca i nowych ludzi, a przede wszystkim samodzielnie załatwiać swoje sprawy.
Chłopiec 1: Szczęściarz, ja muszę czekać jeszcze rok.
Nauczycielka1: Nie jest tak źle, masz już przecież samodzielne
wyjazdy na określone trasy.
Chłopiec1: No tak, to prawda, co tam rok w porównaniu do tych
wszystkich lat nauki.
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/Piosenka na melodię tanga: „Tango Francesco” – wykonanie: Siewcy Lednicy. Śpiewa solo Piotrek, chłopcy tańczą z nauczycielkami./
Ref.
		
		
		
		

Droga, na której się znajdujemy
Droga, co życie nam odmieni
Zanim pójdziemy w dorosły świat
Dróg pokonamy szmat
Przez lata nauki zajęć tych

1. Zaczęło się, gdy byłem małym chłopcem
I powiem wam, do dzisiaj jestem w kropce
Zajęcia te pokochałem
Bo wtedy już zrozumiałem, że przez nie
Klucz do przyszłości mam już w rękach swych
2. Lecz zdarza się, że czasem brak ufności
Czy uda się pokonać te trudności
Lecz wtedy ona jest twarda
Tłumaczy, uczy, powtarza, że warto
Klucz do przyszłości mam już w rękach swych
/ref. x 2/
/Chłopcy całują nauczycielki w rękę i wszyscy wychodzą za kulisy./
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SCENA V
PRZEDSZKOLAKI

/Na scenę od strony widowni wchodzą przedszkolaki ze swoimi
wychowawczyniami i siostrami; są na pikniku – dzieciaki śmieją
się, coś sobie opowiadają./
Wychowawczyni 1: Dziś mamy okazję posłuchać odgłosów łąki.
Wiosną słychać już pszczoły, które zbierają pyłki z pierwszych
kwiatów. Możemy też usłyszeć kumkanie żab.
/Audio – odgłosy łąki, dzieci przez chwilkę słuchają, chłopiec 1
wstaje i zaczyna śpiewać „Piosenkę Przedszkolaków” przy akompaniamencie – odgłosy łąki zostają w dalekim tle./
Chłopiec 1
Choć mam mało lat
Chcę poznawać świat
Chcę się uczyć,
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Pisać, czytać
I o wszystko wszystkich pytać
Ref. Bo każdy przedszkolak świata jest ciekawy
		 Ma chęć do nauki i chęć do zabawy
/Chłopcy mówią do siebie na tle muzyki/
Chłopiec 1: Co piszczy w trawie?
Chłopiec 2: Kiedy śpiewa kos?
Chłopiec 1: Gdzie mieszka wiewiórka?
Chłopiec 2: Czy żaba ma nos?
/Śpiewają razem/
Choć mam mało lat
Chcę poznawać świat
Chcę się uczyć,
Pisać, czytać
I o wszystko wszystkich pytać
Ref. Bo każdy przedszkolak świata jest ciekawy
		 Ma chęć do nauki i chęć do zabawy
/Nauczycielka zadaje pytania, po każdym pytaniu chłopcy podnoszą rękę w górę./
Kto sam buzię myje?
Kto alfabet zna?
Kto z klocków buduje?
/Chłopcy nie wytrzymują i krzyczą na zmianę/
Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!
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Ref. Bo każdy przedszkolak świata jest ciekawy
		 Ma chęć do nauki i chęć do zabawy
/Wesoły akompaniament, przedszkolaki schodzą ze sceny./
SCENA VI
ZAJĘCIA KULINARNE

/Trzy starsze dziewczyny i trzech starszych chłopców stają na
dwóch krańcach sceny – układ podobny do teleturnieju FAMILIADA. Pomiędzy nich wchodzi nauczycielka zajęć kulinarnych./
Nauczycielka: Mówią, że droga do serca prowadzi przez żołądek.
Może to i prawda, ale jakże odmienne upodobania znajdziemy
w jadłospisie dla pań i jadłospisie dla panów. Nasi uczniowie bardzo cenią sobie zajęcia kulinarne i często z nich korzystają. A gdy
przychodzi weekend, w ramach relaksu, w zaciszu internatowej
kuchenki, powstają kulinarne fantazje…
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Dziewczyna 1: „Generalki” w pokojach zrobione, pranie ogarnięte, możemy się teraz odstresowywać.
Dziewczyna 2: Super, co dzisiaj pichcimy?
Dziewczyna 3: Coś smacznego, lekkostrawnego i niskokalorycznego oczywiście. Może ryż zapiekany z jabłkami?
Chłopiec 1: Ale jestem głodny. Obiad skończył się zaledwie pół
godziny temu, a już włączyło mi się ssanie w żołądku.
Chłopiec 2: Stary, to autosugestia. Ja mam to samo, jak tylko biorę
sztućce do ręki, od razu jestem głodny. A w tym tygodniu mam
dyżur w jadalni; ty wiesz, jaka to męka, myśleć o jedzeniu przy
każdym wycieranym widelcu?!
Chłopiec 3: Dość tego biadolenia. Na dobre popołudnie proponuję ociekającego tłuszczykiem schaboszczaka z frytkami.
Nauczycielka: A gdyby tak połączyć żeńskie i męskie preferencje
w jedną całość? Zobaczmy, co z tego wyjdzie…
Dziewczyna 1: Do zagotowanego mleka dodajemy szczyptę soli
i wsypujemy suchy
Chłopiec 1: kawałek schabu, który dzielimy na dwucentymetrowe
plastry
Dziewczyna 2: i gotujemy przez 15–20 minut bardzo często mieszając
Chłopiec 2: w jajku i bułce tartej. Następnie na rozgrzaną patelnię
Dziewczyna 3: obieramy jabłka i trzemy na grubych oczkach
Chłopiec 1: smażąc z jednej i drugiej strony na złoty kolor
Dziewczyna 1: można dodać cynamon i cukier dla pogłębienia
smaku
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Chłopiec 2: i pokroić na paski, jednocześnie podgrzewając frytkownicę do 150 stopni Celsjusza.
Dziewczyna 2: Kiedy jabłka są już gotowe, w żaroodpornym naczyniu wykładamy kolejne warstwy: ryż – jabłka –
Chłopiec 3: frytki, które smażymy przez 10 minut w rozgrzanej
frytkownicy, a następnie zwiększamy temperaturę do
Dziewczyna 3: 180 stopni Celsjusza. Po 30 minutach danie gotowe
jest do spożycia.
RAZEM: Życzymy smacznego!
/Wychodzą za kulisy.
Piosenka: „Przez żołądek do serca”; śpiewa Mirela./
1. Pierwsze nasze przyjaźnie
Pierwsze zauroczenia
Każdy przeżyć musi to sam
Wpływają bardzo wyraźnie
Na styl i jakość żywienia
Więc taką radę dziś dam
Ref.
		
		
		

Przez żołądek do serca
Ta prawda stara jak świat
Ciągle jest aktualna
I zwolenników ma

2. Spróbować nie zaszkodzi
Uczucie tego warte
Przepis znany wszystkim od lat
Gdy spotykają się młodzi
Życie na lepsze się zmienia
Piękniejszy staje się świat
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SCENA VII

/Na scenę wchodzą nauczyciel i wychowawczyni./
Nauczyciel: Drogi, drożyny i dróżki. Przemierzane codziennie
w drodze ku dojrzałości.
Wychowawczyni: To zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności.
To odkrywanie świata i odkrywanie siebie. To troska nas, dorosłych, by być i towarzyszyć.
/Muzyka, wszyscy wchodzą na scenę, w tle wyświetlony portret
Matki. Piosenka finałowa./
1. Wszyscy serca pragniemy
W codziennym wędrowaniu
Serce sercu pomoże
Gdy przyjdzie czas zmagania
Serce się z sercem dogada
Kiedy słowo zaboli
Serce otworzy każde drzwi
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Drogi, drożyny i dróżki
W jednym biegną kierunku
Lecz tylko ty możesz nadać im sens
Gdy uwierzysz, że warto
Żyć radośnie, żyć z pasją
Bo odkryłeś już nasz wspólny cel

2. Ten testament serdeczny
Zostawiła nam Matka
Kiedy z troską myślała
O swych laskowskich Dziatkach
Dziś odpowiedź jest prosta
Każdy z nas o tym już wie
Serce otworzy każde drzwi
3. Kiedy młodzieńcze dróżki
W jedną zejdą się drogę
Serce cię poprowadzi
W dorosły wejdziesz świat
Choć lat ci będzie przybywać
Nie zapominaj o tym
Serce otworzy każde drzwi
fot. Rafał Zakrzewski
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W zaciszu izdebki
Bożena Anna Flak*

Nauczyłam się, że
trzeba dużo zejść życia,
różności jego udręk i spiekot,
i kołowań,
by już od siebie, przed samym sobą
przyznać, wobec nieba i ziemi
psalmem siwym rozsądzać,
żeśmy wszyscy po jednych
pieniądzach.
I jeden wszystkim Ratunek
Boskie Zmiłowanie.

Nauczyłam się, że
codzienna gimnastyka wymaga
takiej samej dyscypliny jak codzienna modlitwa.
Po sygnałach fizycznych, przy odrobinie wprawy,
dostać się można do przedsionków duszy.

Bożena Anna Flak* – Nauczyłam się, że

Nauczyłam się, że
wszystko na ziemi
jak przechodni puchar.
Przez moment tylko w naszych rękach,
przez moment tylko naszą ozłaca twarz.
Żyć tak, by życia przybywało,
gdy w inne przechodzi
ręce.

Nauczyłam się, że
ziarnko wiary do ziarnka,
a uzbiera się
pewność.

* Wybór tekstów z tomu pt. Niby nic,wyd. Atut, Warszawa 2015.
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W zaciszu izdebki

Józef Korn

Najpierw Królestwo Boże
Wystarczy nawet drobne niepowodzenie
by wpaść w panikę żując gorycz porażki
tak bywa gdy sukces jest za wszelką cenę
a porażka niemal koniec świata znaczy
Dlatego żyjmy tak jak zachęca Jezus:
nie troszczcie się o to co macie jeść i pić
ani o swoje życie które wciąż w biegu
ani o odzienie – macie po prostu żyć!
Ojciec nasz niebieski wie co nam potrzeba
ważne więc by codzienne troski przetrzymać
i najpierw o Królestwo Boże zabiegać
a wszystko inne każdy w swym czasie otrzyma
21.06.2014
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Józef Korn – Matko Boża Wniebowzięta

Matko Boża Wniebowzięta
Zdrowaś Mario napełniona łaską
z ciałem i duszą do nieba wzięta
Najświętsza Maryjo Panno
Matko Boga Niepokalanie Poczęta
Wszystkie określenia
mówią o Twej wyjątkowej świętości
dlatego wśród klęsk i niebezpieczeństw
wysłuchujesz tego kto Cię prosi
Przez Twą obecność w przestrzeni nieba
razem z Synem – Jezusem Chrystusem
wiesz najlepiej czego nam potrzeba
ochroń nas pod matczynym fartuchem
Weź ze sobą przed oblicze Syna
wszelkie nasze lęki i obawy –
spraw by scaliła się też Ojczyzna
i ustały w niej swary
W skłóconym świecie daj pokój trwały
a nienawiść przemień w więź braterską
obdarz szczególną mocą najsłabszych
by poczuli się ludzkości częścią
15.08.2014
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W zaciszu izdebki

Częstochowska Matko Syna
Wciąż wtulona w swego Syna
Święta Matko Gospodzina
Przyjmij dzisiaj w swe ramiona
garść powitań – próśb – zawołań
Natchnij męstwem tych co słabną
z Twym uśmiechem pomóż zasnąć
Żonom – matkom bądź pociechą
mężom – ojcom Najpiękniejszą
Ucz mądrości dużych – małych
ludzi prostych i nieśmiałych
Nieszczęśliwych – wypalonych
włącz nas wszystkich w krąg zbawionych
Co źdźbło widzą w oku innych
zbaw też mimo wielkiej winy
Matko Boska Częstochowska
na mnie z łaską spójrz – i zostań…
26.08.2009

Bez aureoli
2 marca 2016 roku minęła 60. rocznica śmierci Eugenio
Zolli – człowieka nieustannie poszukującego Prawdy – głównego
rabina Rzymu z czasów faszystowskiego brunatnego terroru.
Zafascynowany osobą Jezusa Chrystusa i postawą Piusa XII,
po wojnie zrezygnował z wielu zaszczytów, pieczętując swoje
przywiązanie do chrześcijaństwa i Kościoła przyjęciem chrztu
świętego. Uważał, że po wielu latach poszukiwań odnalazł najcenniejszą perłę, którą pielęgnował i cenił do końca swojego
pełnego zmagań życia.
ks. Zygmunt Podlejski

Eugenio Zolli*
1881–1956

E

ugenio Zolli, czyli Israel Zoller urodził się w 1881 roku w żydowskiej rodzinie, w Brodach, w ówczesnej Galicji, jako
poddany jaśnie panującego cesarza Austrii Francisza Józefa. Brody leżą około pięćdziesięciu kilometrów na północny wschód
od Lwowa, a więc w granicach dzisiejszej Ukrainy. Sześcioletni
Israel uczęszczał do żydowskiej szkoły w Stanisławowie, gdzie
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zakuwał święte teksty z komentarzem najsłynniejszego średniowiecznego rabina Szeloma Izchai Rashiego. W każdy szabat do
domu Zollerów przychodził zwierzchnik synagogi, przed którym
Israel musiał zdawać egzamin z wyuczonych tekstów. Chłopiec
był dobrym uczniem. Miał doskonałą pamięć. Recytował swoje
kwestie zazwyczaj bezbłędnie, za co otrzymywał nagrodę w postaci czerwonego, słodziutkiego jabłka.
Matka Israela pochodziła z rodziny uczonych rabinów. Marzyła, że jej synek także będzie należał do tego grona. Oszczędzała
każdy grosz, żeby móc opłacić jego szkołę. W domu Zollerów
panowała prawdziwa bieda galicyjska. W szkole nauczyciel karał
uczniów za byle przewinienie, jeszcze częściej za coś, co uważał
za przewinienie. Kiedyś kazał Israelowi stać z miotłą w kącie
przez kilka godzin, bo ktoś mu doniósł, że chłopiec zachował się
zbyt swobodnie wobec żony rabina. Israel stał się pośmiewiskiem
klasy i cierpiał z powodu doznanej niesprawiedliwości.
Dorosły Eugenio Zolli tak wspomina tamto wydarzenie i dom
rodzinny: „Zacząłem rozmyślać nad trudnym i ciężkim dla mnie
zagadnieniem: Ten, kto się kształci i zna się na rzeczy, zostaje rabinem. Zgoda. Ale czy Tora jest tylko zbiorem zwyczajnej
wiedzy, jak np. arytmetyka, której się uczyłem, czy raczej jest
czymś, co należy przeżywać? Moja mama umiała niewiele, ale
bardzo kochała ubogich; mój nauczyciel zaś umiał dużo – dopiero w następnych latach zauważyłem, że w wielu rzeczach był
ignorantem, a jego objaśnienia bywały często błędne – ale kochał
tylko pieniądze (był także kupcem). Czułem, że między nami
powstaje przepaść”.
Ojciec Israela był człowiekiem o rzadko spotykanej uczciwości i niezbyt zdolnym handlowcem. Uczciwość i handel rzadko
chodzą w parze. Znajdująca się w Łodzi, należąca do pana Zollera fabryka przerabiająca bawełnę splajtowała. Rodzina znalazła
się na skraju nędzy. Matka zapewniała ciągle, że coś zjadła, ale
skromne jedzenie podsuwała mężowi i synowi. W synagodze
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ojciec trzymał syna zawsze przy sobie, objaśniając półgłosem wygłaszane teksty. Był człowiekiem oczytanym i głęboko religijnym.
Nauczył syna trudnej sztuki modlitwy połączonej z płaczem.
W okresie burzy i naporu młody Israel zadawał sobie, kolegom i Panu Bogu mnóstwo pytań, na które ani on sam, ani
koledzy nie umieli odpowiedzieć. Pan Bóg zaś dyplomatycznie
milczał. Wiedział, że Israel potrzebuje trochę czasu, żeby znaleźć
konieczne odpowiedzi lub zamilknąć, bo zrozumie, że człowiek
nie może i nie musi na wszystkie pytania wynajdywać zadowalających formułek. Człowiek musi dojrzewać powoli i ciągle od nowa
odkrywać prawdę, która jest wielowarstwowa jak soczysta cebula.
Israel nie mógł sobie poradzić z problemem dobra i zła, czemu nie
należy się dziwić, bo tak naprawdę nikomu poza Panem Bogiem
nie udało się z tą kwestią uporać. Chłopak zrozumiał tylko tyle,
że zło jest niejako ubocznym produktem wolności.
Dorastający Israel z własnej inicjatywy nie tylko zaczytywał
się w pismach Starego Testamentu, ale i pilnie studiował życie
Jezusa, św. Pawła i z entuzjazmem przyjmował sformułowanie
Jana Ewangelisty, że „Bóg jest miłością”. Israel doświadczył wiele
miłości w domu rodzinnym. Jego mamusia była dla niego „słodsza nad wszystkie słodycze świata”. Dziecko otoczone miłością
odkrywa jej żar, rozumie jej moc i potrafi nią obdarzyć innych.
W drugiej klasie gimnazjalnej Israel kolegował się z Joelem,
synem wdowy, i Staszkiem. Klasa była mieszana: sześciu żydów,
trzydziestu chrześcijan i jeden karaita. Karaici byli w stosunku
do innych żydów tym, czym ewangelicy stali się w stosunku do
katolików: uznawali tylko prawo pisane, odrzucali zaś tradycję.
Klasa była zgrana, tolerancyjna i żyła ekumenicznie, choć chłopcy
nie wiedzieli, że tak się to będzie nazywać. Stosowali wobec profesorów i władz szkolnych zasadę: „Jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego”. W pomieszczeniu szkolnym był krzyż z umęczonym
ciałem Chrystusa. Zolli napisał potem: „Wiele razy podnosiłem
oczy w stronę krzyża – nie wiem dlaczego – i wpatrywałem się
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w niego długo. Ta «kontemplacja», jeżeli tak możemy ją nazwać,
była chyba związana z pewnym odruchem duszy.
Dlaczego został ukrzyżowany? Nie był dobry? Czy na taką
śmierć skazywano wszystkich złych ludzi? A może był gorszy
od innych, ale gdyby był właśnie taki, to dlaczego tylu ludzi go
naśladuje? Dlaczego «panie mojej mamy» (wyjaśnię za chwilę to
dziwne określenie) idące za Ukrzyżowanym są takie dobre? Sprawa tzw. pań zaczynała stawać się z czasem zagadką. Dlaczego Staszek i jego mama, Jego naśladowcy i adoratorzy są tacy dobrzy?
Dlaczego my, chłopcy, stajemy się «inni» w obecności «tego»,
w obecności Staszka i jego mamy? Dlaczego mama nie krzyczy
na niego, nie bije go i nie popycha? Także moja mama, mimo że
jest Żydówką, zachowuje w swym sercu pewne tajemnice, które
osobiście tylko mnie powierza?!
Ten Ukrzyżowany budzi we mnie wielkie współczucie. Widzę
Go w równej mierze jako niewinnego i cierpiącego; On kona...
już.
«Dlaczego?» powracało często w myśli wobec Ukrzyżowanego w domu Staszka, utwierdzając we mnie szczerą litość i przekonanie, że On był dobry, że nie mógł być zły. Wiele razy patrzyłem w duchu na tę głowę opasaną cierniem, na strużki krwi, na
twarz słodką i zmęczoną, na oczy wpół zamknięte... i pytałem:
Dlaczego?”.
Młody Israel napisał później, że o Chrystusie wiedział jedną,
prostą i jasną rzecz: o Chrystusie się nie wspomina i nie trzeba
o Niego pytać. On jest dla chrześcijan, nie dla żydów. „Mama
osobiście przypominała służącej chrześcijance, że powinna iść na
mszę świętą. Na Boże Narodzenie rozdzielała podarunki między
nas, chłopców, i kobietę chrześcijankę. Wielką czcią darzyła katolickich kapłanów i ich religię, religię chrześcijan”.
Israel był uczniem zdolnym i pilnym. W latach gimnazjalnych
odczuwał silny głód prawdy. Mówił już wtedy płynnie w językach
jidysz, niemieckim, rosyjskim i polskim. Poza tym że odczu-
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wał głód prawdy, często był spragniony kawałka chleba, którego
w domu coraz częściej brakowało. Pewnego dnia zauważył, że
jego matka sprzedała lub dała w zastaw srebrne sztućce – ostatnie
ślady względnego dobrobytu z przeszłości – żeby przygotować
trochę gorącej zupy i bochen świeżego chleba.
W 1895 roku rodzina Zoller przeniosła się w bliskie okolice
Lwowa, gdzie zamieszkiwała najliczniejsza gmina żydowska w cesarsko-królewskiej Austrii, oczywiście poza Wiedniem i Budapesztem. Israel zapisał się tutaj na kurs studiów religijnych, żeby
jak najwcześniej podjąć pracę nauczyciela religii. Chciał w ten
sposób finansowo wesprzeć rodzinę i ewentualnie zaoszczędzić
trochę pieniędzy na kontynuację studiów uniwersyteckich i naukę w kolegium rabinistycznym. W tym czasie czytał namiętnie
dzieła klasyków literatury światowej i studiował pilnie starożytną
kulturę grecką, która go fascynowała. Śledził uważnie rozważania
filozofów greckich, potem średniowieczną myśl pochodzącego
z ziemi hiszpańskiej żydowskiego lekarza i filozofa Majmonidesa,
wreszcie chrześcijańską filozofię scholastyczną. Przyszły nauczyciel Tory zagłębiał się coraz częściej w Ewangelie i Listy św. Pawła,
kontemplując i studiując uważnie życie Jezusa w powiązaniu
z historią ludu wybranego i wizjami proroków.
Młody Israel napisał później o tamtych latach: „Byłem przytłoczony ciężką pracą. Musiałem pracować jako nauczyciel i jako
student równocześnie. Logarytmy stały się moimi wielkimi wrogami, prawie osobistymi. Trzeba było nawet walczyć. Droga do
bram uniwersyteckich prowadziła przez licencjat z klasyki; promocja nauczycielska była niewystarczająca. Trzeba było udzielać korepetycji, by z kolei płacić za lekcje pobierane u profesorów specjalistów.
W tych rzadkich przypadkach, kiedy dysponowałem dwoma
lub trzema wolnymi godzinami, brałem ze sobą małą Ewangelię
i udawałem się poza miasto. W środku zieleni, zupełnie sam,
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czytałem Ewangelię i doświadczałem niewypowiedzianej przyjemności”.
Na pewnym etapie dojrzałości Zoller stwierdził, że „Nowy
Testament jest testamentem... nowym; «Błogosławieni czystego serca» i modlitwa na krzyżu wyznaczają linię demarkacyjną
miedzy światem starożytnym a nowym kosmosem moralnym.
To jest tak. Powstaje nowy świat. Nowa ziemia i nowe niebo.
Padają promienie i kreślą subtelne formy królestwa niebieskiego,
królestwa, w którym bogaci przywiązani do ziemi stają się…
ubogimi, a ubodzy, którzy umieli oderwać się od ziemi, stają się
naprawdę bogaci, ponieważ są synami i dziedzicami królestwa,
które należy do płaczących, cichych, prześladowanych, tych, którzy nie prześladowali, lecz kochali…”.
Choroba i śmierć matki były dla Israela wstrząsem. Był świadkiem jej umierania. Widział jej ciało rozpalone gorączką i był
bezradny. Na zapalenie płuc nie było wtedy lekarstwa. Chora
żegnała się z najbliższymi, czule na nich patrząc. Zgasła jak czysty
płomień miłości. Israel cierpiał, ale jego serce przepełniała nadzieja. Przypomniał sobie słowa Jezusa: „Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Zbliżył się do łóżka
zmarłej matki i całował czule, z najwyższym szacunkiem jej czoło.
Kilka miesięcy po śmierci matki Israel został przyjęty na uniwersytet wiedeński, potem pojechał do Florencji, gdzie wpisał się
na listę studentów tamtejszego uniwersytetu, zwanego Instytutem
Studiów Wyższych, wreszcie wstąpił do Rabinicznego Kolegium
Włoskiego. Uczęszczał na wykłady z literatury włoskiej, historii
filozofii, psychologii, literatury greckiej, na lektorat języka arabskiego i był jedynym studentem na kursie, który poświęcił swój
czas papirusom z Assuanu. W kolegium rabinicznym roztrząsano
przypadki i casusy, które najczęściej nie miały żadnego praktycznego zastosowania.
Młody uczony przeżył we Florencji lata szarości, zimna i wielu
wyrzeczeń. Studia uwieńczył dyplomem z filozofii na uniwersy-
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tecie florenckim i dyplomem ukończenia kolegium rabinicznego. Dyplomy upoważniały go do samodzielnej pracy naukowej
i objęcia funkcji rabina. Wkrótce dał się poznać jako znakomity
znawca zagadnień teologicznych i biblijnych. Został też powołany na stanowisko wicerabina w Trieście, a wkrótce potem został
starszym rabinem. Jeden starszy rabin już w Trieście urzędował.
Nazywał się Chajes. Dla dwóch było zbyt ciasno, tym bardziej że
Chajes popierał cesarza austriackiego, Zoller zaś bardziej lgnął
do Italii. Po wojnie, w 1918 roku Chajes został starszym rabinem
w Wiedniu. Israel zaś pozostał do końca życia wierny swej nowej,
wybranej ojczyźnie. Triest stał się po wojnie miastem włoskim.
Jego władze jednogłośnie mianowały Zollera starszym rabinem
miasta, co nie wszyscy członkowie gminy żydowskiej przyjęli
z entuzjazmem.
Wkrótce okazało się, że przewodzenie gminie żydowskiej nie
jest sprawą prostą ani łatwą. Rabin Zoller przekonał się niebawem, że ludzie, którzy przychodzili do niego po radę, spodziewali
się zawsze tylko akceptacji tego, co już postanowili. Gdy im się
radziło coś innego, odchodzili mocno niezadowoleni i zazwyczaj
przestawali darzyć rabina sympatią. Rabin narażał się także zawsze wtedy, gdy sprzeciwiał się opinii publicznej. Zoller zrozumiał, że masy jako takie nie są zdolne do wyrobienia sobie opinii.
Dlatego jej właściwie nie mają. Przejmują ją od ludzi nowobogackich. Kto umiał wyrwać się z biedy i osiągnął bogactwo, jest
zdaniem masy zdolny, inteligentny i niebo go kocha. Do takich
nie może należeć rabin, którego myślenie nie idzie po tej linii.
Rabin Zoller nigdy nie krył swojej miłości do Italii, w związku z czym, zwłaszcza w latach 1914–1918, osoby o nastawieniu
proaustriackim i tajna policja austriacka nie ułatwiały mu życia.
Kiedyś powiedział nieostrożnie, że Cesarstwo Austriackie stoi
na glinianych nogach i na pewno upadnie, ponieważ chciało być
państwem narodowym, jak gdyby istniały jeden język i jedna kultura austriacka. Jego zdaniem, należało przyjąć formułę szwajcar-
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ską i stworzyć państwo o strukturze federalnej. Powiedział także,
że Żydzi nigdzie na świecie nie zaznają spokoju. Potrzebne jest
im własne centrum duchowe w Palestynie, która jest ich kolebką.
Czujna policja austriacka wszystko skrzętnie notowała, co miało
tę dobrą stronę, że gdy po wojnie Włosi przejęli jej tajne akta,
dowiedzieli się z nich, kto jest w Trieście kim. Włoski gubernator Triestu, generał Petiti di Roreto, wiedział o rabinie Zollerze
wszystko i przyjął go z ogromną sympatią.
Rabin Zoller pracował przez wszystkie te lata naukowo. Jego
naukowy i literacki dorobek stawał się zauważalny. Centrum
jego zainteresowań stanowiło Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu. Zbliżał się niepostrzeżenie do katolicyzmu. Poznał
przypadek żydowskiego małżeństwa Bergsonów. Henri Bergson,
znany i poważany francuski filozof, w 1937 roku napisał w swoim
testamencie: „Moje refleksje zbliżały mnie zawsze do katolicyzmu, który jest doskonałym dopełnieniem judaizmu. Przyjąłbym
go, gdybym nie był świadkiem przerażającej fali antysemityzmu
od kilku lat rozlewającej się na świecie. Wolałem zostać między
tymi, którzy jutro będą prześladowani. Mimo wszystko mam
nadzieję, że jakiś kapłan katolicki, o ile upoważni go kardynał
arcybiskup Paryża, przyjdzie, by odmówić nade mną egzekwie.
W przypadku gdyby nie uzyskał takiego zezwolenia, trzeba będzie zwrócić się do rabina, bez ukrywania przed kimkolwiek
faktu mojej moralnej przynależności do katolicyzmu…”.
Rabin Zoller także przeżywał wewnętrzne rozterki, był umiarkowanie prześladowany przez administratorów gminy i miewał
pewne konflikty z rodziną, która była niezadowolona z jego małżeństwa. Zoller ożenił się w 1913 roku z Adelą Litwak, polską Żydówką ze Lwowa. Było to małżeństwo z miłości. Adela była osobą
głęboko i ortodoksyjnie religijną. Zollerowie byli szczęśliwi. Doczekali się córki Dory. Adela zmarła niestety wcześnie, w 1917
roku, pozostawiając pustkę, którą coraz bardziej wypełniał Jezus
z Nazaretu. Po trzech latach rabin Zoller ożenił się ponownie.

ks. Zygmunt Podlejski – Eugenio Zolli*

115

Jego drugą żoną była Emma Majonica, córka znanego archeologa
i dyrektora muzeum w Akwilei. W 1922 roku urodziła się druga
córka Zollera, Miriam.
Do 1938 roku rabin Zoller zajmował różne stanowiska i pełnił
różne funkcje w świecie akademickim, pisał wiele i publikował
w różnych czasopismach. Trwał na stanowisku w gminie, choć
mnożyły się intrygi i doraźne kłopoty. Najpierw był wolnym
docentem, potem profesorem języka hebrajskiego i literatury
hebrajskiej, następnie profesorem języków semickich na uniwersytecie w Padwie. Wśród jego studentów było wielu księży
katolickich. Niektórzy z nich stali się jego wiernymi przyjaciółmi.
Rabin Zoller studiował ciągle historię Szawła z Tarsu, który
stał się św. Pawłem. Kiedyś napisał o nim: „Paweł się nawrócił,
ale czy tym samym opuścił Boga Izraela? Przestał kochać Izrael?
Taki sposób myślenia byłby absurdalny”. Zoller pisał o św. Pawle,
ale myślał o sobie. Potem napisał jeszcze: „Chociaż konwertyci nie powinni być chwaleni, to tym bardziej nie powinni być
krzywdzeni i nienawidzeni, co czasem się jednak zdarza. Są oni
bowiem rozumiani i kochani miłością, którą Bóg, Bóg-Miłość
kocha wszystkich”. Profesor Zoller nie pochwalał konwersji, ale
na pewnym etapie swej drogi nie wykluczał jej.
W 1924 roku Zoller wyjechał do Egiptu. W Aleksandrii i Kairze wygłosił kilka konferencji dla lokalnej gminy żydowskiej.
Podróż ta zaowocowała wieloma artykułami naukowymi w prestiżowym piśmie „Studi e Materiali di Storia delle Religioni”.
W 1935 roku niemiecki Reichstag uchwalił w Norymberdze
tak zwane ustawy norymberskie, dotyczące obywatelstwa Rzeszy
i ochrony czci i krwi niemieckiej. Były to nieludzkie ustawy, pozbawiające niemieckich Żydów wszelkich praw. Ustawy norymberskie były uwerturą do późniejszego Holocaustu. Rabin Zoller
nie mógł milczeć. W Świątyni Większej w Trieście poddał niemieckie ustawy surowej krytyce. Otrzymał później list z nagłówkiem partii faszystowskiej z podziękowaniem za szczerość wyra-
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żonych poglądów. Okazało się, że wysłany do synagogi urzędnik
notował słowa rabina Zollera. List został przesłany do prefektury
Triestu, ta zaś przekazała go Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Po pewnym czasie Zoller został pozbawiony obywatelstwa włoskiego. Stał się bezpaństwowcem.
Wkrótce potem Zoller otrzymał nominację na naczelnego
rabina i dyrektora kolegium rabinicznego w Rzymie, co było
wielkim wyróżnieniem i zaszczytem. Nominacja ta jednak jeszcze bardziej wzmogła jego wewnętrzny zamęt. Niewykluczone,
że naczelne kolegium rabiniczne chciało w ten sposób chronić
rabina przed dalszymi represjami. Stanowisko naczelnego rabina
Rzymu było stanowiskiem prestiżowym. Nazwisko Zollera było
znane we Włoszech i za granicą, mimo tego został pozbawiony
możliwości prowadzenia zajęć na uniwersytecie w Padwie. Zaczął
się okres ucisku społeczności żydowskiej, czego na razie zwykli
włoscy Żydzi nie odczuwali. Mussolini zasadniczo nie myślał
o masowym prześladowaniu tego narodu. Pod naciskiem niemieckiego sojusznika zaczął się jednak interesować publiczną
działalnością żydowskiej inteligencji, zaczął też usuwać profesorów z uniwersytetów i urzędników z wyższych stanowisk państwowych. Z Niemiec dochodziły groźne pomruki. Rabin Zoller
przyjął stanowisko naczelnego rabina Rzymu, przeczuwając, że
będzie to droga przez mękę.
Zoller zwłoszczył nazwisko. Nazywał się teraz Zolli. Przeniósł się do Rzymu, gdzie sytuacja była skomplikowana, Żydzi
podzieleni, często skłóceni. Bywało, że aby móc uporządkować
myśli, odwiedzał małe, zaciszne kościółki, w których pogrążał
się w kontemplacji, szukając Prawdy i Miłości. Napisał potem:
„Pewnego dnia zobaczyłem, jak ludzie w długiej kolejce podczas deszczu oczekują na otwarcie drzwi jakiegoś drugorzędnego
kina. Biedni ludzie – pomyślałem. Pracowali bez przerwy sześć
dni i dziś mokną na deszczu, gotowi oddać część swoich zarobków. Są dobrymi ludźmi. Czują nudę i pustkę życia i potrzebują
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choć trochę rozrywki. Chcą przeżyć godzinę lub dwie w iluzji,
że uczestniczą w przygodzie z polowaniem i miłością, w scenach
komicznych, w ucieczkach czy zabójstwach. Opodal stoi mały
kościółek, milczący i pusty... i ja, też w deszczu, pod szarym niebem, czekam pod Bożymi drzwiami”.
Rabin Zolli wiedział, jaki los w hitlerowskich Niemczech zgotowano tamtejszym Żydom. Trudno było nie zauważyć, że władze
włoskie także zacieśniały złowrogi krąg zakazów i ograniczeń wobec Żydów włoskich. Zolli czuł na sobie ciężar odpowiedzialności
za Żydów rzymskich, których był przecież duchowym przywódcą. Gmina żydowska w Rzymie była wewnętrznie podzielona.
Nawet w jej radzie byli przedstawiciele tzw. filo, czyli Żydów
pseudofaszystów, którzy upatrywali ocalenie gminy w wiernym
trwaniu przy władzy i mniejszości nacjonalistycznej, niechętnie
nastawionej do faszyzmu. Rabin Zolli radził, żeby obie frakcje
zrezygnowały z myśli o ewentualnej walce zbrojnej, cała gmina
zaś zjednoczyła się, stała się apolityczna i oparła swoją egzystencję
na trzech uznanych, głównych filarach: praktykach religijnych,
nauczaniu Tory i dziełach charytatywnych.
Biedni Żydzi byli pozbawieni pracy. Handlowali na ulicach
Rzymu kolorowymi widokówkami, za co policja ich prześladowała. Rabin Zolli udał się osobiście do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie został przyjęty przez wysokiej rangi dostojnika
faszystowskiego, któremu przedstawił los biedoty żydowskiej
w Rzymie. Pracownik ministerstwa był bezradny wobec restrykcyjnych ustaw antyżydowskich, radził jednak rabinowi, żeby
sprzedawcy widokówek często zmieniali miejsca, w których handlowali, resztą zaś on miał się zająć.
Naczelny rabin Rzymu był uzależniony od przewodniczącego Związku Gmin Żydowskich w Italii i przewodniczącego
gminy żydowskiej w Rzymie. Obaj panowie byli skłóceni, bo
każdy z nich inaczej oceniał sytuację swych współwyznawców we
Włoszech. Obaj byli też naiwni w ocenie sytuacji i nie wierzyli
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w apokaliptyczne wizje, które docierały do Rzymu z północy.
Zolli czuł się odpowiedzialny za swoją gminę i niezależnie od tarć
w grupie współwyznawców postanowił zrobić, co w jego mocy,
by ocalić jak największą liczbę rodaków.
W przeddzień wejścia Niemców do Wiecznego Miasta Zolli
zatelefonował do przewodniczącego Związku Gmin Żydowskich
z wiadomością, że bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność
za gminę w Rzymie i żąda, żeby od tej chwili wykonywano jego
polecenia. Przewodniczący zareagował śmiechem i wykpił naczelnego rabina. „Ha! Ha! Ha! Jak pan, obdarzony tak trzeźwym
umysłem, może myśleć o nadzwyczajnych środkach ostrożności.
Wczoraj byłem w ministerstwie (jego ekscelencja wymawiał to
«święte» słowo nabożnie, wydłużając specjalnie samogłoskę «e»),
gdzie otrzymałem informację, że wszystko jest w porządku. Niech
pan będzie spokojny, a nawet niech pan utwierdzi w absolutnym
zaufaniu swoją ludność. Niech się pan nie przejmuje, a noc przebiegnie szczęśliwie”.
Nazajutrz rabin Zolli udał się do regionalnego komisarza policji, o którym wiedział, że jest dobrym człowiekiem i antyfaszystą.
Na pytanie rabina, co ma robić, komisarz, który nasłuchiwał radia
BBC, odpowiedział, że w godzinę po wejściu Niemców do Pragi
SS-owcy zamordowali naczelnego rabina miasta. Zolli powinien
na trzy lub cztery dni opuścić dom, poczekać, by zobaczyć, jak
zachowają się w Rzymie. „Potem podejmie pan dalsze decyzje.
Nic innego nie mogę doradzić”.
Zaczęła się ryzykowna wędrówka po ulicach Rzymu, pukanie
do drzwi przyjaciół i znajomych. Rabin Zolli, jego żona i córka
Miriam doznali wielu upokorzeń, bo niedawni przyjaciele nagle
przestali nimi być, inni proponowali schronienie na jedną noc.
Musieli więc dalej szukać i prosić. Zrezygnowany rabin Zolli
w pewnej chwili postanowił wrócić do domu. Wtedy pomyślał:
„Przecież nie masz domu. Jesteś bezdomny jak pies. Jeżeli się nie
obrazisz, powiem ci coś więcej: jesteś Żydem… wędrownym!
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W końcu dotarłem. Wkładam klucz do zamku w bramie
i… nie potrafię wykonać najprostszej czynności, tak dobrze mi
znanej. Stoję samotny. Zza rogu ulicy zbliża się nocny patrol.
«Niech mi pan da na chwilę klucze, profesorze». Dziwna rzecz:
ja profesorem? «Niech Bóg pana wspiera»”.
W następnych dniach rabin Zolli nawiązał kontakt ze środowiskiem żydowskim, radząc opuszczenie Rzymu, prosząc
o to i namawiając do tego. Watykan polecił wszystkim zakonom i klasztorom na terenie Włoch udzielać Żydom schronienia.
Niemieckie władze zaczęły systematycznie polować na ludzi tej
narodowości. Ułatwiła im to lista, którą sami Żydzi przez lekkomyślność i nieostrożność pozostawili w synagodze: dokładna
lista z nazwiskami i adresami rodzin żydowskich należących do
gminy. Rabin zmieniał ciągle miejsce pobytu, żeby umknąć przed
aresztowaniem. W pewnej chwili gestapo zażądało od gminy
żydowskiej pięćdziesięciu kilogramów złota. W razie odmowy
Niemcy mieli wziąć trzystu zakładników.
Odbyło się plenarne posiedzenie rady. Zaproszono na nie
naczelnego rabina, który w sprawach finansowych nie miał prawa głosu. Zolli przesłał radzie złoty łańcuch, pięć tysięcy lirów
i pierścionki żony i córki. Nazajutrz u rabina zjawił się doktor
Pierantoni z poleceniem rady: „Niech pan idzie do Watykanu
i pożyczy piętnaście kilogramów złota”. Zolli zgodził się. Wszedł
do Watykanu przez bramę pocztową. W razie zatrzymania przez
niemiecki patrol miał udawać inżyniera, wezwanego do Watykanu w sprawach budowlanych. Zolli wiedział, że Watykan wydał
już kilkakrotnie miliony lirów, żeby ratować zbiegłych Żydów.
Dotarł szczęśliwie do sekretarza stanu i przedstawił prośbę. Sekretarz stanu i szef skarbca za zgodą Piusa XII przygotowali potrzebne złoto. Zolli serdecznie podziękował papieżowi za cenny
kruszec, przekazał go radzie żydowskiej z listem do przewodniczącego gminy, w którym zapewnił, że gdyby mimo wszystko
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doszło do wzięcia zakładników, to jego nazwisko powinno się
znaleźć na czele listy.
Rabin Zolli wraz z córką Miriam na własną rękę namawiali wszystkich znajomych i napotykanych Żydów do ucieczki
z Rzymu. Reakcje indagowanych były różne. Rabina posądzano
o nieuzasadniony pesymizm, czasem kpiono z niego, bywało, że
za plecami strojono jednoznaczne miny. Najbliższa przyszłość
pokazała, że jednak miał rację. Mimo braku zrozumienia u wielu współwyznawców, wielu innych zdołał ocalić od niechybnej śmierci.
Sam był w najwyższym stopniu narażony na śmierć. Napisał
już po wyzwoleniu: „Za moją głowę wyznaczono trzysta tysięcy
lirów, sumę wówczas niebagatelną, a zatem gestapo szukało mnie
na lądzie i na morzu, a ja nie byłem zdolny modlić się tylko za
siebie. Powtarzałem ciągle od nowa, patrząc z ciemnego kąta
poprzez łzy na gwieździste niebo: «Ty, który jesteś stróżem Izraela...»”.
Wreszcie do Rzymu wkroczyli Amerykanie. Gminą żydowską
zaopiekował się pułkownik Poletti, który na pierwszym oficjalnym spotkaniu z rabinem Rzymu dowiedział się, co przeżyli
Żydzi w ostatnich miesiącach, ilu z nich zginęło, choć wielu mogło się uratować. Zolli podkreślił wielką troskę Piusa XII o los
wyznawców judaizmu, dodając, że wielu z nich straciło życie, bo
ślepota ludzka była bardziej wadą niż winą. Pułkownik Poletti
zakończył spotkanie z rabinem Rzymu słowami: „Czuję obowiązek podziękowania panu za wszystko, co pan zrobił. Sięgnął pan
granic ludzkich możliwości, dając przykład wielkiej uczciwości
i serca przy jednoczesnym zachowaniu głębokiej mądrości. Dziękuję i żegnam w nadziei ponownego spotkania”.
7 lipca 1944 roku Rada Gminy Żydowskiej Rzymu została
rozwiązana przez pułkownika Charlesa Polettiego. Zarząd nad
Gminą Żydowską powierzył on czasowo adwokatowi Silvio Ottolenghiemu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało na
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ręce komisarza Polettiego pismo przywracające Zollemu obywatelstwo włoskie i nominację na naczelnego rabina Rzymu. Związek Gmin Żydowskich we Włoszech mianował go dyrektorem
Rabinicznego Kolegium Włoskiego. Zolli zrezygnował z wszystkich zaszczytów, zatrzymując jedynie obywatelstwo włoskie. Był
zawiedziony postawą wielu współwyznawców w czasie wojny,
czuł się zmęczony i potrzebował samotności, żeby uporządkować
swoje myśli i serce.
Israel Zolli postanowił przyjąć chrzest w Kościele katolickim.
Jego postanowienie nie wynikało z wdzięczności dla Piusa XII,
który tak wiele uczynił dla Żydów włoskich w czasie wojny, choć
szczerze podziwiał papieża i darzył go wielkim szacunkiem. Nie
nawrócili go jezuici, których Żydzi o coś takiego posądzali. Postanowienie rabina Zollego było uwieńczeniem wieloletniego procesu poznawania Jezusa z Nazaretu, jego nauki, misji i wypełnienia
obietnic Starego Testamentu. Pewnego dnia rabin Zolli zapłakał
łzami, które jego zdaniem były cenniejsze od pereł i wszystkich
klejnotów tego świata, jaśniejsze niż słońce i księżyc; były klejnotami Boga.
13 lutego 1945 roku w kaplicy kościoła Maria degli Angeli, w obecności zaledwie kilku osób, wikariusz diecezji Rzymu
Luigi Traglia przewodniczył liturgii, w czasie której Israel Zolli
przyjął wraz z żoną chrzest. Otrzymał imię Eugenio Maria. Jego
żona Emma przyjęła imię Marta. Nazajutrz rektor Uniwersytetu
Gregoriańskiego, o. Paolo Dezza udzielił małżonkom sakramentu Eucharystii. Córka Miriam potrzebowała trochę czasu, żeby
przemyśleć decyzję rodziców. Po roku poszła w ich ślady.
Eugenio Zolli musiał opuścić dom przy via San Bartolomeo ai
Vaccinani. Rodzina skorzystała ze schronienia na Uniwersytecie
Gregoriańskim, później znalazła niewielkie mieszkanie w mieście. Uniwersytet Gregoriański przygarnął profesora Zollego,
dając mu możliwość kontynuowania pracy naukowej i prowadzenia zajęć ze studentami. W ten sposób były rabin Rzymu do
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końca swoich dni zarabiał na chleb powszedni. W październiku
1946 roku profesor Eugenio Zolli wstąpił do trzeciego zakonu św.
Franciszka. Franciszek z Asyżu zawsze go fascynował.
W styczniu 1956 roku profesor zachorował na ostre zapalenie
płuc. Wiedział, że to koniec. Do siostry zakonnej powiedział, że
umrze w pierwszy piątek miesiąca o godzinie trzeciej po południu. 2 marca przed południem przyjął Komunię Świętą. Oto
jego ostatnie wyznanie: „Mam nadzieję, że Bóg wybaczy mi moje
grzechy. Co do reszty – ufam Mu. Kiedy czuję ciężar mego życia,
kiedy uświadamiam sobie ciężar powstrzymywanych łez, niedostrzeżonego piękna, płaczę nad Chrystusem ukrzyżowanym
za mnie i we mnie. Umieram nie dopełniwszy życia, bo żyje się
tylko w pełni Chrystusa. Możemy jedynie ufać miłosierdziu Boga,
litości Chrystusa, który umiera, ponieważ ludzkość nie umie żyć
w Nim”.
Eugenio Zolli zmarł 2 marca 1956 roku, w pierwszy piątek miesiąca, o godzinie trzeciej po południu. Na jego grobie
umieszczono napis: Domino morimur, Domini sumus („Umieramy w Panu, należymy do Pana”).
* Za: ks. Zygmunt Podlejski, Bez aureoli II, Wydawnictwo Księży Sercanów,
Kraków 2009.

Z księgarskiej półki
Poniżej zamieszczamy kolejny rozdział książki Hanny Pasterny „Moje podróże w ciemno”, która ukazała się w 2015 roku
nakładem Wydawnictwa Credo działającego w ramach Fundacji Credo, powołanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Akademickie (ChSA).

Hanna Pasterny

Byle nie do Warszawy

O

dkąd pamiętam, pociągi są stałym elementem krajobrazu
mojego życia. Te prawdziwe pojawiły się znacznie wcześniej
niż elektryczne kolejki, którymi z zapałem bawiłam się z innymi dziećmi. Miałam też zestaw konduktorski z czapką, torbą,
gwizdkiem i kleszczykami do dziurkowania tekturowych biletów.
Kiedyś w pociągu do Cieszyna spotkaliśmy kolegę taty, który był
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konduktorem. Z dumą i ogromnym przejęciem sprawdziłam
z nim kilka biletów.
Pamiętam, że bardzo się bałam przechodzić z jednego wagonu
do drugiego. Na złączeniach było strasznie głośno, wiało i ruszała się podłoga. Gdy trzeba było przejść, np. w poszukiwaniu
wolnych miejsc, zazwyczaj zaczynałam płakać i tata brał mnie na
ręce. Mimo to lubiłam poznawać świat, podróżując koleją.
W trakcie jednej z podróży zapytałam mamę, czy
w pociągu może padać
deszcz. Zaprzeczyła, a ja byłam skonsternowana. Ufałam
rodzicom, ale na mnie naprawdę padało. Po zapaleniu
w przedziale światła odkryliśmy, że współpasażerowi
cieknie kawa z termosu.
Innym razem, wracając
z Centrum Zdrowia Dziecka,
spotkaliśmy w pociągu pewnego pana, który wiózł dużego misia. To miał być prezent
na chrzciny. W tamtych czasach trudno było cokolwiek
kupić, więc nasz współpasażer cieszył się, że jakimś cudem miśka
zdobył. Był na tyle nierozważny, że pokazał mi go, a ja zakochałam się w pluszaku od pierwszego wejrzenia i kategorycznie
stwierdziłam, że go nie oddam. Po długich negocjacjach z ciężkim
sercem sprzedał nam tego misia. Nazwałam go Gucio.
Czasem kupowałam z rodzicami bilet tylko do następnej stacji, z której wracaliśmy pieszo. Była to dla mnie frajda i kolejna
tekturka do kolekcji. Miałam ich pełną reklamówkę. Były znacznie ciekawsze od obecnych biletów, a przy okazji wielofunkcyjne.
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Gdy rozpoczęłam naukę w jednej z najbardziej znanych szkół dla
niewidomych w Laskach pod Warszawą i nauczyłam się brajla,
z kuzynem zrobiliśmy z nich brajlowskie karty do gry w oczko.
To właśnie pociągiem po raz pierwszy pojechałam za granicę
– na badania okulistyczne do Niemiec. Wyjazd był niesamowity, pełen wrażeń i niezwykłych odkryć: uginających się sklepowych półek, czystych toalet w miejscach publicznych, autobusów,
w których dzięki zakazowi palenia nie dusił mnie papierosowy
dym, i bitej śmietany w dezodorancie. Właśnie tak ją wówczas
nazwałam, bo o śmietanie w sprayu w Polsce nikt nie słyszał.
* * *
Z czasem mój stosunek do pociągów przestał być już tak
jednoznaczny i entuzjastyczny. Nadal lubiłam podróże, ale była
trasa, której całym sercem nienawidziłam. Pociąg z Katowic do
Warszawy oddalał mnie od domu, pisk jego hamulców rozrywał
mi bębenki w uszach, okropnie w nim śmierdziało, a koła jego
wagonów miażdżyły moją radość, spokój i odbierały mi dzieciństwo. Dla kilkuletniej dziewczynki mieszkanie w internacie
oddalonym setki kilometrów od domu i rozłąka z kochającymi
rodzicami było bardzo bolesnym doświadczeniem. A za wszystko
winę ponosił ten okropny pociąg! Za każdym razem modliłam
się, by się zepsuł, lecz tak się nie stało nigdy. Pamiętam, jak pewnego styczniowego dnia jechałam do internatu. Mróz był tak
siarczysty, że zamarzła zwrotnica i za nic nie dało się jej ruszyć.
Pojawiła się iskierka nadziei, że jednak wrócimy do domu. Niestety, silni mężczyźni w końcu sobie poradzili.
Niekiedy do Warszawy jechałam pociągiem międzynarodowym. Wsiadałyśmy z mamą w Zebrzydowicach. Jest to stacja tuż
za czeską granicą. Ponieważ celnicy na czas kontroli blokowali
drzwi od środka, zdarzało się, że żadnych nie dało się otworzyć
z zewnątrz. My jednak nie miałyśmy tego problemu. Ciocia załatwiła specjalny klucz, którym mama mogła otwierać te drzwi
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sama. Nie mogłam więc liczyć na to, że pociąg odjedzie bez nas!
Jednocześnie wiedziałam, że należy strzec tej zdobyczy jak oka
w głowie, bo bez tego klucza mama mogłaby nie wsiąść do pociągu, kiedy wybierała się do Warszawy, by odebrać mnie z Lasek.
Pociąg relacji Warszawa–Katowice był już całkiem inny. Miał
rozkładane fotele, wagon restauracyjny z colą, na którą nigdy nie
miałam ochoty w drodze do Warszawy… Z czasem pojawiły się
w nim głośniki, przez które nadawano informacje o kolejnych
stacjach. Niekiedy włączano muzykę. Dziś by mnie to irytowało,
ale wówczas napawało optymizmem. Gdy w pociągach InterCity wprowadzono poczęstunek w cenie biletu, batony i soczki
w drodze powrotnej też zawsze były smaczniejsze niż na trasie do
stolicy. Zastanawiałam się, czemu w jedną stronę dają gorsze, ale
byłam nieśmiałą dziewczynką, więc nie zapytałam o to ani osób
serwujących poczęstunek, ani konduktora.
W drodze do domu często czytałam. Wielu pasażerów interesowało się moim sposobem czytania. Byli ciekawi, jak to jest
czytać dotykiem, pytali o brajlowski alfabet… Wywiązywały się
wówczas bardzo ciekawe rozmowy. Pewnego razu w przedziale
poznałam dwóch Francuzów. Mówili po angielsku, ja trochę też,
więc bardzo się cieszyłam, że ich rozumiem i że możemy porozmawiać. Przed stacją w Rybniku zasugerowałam, by przeszli
z nami do przednich wagonów, bo ostatnie niekiedy zatrzymują
się poza peronem, co jest bardzo niewygodne przy wysiadaniu.
Skorzystali z mojej rady, a ja byłam dumna jak paw i wszystkim
naokoło opowiadałam, że uratowałam dwóch Francuzów przed
skakaniem na kamienie. Przecież mogli połamać nogi albo, co
gorsza, skręcić kark! Czułam się tak, jakbym na arenie międzynarodowej ocaliła dobry wizerunek naszego kraju!
* * *
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Jedzie pociąg z daleka,
Ani chwili nie czeka,
Konduktorze łaskawy,
Zabierz nas do Warszawy.
Lubiłam tę piosenkę, ale odkąd podróż do Warszawy stała
się dla mnie synonimem rozłąki, przy ostatniej linijce milkłam.
Gdyby wówczas istniała wersja Ryszarda Rynkowskiego: „…byle
nie do Warszawy”, zapewne w czasie zabawy w pociąg śpiewałabym właśnie te słowa. Cóż, ta nowa wersja pojawiła się w zupełnie innych okolicznościach mojego życia. Byłam już licealistką.
Chodziłam do szkoły blisko domu i chętnie zaczęłam jeździć do
Warszawy, ponieważ spotkania z koleżankami, byłymi wychowawczyniami i nauczycielami sprawiały mi dużą radość. Spóźnił
się Pan, Panie Ryszardzie!
Podróżując pociągami do stolicy, poznawałam wielu ciekawych ludzi: skrzypaczkę, dziennikarkę realizującą radiowy pro-
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gram dla niepełnosprawnych, biznesmena zakochanego w piosenkach Anny Jantar… Właśnie na tej trasie, kilka lat po studiach,
spotkałam moją promotorkę z sekcji francuskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju. Pod jej
życzliwym i zarazem czujnym okiem pisałam pracę o twórczości
francuskiego pisarza Marcela Pagnola. Bardzo się ucieszyłyśmy
ze spotkania po latach. Nie mogłyśmy się nagadać i żałowałyśmy,
że z Sosnowca do Warszawy jedzie się tylko dwie i pół godziny.
* * *
Często podróżuję sama, oczywiście z nieodłączną białą laską.
W pociągach nadal sporo czytam, lecz również chętnie rozmawiam ze współpasażerami. Jakież było moje zaskoczenie, gdy
któregoś razu na peronie usłyszałam, jak pewna kobieta odprowadzająca swoją matkę instruowała ją, by w pociągu z nikim nie
rozmawiała. Przypomniała jej o tym kilkakrotnie. Nie wiem, co
jest złego lub niebezpiecznego w rozmowie z napotkanymi ludźmi. Przecież nie muszę nikomu podawać od razu mojego adresu
czy hasła dostępu do konta bankowego! Ta pani wyjeżdżała służbowo. Nie mam pojęcia, o co chodziło jej córce. Ona chyba też
nie wiedziała, a ponieważ siedziałyśmy w tym samym przedziale,
przegadałyśmy prawie całą drogę do Poznania.
Rozmowy w pociągach bywają ciekawe i inspirujące. Z dużym
zainteresowaniem przysłuchiwałam się opowieściom Polaków
pracujących w Turcji. Ciekawiły mnie zwłaszcza różnice kulturowe i wynikające z nich zabawne nieporozumienia.
Kiedyś dosiadł się do mnie świeżo upieczony tata. U jego
dziecka zdiagnozowano poważną wadę wzroku. Był załamany
i zadawał mnóstwo pytań, na które starałam się odpowiadać
spokojnie i rzeczowo. Dałam mu moją wizytówkę. Nie napisał,
ale ufam, że to spotkanie mu pomogło.
Pewnego razu w pociągu z Berlina do Warszawy na moją
laskę zwrócił uwagę współpasażer, Amerykanin. James okazał
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się bardzo sympatyczny. Przegadaliśmy dobrych kilka godzin.
Dowiedziałam się, że mimo iż nie ma problemów ze wzrokiem,
przez trzy lata chodził do szkoły dla niewidomych w Filadelfii.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przyjmowano tam
pojedynczych uczniów widzących. Był to integracyjny eksperyment. Rodzice zapisali go do tej szkoły, ponieważ miała najwyższy
poziom w okolicy. James dobrze wspominał ten czas.
Niekiedy eksperymentuję i badam reakcje pasażerów. Podczas
jednej z podróży do Budapesztu dosiadłam się do przedziału,
w którym parę osób rozmawiało po angielsku. Po dłuższej chwili
zapytałam dwie dziewczyny (jak się okazało, studentki pedagogiki), czy są z Turcji. Zaskoczyło je to i koniecznie chciały się
dowiedzieć, skąd to wiem. Wyjaśniłam, że osoby niewidome
mają szósty zmysł i gdy kogoś spotykają, od razu wiedzą, z jakiego jest kraju. Początkowo były nieco zdziwione, ale potem mi
uwierzyły. Przerażające, że przyszłe nauczycielki dały się nabrać
na taką bzdurę!
W końcu wyjaśniłam im, dlaczego bez trudu odgadłam, że są
z Turcji: cały czas gadały o tym kraju z siedzącym obok Czechem.
Ciekawość współpasażerów wzbudza nie tylko brajl. Pewnego
razu, gdy wysiadałam z pociągu w belgijskim Liège, jakiś chłopak
zaproponował, że kawałek mnie odprowadzi. Zaintrygował go
mój elektroniczny mówiący notatnik Kajetek, w którym robiłam
zapiski. Jest w kształcie prostokąta i ma brajlowską klawiaturę.
Chłopak koniecznie chciał się dowiedzieć, co to za nowa gra
elektroniczna, jak działa, gdzie i za ile można ją kupić.
Mam wrażenie, że w ostatnich latach współpasażerowie rozmawiają znacznie mniej i rzadziej niż kiedyś. Przede wszystkim
jesteśmy coraz bardziej zapracowani. Niektórzy nie potrafią oderwać się od swoich obowiązków nawet w pociągu. Zabierają więc
ze sobą w podróż laptopy, tablety czy inne gadżety i każdą chwilę wykorzystują na pracę. Inni chcą wykorzystać czas podróży
na relaks i zatapiają się w lekturze, odgradzają słuchawkami od
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współpasażerów lub zatracają w świecie gier komputerowych. Ja
również staram się nadrobić w pociągu zaległości w pracy bądź
w lekturze. Żałuję jednak, że zanika potrzeba konwersacji. Czy
to oznacza, że stajemy się coraz bardziej zamknięci i nieufni?
* * *
Podróżowanie koleją nastręcza mi też niemało trudności.
Na polskich dworcach fragmenty nawierzchni o innej strukturze, ostrzegające o zbliżaniu się do krawędzi peronu, to niestety
wciąż rzadkość. Koszmarem jest zmiana peronu w ostatniej chwili (nagminne w Katowicach), zapowiedzi w trakcie wjeżdżania
pociągu, który swoim hałasem całkowicie je zagłusza (jedna z organizacji osób niepełnosprawnych wysłała w tej sprawie pismo
do zarządców warszawskich dworców, lecz nic się nie zmieniło),
niezapowiadanie kolejnych stacji, brudne toalety, które na dokładkę w polskich pociągach są urządzone bardzo różnie. W pociągach belgijskich, którymi sporo podróżowałam, papier, mydło
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i spłuczka zawsze znajdują się w tym samym miejscu, co jest dla
mnie dużym ułatwieniem. W polskich pociągach za każdym
razem wszystkiego muszę szukać.
Pewnego razu w pociągu do Pragi niechcący zrobiłam z siebie
gwiazdę. Mało prawdopodobne, żeby konduktor wiedział, że
jestem autorką dwóch książek i społeczną asystentką europosła
prof. Jerzego Buzka. Mimo to osobiście pofatygował się z kluczykiem, żeby wypuścić mnie z toalety. Nie wierzycie?... Stało
się to tak: Drzwi nie miały klamki ani zamka, więc zaczęłam
szukać przycisku, by je otworzyć. Pierwszy, na który natrafiłam,
okazał się alarmem. Zawyło w całym pociągu, więc konduktor
pośpieszył mi na ratunek. Dobrze, że do toalety nie poszłam tuż
przed moją stacją, bo mógłby nie zdążyć mi przyjść z odsieczą.
W szkockich pociągach drzwi toalet też otwiera się i zamyka
za pomocą przycisków. Są nawet opisane brajlem. Cóż z tego,
skoro w pociągu z lotniska przyciski, których szukałam, nie znajdowały się na drzwiach? Umieszczono je na przeciwległej ścianie!
Gdyby nie pomoc osoby widzącej, na pewno bym ich nie znalazła. Słyszałam, że w podobnym miejscu przyciski pojawiły się
również w niektórych pociągach Kolei Śląskich.
Ale drzwi to nie wszystko. Przecież muszę jeszcze jakoś dotrzeć z powrotem tam, gdzie siedziałam. Idąc do toalety i wracając
z niej, liczę drzwi przedziałów, a w wagonach bezprzedziałowych
– siedzenia. Dzięki temu odnajduję swoje miejsce. Jeśli w wagonie
bezprzedziałowym siedzę sama lub z brzegu, przed pójściem do
toalety zazwyczaj zostawiam coś na siedzeniu, np. brajlowskie
czasopismo. Pomaga mi to, gdybym się pomyliła w liczeniu.
Podróżowanie pociągami byłoby dla mnie znacznie łatwiejsze
i mniej stresujące, gdyby drzwi wagonów otwierały się automatycznie. Tymczasem nieraz trzeba się z nimi mocować. Poza tym
nie zawsze jestem pewna, czy jeśli pociąg staje, to zatrzymał się na
stacji czy może w polu. Nie eksperymentuję i proszę konduktora
lub współpasażera, by pomógł mi wysiąść. Gorzej, gdy nikogo
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nie ma w pobliżu, a konduktor jeszcze nie przyszedł sprawdzić
biletów. Wtedy z wyprzedzeniem staram się upolować jakąś dobrą
duszę. Byłoby prościej, gdyby w każdym przedziale znajdował się
przycisk umożliwiający wezwanie kogoś z obsługi, coś na zasadzie
przycisków umieszczanych nad fotelami w samolotach. Myślę, że
zwiększyłoby to bezpieczeństwo wszystkich pasażerów.
Zorganizowanie pomocy jest trudne zwłaszcza nocą w pociągach międzynarodowych. Wracając z Budapesztu, prosiłam każdego napotkanego konduktora, by przekazał następnej ekipie, że
wysiadam w Zebrzydowicach. Niestety, informacja ta nie dotarła
do polskiej załogi i nikt się nie zjawił. Na szczęście student, który
jechał do Warszawy, obiecał, że jeśli obudzę go chwilę przed moją
stacją (czyli o trzeciej w nocy), to otworzy mi drzwi. Nastawiając
budzik w udźwiękowionym telefonie komórkowym przypomniałam sobie zabawną historyjkę sprzed lat.
Gdy byłam licealistką, zaniosłam raz do zegarmistrza brajlowski budzik. Zaraz zobaczył, że klapka się podnosi i uznał to
za usterkę. Wyjaśniłam, że musi tak być i że tę klapkę się zdejmuje, bo jest to budzik brajlowski dla niewidomych, więc godzinę
sprawdzam palcami. Nie słuchał, co do niego mówię. Według
niego problem polegał na ruszającej się klapce.
– Pani się zna! – prychnął pogardliwie. – To trzeba skleić.
Nie docierały do niego moje wyjaśnienia. Budzik zostawiłam
z duszą na ramieniu. Na szczęście przemyślał sprawę i naprawił
to, co należało.
W pociągach niemieckich i rzymskim metrze podawane są
komunikaty, na którą stronę należy wysiąść. Jest mi wtedy dużo
łatwiej. Pozostaje tylko znaleźć przycisk na drzwiach. We Francji
natomiast podoba mi się, że gdy pociąg zatrzymuje się w polu,
nadawany jest komunikat, że to jeszcze nie stacja. U nas, jeśli
nawet pociąg wyposażony jest w system informacji dźwiękowej,
to często system ten nie działa lub zapowiadane są tylko większe
stacje. Wówczas proszę konduktora, by zapowiadano wszystkie.
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Pewnym problemem jest też jakość zapowiedzi. Niekiedy bowiem
zapowiadacze się mylą, dukają, podają godziny przyjazdu, po
czym się poprawiają i podają całkiem inne. Z takim niedbalstwem
spotkałam się tylko w Polsce. Jakby tego było mało, w pociągu
z Ustki usłyszałam zapowiedź: „najbliższa stacja zatrzymania…”.
Stacja zatrzymania?... A cóż to za sformułowanie? Czyżby kierownik pociągu obawiał się, że pasażerowie pomyślą, że chodzi
o stację benzynową lub stację drogi krzyżowej?
* * *
Od niedawna na niektórych polskich dworcach niepełnosprawni pasażerowie mogą skorzystać z asysty, która pomaga
im przy przesiadce czy znalezieniu wyjścia z dworca. Trzeba ją
zamówić najpóźniej czterdzieści osiem godzin przed wyjazdem.
Po raz pierwszy zarezerwowałam asystę we Wrocławiu, gdy
jechałam do Berlina. Wysiadłam, lecz nikt na mnie nie czekał.
Nie wydało mi się to dziwne, bo wypatrzenie w tłumie białej laski
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może zająć chwilę. W końcu podszedł jakiś mężczyzna i zapytał,
czy potrzebuję pomocy. Domyśliłam się, że to jakiś pasażer. Zarezerwowany asystent raczej zapytałby mnie o nazwisko lub czy
jadę do Berlina. Ten pan zawiadomił konduktora, który za chwilę
do mnie podszedł. Rozmawialiśmy krótko. Konduktor przekazał
informację dalej i za moment zjawiła się odpowiednia osoba.
Gdy przemieszczaliśmy się z peronu na peron, zadzwoniła
moja komórka. To był kolejny asystent. Z przejęciem pytał, gdzie
utknął mój spóźniony pociąg. Zdziwił się, gdy mu powiedziałam,
że idę z jego kolegą i właśnie dochodzimy na miejsce. Okazało
się, że skierowano go na niewłaściwy peron i tam na mnie czekał. Nic się nie stało, ponieważ było sporo czasu na przesiadkę,
ale byłoby dobrze ten system dopracować, bo gdy ma się tylko
chwilę, można nie zdążyć na kolejny pociąg. Byłoby też łatwiej,
gdyby w momencie rezerwowania asysty pracownicy warszawskiej infolinii podawali numer telefonu osoby odpowiedzialnej
za tę usługę na stacji, na której mam skorzystać z pomocy. Dzięki
temu w razie problemu szybko mogłabym zadzwonić, zamiast
czekać, aż ktoś zadzwoni do mnie. Zaproponowałam to rozwiązanie. Przyznano mi rację, ale podobno realizacja tego pomysłu
jest na razie niemożliwa ze względów technicznych.
Czternastego lutego jechałam z Warszawy z niewidomą koleżanką. To ona zamówiła asystę – są to zazwyczaj dwie osoby.
Tym razem przyszedł jeden pan.
– Panie są dwie? – zapytał zaskoczony, tak jakby nie rozumiał,
że skoro ma dwie ręce, to możemy się go chwycić obie.
Uśmiechnęłam się.
– Jak pan widzi, dwie. Ja jestem w promocji, taki walentynkowy bonus specjalnie dla pana.
Po chwili podszedł jego kolega. Mnie podał ramię ten pierwszy, bo skoro to walentynki, warto skorzystać ze specjalnej oferty.
Gdy na tym samym dworcu zapytałam o asystę kilka lat wcześniej, personel zrobił wielkie oczy. W końcu w informacji zasu-
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gerowano mi, bym spróbowała się czegoś dowiedzieć tam, gdzie
nadaje się przesyłki. Skorzystałam z tej rady. Panowie byli bardzo
mili. Powiedzieli, że chętnie mi pomogą, bo i tak wychodzą na
peron za każdym razem, gdy przyjeżdża pociąg. Zaczekałam więc
i po prostu się nadałam.

Od kilku lat osoby niepełnosprawne podróżujące samodzielnie mogą u konduktora kupić bilet bez dodatkowej opłaty. To
duże udogodnienie, bo nie trzeba szukać kasy i unika się kolejek.
Jednak jeśli mam czas, bilet kupuję wcześniej, zwłaszcza gdy
wiem, że będę jechać pociągiem z miejscówkami. Dzięki temu
unikam zamieszania i pielgrzymowania z miejsca na miejsce, jeśli
okazałoby się, że to, na którym usiadłam, jest jednak zarezerwowane. Bilety wolę kupować w towarzystwie osoby widzącej. Gdy
kupuję je sama, nigdy nie jestem do końca pewna, czy sprzedano
mi właściwe, i co najważniejsze – czy zgadza się data i godzina.
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Dotychczas udało mi się uniknąć tego typu niespodzianek, za
to wpadka ze złą datą przytrafiła się niedawno mojemu szefowi.
Myślałam, że każdy widzący pasażer przed odejściem od kasy
uważnie studiuje swój bilet, ale widocznie byłam w błędzie.
Dla niepełnosprawnych, osób starszych, osób z ciężkimi bagażami i podróżujących z dziećmi niebezpieczna jest też szczelina pomiędzy peronem a stopniami wagonu. Mimo że jestem
ostrożna, niedawno do niej wpadłam. Było to przy wsiadaniu do
podmiejskiego pociągu w Glasgow. Przyjaciółka pomogła mi się
wygramolić. W tym miejscu muszę pochwalić mojego Anioła
Stróża, że nie doszło do tragedii i na szczęście skończyło się
tylko na kilku siniakach i zadrapaniach. Świetnie się spisał nie
tylko w tej sytuacji. Wielokrotnie wyciągnął mnie z rozmaitych
opresji. Może czasem przyprawiam go o palpitacje serca, ale na
pewno nie nudzi się w moim towarzystwie. Mam nadzieję, że
to docenia.
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Encyklopedia osób zasłużonych
dla środowiska niewidomych
Biogramy prasowe

W

Encyklopedia osób zasłużonych...

czerwcu 2016 roku ukazała się w czarnym druku trzytomowa, zawierająca biogramy prasowe, „Encyklopedia
osób zasłużonych dla środowiska niewidomych”, pod red. Józefa
Szczurka. Dokonałem w niej uzupełnień i aktualizacji danych
w formie przypisów.
W pierwszym tomie przedstawiono sylwetki działaczy PZN
i ludzi kultury, w drugim muzyków i wokalistów, a w trzecim
nauczycieli oraz pracowników wyższych uczelni.
Wydawcą Encyklopedii jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi; nakład 500 egz. Książka jest dostępna w okręgach
PZN oraz w bibliotekach laskowskich. Druk i dystrybucja: Ryszard Dziewa, PHU Impuls, ul. Powstania Styczniowego 95d/2,
20-706 Lublin.
W przedmowie napisałem m.in.: „Wielu naszych czytelników
Encyklopedii ze zdumieniem nie znajdzie w niej swoich nazwisk.
Proszę pamiętać, że są to materiały prasowe, a zatem, aby mogły
znaleźć się w Encyklopedii, musiały być w swoim czasie napisane i opublikowane w jednym z czasopism. (…) Przyjrzyjmy się
bliżej postaci redaktora Encyklopedii, który zmarł 21 września
2014 r. w szpitalu w Warszawie. Żegnając go w kaplicy laskowskiej w dniu 27 września powiedziałem: «Józef Szczurek urodził
się 28 stycznia 1928 r. w Sławkowie na Śląsku. Do Lasek przybył
w 1938 r., a po przerwie wojennej opuścił je w 1949 r. z dyplomem
masażysty. Jego pierwszym wychowawcą był ociemniały nauczyciel Józef Buczkowski, a po wojnie ogromny wpływ wywarł na
niego dr Włodzimierz Dolański. Po opuszczeniu Lasek praco-
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wał w Sosnowcu jako masażysta i równocześnie kontynuował
naukę w liceum, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim
na wydziale dziennikarskim. Po studiach przez kilkadziesiąt lat
pracował w redakcji „Pochodni”, początkowo jako dziennikarz,
a następnie redaktor naczelny. (…) Do końca pracowitego życia
przygotowywał encyklopedię prasową o przeszło 300 niewidomych i osobach widzących, działających na rzecz niewidomych.
Ponadto jako jeden z nielicznych niewidomych był świadkiem
w procesie beatyfikacyjnym Matki Elżbiety Róży Czackiej»”.

Wybór biogramów w wersji brajlowskiej, wydany przez
pana Ryszarda Dziewę – byłego wychowanka Lasek, ukazał się
w 2015 roku.

Zofia Krzemkowska – Dotykownik – Atlas wypukłej grafiki

139

Zofia Krzemkowska

Dotykownik – Atlas wypukłej grafiki

C

hciałabym spopularyzować wśród grona brajlistów wymienioną w tytule pozycję książkową wydaną pod redakcją
Marka Kalbarczyka w 6 tomach w 2015 roku. Przy tworzeniu albumu korzystał on z pomocy merytorycznej współpracowników,
których nazwiska są wymienione na początku książki.
Autor zaopatrzył książkę w następujące motto Prymasa Stefana Wyszyńskiego:
„Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się
wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, nie chce ludzi wielkich,
kończy się”.
Wydawcą jest Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, założona
w 1992 roku przez niewidomych informatyków i ich widzących
przyjaciół. Fundacja wydała dotąd kilkadziesiąt publikacji dla
niewidomych, słabowidzących i ich bliskich. Dotyczą one świata,
w którym najważniejszy jest dotyk i dźwięk. To świat inwalidów wzroku.
Nadrzędnym celem Fundacji jest pokazanie osobom z dysfunkcją wzroku, w jaki sposób mogą żyć aktywnie, czerpać przyjemność z jak najlepszego wykształcenia oraz obcowania z kulturą i sztuką. Kultura jest dla wszystkich, a niedostatek wzroku
nikogo nie wyklucza. Niewidomi muszą mieć dostęp do informacji tekstowych i graficznych. Obecność niewidomych w muzeum,
zamku, pałacu, w ZOO, przed telewizorem, w teatrze i w kinie
– powinno być to zjawisko powszednie.
Dotykownik to wyjątkowy album, w którym zaprezentowano
256 wypukłych rysunków i map. Zapraszamy do świata uwypuklonych obrazów. Ryciny przedstawiające obiekty z jednego
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regionu lub pogrupowane tematycznie tworzą kolejne rozdziały
omawianej książki. Poprzedzają je informacje np. z historii.
Prezes Fundacji, Marek Kalbarczyk, mówi m. in.: „Fundacja
„Szansa dla Niewidomych” przywiązuje dużą wagę do nowoczesnej rehabilitacji niewidomych. Chodzi w niej o stosowanie
nowych technologii, wyposażenie niewidomych w znane już
urządzenia i stosowanie metod szkolenia dobranych do zróżnicowanych potrzeb odbiorców. Niewidomi dobrze wyposażeni
i przeszkoleni mają szanse na osiąganie sukcesów.
W publikacjach dla niewidomych stosuje się dwie technologie
druku: konwencjonalny system brajlowski, gdzie tekst i rysunki
zbudowane są z wypukłych punktów, oraz wersję transparentną,
gdzie uwypuklenie tekstów i rysunków jest naniesione na znaki
i ilustracje graficzne.
Obejrzenie ryciny za pomocą dotyku trwa długo. Przesuwamy palce (a dokładnie opuszki palców) w taki sposób, by jak
najprecyzyjniej i najszybciej rozszyfrować obraz.
W książce znalazły się mapy: unii polsko-litewskiej z XIV
wieku, II Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego,
aktualne: administracyjna Polski i mapa Polski z podziałem na
16 województw. Przedstawiają one granice, główne miasta i rzeki.
Każda mapa poprzedzona jest legendą zwierającą skróty zastosowanych oznaczeń. Projektowanie map nie było łatwe.
Książka jest wykonana w brajlu i w czarnym druku w tym
samym egzemplarzu. Mogą więc z niej korzystać brajliści, dobrze
posługujący się tym pismem i słabowidzący, nieznający brajla”.
Z przeszłości
Pamiętam, jak w dzieciństwie uczyłam się przy mapie ściennej
drewnianej, wykonanej dla uczniów specjalnie przez nieżyjącego
już wychowawcę klasy Zygmunta Sawilskiego z Bydgoszczy. Była to
żmudna, ciężka praca. Taka mapa pobudzała wyobraźnię, dawała
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pojęcie o położeniu poszczególnych regionów Polski, a nawet świata, ale nie posiadała oznaczeń brajlowskich. Opanowanie przez nas
mapy wymagało wielu ćwiczeń pozalekcyjnych, aby dobrze wypaść
na lekcji powtórzeniowej lub wobec gości, którzy często odwiedzali
bydgoską szkołę. Mapy Zygmunta Sawilskiego były opiniowane
przez komisję pomocy naukowych działającą przy ZG PZN. Długo
służyły niewidomym uczniom i nauczycielom.
Niewiele się zmieniło, gdy zaczynałam uczyć historii. Brakowało specjalistycznych map historycznych. Trzeba było sobie
jakoś z tym radzić, chociaż będąc młodą nauczycielką, podejmując pierwszą pracę, nie mając jeszcze doświadczenia obecnego,
nie było to łatwe.
Zamieszczona w „Dotykowniku” mapa unii polsko-litewskiej
z XIV wieku może być przydatna przy omawianiu tego tematu
na lekcji historii. Obecnie nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza.
Dysponujemy szerokim zestawem map i innych urządzeń ułatwiających przekazywanie i przyswajanie wiedzy. Wykorzystajmy
je w pełni, ale też pamiętajmy, jak to było dawniej.
Udając się na wycieczkę np. do Gdańska, pokażmy – w ramach przygotowania – ważniejsze obiekty przedstawione w albumie. Przed wyjazdem warto przeczytać i poznać dotykiem: Ratusz Główny i Ratusz Starego Miasta, Żuraw, Katownię, Katedrę
Oliwską, kościoły: św. Mikołaja, św. Brygidy, Bazylikę Mariacką,
Fontannę Neptuna, Pomnik Poległych Stoczniowców, Dwór Artusa, dworzec PKP. Warto też dotrzeć do latarni na Helu, Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie i Zamku w Malborku oraz
Zamku Krzyżackiego w Kwidzynie.
Udając się do woj. kujawsko-pomorskiego, można posłuchać koncertów w Filharmonii Pomorskiej i w Operze Nova,
ale warto najpierw sięgnąć do „Dotykownika”, by coś wiedzieć
o tych obiektach. Warto też zatrzymać się w Kruszwicy przy
Mysiej Wieży, w Toruniu przy pomniku Mikołaja Kopernika
i Krzywej Wieży.
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W woj. warmńsko-mazurskim zwróćmy uwagę na Obserwatorium Astronomiczne w dawnej Wieży Ciśnień w Olsztynie i na
Katedrę we Fromborku.
W Białymstoku na Pałac Branickich, kościół św. Rocha, cerkiew św. Ducha, cerkiew na Św. Górze Grabarka, klasztor dominikanów w Sejnach, klasztor w Wigrach.
W Warszawie warto zobaczyć, korzystając znów z „Dotykownika”, warszawską Syrenkę, Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki.
W woj. mazowieckim kaplicę Matki Bożej Anielskiej w Laskach, pomnik i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesiu,
pomnik i Muzeum Fryderyka Szopena w Żelazowej Woli, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze, ratusz Miejski w Siedlcach
oraz Zamek i Ratusz w Pułtusku.
Jeśli nasza droga będzie wiodła prze Lublin, to naszą uwagę
niech zwrócą: pałac Jabłonowskich-Sapiehów, muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej, a w Zamościu Synagoga i Kościół
Katedralny oraz świątynia Sybilli w Puławach.
W woj. świętokrzyskim zapraszamy do ratusza w Kielcach
i ratusza w Sandomierzu.
W woj. podkarpackim i małopolskim chciałabym zwrócić
szczególną uwagę na mapy: Bieszczad, Tatr, Zakopanego, na Zamek w Łańcucie, a w Krakowie na mapę Starego Krakowa, plan
Wawelu, a ponadto na Sukiennice, Kościół Mariacki i Smoka
Wawelskiego.
W woj. śląskim warte obejrzenia są: Rotunda w Cieszynie,
pałac w Żywcu, hala widowiskowo-sportowa „Spodek”, klasztor
w Częstochowie.
W Opolu: Filharmonia Opolska, pomnik – Bojownikom
o Polskość Śląska Opolskiego, Amfiteatr Tysiąclecia, Wieża Piastowska, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, Katedra Opolska i ratusz.

Zofia Krzemkowska – Dotykownik – Atlas wypukłej grafiki

143

Podałam tylko niektóre obiekty z wybranych województw, aby
dać czytelnikom pogląd, o czym można przeczytać, czego można
dotknąć w „Dotykowniku”.
Nowość ta zapewne okaże się interesująca i cieszyć się będzie
dobrą opinią odbiorców. Chcę ją rozpropagować wśród tych,
którzy nie wiedzą o istnieniu tej pozycji. Chodzi przecież o to, by
książka nie zalegała na półkach, ale krążyła wśród czytelników,
a może nawet znalazła miejsce w ich domach. Byśmy chcieli do
niej sięgać, wyjeżdżając w dany region Polski. Koła PZN często
organizują wycieczki dla swoich członków i znajdują na nie środki przy niewielkim wkładzie własnym uczestników. Niech więc
sięgają do „Dotykownika”, wykorzystają jego treści jako materiał
przygotowawczy przed wyjazdem na wycieczkę. Niech go propagują. Okaże się wówczas, że wielu informacji o naszej Polsce
dotąd nie znaliśmy. Człowiek uczy się przecież przez całe życie.
Dziękuję Fundacji „Szansa dla Niewidomych”, która również,
poza PFRON, wniosła własny wkład finansowy, aby projekt mógł
być zrealizowany.
Na zakończenie proszę: nie porzucajmy pisma brajla. Niech
elektronika nie wypiera go z naszego życia. Kiedyś biegle się
nim posługiwaliśmy, a teraz nie może ono pójść do lamusa jako
niepotrzebny przeżytek, nie możemy zatracić nabytej samodzielności i niezależności od innych, chociażby tylko w samodzielnym
czytaniu i pisaniu dostępnym nam pismem.
„Ludwiku! Twój sześciopunkt odczarował zamknięty świat” –
z wiersza „Zamknięty świat” Heleny Dobaczewskiej-Skonieczko.

Świadectwo
Krystyna Śmigielska

Wspomnienie z Jasnej Góry

P

odczas pielgrzymki zorganizowanej przez Duszpasterstwo
Niewidomych do Rzymu, na Sycylię i Maltę, udaliśmy się
do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompei. Chciałam
tam złożyć wotum – srebrny różaniec z turkusami, który był dla
mnie cenną pamiątką. Niestety, byliśmy tam zbyt krótko i mój
zamiar nie został zrealizowany.
Po przyjeździe do Warszawy poprosiłam moją przyjaciółkę
Halinkę, aby zawiozła mnie do Częstochowy. I pojechałyśmy. Jak
pamiętam, była to środa. Sądziłam, że nie będzie tłoku. Weszłyśmy do Kaplicy. Okazało się, że można było stanąć tylko przy
wejściu. Cała kaplica wypełniona. Była tam Pielgrzymka Ogólnopolska dla prawników. Przestałyśmy całą Mszę świętą, potem
z trudem doszłyśmy do kraty. I zaraz trzeba było wyjść, bo była
to godzina przerwy. Kaplicę sprzątano. Weszłyśmy do zakrystii.
Była tam siostra zakonna i ojciec z zakonu Paulinów. Halinka
zamówiła Mszę św., a ja ofiarowałam mój różaniec Matce Bożej.
Wychodząc z zakrystii, nagle, powodowana jakimś impulsem,
odwróciłam się, prosząc zakonnika o pozwolenie na wejście do
Kaplicy przez zakrystię:
– W kaplicy będę krótko, ale bardzo pragnę tam wejść.
Ojciec podprowadził mnie blisko ołtarza, przysunął krzesło
i wyszedł. W bliskości Matki Bożej byłyśmy z Halinką do końca
przerwy.
Czekały już inne pielgrzymki. Wszedł ten sam zakonnik.
Wstałam, aby wyjść, a on powiedział:
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– Niech pani zostanie według potrzeby.
Halinka odeszła do kraty, a ja byłam tuż przy ołtarzu – zapatrzona, zamyślona, rozmodlona i bardzo, bardzo szczęśliwa.
Przybyły dwie pielgrzymki. Jedna z domu opieki z ludźmi na
wózkach. Dzieci z drugiej pielgrzymki zostały poprowadzone
przez siostry zakonne pod ołtarz. Dzieci było dużo. Stłoczone,
ale bardzo grzeczne, wytrwały w ciszy przez całą Mszę św.
Przed wieczorem wróciłyśmy do domu. Fizycznie byłam
zmęczona, ale bardzo szczęśliwa, nasycona wewnętrznie jakimś
niepojętym Dobrem, Miłością, Szczęściem, Pięknem i Jasnością.
Czymś jeszcze, czego nie mogę określić żadnym słowem. To była
moja ostatnia bytność u Matki Bożej w Częstochowie. Odczułam
to jako Dar od Maryi – mojej Mamy. A teraz wiem, że był to nie
tylko Dar, ale i Znak. Przyszły ciężkie miesiące i lata: operacje,
samotność, bóle różnego rodzaju. Ale ja to znosiłam i znoszę
z pogodą. Jest we mnie miłość i jasność, które dała mi Matka
Boża. Bez tej jasności wewnątrz, już bym dawno nie żyła. Borykałam się z depresją wojenną i powojenną od małego dziecka do
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starości. Stan zdrowia pogarszał się. Już nie mogłam samodzielnie
egzystować w swoim domu. Opieka z PCK była niewystarczająca.
Lekarze sugerowali dom opieki. Opierałam się tej decyzji. I przypomniałam sobie mój pobyt na Jasnej Górze; ludzi na wózkach
z domu opieki, grzeczne dzieci… Moja bliskość przy ołtarzu,
niewiarygodne spotkanie – to był Znak.
Obecnie mieszkam w domu opieki wraz z ludźmi na wózkach
i sama korzystam z wózka w pokoju, gdy mam zawroty głowy.
Czuję się bezpieczna, bo jestem dzieckiem Matki Bożej – Mojej
Mamy. Nie jestem tak grzeczna, jak dzieci w Częstochowie przy
ołtarzu, ale czuję Miłość i Opiekę.
Serce małej Krysi i dorosłej Krystyny było i jest wypełnione
Miłością i bezgranicznym zaufaniem do ukochanej Matki Bożej.
Zostałam hojnie obdarowana Miłością Bożą. Dlatego i ja staram
się dawać trochę ciepła tym, którzy go potrzebują.
Dziękuję Mateńko za te hojne Dary.
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J

est 12 marca, szykuję się na Rekolekcje Duszpasterstwa Niewidomych na ul. Piwną do kościoła św. Marcina. Rekolekcje
będzie głosił ks. Krzysztof Ołdakowski.
Wstaję o godzinie piątej, aby zmówić codzienną modlitwę.
Odmawiam koronkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec. Proszę
Pana Jezusa o siłę do wytrwania podczas tych kilku godzin rekolekcji. Proszę też o łaskę dobrej spowiedzi i skupienia się. Przed
wyjazdem dostaję zastrzyk przeciwbólowy. Przyjeżdża po mnie
Halinka – moja przyjaciółka i przewodniczka.
Przyjeżdżamy na Piwną, siadamy w ławce.
Jak zwykle kieruję swą twarz w kierunku Krzyża. Czasem
trochę widzę, a czasem nic. Teraz Krzyż jest zasłonięty. Wchodzi
rekolekcjonista. Pierwsza homilia. Słyszę doskonale, więc mogę
się skupić. Ciepło ogarnia moje serce. Potem spowiedź i znowu
ciepło i jakaś dziwna radość, ogromne szczęście. Nic mnie nie
boli. Zanurzam się w tym niepojętym szczęściu. Ciągle jestem
skupiona i cały czas moje oczy kieruję na zasłonięty Krzyż. Jakaś
jasność ogarnia mnie w środku i wypełnia kościół. Jest mi bardzo dobrze. Takiej szczęśliwości nie zaznałam nigdy w żadnym
innym kościele.
W dobrym nastroju i bardzo szczęśliwa wracam z Halinką do
domu opieki, w którym mieszkam. Halinka wraca do swojego
domu.
W niedzielę po południu świętuję swoje imieniny – Krystyny.
Przyjeżdża syn i przyjaciele, nie może zabraknąć Halinki. Atmosfera miła. Zostaję hojnie obdarowana prezentami. Świętuję
prawie cały tydzień. Każdego dnia przybywają znajomi. Jestem
wzruszona, bo aż tak wielu ludzi, jak nigdy, okazało mi ogromną
życzliwość.
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Kilka dni odpoczynku, aby móc uczestniczyć w nabożeństwach Świętego Triduum Paschalnego. Adoracja Grobu Pańskiego i uroczysta Msza święta w sobotę o godzinie dziewiętnastej.
Jestem słaba, nabożeństwo długie, ale nic mnie nie boli.
Ksiądz wnosi do kaplicy figurę Chrystusa Zmartwychwstałego
i stawia na Tabernakulum. Ręka Chrystusa uniesiona w górę.
I nagle moje oczy prawie ślepe widzą żywe, wyraziste oczy Chrystusa patrzące na mnie. Coś dziwnego dzieje się w moim wnętrzu.
Najpierw dreszcze, a za chwilę ciepło przenikające mnie całą.
Twarz Chrystusa pełna słodyczy, majestatu i jasności. Odczuwam
jakąś czułość, tkliwość i niewymowną Miłość. Siedzę w ławce bez
ruchu ze słońcem wypełniającym me serce, zapatrzona w oczy
Chrystusa… Mogłabym tak siedzieć i siedzieć na wieki… Z trudem wracam do rzeczywistości.
Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy świętej wracam
do swojego pokoju. Nie mogę zasnąć. Przez kilka godzin, już
w łóżku, widzę te cudowne oczy Chrystusa Zmartwychwstałego.
Na ścianie przede mną wisi obraz przedstawiający Pana Jezusa.
Zasypiam nad ranem. Później jadę do syna i synowej na uroczyste
śniadanie. Cały dzień przepełnia mnie jasność. Na drugi dzień
Świąt Wielkanocnych idę na Mszę świętą do domowej kaplicy.
Jest pięknie, ale światło z poprzedniego dnia zniknęło.

Pierwsza rocznica śmierci
W 2015 r. odeszły do Pana s. Noemi i s. Koleta. Podczas
turnusu zorganizowanego przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone
zmarłym Siostrom. Poniżej zamieszczamy wypowiedzi uczestników tego spotkania.

SIOSTRA NOEMI*
SIOSTRA NOEMI

♣ Elżbieta Konopko:
Siostra Noemi była naszą wspaniałą wychowawczynią. Byłyśmy jej
pierwszą grupą po złożeniu przez
nią pierwszych ślubów zakonnych.
W roku 1981 przyszłam do Lasek
do liceum. Siostra skończyła studia
na wydziale fizyki. Bardzo nam pomagała w lekcjach: w matematyce,
fizyce oraz w przedmiotach ścisłych.
Wszystko świetnie potrafiła wytłumaczyć, miała dla nas wiele cierpliwości i często do późna siedziała z tymi koleżankami, które miały
trudności z odrobieniem lekcji.
Siostra zrobiła, oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa, wielką rewolucję w Laskach. Do
tej pory wobec dziewcząt i chłopców stosowano rygorystyczne
wymagania, na przykład dziewczęta musiały mieć odpowiednie
regulaminowe ubrania. Siostra wprowadzała różne zmiany, po
*

(8.07.1952–26.06.2015)
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czym, mówiąc po młodzieżowemu, obrywało jej się od starszych
sióstr. Uważała ona, że jak jesteśmy w liceum, czy w szkole zawodowej, to potem pójdziemy w życie, do ludzi, nie zostaniemy
w Laskach i nie możemy być wychowywane jak zakonnice. Musimy ubierać się odpowiednio, a przecież nie widzimy, jak inni są
ubrani. Na przykład kiedyś pojechała z nami do sklepu i kupiła
nam spódnice mini. Tak ubrane poszłyśmy na dyskotekę. Najpierw dostało się nam, bo kto nam pozwolił. Nie chciałyśmy jej
„wkopywać” i powiedziałyśmy, że to my same. Uczyła nas też, jak
robić delikatny makijaż czy malować paznokcie. Oczywiście tylko
na dyskotekę, bo do szkoły nie wypada, ale my powinnyśmy wiedzieć, jak dobierać kolory i co do czego pasuje, np. jeżeli bluzka
w kratkę, to spódnica musi być gładka. Siostra Noemi uczyła nas
tych wszystkich zasad, choćby dlatego, że np. jak pójdziemy do
pracy, żeby nie mówiono o nas: „O, biedna niewidoma”, „Nie umie
sobie uprać i uprasować!”. Zawsze nam powtarzała, żeby zwracać
uwagę na estetykę wyglądu i porządek. Mówiła często, że każdy
niewidomy, a właściwie każdy człowiek powinien wiedzieć, co
w którym miejscu się znajduje: nożyczki czy leki powinny być
w jednym określonym miejscu. Wtedy nie trzeba tego szukać po
całym domu. Do dzisiaj tego przestrzegam.
Z siostrą Noemi zawsze można było rozmawiać, zawsze miała dla nas czas. Nieraz całe noce rozmawiała z nami o naszych
problemach rodzinnych, osobistych, umiała wysłuchać i mądrze doradzić, a co najważniejsze – była dyskretna. Po takich
rozmowach nie wyciągała konsekwencji; gdy np. usłyszała, że
któraś narozrabiała, wręcz starała się tej osobie pomóc i stanąć
w jej obronie.
Rano nie lubiłyśmy wstawać. Zawsze była obowiązkowa gimnastyka, a siostra mówiła, że wie, iż nie lubimy wstawać, więc
gimnastyka była w pewnym sensie dla nas karą. Kiedy pozostawiałyśmy na łóżkach bałagan: a to suszarka, a to grzebień, a to
jakieś ubrania, siostra zwracała spokojnie uwagę: „Dziewczy-
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ny, posprzątajcie”. A kiedy spieszyłyśmy się, wychodziłyśmy do
szkoły i nieporządek zostawał, siostra miała taką swoją kanciapę
i wszystko „konfiskowała”. Zdarzało się, że po południu była
dyskoteka. Myjemy głowę, a tu nie ma żadnej suszarki.
– Siostro, gdzie suszarka?
– A, widziałam, gdzieś po sypialni chodziła.
– Siostro, chyba siostra ją ma.
– A mam. Gdzieś w kanciapie.
– To proszę nam oddać.
– Dam, ale wyznacz sobie karę – mówiła siostra. I właśnie
jedną z kar było to, że trzeba było pójść na wspólną poranną
gimnastykę na korytarzu.
Wtedy wszyscy musieli pić jakiś okropny tran. Myśmy oczywiście nie piły tego tranu, chyba że za karę.
Siostra Noemi zawsze uczyła nas prawdomówności. Mówiła,
że nawet do najstraszniejszej rzeczy trzeba się przyznać. Jeżeli
o tym powiemy, to nigdy nie będzie za to żadnej kary, bo prawdomówność i uczciwość są najważniejszymi rzeczami.
Jeden raz w życiu z koleżanką oszukałyśmy ją. Ona w tym
momencie nic nie powiedziała, choć wiedziała na sto procent,
że ją okłamałyśmy. Nam było tak głupio, że do samego wieczora
szukałyśmy jej, żeby powiedzieć, że nakłamałyśmy. Miałyśmy
wtedy po 15 lat, a do szpitalika, w którym leżał Grześ, moja miłość od pierwszego wejrzenia, nie można było wchodzić. Mimo
to, w godzinach odrabiania lekcji (od 16:00 do 18:00), poszłyśmy
we dwie do szpitalika, a po drodze spotkałyśmy s. Noemi, która
zapytała, dokąd idziemy. A my spokojnie odpowiedziałyśmy,
że do szpitalika. Siostra spytała, czy wychowawczyni nam na to
pozwoliła. Odpowiedziałyśmy, że oczywiście. Poszłyśmy i jakoś
wkradłyśmy się do tego szpitalika, ale siostra, chyba Barbara, nas
stamtąd przegoniła. A nam było strasznie niedobrze, bo zdałyśmy
sobie sprawę, że siostra Noemi wie, że kłamiemy. Wieczorem,
kiedy się przyznałyśmy, powiedziała, że się cieszy, że przyszłyśmy.
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Wiedziała, że kłamałyśmy, ale czekała, kiedy przyjdziemy, żeby
to powiedzieć. A największą dla nas karą, zdaniem siostry, było
to, że się z tym źle czułyśmy. Nie dostałyśmy wtedy żadnej kary.
Siostra Noemi szanowała fakt, że przyszłyśmy same i przyznałyśmy się.
Siostra łamała niektóre laskowskie zasady. Do tej pory nie
można było dziewczynom chodzić pod żadnym pozorem do
chłopców, i odwrotnie, do internatu dziewcząt nie wolno było
chodzić chłopcom. Pewnej soboty robiłyśmy porządki w sypialni.
Na łóżkach były bardzo ciężkie sienniki. Z trzeciego piętra miałyśmy znieść te sienniki i wytrzepać, a potem szorować podłogi
z desek ryżowymi szczotkami, rozkręcać i myć okna. Po prostu
do wieczora czekała nas ciężka praca. Ale sobota była dniem
randkowym. Siostra powiedziała, że właściwie dlaczego chłopcy
mają nam w tym nie pomóc? Co to znaczy, że nie mogą tu wchodzić? Co tu zobaczą: łóżka, szafki? Siostra chłopaków wpuściła.
Kiedy wbiegali na górę, jakaś starsza siostra na furcie podniosła
krzyk, a siostra Noemi ze swoim uśmiechem powiedziała, że
przecież to nie klauzula tylko internat. No i chłopcy nam oczywiście pomogli. Zrobili to migiem: poznosili sienniki, wytrzepali,
podłogi poszorowali, bo byli silni i wysportowani. A w czasie
kiedy myśmy to razem sprzątali, siostra przygotowała piękną
kolację ze świecami. Upiekła ciasto i w tej wysprzątanej sypialni,
a nie w jadalni, mieliśmy piękną wspólną kolację. Oczywiście
zadzwoniła wcześniej do wychowawcy z internatu chłopców, że
wszystkich zaprasza na kolację. Wychowawcy byli bardzo zdziwieni, bo chłopcy u siebie nigdy nie chcieli sprzątać. Zjedliśmy
kolację, a siostra puściła nas na wieczorny spacer z chłopakami
(do godz. 20.00). Uważała, że za tak ciężką pracę musi być jakaś
nagroda i przyjemność.
Siostra była bardzo nowoczesna, często przynosiła nam różne
książki, których treść mogła być przydatna w przyszłości, np.
o małżeństwie, jak powinna wyglądać troska o rodzinę. Czytała
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nam również książki z dziedziny psychologii, czy obyczajowe.
Kiedy nam czytała, często usypiałyśmy, więc żebyśmy nie usypiały, przynosiła jakieś stare duże swetry z darów. Na nikogo nie
pasowały, ale były ze wspaniałej wełny. Siostra nauczyła nas pruć,
a potem wszystkie uczyłyśmy się robić na szydełku i w wolnym
czasie z wielką pasją robiłyśmy śliczne rzeczy.
Kiedy były mikołajki, w innych grupach dziewczyny dawały
sobie różne drobiazgi, a my miałyśmy losowanie, i każda innej, nie wyłączając siostry, wręczałyśmy własnoręcznie zrobione
sweterki, bluzeczki na miarę dla osoby wylosowanej. Albo na
urodziny grupa robiła wspaniały tort i z tym tortem jechałyśmy
w różne miejsca, na przykład byłyśmy w Wilanowie. Siostra jeździła z nami np. do kawiarni, a wtedy w latach 80. nie było to
takie zwyczajne. Trzeba było wcześniej się przygotować, ubrać
odpowiednio, a w tej kawiarni nikt się nami nie interesował, tylko siostrą – zakonnica w kawiarni! A ona wstała i z uśmiechem
powiedziała: „Wszyscy na mnie patrzycie, a ja jestem skromną
zakonnicą. Nie wiem, co we mnie takiego ciekawego. Ja tylko
jem szarlotkę i piję herbatę”. Często chodziłyśmy z nią do teatru.
Kiedyś przeczytała w gazecie, że jest jakiś świetny film. Niestety,
okazało się, że był to film ze scenami nie przeznaczonymi dla
dzieci. No i zaczęło się: pierwsza scena… Myślałyśmy, że będzie
to tylko jedna scena. Nikt nie patrzył na ekran, tylko na siostrę.
Siostra natychmiast szybko wybiegła, a za nią my. Śmiechu było
co niemiara.
Z takich ciekawych rzeczy wspomnę jeszcze studniówki
w Laskach. A na koniec szkoły były bale absolwentów. Kiedyś
klasa czwarta wymyśliła, że na balu będą stroje z jakiejś epoki.
Na strychu teatralnym wybierałyśmy przepiękne długie suknie.
Niestety, tydzień przed balem skręciłam kostkę. Przez tydzień nie
chodziłam do szkoły. Mój przyszły mąż poszedł do siostry Noemi
i powiedział, że tyle było ćwiczeń, tyle przygotowań, takie piękne
stroje, jak to ma być, że ja nie pójdę na bal. A przecież będzie
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kawiarenka, będzie przedstawienie i nie muszę tańczyć. Mogę się
na nim wesprzeć i w tych bandażach pójść, a pod długą suknią nic
nie będzie widać. Siostra Noemi się zgodziła. Przyszła do mnie
i powiedziała, że pójdziemy na strych szukać jakichś wielkich
butów, żeby noga z bandażem się zmieściła. A ja martwiłam się,
co nauczyciele powiedzą, że w szkole nie byłam, klasówek nie
pisałam, a na zabawę przyszłam. Ale siostra stwierdziła, że jest
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to wyjątkowy bal, co tam klasówki, napiszę je w przyszłym tygodniu i żebym nie zwracała uwagi na to, co mówią. I tak było, że
wybrałam odpowiednie buty, Grzesiek przyszedł po mnie i gdy
tak z trudem szliśmy, nagle w kostce coś mi przeskoczyło i cały
bal przetańczyłam.
Siostra zawsze przekonywała, że musimy być przygotowane
do życia jako żony, jako matki. Większość rzeczy, które potrafię:
gotowanie, sprzątanie nauczyłam się pod jej kierunkiem. Nauczyłam się też mieć swoje zdanie. Wcześniej nie wypadało mieć
swojego zdania, ani dobrego, ani złego. Byłam taką cichą myszką.
Ale siostra powiedziała, że muszę iść przez życie i muszę mieć
swoje zdanie i umieć się wypowiadać.
Siostra przez te cztery lata z nami dała nam bardzo dużo rad
życiowych. Byłyśmy z nią bardzo związane. Ja później wyszłam
za mąż, urodziła się Kasia, potem Michał, a my ciągle miałyśmy
kontakt, jeśli nie osobisty to telefoniczny.
*****
♣ Jerzy Orzeł:
Pierwsze moje zetknięcie z siostrą Noemi miało miejsce u Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wtedy s. Noemi była
matką generalną, a ja zwykłym, szarym, niewidomym człowiekiem. Byliśmy na nocnym czuwaniu z okazji jakiegoś jubileuszu
i wtedy po raz pierwszy usłyszałem głos siostry, ale nie mieliśmy okazji, aby porozmawiać. Drugie spotkanie, tym razem
bezpośrednie, było na Konwiktorskiej w PZN. Siostra właśnie
zaczęła pracę w Duszpasterstwie Niewidomych. Umówiliśmy
się wtedy na złożenie deklaracji na wstąpienie do Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Umówiliśmy się na 9.30
rano w PZN, bo o 10.00 miałem zebranie, na które musiałem
iść. Jak państwo wiecie, do budynku na Konwiktorskiej są dwa
wejścia. Siostra czekała na mnie pod dziewiątką, a ja na siostrę
pod siódemką. No i tak minęło pół godziny; ja czekałem, siostra
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czekała. Poszedłem na zebranie, a siostra Noemi skontaktowała
się z siostrą Jeremią, od której otrzymała numer mojego telefonu.
No i spotkanie, choć z opóźnieniem kilkudziesięciominutowym,
doszło do skutku. A takie spotkanie już bardzo bliskie, kiedy
odczułem kobiecą troskę, wielką dobroć i opiekuńczość, miało
miejsce w roku 2012 w Laskach, podczas rekolekcji, kiedy byłem
bez przewodnika. Siostra wtedy bardzo się o mnie troszczyła,
ponieważ nie we wszystkim dawałem sobie radę. Zawsze będę
pamiętał życzliwość siostry.
*****
♣ Katarzyna Piekarczyk:
To, co dla mnie było takie urzekające, i to co zostało w pamięci,
to wspomnienie z Broku. Byliśmy na wyjeździe z Duszpasterstwa i tam poznałam zdolności artystyczne siostry Noemi. Wiedziałam, że ma umysł ścisły, ale nie przypuszczałam, że jest to
człowiek, który ma świetne predyspozycje aktorskie. Robiliśmy
wtedy inscenizację o Czerwonym Kapturku, którą reżyserowała
Ania Figura. Siostra Noemi pomyślała o wszystkich i zaangażowała w to przedsięwzięcie ludzi, którzy sami z siebie nigdy by się
nie zgłosili i których nikt by nie włączył w przedstawienie. Nikt
jej nie odmówił. Siostra Noemi prześwietnie odegrała rolę gila.
Byłam zachwycona.
Inna rzecz, która mnie w siostrze urzekła, to ogromne wyczucie drugiego człowieka. Wiedziała, co i kiedy można lub trzeba
komuś powiedzieć, a kiedy nie. I była ogromnie sprawiedliwą
osobą. Jak była potrzeba, to niezależnie od tego, czy znała kogoś
dobrze, czy nie, po prostu pomagała w tym, co było w danym momencie potrzebne. Nie patrzyła, czy z tego coś będzie, po prostu
pomagała i taką ją dobrze zapamiętałam. Patrząc na siostrę, czułam przypływ pozytywnego myślenia i dobrego nastawienia do
innych ludzi, bo jeśli ona prezentowała taką postawę, to samemu
też chciało się spróbować być takim człowiekiem wobec innych.
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*****
♣ Anna Bogucka:
Siostrę Noemi poznałam podczas wyjazdu do Orzysza. Była bardzo ciepła, a każde jej słowo było jak balsam, które spływało na
mnie i na mojego męża. Zawsze przytuliła, pogłaskała… Ostatnie
nasze spotkanie było w 2013 roku, kiedy mieliśmy rekolekcje
na Piwnej. W Wielkim Poście, czy w Adwencie, nie pamiętam,
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w czasie adoracji poszłam do spowiedzi. Klęcząc, skupiona, zamyślona, czekałam na swoją kolejkę. Miałam głowę spuszczoną
i nagle poczułam, że ktoś mnie pocałował i przytulił. To było
takie przytulenie anioła.
*****
♣ Ewelina Zawiślak:
Z siostrą Noemi spotkałam się w Laskach, a potem, odkąd zamieszkałam
na Piwnej, często ją tu spotykałam.
W czerwcu 2014 roku z siostrami
i z dziewczynami z drugiego piętra
pojechałyśmy na wycieczkę do Zakopanego. Pamiętam taką sytuację,
kiedy wstąpiłyśmy do restauracji.
Piłam gazowany napój. Było bardzo
gorąco, a siostra z uśmiechem powiedziała: „A może ci tak tę coca-colę podgrzać?”. Okazała w ten sposób
duże poczucia humoru. Odebrałam
siostrę jako osobę bardzo serdeczną
i ciepłą.
*****
♣ Marzena Liczmonik:
Siostra Noemi jest dla mnie symbolem otwartości, gościnności
i troski. Poznałam ją zupełnie przypadkowo. Ze strony Duszpasterstwa Niewidomych przypadkiem dowiedziałam się o istnieniu Krajowego Duszpasterstwa w Warszawie. Kiedyś, w wolną
niedzielę, przyszłam na spotkanie i skierowano mnie do siostry
Noemi. Zapytała o moje imię i skąd jestem, po czym powiedziała:
„To przychodź do nas. Jak tylko jesteś w Warszawie, to przyjdź”.
I od tej pory zawsze przychodziłam, kiedy tylko miałam okazję.
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Uczyłam się od siostry tej otwartości na ludzi. Troszczyła się
o mnie, częstowała śniadankiem i dbała o to, abym czuła się dobrze. Staram się wszystko, co dostałam od niej, przekazywać dalej.

Katarzyna Piekarczyk
Teraz – później
Gdyby tak można było życie jak ręczną robótkę
Odłożyć na chwilę – na później
Zapaść się w siebie
Przeczekać szaleństwo rozpędzonych czasów
Odpocząć od wiru barw i dźwięków
Pragnień, rozterek, bezradności
Wtulić się sercem w ciszę letniego wieczoru
I zastygnąć...
Ale tego nie przewidziano na teraz
– To zapisane jest na później
Otwarte słowo, oczy, serce
Wciąż odnawiana wiara – w Boga i człowieka
Plączą się nici czarne i białe
Z dniem każdym – ciaśniejszy supeł istnienia
Jak go rozplątać? Jak z życia ocaleć?
To jest na – teraz
Zanim nadejdzie to nieznane – później
19.05.2016
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SIOSTRA KOLETA*
SIOSTRA KOLETA

♣ ks. Andrzej Gałka:
Siostra Koleta nie była specjalnie oddelegowana do pracy w Duszpasterstwie, ona po prostu była w Duszpasterstwie. Zapamiętałem
siostrę Koletę (myślę, że nie będzie przesadą, jeśli to powiem),
jako człowieka zwykłego, który w niezwykły sposób potrafił rozwiązywać wiele problemów dotyczących ludzkiego życia. Była
inna niż siostra Noemi, każdy jest inny, ale było w niej, może nie
było tego widać, tyle ciepła, tyle dobra, takiej troski o człowieka, zwłaszcza o ludzi niewidomych. Wiele razy tak dyskretnie,
ponieważ myśmy tak po ludzku bardzo się lubili, siostra pytała:
– Proszę księdza, Czy jutro jest ksiądz w domu, czy jest dostępny?
– A co tam? Co tam znowu siostra narozrabiała?
– A umówiłam kogoś na spowiedź, na rozmowę i chciałam
spytać, czy ksiądz będzie. Ale będzie ksiądz jutro, prawda?
– Skoro Siostra tak postanowiła, to będę. Chociaż nie miałem
zamiaru być w tym czasie.
*
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I to było właśnie coś, co może jeśli nawet w pierwszym odruchu wydawało się denerwujące, to z biegiem czasu okazywało się,
że to, co ona pomyślała, bo w jakiś sposób troszczyła się o innych,
było cudowne i było bardzo potrzebne. To właśnie było wiele
spowiedzi, wiele spotkań, nie tylko zresztą jeżeli chodzi o mnie.
Kojarzy nam się co prawda, że była pielęgniarką i że od tej
strony była spełniona, zawsze chętna. Jednak dla mnie pozostanie
ona jako taka „wieczna furtianka”. Tak jej kiedyś powiedziałem
w żartach: „Ja wiem, co siostra będzie robiła w niebie: siedziała
na furcie i zgłaszała Piotrowi Świętemu tych wszystkich, którzy
tam będą przychodzić”.
Często się uśmiechała. Tu na tych naszych wyjazdach była
w dobrym sensie taką duszą towarzystwa – z poczuciem humoru,
wielkim, radosnym, nieraz też momentami delikatnie uszczypliwym, ale takim pobudzającym do myślenia i niepozwalającym,
żeby człowiek zaspał.
*****
♣ Katarzyna Piekarczyk:
Siostrę Koletę znam prawie od zawsze, to znaczy poznałam ją
jako siostrę Basię. Nie była jeszcze wtedy siostrą Koletą, a siostrą Basią. I zawsze miałyśmy problem, który polegał na tym, że
każda z nas miała swoje zdanie i każda z nas chciała to zdanie,
że tak powiem, powiedzieć za szybko. Potem trzeba było coś
z tym zrobić. No bo jak się powiedziało o jedno słowo więcej,
to albo ja przepraszałam pierwsza, albo ona mnie. Ceniłam ją
za to specyficzne poczucie humoru, bo ono było specyficznym.
Ceniłam ją za pewną złośliwość, bo to była oznaka inteligencji.
Ceniłam ją za to, że miała serce do niewidomych i tak naprawdę
„od A do Z” ona „objechała”; powiedziała czasem gorzką prawdę,
ale było tak, że niezależnie od tego, czy to była osoba młodsza,
czy starsza, ona bolała nad tym.
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Ona miała dar takiej dalekowzroczności, że nie można zajmować się tylko tym, co dzisiaj, myśleć tylko o tym co teraz, ale
jak zrobić, żeby komuś pomóc jeszcze na jutro i to było w niej.
A ponieważ była przy tym osobą aktywną, nie taką, która siedzi
i duma, tylko chciała działać, chciała coś robić, ale chciała też
dzielić się sobą.
Ile razy było tak, że na wyjazdach duszpasterskich siedziała
na ławeczce, wokół wianuszek starszych pań, nie tylko starszych, i tak: ploteczki, potem różaniec, potem znowu jakieś
opowieści, potem znowu modlitwa. Ona umiała łączyć jedno
z drugim i nigdy nie zaogniała sporów, nawet jeżeli te spory
gdzieś tam powstawały, a ona była świadkiem takiego sporu.
Zawsze potrafiła to obrócić w żart, a to zmieniła temat, tak, żeby
nie powodować zaostrzania jakiegoś konfliktu. To mi zawsze
zapadało w pamięć.
A z osobistych rzeczy, to mogę powiedzieć, że byłam niezwykle zdziwiona (nie powinnam może tego mówić), ale kiedyś
przyszłam na Piwną zła, że strach, i mówię: „A wie siostra, że tak
mam tego dosyć, tamtego dosyć”, a ona odpowiedziała: „Ojej, daj
spokój, przecież to tylko facet, co ty się przejmujesz! Daj spokój,
to nie ostatni raz”.
Później miałam małżeństwo – dosyć trudne – i pamiętam,
(i to mnie ujęło), kiedyś ona mówi: „Zgnębiona jesteś”. A wie
siostra, każdy ma problemy większe i mniejsze. Na to siostra
Koleta powiedziała: „Zawsze byłaś dzielna, to ja wierzę, że dalej
będziesz dzielna”.
Nigdy się nie spodziewałam, że ona tak mnie postrzega, że
taki obraz mnie ma w oczach. To zawsze dawało mi tę motywację
do starania się. Skoro ona mnie tak widzi, to może tak jest. Może
nie warto się poddawać. To jej takie „klepnięcie” w tamtym czasie
pomagało wielokrotnie w przyszłości.
*****
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♣ Elżbieta Konopko:
Z siostrą Koletą bardzo związany był mój mąż Grzegorz. Jeszcze
w Laskach pod koniec liceum bardzo się rozchorował i miał silne
bóle głowy. Siostra Koleta z wielką troską i serdecznością zajmowała się nim i zawsze przy nim tak ciepło mówiła: „Mój Grześ,
mój Grześ, żeby tylko nie cierpiał”.
Pamiętam jak zbliżała się studniówka, a Grzegorz leżał w szpitaliku ciężko chory. Małgosia Czajka, z którą miał w parze tańczyć, mówiła: „Siostro, niech siostra coś zrobi, bo jak ja będę poloneza tańczyła”. Siostra zapewniła: „Nie martwcie się, on pójdzie
na tę studniówkę”. No i dawała mu różne mocne leki, żeby chociaż
chwilę był na tej naszej wspólnej studniówce. A potem nieustannie czuwała, podchodziła do niego, pytała, czy się dobrze czuje,
czy może pójdzie się położyć, a może mu da tabletkę. I zawsze do
samego końca życia, kiedy do niej dzwoniłam w innej sprawie,
to zawsze pytała: „Elu, ale jak tam mój Grześ?”. To było zawsze
odwieczne pytanie.
Z całą moją rodziną często wspominamy, bo bardzo nam jej
brakuje. Na każdym wyjeździe, a my jesteśmy już po raz dziewiąty, siostra Koleta miała taki czas, że przychodziła po śniadaniu,
mierzyła nam ciśnienie, pomagała w różnych sprawach, po czym
zawsze przychodziła każdego dnia do nas na kawę. No i w tym
roku właśnie nam tego bardzo brakuje. Dzisiaj pijąc kawę, mówimy: „Boże, a gdzie jest siostra Koleta, brakuje jej”.
Miesiąc przed jej śmiercią zadzwoniłam do niej, a ona była
taka smutna bardzo, obolała i miała takie „czarne” żarty nieraz.
No i właśnie wtedy przejęta cierpieniem siostry Noemi, mówi:
„No wiesz Elu, tak się jakoś źle czuję, wszystko mnie boli”. Ja mówię, że pewnie od tego kręgosłupa. „No też tak myślę, bo wiesz,
może to już i czas umierać”. Ale powiedziała takim żartem, śmiejąc się. Ja mówię: „Siostro, tu siostra Noemi umierająca, a jeszcze
siostra takie rzeczy mówi”. A ona, już tak poważnie, powiedziała:
„No, jaka będzie wola Boża, zobaczymy”. Ja na to: „Siostro, prze-
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cież wyjazd do Olsztyna, przecież jedzie siostra chyba”. Siostra
odpowiedziała: „Jedziemy, będziemy szaleć na tych rowerach
wodnych, bo tam jest jezioro, ale daleko”. Zapewniłam, że tak jak
zawsze podwieziemy siostrę samochodem. „No to poszalejemy”
– odpowiedziała.
To była nasza ostatnia rozmowa przez telefon. Mimo osłabienia wybierała się do Olsztyna, zapewniała, że będziemy pić
kawę, że będziemy na rowerach wodnych pływać. Bardzo nam
jej brakuje, ciągle jesteśmy z nią myślami i modlitwą.
*****
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♣ Krystyna:
Opowieść rozpocznę w odniesieniu do wyświetlanego zdjęcia, na
którym jest s. Koleta i ja. To chyba było w Sobieszewie zrobione
komórką i posłane mojemu bratu. Mój brat, zresztą dla żartów,
wcale nie na poważnie, zrobił powiększenie na papierze, i dzięki
temu teraz mam taką miłą pamiątkę. Ale chcę przede wszystkim
powiedzieć, że naprawdę o wszystkich się troszczyła, o mnie też
bardzo.
Kiedyś nawet tak było (ja na Ochocie mieszkam), że miałam
przyjść na Piwną, nie przyszłam, a za dwie godziny ktoś do mnie
dzwoni. Siostra Koleta.
– Co się stało, chora jesteś?
– Nie zadzwoniłam, że się źle czuję i nie przyjdę. – To przyjechała do mnie do domu.
Poza tym przypominam sobie taką może pocieszną sytuację.
Kiedyś w rozmowie, a było nas kilka kobiet, powiedziałam, że
nie lubię zdrabniać imion, bo to jest dla mnie takie sztuczne.
Wolę jak mówią do mnie Krystyna. No więc, ponieważ siostra
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Koleta lubiła żartować, tak z przekąsem zaczęła do mnie mówić:
„Pani Krystyno”. Zaczęłam się śmiać i stwierdziłam: „Ej tam,
wolę Kryśka” – i zostałam Kryśką. Już do końca dla siostry
byłam Kryśka.
*****
♣ ks. Andrzej Gałka:
Rzeczywiście siostra miała takie specyficzne żarty. Jak się wracała
z kościoła, trzeba było przejść przez furtę, żeby pójść do pokoju,
albo do przystani na śniadanie. Nie zawsze miałem ochotę, żeby
jeść rano śniadanie (nie tylko ja zresztą). Poszliśmy i doszliszmy z księdzem Tomkiem do furty, ksiądz Tomek powiedział:
„Przez Krzyż”, a siostra Koleta zamiast odpowiedzieć „Do nieba”,
z uśmiechem powiedziała: „Do kuchni, bo to pewniejsze”.
*****
♣ Janina:
Poznałam siostrę Koletę i siostrę Noemi na turnusie w Broku.
Byłam wtedy pierwszy raz na takim wyjeździe. Ponieważ jestem osobą całkowicie niewidomą, więc miałam trochę tremy,
bo wiedziałam już, że turnusy odbywały się wcześniej i wszyscy
się znają. Ja tu przyjdę pierwszy raz (oczywiście na Piwnej byłam
nieraz, ale na takim wyjeździe pierwszy raz), więc taka trema we
mnie siedziała, jak ja się w tej grupie odnajdę.
No oczywiście siostra Noemi, jak mama, przytuliła, jak to już
było wspomniane. Mieszkałyśmy po sąsiedzku, więc codziennie
rano przywitała się serdecznie. A siostra Koleta z wielką radością,
a mieszkałyśmy z nieobecną w tym roku Moniką Grabowską, która wyszła za mąż, zawsze pytała: „Monika, a gdzie Twój dwór?”.
Czyli Janeczka i Teresa. Więc ten „dwór” zawsze z radością się
witał. Serdecznie to wspominam, tak z całym sercem, bo dzięki
siostrom i księżom oczywiście też – księdzu Andrzejowi i Janowi
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– weszłam, myślę, w tę grupę i czuję się tu jak we własnym domu,
dzięki właśnie takim osobom jak nasze kochane siostry, które
za wcześnie odeszły. Myślę, że ktoś, kto jest nam bardzo bliski
i odchodzi, to nieważne ile on ma lat, ale zawsze w naszym sercu
pozostanie. Bóg zapłać siostrom, że byłyście z nami. Będziemy
Was mieć do końca naszych dni w naszych sercach.
*****
Siostrę Koletę poznałem w Sobieszewie, ponieważ mieszkaliśmy
w jednym domu. Często mieliśmy taką okazję do rozmawiania. Dużo serdeczności u tej siostry zauważyłem – była taka
serdeczna dla ludzi, dla wszystkich wczasowiczów. Drugi raz
spotkaliśmy się w Rabce. Natomiast trzeci raz, również w Rabce, kiedy zachorowałem, bardzo dbała o mnie, troszczyła się,
przychodziła do mnie, ciśnienie mierzyła. Chodziłem tam do
niej to ciśnienie mierzyć, a najbardziej podobało mi się to, że załatwiła mi wizytę w przychodni miejskiej i bardzo się troszczyła
przez całe dwa tygodnie. Ja myślałem, że będę musiał wracać
jakoś do domu, a jednak przetrwałem ten turnus właśnie dzięki
siostrze Kolecie.
*****
Siostra Koleta oczywiście kojarzy mi się ze swoim śmiechem.
Nawet mój mąż, który jeszcze nie zdążył (jeszcze trochę widzi po
przeszczepie rogówki) zauważyć jej, zawsze usłyszał uśmiech, bo
siostra Koleta już z daleka się śmiała, kiedy kogoś z nas zobaczyła.
Ten radosny uśmiech pozostał nam w pamięci. Rok temu byliśmy
w Rabce na wspólnym wyjeździe, mąż zachorował, miał wirusowe zapalenie gardła. Siostra Koleta obejrzała gardło, zaleciła
lekarstwa. Po dwóch dniach było spotkanie i siostry rozdawały
lody. A mój mąż oczywiście pierwszy do tych lodów, bo bardzo
lubi. Nie słuchał mnie, że nie powinien jeść. Później siostra Koleta podeszła i mówi: „No, chciałam podejść do pana i dać panu
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po łapach, ma pan takie chore gardło i lody je. Kto to widział!”.
Oczywiście powiedziała to z uśmiechem, ale tak dosadnie, że było
wiadomo, o co chodzi.

*****
Z siostrą Koletą rozmawiało mi się tak lekko o wielu ludzkich
problemach. Kiedyś w rozmowie, bo miałam bardzo trudny czas
w swoim życiu, prosiłam o modlitwę, ale to tak jak się prosi
różne siostry: Pomódl się, bo jest problem. I pamiętam moje
zaskoczenie, jak po bardzo długim czasie (minęło może około
roku), siostra Koleta mówi: „Słuchaj, powiedz, a jak tam u nich
jest”. Było to dla mnie świadectwem o jej modlitewnej pamięci.
Była radosna, nie mówiła nigdy o swoim cierpieniu, ale
pamiętam z naszych rozmów już w Nysie, że bardzo bolały
ją nogi. Często mówiła, że robiła sobie okłady raz zimne, raz
gorące, ale i to, i tamto nie pomaga. Już wtedy musiała cierpieć. Przed samym jej pójściem do szpitala, jeszcze na Piwnej
rozmawiałyśmy o odchodzeniu, o lęku, który dopada nas przed
śmiercią. Ona mówiła: „Lęk to nie jest problem, to w ogóle nie
o to chodzi, najgorsze jest cierpienie”. I wtedy też mówiła o tym
bólu swoim, z którym trudno jest jej żyć. Tego nie okazywała
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nigdy, zawsze do końca, do ostatniego dnia był uśmiech na
twarzy. Pamiętam ją zawsze uśmiechniętą, ale uśmiech był dla
ludzi, cierpienie i głębia były w niej. Tak jak siostra Noemi była
dla mnie symbolem wielkiej delikatności, tak jakby się unosiła
lekko nad ziemią, zawsze ciepła, taka przytulająca, taka delikatna, to siostra Koleta chodziła mocno po ziemi. Trzeźwo patrzyła
na wszystko, ale z wielką życzliwością i wszystkich tych ludzi
miała w swoim sercu i wszystkich oddawała Bogu. Brakuje mi
jednej i drugiej, każdej inaczej.
*****
♣ ks. Andrzej Gałka:
Kiedy już była w szpitalu i dawali jej jakieś sterydy przez pewien
czas, chciałoby się powiedzieć, że się poprawiła na twarzy. Byliśmy u niej z księdzem Piotrem, który powiedział: „Siostra na
twarzy całkiem ładnie wygląda”, a ona na to: „Proszę księdza, ja
nie na twarz choruję”.
*****
♣ s. Ludmiła:
To już właściwie były ostatnie dni siostry. Jechałyśmy w czwartek na rekolekcje, siostra już była w szpitalu. Pojechałyśmy ją
odwiedzić. Siostra wtedy źle się czuła, nie wstawała z łóżka, ale
kiedy przyjechałyśmy, to usiadła i porozmawiała z nami. Potem
pojechałyśmy na rekolekcje. To była niedziela, a w sobotę za tydzień siostra przyjechała już do Lasek. Z siostrą Emanuelą szybko
pobiegłyśmy do siostry, żeby się przywitać. Wiadomo było, że
siostra jest po podróży karetką i że ma się gorzej, ale chciałyśmy dać siostrze taki znak naszej pamięci. Trzeba przypomnieć,
że wcześniej mama siostry Emanueli miała poważny wypadek
i przebywała też w szpitalu. Kiedy przyszłyśmy do siostry Kolety,
pierwsze jej słowa wypowiedziane z takim ogromnym trudem
skierowane były do s. Emanueli: „A jak mama?”.
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A siostra Emanuela, ponieważ mama była już w lepszym
stanie, odpowiedziała, że lepiej. Na to siostra Koleta, naprawdę
ostatnim takim tchnieniem (to chyba było w ogóle ostatnie zdanie, które siostra przy nas wypowiedziała): „Tak bardzo się cieszę,
tak bardzo, bardzo się cieszę”. Ale to miało niezwykły wymiar, bo
ja właśnie w tym momencie zrozumiałam, że siostra od nas odchodzi. I taka była w niej troska o to, że mama s. Emanueli walczy
o życie, a siostra Koleta, która też cierpiała, przede wszystkim
troszczyła się o drugiego.
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Siostra Koleta, czyli babcia Basia
Błogosławiony uśmiech człowieka, co rozjaśnia smutku noc,
co z radością cię wita z daleka, tajemniczą niesie moc…

M

yślę, że słowa tej pieśni odśpiewanej na laskowskim
cmentarzu 14 lipca 2015 r. nie tylko mnie skojarzyły się
jednoznacznie z siostrą Koletą, którą tego dnia żegnaliśmy po
raz ostatni. Uśmiech był chyba jej najbardziej charakterystyczną
cechą i rzeczywiście pozdrawiała nim już z daleka. Kiedy dyżurowała na furcie na Piwnej i zobaczyła w wizjerze kogoś znajomego, do widzących się uśmiechała, a niewidomym mówiła przez
domofon uśmiechniętym tonem: „Witam, zapraszam i czekam”.
Po usłyszeniu takich słów powrót do klasztoru stawał się dwa
razy przyjemniejszy.
Jednak głos i obraz uśmiechniętej, ciepłej siostry Kolety nie
tkwiły w moim sercu od zawsze. Na początku naszej znajomości
było zupełnie inaczej. Podczas mojego pobytu w szkole podstawowej w Laskach, kiedy Siostra pracowała jako pielęgniarka
najpierw w szpitaliku, a potem w domu dziewcząt, bałam się jej
i robiłam wszystko, żeby mieć z nią jak najmniej do czynienia.
Trudno powiedzieć, dlaczego miałam do Siostry taki negatywny
stosunek, bo nie przypominam sobie sytuacji, w której doszłoby
między nami do jakiegoś spięcia lub zostałabym potraktowana
niemiło bądź niesprawiedliwie. Jako dziecku, a później nastolatce samo imię „Koleta” wydawało się brzmieć nieprzyjaźnie,
w głosie Siostry nie potrafiłam dostrzec ciepła i uśmiechu tylko;
traktowałam go jako szorstki, a żarty wynikające ze specyficznego poczucia humoru, jako złośliwości. Poza tym bardzo lubiłam
naszą poprzednią internatową pielęgniarkę – panią Małgosię –
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i przeżywałam coś w rodzaju buntu przeciw zamianie młodej,
sympatycznej kobiety na bardzo wiekową, jak mi się wówczas wydawało, Siostrę o okropnym głosie i nieprzyjemnym usposobieniu. Współczułam koleżankom, które ze względu na konieczność
przemywania protez musiały raz albo nawet dwa razy dziennie
odwiedzać gabinet siostry Kolety i szczerze się cieszyłam, że nie
należę do grona tych „szczęśliwców”.
Po odejściu z Lasek często przyjeżdżałam w odwiedziny i bywało, że siostra Koleta zagadywała mnie, co słychać, jak dalsza
nauka, praca, co u rodziców. Wtedy nie wydawała mi się już taka
groźna, jak w czasach szkolnych, jednak dystans pozostał. Odpowiadałam na jej pytania uprzejmie, ale zdawkowo, nie chcąc
wchodzić w głębszą rozmowę.
Do siostry Kolety przekonały mnie trochę opowieści mojej
byłej szefowej – również absolwentki Lasek, ale sporo starszej –
która pamięta Siostrę jeszcze jako siostrę Basię. Ponieważ z szefową cenimy u ludzi podobne cechy, i podobne nas denerwują,
pomyślałam, że skoro ona mówi tak dobrze o siostrze Kolecie, to
ta Siostra nie musi być wcale taka straszna, jak mi się kiedyś wydawało.
W listopadzie 2012 r. na zaproszenie siostry Angeli uczestniczyłam w Laskach w corocznym jubileuszu ślubów zakonnych.
Jedną ze „złotych” Jubilatek była wtedy siostra Koleta. Złożyłam
Jej życzenia i serdecznie się uściskałyśmy, ale na dłuższą rozmowę
nie było czasu.
Przełom o sto osiemdziesiąt stopni w naszych relacjach,
a ściśle mówiąc, w moim stosunku do Siostry, nastąpił, kiedy
pod koniec września 2013 r. zamieszkałam na Piwnej. Nie wiem
dokładnie, jak się to stało, kto pierwszy do kogo zagadał i w
jakich okolicznościach. Przypuszczam, że Siostra dostrzegając
swoim wielkim, wszystkowidzącym sercem, że przeprowadzka
do Warszawy była dla mnie bardzo stresująca, starała się podczas swoich niezliczonych dyżurów na furcie dodawać mi otuchy
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życzliwą rozmową. Duże znaczenie miał też fakt, że w bliskiej
relacji z Siostrą była moja zaprzyjaźniona wychowawczyni z internatu w Laskach – Teresa Tatara. I chyba właśnie przy okazji
pozdrowień przekazywanych od czy dla Tereni po raz pierwszy
dłużej porozmawiałam z Siostrą. Pamiętam, że pomyślałam wtedy: „O rety, przecież ta Siostra jest zupełnie inna, niż kiedyś mi
się wydawało”.
Odtąd zaczęło się przestawanie i przegadywanie wielu godzin
na furcie (głównie wieczorami, bo rano trzeba było spieszyć się
do pracy). Nie przypuszczałam nigdy wcześniej, że po dziesięciu
godzinach oprowadzania grup po Niewidzialnej Wystawie będzie
mi się jeszcze chciało stać czterdzieści lub pięćdziesiąt minut na
furcie i rozmawiać z siostrą Koletą. A były to rozmowy bardzo
różne: czasem błahe, w których wspominałyśmy dziecięce psoty
i interwencje Siostry ze szpitalika, a czasem bardzo poważne. Siostra, jako jedna z niewielu na Piwnej, wiedziała wszystko o mojej
skomplikowanej sytuacji rodzinnej i często przychodziłam się
do niej wygadać, kiedy zadziało się coś nowego albo zwyczajnie
miałam dość. Zawsze potrafiła znaleźć jakąś mądrą radę albo
choćby słowo pociechy i to wszystko było takie niewymuszone,
bez wzniosłych słów i zbędnego „napuszenia”.
Wzruszała mnie też zawsze troska i pamięć Siostry o sprawach i wydarzeniach, o których jej opowiadałam. Często dopytywała o coś we właściwym czasie. A przecież wspierała swoją
obecnością i rozmową nie tylko mnie. Mnóstwo osób do niej
przychodziło, dzwoniło i ona dla każdego znajdowała czas i o
każdym pamiętała. To było naprawdę wspaniałe! Nie zapominała
również o rzeczach przyziemnych: kiedy żegnała mnie przed wyjściem do pracy, zawsze pytała, czy mam obiad, czy jestem ubrana
odpowiednio do pogody, a jeśli wychodziłam gdzieś wieczorem,
martwiła się, czy bezpiecznie wrócę. Czasem irytowała mnie jej
nadopiekuńczość, gdy mówiła, że w dni wolne powinnam więcej
czasu spędzać w domu, a nie ciągle gdzieś „latać”. Denerwowało
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mnie to, bo wydawało mi się, że próbuje w jakiś sposób ograniczać moją wolność albo wręcz mną zawładnąć. Dzisiaj wiem,
że miała dobre intencje, bo hiperaktywność zaczyna odbijać się
niekorzystnie na moim zdrowiu.
Była też oczywiście niezawodna jako pielęgniarka. Gdy skręciłam nogę, przyniosła mi maść i żel, pamiętała o konieczności
zmiany okładu i pytała, czy stosuję „smarowidła” z odpowiednią
częstotliwością. Kiedyś poratowała lekami moją mamę. Gdyby
ich nie dostała, musiałaby szybko wracać do domu, a dzięki siostrze Kolecie mogłyśmy spędzić razem więcej czasu.
Zwyczajność Siostry przejawiała się też w jej upodobaniach
kulinarnych, niekiedy dość nietypowych, jak na osobę od wielu
lat korzystającą z klasztornego wiktu. Na przykład bardzo lubiła
frytki. Któregoś roku urządziłyśmy Jej z Terenią Tatarą frytkową
ucztę imieninową. Siostra specjalnie zamieniła się na furcie, żeby
móc spędzić z nami więcej czasu. Oprócz jedzenia było to, co najbardziej charakterystyczne dla Siostry, czyli kilkugodzinne rozmowy o bardziej i mniej ważnych sprawach tego świata. Drugim
przysmakiem Siostry były pierogi, zwłaszcza wigilijne – z kapustą
i grzybami. Moja mama za każdym razem gdy przyjeżdżałam na
Piwną, dawała mi dodatkowe pudełko specjalnie dla Siostry. Te
pudełka nigdy nie wracały do mnie puste, zawsze z jakąś słodką
niespodzianką w środku.
Moja więź z siostrą Koletą pogłębiła się jeszcze, kiedy w lipcu 2014 r. na Piwnej zamieszkała Basia Moskal. Mimo że Basia
całe swoje dotychczasowe szkolne i zawodowe życie spędziła
we Wrocławiu i z Laskami nie miała nic wspólnego, siostra Koleta przyjęła ją w swoim stylu, czyli bardzo ciepło i serdecznie.
Szybko nawiązały bliską relację, być może dlatego, że „Barbara”
było świeckim imieniem Siostry, może dlatego, że łączyły je radość życia i energia do działania, a może razem jedno i drugie.
W każdym razie jako przyjaciółka i współlokatorka Basi zostałam
automatycznie wciągnięta w ten krąg bliskości i wzajemnego

Aleksandra Bohusz – Siostra Koleta, czyli babcia Basia

175

zrozumienia. Odtąd spędzałam z Siostrą jeszcze więcej czasu.
Urządzałyśmy nawet z Basią swego rodzaju „polowania” na jej
dyżury. Ponieważ zwykle wychodziłyśmy do pracy między ósmą
trzydzieści a dziewiątą, poprzedniego dnia zawsze starałyśmy
się sprawdzić, czy i o której Siostra będzie na furcie. Jeśli miała
być do wpół do dziewiątej, robiłyśmy wszystko, żeby zdążyć na
końcówkę jej dyżuru, jeśli od ósmej trzydzieści – wiedziałyśmy,
że nie musimy się zbytnio spieszyć. Najbardziej lubiłyśmy, kiedy
tego samego dnia witała nas i żegnała.
Nie pamiętam, od czego się zaczęło i jaki był kontekst, ale
podczas którejś z licznych furtowych rozmów Siostra powiedziała
do Basi i do mnie: „Wy jesteście moje wnusie, a ja wasza babcia
Basia”. Chociaż uwaga ta została rzucona półżartem, wzięłyśmy
ją sobie bardzo do serca i odtąd nie mówiłyśmy o Siostrze ani
do Siostry inaczej, jak „Babcia”, a jeszcze częściej – „Babunia”.
Później tak się to utarło, że większość osób na Piwnej o tym
wiedziała. Obie strony traktowały „wnuczkowanie” i „babciowanie” niezwykle serio. My starałyśmy się spędzać z Siostrą jeszcze
więcej czasu, dopytywałyśmy o zdrowie i składałyśmy życzenia
w Dniu Babci. A ona często odwiedzała nas w pokoju, a w czasie
choroby, nawet gdy przeżywałyśmy ją w domach rodzinnych,
wielokrotnie dzwoniła i dopytywała, jak się czujemy. Kiedy Basia skaleczyła się w rękę, przyszła zmienić jej opatrunek nawet
w swój dzień skupienia, chociaż teoretycznie nie powinna wtedy
kontaktować się ze światem zewnętrznym. Ale to było właśnie
mądre babcine podejście do wiary i życia w ogóle: wiedziała,
że w oczach Boga bardziej niż „sucha” kontemplacja cenna jest
pomoc potrzebującemu bliźniemu.
W kwietniu 2015 r. przeprowadziłyśmy się z Basią z Piwnej
do wynajętego mieszkania. Siostra Koleta wielokrotnie pytała, czy
jesteśmy pewne, że to dobra decyzja, czy będzie nam tam lepiej
niż w klasztorze. Rozumiała, że jako osoby stosunkowo młode
potrzebujemy więcej przestrzeni i poczucia bycia „na swoim”,
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jednocześnie martwiła się, że będzie nam
trudniej i że nie znajdziemy czasu, żeby
ją odwiedzać. Wtedy nikt nie przypuszczał, że niespełna trzy miesiące po nas
ona opuści Piwną na zawsze i zamieszka
w Domu Ojca…
Ostatni raz widziałam siostrę Koletę
w Boże Ciało 4 czerwca 2015 r. Przyjechałam na Piwną razem z mamą, a babcia Basia akurat schodziła z dyżuru na
furcie. Ucieszyła się na nasz widok, ale
już wówczas było widać, że cierpi. Mówiła, że bardzo boli ją
kręgosłup, szła powoli, z wielkim trudem. Później miałyśmy już
tylko kontakt telefoniczny, aż do ostatniego SMS z końca czerwca.
Kiedy usłyszałam, że Siostra jest w szpitalu, najpierw dzwoniłam,
a kiedy się nie udało porozmawiać, napisałam z pytaniem, jak się
czuje i zapewnieniem o modlitwie. Dostałam odpowiedź: „Wnusiu, babcia jest kaput, potrzebny worek zdrowia”.
Brakuje mi siostry Kolety, szczególnie kiedy pojawiam się na
Piwnej. Początkowo trudno mi było uwierzyć, że już nigdy nie
powita mnie na furcie. Z czasem oswoiłam się z tą myślą, jednak
nieobecność Siostry odczuwam często w codziennych sytuacjach.
Niedawno dopadło mnie przeziębienie i powiedziałam Basi, że
gdyby żyła Babcia, zadzwoniłabym do Niej i na pewno coś mądrego by doradziła.
Po ludzku tak trudno pogodzić się ze stratą kogoś, kogo
kochamy… Na szczęście pozostaje nadzieja, że spotkamy się
w niebie. Poza tym są wspomnienia, dzięki którym jakaś cząstka
kochanej osoby zawsze nam towarzyszy. Dlatego w trudnych
chwilach przywołuję w myślach uśmiechnięty głos siostry Kolety
i od razu robi mi się lepiej i cieplej na sercu.
Babuniu, dziękuję za wszystko!!! Wnuczka Ola.
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iostrę Koletę poznałam 15 lipca 2014 r. Wówczas zamieszkałam tymczasowo w klasztorze przy ulicy Piwnej. To były
początki mojego pobytu w Warszawie. Pochodzę z Wrocławia i do
2014 r. w tym mieście uczyłam się i pracowałam. Początkowo na
Piwnej mieszkałam w wakacje i weekendy, ponieważ łączyłam
pracę we Wrocławiu i Warszawie. Od początku Siostra wydawała
mi się bardzo ciepłą i życzliwą osobą.
Owego dnia przyjechałam z ogromnym plecakiem. Najpierw
zostawiłam go na furcie, ponieważ spotykałam się jeszcze z koleżanką. Gdy wróciłam, Siostra od razu chciała mi pomóc. Przyniosła krzesło, by łatwiej było mi włożyć plecak na plecy. Zadzwoniła
też na górę po pomoc. Pamiętam, że jak wróciła moja współlokatorka Ola, od razu zapytałam ją o tę Siostrę.
Nie pamiętam momentu, w którym zaczęłyśmy z siostrą Koletą bliżej się poznawać. Zawsze gdy miała dyżur na furcie i nie
była zajęta, sporo rozmawiałyśmy. Od lipca do stycznia często
jeździłam na trasie Wrocław–Warszawa. Siostra zawsze mówiła:
„Znowu jedziesz do tego Wrocławia, co ty tam będziesz robić?
Kiedy wrócisz do nas?”.
Wiedziałam, że Siostra pochodzi z Kalisza, więc jak pociąg
przejeżdżał przez to miasto, przesyłałam Siostrze pozdrowienia.
Pewnego razu, gdy wracałam do Warszawy, Siostra zadzwoniła
do mnie i spytała czy jadę, czy wszystko w porządku.
Najbardziej lubiłam momenty, kiedy Siostra witała mnie po
przyjściu z pracy (Siostra bardzo często witała mnie już przez
domofon) – wówczas nie musiałam się spieszyć i mogłyśmy
dłużej porozmawiać. Siostra Koleta potrafiła zawsze wysłuchać,
rozumiała drugiego człowieka. Była też bardzo dobrym obser-
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watorem – potrafiła dostrzec różne stany emocjonalne. Pewnego
razu bardzo zdenerwowałam się, ponieważ z jakiegoś powodu
były niespodziewane objazdy autobusowe (co wówczas stanowiło
dla mnie nowość), na dodatek kierowca autobusu niemiło mnie
potraktował. Siostra, gdy tylko wróciłam, dostrzegła moją złość,
wysłuchała mnie z empatią. Rozmowy z Siostrą powodowały, że
od razu robiło się lepiej na duszy.
Siostra była obdarzona jakimś dodatkowym, cudownym
zmysłem – zawsze pojawiała się, gdy zaistniała potrzeba. Kiedyś
skaleczyłam sobie dosyć boleśnie rękę. Zastanawiając się w pokoju nad tym, co zrobić, poszukując z Olą plastra, usłyszałyśmy
pukanie. W drzwiach pojawiła się siostra Koleta. Od razu zaradziła sytuacji, przyniosła maść. Od tamtej pory przez kilka dni,
nawet jak nie miała dyżuru na furcie, rano witała mnie i zmieniała
opatrunek przed moim wyjściem do pracy.
Pewnego wieczoru, podczas kolejnej rozmowy na furcie,
z moją współlokatorką Olą spontanicznie zaczęłyśmy mówić
o tym, że Siostra tak się o nas troszczy, tak dba w tej Warszawie,
jak taka Superbabcia. Od tamtej chwili obie zostałyśmy wnusiami, a siostra Koleta naszą Babunią. Bywało też tak, że Siostra
przychodziła do nas do pokoju tak zwyczajnie – porozmawiać.
To były bardzo miłe chwile. Pamiętam, że kiedyś przyszła do
nas po Wigilii, którą siostry organizowały dla wszystkich mieszkanek klasztoru. Siostra opowiadała wówczas, jak świąteczny
czas wygląda na Piwnej. Ola i ja także opowiadałyśmy o swoich
świętach. Ponieważ wiedziałam, że siostra Koleta bardzo lubiła
pierogi z kapustą i grzybami, po świętach przywiozłam je dla Niej
z domu rodzinnego.
W styczniu 2015 r. zamieszkałam na Piwnej już na stałe.
Pierwszy dzień był dla mnie dosyć trudny. Siostra z życzliwością
pytała, jak się czuję i jak czuje się moja mama. Pamiętam, że
wtedy nie mogłam pohamować łez. Powiedziała wtedy: „Przepraszam, nie chciałam doprowadzić cię do łez”.
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Siostra Koleta stała się dla mnie bardzo bliską osobą, zawsze
serdeczną, pomocną, potrafiącą żartem rozładować wszelkie sytuacje trudne i stresujące.
W marcu dość długo nie było mnie na Piwnej, ponieważ się
rozchorowałam. Wróciłam dopiero po Świętach Wielkanocnych.
Na furcie przywitała mnie, ku mojej ogromnej radości, siostra
Koleta. Mówiłam o tym, że byłam chora, że brałam antybiotyk.
Ona też opowiadała, że się pochorowała, że też dostała antybiotyk i obie mówiłyśmy, że te antybiotyki zmieniają nam smak –
wszystko wydawało się gorzkie.
W kwietniu 2015 r. z Aleksandrą przeprowadziłyśmy się do
wynajętego mieszkania. Chciałyśmy się usamodzielnić. Pamiętam, że Siostra zawsze pytała, czy na pewno chcemy się wyprowadzić z klasztoru, czy jesteśmy pewne swojej decyzji. Kiedy przyjechałam posprzątać w pokoju na Piwnej, Siostra mnie odwiedziła
– była to dla mnie kolejna cudowna niespodzianka. Pamiętam, że
mówiła, że do nas przyjedzie zobaczyć, jak się urządziłyśmy. Niestety, nie zdążyłyśmy spotkać się w naszym mieszkaniu. Bywało
jednak tak, iż siadałam w swoim pokoju i dzwoniłam do Siostry
na pogaduchy. Często też zaglądałam na Piwną. Kiedy Siostra
była zajęta, a ja miałam zjeść obiad, to dzwoniła potem do mnie
i pytała, czy na pewno zjadłam.
Ostatni raz z siostrą Koletą spotkałam się 5 czerwca 2015 r.
Wówczas do Warszawy po raz pierwszy przyjechała moja mama.
Oczywiście bardzo chciałam, żeby siostra Koleta i moja mama się
poznały. Gdy 4 czerwca byłam na Piwnej, zapytałam, czy na drugi
dzień siostra Koleta będzie miała dyżur na furcie. Okazało się, że
tak, i że ten dyżur miał potrwać długo. Siostra już przez domofon
witała nas energicznie swoim pełnym uśmiechu głosem. Udało
się porozmawiać. Uściskałyśmy z mamą Siostrę, a następnie udałyśmy się na zakupy, ponieważ potrzebowałam kilku rzeczy do
mieszkania. Tego dnia wieczorem dostałam SMS: „Basiu kochana. Jak się udały zakupy? Czy bardzo się zmęczyłyście? Dziękuję
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za odwiedziny, oczywiście za krótkie. Dziękuję za piękne i dobre
ciasto. Miłego wieczoru i dobrej nocy. Całuję. Babcia”.
W drugiej połowie czerwca dowiedziałam się, że Babunia
jest w szpitalu. Było mi strasznie przykro, ponieważ byłam wtedy we Wrocławiu, nie mogłam odwiedzić Siostry, uściskać jej
dłoni. Napisałam SMS, zapytałam, jak Siostra się czuje, a Babcia
mi odpisała: „Witaj wnusiu moja kochana. Źle się czuję i jestem
w szpitalu. Całuję i o modlitwę proszę. Babcia”.
Po śmierci siostry Kolety bardzo trudno mi było przychodzić
na Piwną ze względu na to, że Jej już nie ma, że już mnie nie powita przez domofon, że nie będzie Jej na furcie, gdy przyjdę. Wiele
razy chciałabym chwycić telefon i zadzwonić na pogaduchy.
Mimo że znałyśmy się tak krótko – niecały rok, to wspaniałe,
że mogłam spotkać na swojej drodze tak ciepłą, życzliwą osobę.
Dziękuję Ci Babuniu za ten rok, za wszystkie cudowne przegadane na furcie i w pokoju chwile, za troskę, za życzliwość, za
to, że przyjęłaś mnie na Piwnej z taką otwartością.
Wnuczka Basia
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Joanna
oannę Radzikowską poznałam w 1997 r., kiedy po dwóch latach pracy w internacie dziewcząt przeszła do pracy w Dziale
Brajla. Była dwa lata po studiach na UMCS, na wydziale tyflopedagogiki. Zabrała się do nauki pisania systemem brajla i opanowała tę pracę bardzo szybko. Pisała nie tylko prędko, ale i bardzo
czysto. Zaangażowała się w transkrypcję książek dla niewidomych. Sama lubiła czytać i cieszyła się, że pomoże innym cieszyć
się literaturą. Jednak to jej nie wystarczało, nie zaspokajało jej
potrzeby służenia. Chciała pracować jako salowa w miejscowym
szpitaliku. Kierowniczka tegoż stwierdziła, że to nie jest praca na
jej siły. Asia, bo tak ją nazywaliśmy, była bardzo młoda i wątła, dla
niej praca salowej byłaby za ciężka, więc została w Dziale Brajla
na kilkanaście bardzo trudnych lat.
Prędko zorientowaliśmy się, że Asia jest osobą pogodną, ciepłą, serdeczną, usłużną i przyjazną wszystkim i wszystkiemu.
Przygarnęła pozostawionego psa, kota, którego nikt nie chciał.
Przyniosła nam kiedyś gniazdko ptaszka, bo była ciekawa, jaki
to ptaszek stracił dom. Okazało się, że pokrzewka czarnołbista.
Gniazdo stało na regale w pokoju, w którym pracowała. Zostało
ono podarowane szkole, żeby mogły je obejrzeć dzieci na lekcjach
przyrody. Asia często odwiedzała starsze osoby i miała wśród nich
serdecznych przyjaciół.
Niestety, po jakimś roku pracy okazało się, że jest chora. Po
ostatecznej diagnozie dowiedziała się, że ma złośliwy nowotwór
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na prawej ręce. Przyjęła to spokojnie, tylko prosiła, żeby nie mówić mamie. Tego się nie dało naturalnie długo ukryć. Przypadło
mi w udziale zawiadomić ją; płakałyśmy razem przez słuchawki. Od tego czasu rozpoczęła się gehenna walki z rakiem, która
trwała aż 18 lat. Asia przeżyła pięć albo sześć bolesnych operacji
prawej ręki. Znosiła to z niesłychanym bohaterstwem. Po każdym
z tych zabiegów była chemia albo naświetlania, które także wymagały męstwa. Asia czerpała siłę do znoszenia tego cierpienia
niewątpliwie z modlitwy, a głównie z codziennej Mszy św. Nigdy
nie narzekała, nie skarżyła się, pracowała dzielnie w krótkich
lub dłuższych okresach między wyjazdami do szpitala. Zawsze
potrafiła znaleźć pomoc komunikacyjną, jeżeli nie mogła sama
dojechać do szpitala. Twierdziła, że jedzie z kimś z przyjaciół
i rzadko wiedzieliśmy z kim. Po jakimś czasie zaczęła mówić, że
ma bóle głowy i że dostaje tylko skierowania do poradni walki
z bólem. Wcześniej nie zrobiono żadnych badań.
Po ostatniej operacji powiedziano jej, że jeśli nowotwór się
odnowi, rękę trzeba będzie amputować. I, niestety, skończyło się
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amputacją prawej ręki. Jednak po zagojeniu się rany, Asia zabrała
się z zapałem do pracy lewą ręką. Dopasowana w Poznaniu proteza okazała się nie do noszenia. Była za ciężka dla słabej już bardzo
Asi. Musiała się wyrzec także ostatniej przyjemności: wycieczek
rowerowych po Puszczy Kampinoskiej. Wkrótce poczuła tak
gwałtowny ból głowy, że trzeba ją było odwieźć na ostry dyżur
na neurochirurgii. Zdiagnozowano tam guz w mózgu. Przecież
nie mógł on wyrosnąć w ciągu paru tygodni od ostatniej operacji
ręki. Po usunięciu go Asia znowu pracowała, ale widać już było,
że jest coraz słabsza.
Wiosną zeszłego roku przyjechał jej tata, żeby pomóc Asi dotrzeć do szpitala na kolejną chemię. Po powrocie jeszcze troszkę
próbowała pracować i wyjechała na urlop. Przyjechała jeszcze raz
wyrobić sobie nowy dowód osobisty, bo stary stracił ważność.
Jednak było jej za trudno pisać lewą ręką i poprosiła p. Roberta
o wypełnienie formularza.
Wyjechała do domu rodzinnego, mając nadzieję, że wróci, ale
już do Lasek nie wróciła. Przed Bożym Narodzeniem spróbowała
jeszcze wstać i ubrać się. Niestety, już nie było to możliwe. Pękły
jej 4 kręgi, co spowodowało duży ból i unieruchomiło ją w łóżku.
W Wigilię Bożego Narodzenia wstała do stołu, ale była to jedna
z nielicznych sytuacji, kiedy mogła na chwilę zmienić pozycję.
Odwiedziliśmy Asię na przełomie lutego i marca. Cieszyła się,
nawet wstała na chwilę. Ucieszyła się, ale nie wiedzieliśmy, że widzimy się ostatni raz. Wtedy poznaliśmy tatę, bo mamę znaliśmy
już z jej wizyt w Laskach. W powrotnej drodze powiedzieliśmy
sobie, że Asia jest taka dzielna, wspaniała i kochana przez ludzi,
ale widać skąd się to wzięło. Oboje rodzice to wspaniali ludzie.
Dobrze, że Asia mogła ostatnie dni przeżyć w domu rodzinnym
wśród kochających osób.
Piątego maja mama zawiadomiła mnie, że Asia odeszła
o dziesiątej rano. Znowu obie płakałyśmy. Pogrzeb odbył się
dziewiątego maja w Katedrze Siedleckiej. Koncelebrowało dwóch
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kapłanów: wikariusz z Katedry, który wygłosił wyjątkowo piękne
kazanie i ks. Marcin Kowalczyk, który pracował w Laskach do
jesieni ubiegłego roku i niewątpliwie znał Asię. Księża wytrwali
z nami na cmentarzu do końca. Zostaliśmy zaproszeni przez rodzinę Asi na obiad; trudno było odmówić. W powrotnej drodze
głównie się modliliśmy – było nas prawie 50 osób, więc można
było nawet zaśpiewać majowe.
Jakkolwiek zostało puste miejsce i żal, że Asi nie ma między
nami, to winniśmy dziękczynienie Bogu za to, że dał nam Asię
na tyle lat. Jej współmieszkanki z domu „na łączce” mówią, że
była cicha, jakby jej nie było, ale jak jej zabrakło brakuje ciepłej
i serdecznej atmosfery, która ją otaczała i nam się udzielała.
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Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi za rok 2015
zarząd

Z

Sprawozdanie z działalności TOnO

arząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi po wyborze
trzech nowych członków na Zebraniu Ogólnym, które odbyło się 30.05.2015 r. ukonstytuował się dnia 1.06.2015 r. w następującym składzie:
Prezes: Józef Placha
I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska
II Zastępca Prezesa: Leszek Połomski
Sekretarz: Beata Sawicka
Zastępca Sekretarza: Lucyna Pilaszek
Skarbnik: Paweł Kacprzyk
Zastępca Skarbnika: s. Jeremia – Bożena Zych
Członkowie:
s. Alberta – Grażyna Chorążyczewska
Włodzimierz Domański
Paweł Wdówik
W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 24 spotkania. Przy
omawianiu spraw Ośrodka w zebraniach brała udział pani Elżbieta
Szczepkowska, dyrektor Ośrodka, a przy omawianiu spraw administracyjnych uczestniczył pan Piotr Płóciennik, dyrektor administracyjny. Z racji funkcji obecny był również pan Szymon Sławiński,
dyrektor generalny. Od drugiej połowy listopada do końca roku
2015 r. z powodu nieobecności prezesa Józefa Plachy pracami Zarządu kierowała matka Radosława Podgórska, I zastępca prezesa.
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W ramach Zarządu działały trzy Komisje: Mieszkaniowa,
Funduszu Socjalnego oraz ds. Strategii i Rozwoju. Komisja Mieszkaniowa, której przewodniczyła p. Lucyna Pilaszek, zajmowała się
rozpatrywaniem podań w sprawie przydziału lokali służbowych
na terenie Lasek i w Warszawie (w tej sprawie często ostateczną
decyzję podejmowano na zebraniach Zarządu). Przedmiotem
pracy Komisji było również przedstawianie Zarządowi i dyrektorowi administracyjnemu spraw związanych z remontami
ww. lokali. W 2015 r. Komisja Funduszu Socjalnego przy TOnO
w Laskach działała pod przewodnictwem p. Leszka Połomskiego.
Odbyła 11 spotkań, na których przyznano 22 zapomogi i dofinansowania (letnich pobytów dzieci, wyprawek szkolnych, dofinansowania do sanatoriów), udzielono jednej pożyczki oraz
przyznano na podstawie oświadczeń 655 osobom tzw. świąteczne świadczenia pieniężne. Stan konta Funduszu Socjalnego na
31.12.2015 r. to 256 267,05 zł. Komisja ds. Strategii i Rozwoju,
której przewodniczył p. Paweł Wdówik, zajmowała się wypracowywaniem rozwiązań dotyczących kierunków rozwoju Dzieła
Lasek i przedstawianiem rekomendacji Zarządowi.
W roku sprawozdawczym Zarząd podjął następujące uchwały:
• Uchwała nr 1 z dnia 7.01.2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2015 r.
• Uchwała nr 2 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie powołania
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ramach działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rabce-Zdroju.
• Uchwała nr 3 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zmniejszenia
odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny na rok 2015; uchwała
podjęta w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi z powodu
braku środków finansowych. Odpisy te zmniejszono do wysokości 8,75%.
• Uchwała nr 4 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie przyjęcia planu reorganizacji pracy w działach pomocniczych i wybranych
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stanowiskach niepedagogicznych w placówkach TOnO. Osobą
odpowiedzialną za wykonanie uchwały został dyrektor generalny Szymon Sławiński, który posiadał pełnomocnictwo z dnia
8.05.2013 r. do działania w imieniu pracodawcy we wszystkich
sprawach związanych z restrukturyzacją Towarzystwa. Został
zobowiązany do bieżącego zarządzania procesem, informowania
Zarządu o działaniach oraz o ewentualnych nieprawidłowościach
związanych z realizacją projektu. Podjęcie uchwały było wynikiem wcześniejszych dyskusji nad stanem finansów Towarzystwa,
a mianowicie zmniejszaniem się subwencji publicznych i utrzymującym się zbyt wysokim kosztem działalności, zwłaszcza jeżeli chodzi o fundusz wynagrodzeń. Restrukturyzacją w działach pomocniczych miało zostać objętych ok. 50 etatów. Dnia
17.06.2015 r. pan dyrektor zdał Zarządowi relację ze stanu prac
w zakresie działań restrukturyzacyjnych. Do 20.05.2015 r. objęto
nimi 26 osób, czyli dużo mniej niż planowano. Sprawy związane ze zwalnianymi pracownikami szczegółowo omawiano z ich
bezpośrednimi przełożonymi, każdą traktowano indywidualnie,
brano też pod uwagę sytuację życiową i możliwości podjęcia innej pracy. W ramach działań oszczędnościowych pracownikom
pedagogicznym ograniczono liczbę godzin ponadwymiarowych.
• Uchwała nr 5 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie sprzedaży ½
części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bohomolca 19.
• Uchwała nr 6 z dnia 16.04.2016 r. w sprawie powołania
Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju.
• Uchwała nr 7 z dnia 16.04.2016 r. w sprawie rozbudowy
Przedszkola w Gdańsku-Sobieszewie ze środków przyznanych
przez Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne.
• Uchwała nr 8 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie uchylenia
uchwały z dnia 8.05.2013 r. Powodem podjęcia tej uchwały było
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pokrywanie się kompetencji dyrektora generalnego z kompetencjami prezesa Zarządu. Straciły moc pełnomocnictwa udzielone
na podstawie uchylonej uchwały. Dyrektorowi generalnemu nadal pozostawiono wypełnianie obowiązków związanych z restrukturyzacją.
• Uchwała nr 9 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie likwidacji stanowiska dyrektora generalnego z dniem 31.12.2015 r. i rozwiązania za porozumieniem stron umowy o pracę z p. Szymonem
Sławińskim z dniem 31.12.2015 r.
• Uchwała nr 10 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie nadania Statutu Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych w Rabce-Zdroju.
• Uchwała nr 11 z dnia 25.11.2015 r. dotycząca budowy hali
sportowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach na
potrzeby ogólnego i fizycznego rozwoju wychowanków Ośrodka,
z jednoczesną możliwością odpłatnego udostępniania obiektu
osobom z zewnątrz, poza godzinami zajęć wychowanków, w celu
pozyskiwania środków na utrzymanie hali. Sprawa związana z budową hali była dyskutowana od kilku lat. Został już wykonany
wstępny projekt, wraz z kosztorysem, który był konsultowany
przez nauczycieli wychowania fizycznego. Jego autorem jest inżynier Jan Jakubowski. Z ramienia Zarządu nadzór nad realizacją
projektu będzie sprawował pan Leszek Połomski.
• Uchwała nr 12 z dnia 9.12.2015 r. w sprawie dostosowania budynku św. Stanisława do potrzeb Internatu Chłopców.
Ustalono, że zostanie przeprowadzony konkurs ofert na prace
projektowo-architektoniczne, a następnie wybrany wykonawca
zaprojektowanych prac dot. modernizacji budynku lub jego rozbiórki i budowy nowego. Podjęcie tej uchwały było poprzedzone
wielokrotnymi dyskusjami na zebraniach Zarządu dotyczącymi
stanu technicznego obecnego budynku Internatu Chłopców. Nie
były to tylko dyskusje, ale konkretne działania, które podejmowano. Najpierw były to plany remontu obecnego budynku internatu.
24.06.2015 r. powołano Komisję w celu wyłonienia ofert na wyko-
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nanie remontu. W jej skład z ramienia Zarządu wszedł p. Leszek
Połomski, a także p. Piotr Płóciennik pełniący wtedy funkcję zastępcy dyrektora administracyjnego. Nie zgłosił się żaden oferent
na wykonanie tych prac. Konsultacje z fachowcami budowlanymi
pokazały, że stan techniczny budynku wskazuje na konieczność
przeprowadzenia remontu generalnego. W związku z tym Komisja ds. Strategii i Rozwoju zarekomendowała przeniesienie
Internatu Chłopców do wyremontowanego w najbliższej przyszłości Domu św. Stanisława. Następnie ustalano harmonogram
prac związanych z przygotowaniem remontu, powołano Komisję do wyłonienia ofert i konsultacji merytorycznych rozwiązań
związanych z funkcjonalnością budynku. Z ramienia Zarządu
w jej skład wszedł p. Leszek Połomski. Podjęto również decyzję
o uruchomieniu subkonta do zbierania pieniędzy na ten cel.
Zarząd podejmował również decyzje dotyczące sprzedaży m.
in. połowy działki leśnej położonej w Wesołej, działki w Kraśniczynie o łącznej powierzchni 6,69 ha, nieruchomości położonej
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Floriańskiej i Różanej. Uzyskane fundusze przeznaczono na realizację działalności statutowej.
Na kilku zebraniach była dyskutowana sprawa uregulowania
sytuacji prawnej i formalnej Domu Dziecka Niewidomego na
Saskiej Kępie. Rozmowy, które w tej sprawie podejmowali: pani
dyrektor Szczepkowska i pan prezes Gołąb, były prowadzone
m.in. z dyrektorem Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.
st. Warszawy. 7.12.2015 r. Sąd przyznał Towarzystwu prawo do
lokalu przy ul. Obrońców 24, co daje podstawę do ubiegania się
o uregulowanie formalne sprawy tego Domu.
Przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych w OSW w Laskach. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zarząd w drodze głosowania
wyłoniła kandydaturę pana Stanisława Badeńskiego, a Zarząd
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zatwierdził wybór. Obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 powierzono pani Dorocie Gronowskiej.
8.07.2015 r. Zarząd podjął decyzję o scaleniu gospodarstw
w Żułowie, czyli Gospodarstwa Sadowniczo-Rolnego prowadzonego przez pana Piotra Raczkowskiego i gospodarstwa istniejącego przy DPS. Dzięki temu łatwiej będzie dokonywać rozliczeń,
ponieważ przed połączeniem pracownicy Gospodarstwa Sadowniczo-Rolnego wykonywali pewne prace na rzecz gospodarstwa
przy DPS. Trudno było rozliczać osobno koszty i dochody każdego z nich.
Zarząd wyraził również zgodę na udział Działu Absolwentów w projekcie „Młody niewidomy absolwent” realizowanym
od 1.11.2015 r. do 30.06.2017 r., co przyczynia się do obniżenia
kosztów funkcjonowania tego Działu.
26.08.2015 r. przywrócono do realizacji zawieszoną w grudniu 2014 roku uchwałę o reorganizacji Działu Transportu; przede
wszystkim chodziło o wymianę taboru samochodowego, zdecydowano również o zakupie nowego autokaru z windą. Zakup autokaru sfinansowała Fundacja Londyńska. Osobą odpowiedzialną za realizację tego zadania został p. Włodzimierz Domański.
7.10.2015 r. Zarząd powołał p. Piotra Płóciennika na stanowisko dyrektora administracyjnego, który zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem pracy pionu administracyjnego.
Na zebraniach podejmowano dyskusje nad usprawnieniem
struktury zarządzania w Laskach. Członkowie Zarządu łączą
obowiązki związane z pracą w Zarządzie z zawodowymi. To powoduje, że nie zawsze mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu
na rozpatrzenie różnych spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Towarzystwa i sprawnym podejmowaniem decyzji.
Przedmiotem dyskusji Zarządu było również ustalenie schematu organizacyjnego Towarzystwa, czyli podległości służbowej
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poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wersję ostateczną
uchwalono na zebraniu Zarządu w dniu 20.12.2015 r.
Zarząd zajmował się również innymi sprawami, takimi jak:
znalezienie miejsca na sprzęt do siłowni, który zakupiła Firma
Bayer, wydawaniem zgody na pochówki na laskowskim cmentarzu, czy aktualizacją opłat za pobyt w szpitaliku.
Uchwały i wszelkie decyzje Zarządu podejmowane były
w trakcie ścierania się różnych stanowisk i opinii, ale cel działań
był wspólny: poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla rozwoju
Dzieła Lasek, szukanie oszczędności w różnych obszarach, ale
bez uszczerbku dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Na dzień 31.12.2015 r. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi liczyło 1615 członków. Celem jego działalności jest otaczanie osób niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką
w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Realizację tych celów
dokumentują sprawozdania działalności placówek, które działają
w ramach Towarzystwa. Ich praca przedstawia się następująco:
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Liczba wychowanków na dzień 31.12.2015 r.
Przedszkole w Laskach
Przedszkole w Sobieszewie
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum
Gimnazjum Specjalne
Liceum Ogólnokształcące
Technikum Masażu
Technikum dla Niewidomych
Szkoła Zawodowa
Szkoła Zawodowa Specjalna

213:
12
6
54
22
29
16
22
4
5
10
13
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13	(w tym 5 bez dotacji Starostwa)
Szkoła Przysposabiająca do Pracy 7
RAZEM
213
Szkoła Policealna

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rabce
pobiera naukę 36 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
w trzech szkołach: w Szkole Podstawowej Specjalnej, w Gimnazjum i w Szkole Przysposabiającej do Pracy, która zaczęła funkcjonować we wrześniu 2015 r. Łącznie w obu Ośrodkach na dzień
31.12.2015 r. było 249 uczniów.
Działalność zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka Niewidomego w 2015 r.:
Laski
42
Sobieszewo
86
Rabka
5
RAZEM
133
W ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działają nie
tylko szkoły, ale inne działy, bez których pełna rewalidacja
uczniów byłaby niemożliwa. Są to: Orientacja Przestrzenna,
Rehabilitacja Wzroku, Hipoterapia, Dogoterapia. Dzięki tym
zajęciom uczniowie nabywają umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, najpierw po terenie szkoły, Ośrodka,
a potem dalszego otoczenia. Osoby słabowidzące uczą się wykorzystywania posiadanych możliwości wzrokowych, co przekłada
się na lepsze funkcjonowanie na lekcjach i w życiu codziennym.
Udział w zajęciach hipoterapii poprawia równowagę, koordynację, orientację w przestrzeni, poczucie rytmu. Kontakt ze zwierzęciem (koniem, psem) zwiększa pewność siebie i zmniejsza zaburzenia emocjonalne. Osoby pracujące w wyżej wymienionych
działach współpracują z uczelniami wyższymi, dzieląc się swoją
wiedzą ze studentami, którzy odbywają praktyki bądź piszą prace
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dotyczące ich specjalności. Stale się też dokształcają, biorąc udział
w warsztatach i konferencjach, aby jak najefektywniej pracować
z uczniami. Nauczyciele orientacji przestrzennej współpracowali
ponadto ze szkołami i przedszkolami ogólnodostępnymi, pokazując uczniom sposób poruszania się osób niewidomych (z laską
i z przewodnikiem).
Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego działają w naszych placówkach zarówno w Laskach,
Sobieszewie, jak i Rabce. Terapeuci udzielają pomocy podczas
tygodniowych turnusów, konsultacji indywidualnych i wizyt
w domu. Dzieci i rodzice uzyskują kompleksową pomoc dzięki
prowadzonym indywidualnym zajęciom: z tyflopedagogiem, rehabilitantem ruchu, nauczycielem orientacji przestrzennej, logopedą, rehabilitantem widzenia, dzięki zajęciom na basenie oraz
z zakresu hipoterapii.
W czasie trwania turnusu przeprowadzana jest diagnoza
funkcjonowania dziecka, wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji medycznej, obserwacja dziecka w czasie zajęć. Na tej
podstawie opracowywany jest plan terapeutyczny. Na zakończenie turnusu rodzice otrzymują zalecenia do pracy z dzieckiem
w domu, a także wskazówki, jak prowadzić naukę czynności
samoobsługowych i ćwiczeń usprawniających.
W budynku Wczesnej Interwencji w Laskach w r. 2015 wyremontowano i wyposażono w nowe meble jedną salę terapeutyczną. Zakupiono także nowe pomoce dydaktyczne.
Dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, na terenie Wczesnej Interwencji w Sobieszewie
w 2015 r. zbudowano odpowiednie ścieżki na placu zabaw.
Przedszkole w Laskach
Praca w przedszkolu odbywała się w trzech grupach: Zuchów,
Misiów i Biedronek. Przebiegała zgodnie ze sporządzonymi Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi. Realizo-
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wane są tu zajęcia zgodne z podstawą programową wychowania
przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.
Każdy dzień był ponadto wzbogacony o zajęcia rewalidacyjne
prowadzone indywidualnie: orientacja przestrzenna, terapia widzenia, zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, hipoterapia,
zajęcia z psychologiem oraz zajęcia grupowe: rytmika, basen.
Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju uroczystościach,
które odbywały się w przedszkolu, jak również w Ośrodku: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Domu – św. Mikołaja, spotkanie opłatkowe z Ks. Kardynałem
Kazimierzem Nyczem w Domu Dziewcząt, uroczystość opłatkowa z rodzicami w Przedszkolu, spotkanie świąteczne z udziałem
młodzieży z Liceum Królowej Jadwigi z Warszawy.
Odbyły się dwa przedstawienia muzyczne: „Dźwiękowanie na
dywanie” i „Muzyczna podróż do Afryki” w wykonaniu aktorów
Teatru Małego Widza.
Przedszkole w Sobieszewie
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 było połączone z uroczystym wmurowaniem przywiezionego z San Giovanni Rotondo
kamienia węgielnego pod nowy budynek przedszkola. Głównym
sponsorem tej budowy było Polskie Towarzystwo Reasekuracji.
Do Przedszkola uczęszczało sześcioro dzieci, które oprócz
realizacji obowiązkowych zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach:
religii, rytmiki, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej, terapii
widzenia i orientacji przestrzennej oraz logopedii.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Laskach
W obu szkołach zauważalny jest stały wzrost liczby dzieci
słabowidzących (korzystających na lekcjach z druku powiększonego). W chwili obecnej na czternaście klas tylko w trzech
z nich wszyscy uczniowie pracują w brajlu. W pozostałych kla-
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sach obecne są obie techniki pracy (dotykowa i wzrokowa); są
takie oddziały, gdzie jest zdecydowana przewaga uczniów korzystających z czarnego druku.
Z początkiem września 2015 r. naukę w obu szkołach rozpoczęli uczniowie, którzy wcześniej uczyli się w szkołach masowych, bądź w innych ośrodkach dla dzieci słabowidzących.
W większości przypadków są to dzieci z wieloma zaburzeniami,
które wcześniej „unikały” szkoły, bądź mają z nią związane złe
doświadczenia. Uczniowie ci nie osiągnęli wielu umiejętności
czy wiedzy niezbędnej na danym etapie edukacyjnym. Podjęto
różne działania, aby umożliwić im wyrównanie wszelkich braków
w wiadomościach czy umiejętnościach. Odbywały się zajęcia wyrównawcze w szkole, spotkania w zespołach nauczycieli i wychowawców internatów, z rodzicami, a także korzystano z pomocy
zewnętrznych fundacji czy stowarzyszeń (Synapsis, Pępek).
W szkole po wielu latach nieistnienia udało się wybrać Samorząd Szkolny, który się ukonstytuował i przedstawił dyrektorowi
szkoły plan pracy na obecny rok szkolny.
Dzięki dotacji na zakup bądź wydruk podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, udało się wzbogacić bazę
książek i innych materiałów w druku powiększonym. Dzięki
wypożyczeniu kolorowej kserokopiarki (z funkcją powiększania
tekstu) na bieżąco przygotowywane są materiały dostosowane do
możliwości wzrokowych wychowanków.
Szkoła Podstawowa Specjalna w Laskach
W Szkole Podstawowej Specjalnej w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 w pięciu zespołach klasowych uczyło się dwadzieścioro dwoje uczniów, w tym pięcioro w Dziale Głuchoniewidomych. W szkole jest zatrudnionych ośmiu nauczycieli i psycholog
szkolny pracujący w wymiarze 11 godzin. Praca odbywała się
w systemie lekcyjnym. Program dydaktyczny realizowano z całymi zespołami klasowymi, a dodatkowo zaplanowane zajęcia

196

Dokumentacja

rewalidacyjne pozwoliły na bardziej zindywidualizowane formy
pracy. W dalszym ciągu zachowane były stałe elementy dnia tj.
„Poranny krąg” i „Program Aktywności Knillów”. Poszczególne
lekcje przebiegały w oparciu o „Metodę ośrodków pracy”.
Podczas wakacji w pomieszczeniach przeznaczonych na
szkołę odbywał się remont generalny. W ostatnim tygodniu sierpnia nauczyciele wykonywali niezbędne prace porządkowe.
Gimnazjum Specjalne
W gimnazjum w czterech zespołach klasowych uczy się szesnaścioro uczniów. W dwóch zespołach klasowych realizowana
jest podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, w dwóch podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele
uzupełniają etaty w Szkole Zawodowej i Szkole Przysposabiającej
do Pracy.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
W szkole uczy się siedmioro uczniów w dwóch zespołach
klasowych. Jeden zespół stanowią uczniowie głuchoniewidomi.
W Szkole Zawodowej i w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest
zatrudnionych dwanaścioro nauczycieli.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
W szkole w czterech zespołach klasowych uczy się trzynaścioro uczniów. Od października we wszystkich szkołach specjalnych
św. Maksymiliana uczy się 56 uczniów.
Dzięki staraniom wielu osób i funduszom od firmy Sony
udało się w naszej szkole wyposażyć salę rehabilitacyjną w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt. Dzięki temu mogą się tam odbywać
zajęcia z SI. Większość uczniów tej szkoły wymaga intensywnych
zajęć z fizjoterapii i SI. Również do sali logopedycznej zostały za-
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kupione nowe pomoce pozwalające na efektywną pracę z uczniami niemówiącymi.
14.09.2015 r. odbyła się sesja Rady Pedagogicznej Szkół Specjalnych św. Maksymiliana, podczas której zatwierdzono plan
dydaktyczno-wychowawczy, szkolny program profilaktyki, plan
nadzoru pedagogicznego oraz kalendarium pracy na pierwszy semestr nauki. Dokonano również niezbędnych zmian w statutach
szkół zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
Priorytety pracy szkoły to w szczególności:
• Ustalanie planu zajęć rewalidacyjnych dla każdego ucznia
zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Dostosowanie metod i form pracy pedagogicznej (wychowawczej, rewalidacyjnej, edukacyjnej) do indywidualnych potrzeb wychowanka wynikających z jego możliwości rozwojowych.
• Stała i ścisła współpraca nauczycieli i wychowawców oraz
wszystkich specjalistów pracujących w szkole.
• Współpraca z rodzicami uczniów oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
• Udzielanie rodzicom fachowej pomocy i wsparcia psychologicznego.
• Stwarzanie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju.
• Pomoc w rozwoju wszelkiego rodzaju uzdolnień manualnych i intelektualnych (muzycznych, plastycznych, informatycznych, sportowych, językowych).
• Przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie.
• Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem ucznia w środowisku szkolnym.
• Zapewnienie uczniom pełnej i profesjonalnej opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej.
• Apostolstwo wiary.
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Technikum, Liceum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła
Policealna
Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Laskach na
dzień 31.12.2015 r. – 57. Trzydziestu jeden uczniów posługuje
się techniką brajlowską (54,4%).
• Liceum Ogólnokształcące – 22 uczniów
• Technikum Masażu – 4 uczniów
• Technikum dla Niewidomych – 5 uczniów
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 10 uczniów (4 – dziewiarstwo, 5 – ślusarstwo, 1 – wiklina)
• Szkoła Policealna – 16 uczniów (8 – tyfloinformatyka, 5 –
masaż, 3 – administracja).
W kształceniu licealnym kładzie się szczególny nacisk na
rozwijanie umiejętności językowych. Stąd, obok rozszerzeń językowych wynikających z programu nauczania, powiększono liczbę
godzin np. języka angielskiego już w I klasie. Rozwija się również
umiejętności posługiwania się narzędziami IT.
W kształceniu zawodowym dąży się, by wszyscy uzyskiwali pełne kwalifikacje zawodowe. O ile w technikach czy szkole
policealnej jest to możliwe, o tyle w ZSZ nie wszyscy uczniowie
przystępują do egzaminów zawodowych.
Stosowana jest daleko idąca indywidualizacja metod pracy
szkolnej.
Dyrekcja i zespół nauczycieli z troską patrzy w przyszłość,
szczególnie kształcenia zawodowego w Laskach, poszukując rozwiązań, które z jednej strony przysporzą więcej uczących się
w naszych szkołach, z drugiej ułatwią kontynuowanie edukacji
na poziomie wyższym i start w życie zawodowe.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce
Celem działalności Ośrodka jest edukacja, wychowanie i rewalidacja wychowanków z dysfunkcją wzroku ze sprzężoną niepełnosprawnością.
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu
2015 r. do Ośrodka przyjęto 6 nowych dzieci do kl. I i II Szkoły
Podstawowej. W roku szkolnym 2015/16 w Ośrodku uczy się 36
uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w trzech szkołach:
Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy, która zaczęła funkcjonować we wrześniu 2015 r.
(uczy się w niej 4 uczniów).
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka w Rabce to uczniowie niewidomi i słabowidzący z niepełnosprawnością sprzężoną
z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi.
Wszyscy potrzebują stałej pomocy specjalistycznej i tyflopedagogicznej podczas codziennego funkcjonowania.
Praca wychowawczo-dydaktyczna w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Rabce przebiegała harmonijnie
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych i rewalidacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną.
Zwracano szczególną uwagę na indywidualizację programów
edukacyjno-terapeutycznych, dostosowując je do zróżnicowanych możliwości intelektualnych i psychofizycznych każdego wychowanka. Podejmowano działania umożliwiające wszechstronny rozwój zainteresowań, zdolności i talentów każdego ucznia
oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu
na miarę indywidualnych możliwości. Wszyscy wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach
rehabilitacyjnych i usprawniających: z orientacji przestrzennej,
rehabilitacji wzroku, rehabilitacji ruchowej, masażu, zajęć na
basenie, hipoterapii oraz muzykoterapii i logopedii.
W Ośrodku dbano o bezpieczeństwo wszystkich wychowanków. Są oni objęci stałą opiekę lekarską i pielęgniarską. Podejmowano też stałą współpracę z rodzicami wychowanków poprzez
telefoniczny lub osobisty kontakt w czasie odwiedzin i rozjazdów
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uczniów do domu – omawiano ważne kwestie wychowawczo-dydaktyczne, rewalidacyjne i zdrowotne.
Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne
W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 do Szkoły Muzycznej uczęszczało czternaścioro uczniów. Dwóch z nich planuje
przystąpienie do egzaminu końcowego. W zajęciach muzycznych
– rewalidacyjnych uczestniczyło 85 dzieci. Program Studium
Organistowskiego (filia Instytutu Szkolenia Organistów) realizują
cztery osoby. Tak jak w poprzednich latach słuchacze Studium raz
w tygodniu dojeżdżają do Instytutu na wykłady zbiorowe. Zajęcia
praktyczne realizowane są z nauczycielami Szkoły Muzycznej
(organy, gra liturgiczna). Egzaminy i kolokwia zdawane są w ISO.
W grudniu 2015 r. Szkoła Muzyczna wydała nową płytę pt.
„Wigilia w Laskach”. Szczególne podziękowania należą się paniom: Martynie Drabik-Dziedziczak i Magdalenie Adamczyk.
Przedsięwzięcie było możliwe również dzięki s. Leonie z Działu
Darów, która zajęła się stroną finansową i zorganizowała fundusze na wydanie płyty.
Działalność artystyczno-dydaktyczna szkoły to długa lista
przedsięwzięć, w których brali udział uczniowie wraz z nauczycielami. Było to uświetnianie uroczystości ośrodkowych, wyjazdy
na zaproszenia zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji, np. wyjazd
chóru Leśne Ptaki do Rabki – razem z gimnazjalistami Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium z Herzbergu.
Dział Dzieci Głuchoniewidomych
Praca w tym dziale była realizowana z ośmioma głuchoniewidomymi uczniami.
• Trzech chłopców, w wieku 19–21 lat, realizuje program
szkolny klasy II w oparciu o podstawę programową kształcenia
ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
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lub znacznym. Z tej grupy dwóch uczniów korzysta na stałe z internatu, jeden nocuje 2 razy w tygodniu.
• Trzech chłopców, w wieku 11–14 lat, realizuje programy
indywidualne w oparciu o podstawę klasy IV dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Wszyscy korzystają z internatu.
• Jeden chłopiec 13-letni realizuje program indywidualny
w oparciu o podstawę klasy V dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
• Jeden chłopiec objęty jest nauczaniem indywidualnym
w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Realizuje program klasy VI
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Dodatkowo prowadzone były zajęcia z usprawniania wzroku, słuchu i polisensoryczne z głuchoniewidomym trzyletnim
chłopcem w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach realizacji
umowy z NFZ. Przyjęto też na konsultacje w poradni pięcioro
dzieci. Troje z nich przyjeżdżało kilka razy.
Grono nauczycieli, wychowawców i rehabilitantów dokonało
szczegółowej analizy działań zrealizowanych w I semestrze roku
szkolnego 2015/2016 – sukcesy, problemy i wnioski zawarte są
w sprawozdaniach wychowawców klas, które są dostępne są placówce.
Internat Dziewcząt
W placówce przebywało 75 dziewcząt, w tym 8 dojeżdżających. Dziewczęta mieszkały w 8 grupach internatowych. W październiku 2015 r. cztery dziewczynki z Internatu św. Maksymiliana wraz z dwiema wychowawczyniami przeszły do Internatu
Dziewcząt, gdzie mają lepsze warunki mieszkaniowe.
Szczególną troską zespołu wychowawczego było zapewnienie
wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości i dążenie
do osiągnięcia jak największej samodzielności poprzez codzienną
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pracę wychowawczą, edukacyjną, opiekuńczą, rehabilitacyjną
i rewalidacyjną. Ważne, aby ta współpraca pomiędzy wychowawcami, rehabilitantami a wychowankami przebiegała w dobrej, rodzinnej atmosferze, stwarzając warunki do naturalnego
rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa. Dziewczęta mają bardzo
dobre warunki mieszkaniowe, co sprzyja budowaniu więzi i doskonaleniu czynności samoobsługowych.
Współpraca ze szkołami układała się dobrze. Były to zarówno
konsultacje indywidualne, jak i spotkania rodziców, nauczycieli
i wychowawców.
Realizowano założenia dydaktyczno-wychowawcze w następujących aspektach: religijnym, społeczno-moralnym, kulturowo-estetycznym, patriotycznym, umysłowym, fizycznym
i zdrowotnym.
Podczas wakacji w budynku internatu mieszkali rodzice
z dziećmi uczestniczącymi w turnusie usprawniająco-rekreacyjnym oraz niewidome panie, przebywające na wczasach w Laskach.
Budynek internatu często służy niewidomym absolwentom, gościom oraz rekolektantom. Latem 2015 r. zostały przeprowadzone remonty w pokojach internatowych: cyklinowanie podłóg,
malowanie pomieszczeń, reperacja podłóg w ciągach komunikacyjnych. Podłączono nową linię telefoniczną, usprawniającą
działanie Internetu na terenie placówki.
Internat Chłopców
W r. 2015 chłopcy mieszkali w sześciu grupach, podzielonych
zasadniczo według klas szkolnych. Ogólna liczba wychowanków
ulegała zmianom, ale na koniec roku liczyła 74, w tym 11 chłopców codziennie dojeżdżających, choć w internacie zostających
nawet do godz. 18.00.
Praca wychowawcza i opiekuńcza oparta była o Plan Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej na bieżący rok, zatwierdzony
przez Radę Pedagogiczną Internatu. Wymiar godzin i grafiki
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pracy ustalane były wspólnie w zależności od potrzeb i specyfiki
danej grupy. Grono pedagogiczne było zaangażowane w życie
internatu: w przygotowania do różnego rodzaju świąt, spotkań,
zabaw, jak również wielokrotne wyjazdy z wychowankami do
lekarzy, urzędów, na wycieczki szkolne, internatowe, rajdy, obozy
sportowe itp.
Wychowawcy dbali przede wszystkim o atmosferę w grupie,
która sprzyjała temu, aby wychowankowie poznawali się, budowali
prawidłowe relacje i więzi, podejmowali różnorodne role, współpracując ze sobą. Cała kadra wspomagała rozwój osobowy wychowanków we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym,
społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
Chłopcy otrzymywali pomoc w rozpoznawaniu wartości
chrześcijańskich i moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości. Wychowawcy podczas wieczornych
zbiórek i indywidualnych rozmów pomagali w poszukiwaniu
odpowiedzi o sens życia i kalectwa, o przyszłość, wskazując na
rzetelną pracę i uczciwość, jako wartości prowadzące do realizacji
przyjętych celów. Wobec pojawiających się problemów chłopcy,
podejmując dialog, wspólnie poszukiwali rozwiązań. Cała kadra
starała się ściśle współpracować ze szkołami, do których uczęszczali nasi wychowankowie, ustalając wspólną linię działania, zasady i wymagania.
I nternat Szkoły Specjalnej w Laskach
– Dom św. Maksymiliana
W grudniu 2015 r. w internacie mieszkało 19 chłopców + 3
dojeżdżających. Wszyscy wychowankowie objęci byli zajęciami
rewalidacyjnymi, które zostały ustalone w Indywidualnym Programie Terapeutycznym przygotowanym dla każdego ucznia.
Ze względu na różnice kulturowe, nowym wyzwaniem dla
wychowawców było rozpoczęcie nauki przez uczniów zagranicznych: Andrieja z Ukrainy i Honga z Wietnamu.
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W ramach wychowania religijnego wychowankowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Niewidomych do Łowicza
oraz w życiu religijnym Ośrodka poprzez np. udział w Mszach
okolicznościowych, rekolekcjach, nabożeństwach.
Kontakty wychowawców z rodzicami odbywały się przy każdej okazji w czasie wyjazdów i przyjazdów dzieci z wolnych dni
oraz podczas rozmów telefonicznych.
W okresie sprawozdawczym wyremontowano łazienkę i zbudowano suszarnię w internacie, co rozwiązało problem z suszeniem ubrań wychowanków.
Krótka charakterystyka pracy poszczególnych placówek
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Laskach i Rabce nie oddaje w pełni całego wachlarza działań podejmowanych przez
zespoły nauczycieli i wychowawców. Uczniowie uczestniczyli
w licznych uroczystościach państwowych, kościelnych i ośrodkowych, wyjeżdżali do kina, teatru, filharmonii, muzeów, na rajdy
rowerowe, na krajowe i zagraniczne imprezy sportowe. Każda
placówka ma zaprzyjaźnione szkoły, organizacje lub osoby prywatne, z którymi utrzymuje kontakty. Służą one m.in. przygotowaniu naszych wychowanków do życia w społeczeństwie, nawiązywaniu kontaktów społecznych. Wychowankowie uczestniczyli
w obchodach świąt patronalnych swoich domów, wydarzeniach
religijnych o zasięgu ogólnopolskim: Orszak Trzech Króli, Spotkanie Młodych w Lednicy. Do Lasek byli zapraszani ludzie znani
młodzieży ze środków masowego przekazu, m.in. Stéphane Antiga (trener reprezentacji Polski w piłce siatkowej), Jakub Przygoński (znany motocyklista rajdowy), Grzegorz Kasdepke (autor
wielu znanych książek dla dzieci). Zawsze podkreślana była dobra
współpraca z lokalnymi władzami, zarówno Rabki, jak i Izabelina. Przedstawiciele tych władz często uczestniczyli w naszych
uroczystościach: Święcie Ośrodka, spotkaniu opłatkowym z ks.
kard. Nyczem, obchodach Jubileuszu 20-lecia Szkoły dla Dzieci
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Niewidomych w Rabce. Nasi reprezentanci również uczestniczyli
w imprezach organizowanych przez władze lokalne: Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży w Rabce, obchody 20-lecia
Gminy Izabelin.
Sprawozdania wykazują, że kadra pedagogiczna naszych
Ośrodków stale podnosi swoje kwalifikacje, podejmując studia
podyplomowe, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. Sesje Pedagogiczne, które odbywają się pod koniec sierpnia
również uzupełniają i poszerzają wiedzę nauczycieli i wychowawców, swoją tematyką wychodząc naprzeciw trudnościom, jakie
napotykają w codziennej pracy.
DZIAŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY
W r. 2015 kontynuowano zawarte z Narodowym Funduszem
Zdrowia umowy z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
(lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna), oraz rehabilitacji leczniczej (rehabilitacja osób z dysfunkcją
narządu wzroku i rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego).
W wyniku ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia
konkursu na udzielanie świadczeń stomatologicznych uzyskano
kontrakt na świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18. Z dniem
1 lipca wznowił zatem pracę gabinet stomatologiczny. Świadczenia udzielane są naszym uczniom oraz dzieciom i młodzieży
spoza Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
W przychodni zatrudnionych było sześcioro lekarzy następujących specjalności: medycyna rodzinna, pediatria, alergologia,
choroby wewnętrzne, kardiologia.
Wszyscy lekarze pracujący w przychodni udzielili ogółem
8169 świadczeń (wzrost w porównaniu do r. 2014 o 9,9%), przyjmując w ciągu roku 1658 pacjentów.
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Przez cały rok opiekę nad 178 wychowankami w wieku szkolnym sprawowały dwie pielęgniarki, wykonując doraźne interwencje, prowadząc obserwacje i bilanse zdrowia dzieci.
W Szpitaliku w okresie sprawozdawczym przebywało 214
chorych, w tym:
• 161 dzieci,
• 14 przewlekle chorych,
• 35 dorosłych pracowników, mieszkańców i osób związanych
z Laskami,
• 15 sióstr.
W okresie sprawozdawczym zmarły w Szpitaliku 4 osoby.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w r. 2015 korzystano ze
współpracy konsultujących w różnej formie specjalistów: okulisty, lekarza rehabilitacji, ginekologa, psychiatry dziecięcego,
neurologa, ortopedy.
Z dniem 30.09.2015 r. zakończył pracę wieloletni pracownik,
twórca i pierwszy kierownik Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, wspaniały lekarz p. dr Antoni Święcicki. W grudniu ubiegłego
roku zmarł po ciężkiej chorobie. Na zawsze pozostanie w naszych
sercach i naszej pamięci.
DZIAŁ TYFLOLOGICZNY
Dział Tyflologiczny służy pracownikom pedagogicznym
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, studentom pedagogiki specjalnej i tyflopedagogiki, zwłaszcza praktykantom i magistrantom
piszącym prace w oparciu o materiały lub o badania prowadzone
w Ośrodku. Ze zbiorów i konsultacji korzystają też pracownicy
naukowi, osoby pracujące na rzecz niewidomych oraz rodzice
niewidomych dzieci.
Podstawową dziedziną zainteresowań Działu jest nauczanie
i rewalidacja niewidomych dzieci i młodzieży.
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Trzon materialny stanowi biblioteka gromadząca książki, maszynopisy opracowań i tłumaczeń niepublikowanych, wykonane
u nas prace magisterskie oraz wartościowy zbiór specjalistycznych
czasopism. Na koniec 2015 r. księgozbiór liczył 10 622 woluminy.
Muzeum pomocy technicznych i wytworów rąk niewidomych
służy specjalistom szukającym szczegółowych informacji technicznych i metodycznych.
Od niedawna starannie rozbudowywaną formą udostępniania
informacji jest podstrona TYFLOLOGIA na stronie www.laski.
edu.pl.
Za nowy nurt pracy Działu uznać należy wypożyczanie pracownikom lub innym osobom zestawów eksponatów, które służą
do ilustrowania ich wystąpień na spotkaniach w różnych środowiskach, a nawet krajach.
Działania edukacyjne Działu odbywają się na wielu poziomach:
• Popularnym – program uzgadniany jest z organizatorem
wycieczki, uczestnicy nie wchodzą do placówek Ośrodka.
• Zajęcia edukacyjne dla grup zawodowych (studentów lub
pracowników), którzy w pracy zawodowej mogą mieć styczność
z niewidomymi, takich jak: pedagogowie, pracownicy służba
zdrowia, urzędnicy. Program dostosowuje się do specyfiki zawodu.
• Zajęcia edukacyjne dla kursów tyflopedagogicznych obejmują pobyt kilkugodzinny lub całodzienny z programem postulowanym przez edukatora kursu lub proponowanym przez Dział
i zbudowanym z hospitacji, filmów, spotkań z rewalidantami,
pokazów pracowni i pomocy edukacyjnych.
• Organizacja praktyk hospitacyjnych dla studentów tyflopedagogiki dostosowanych do potrzeb studentów; pośrednictwo
między uczelniami a placówkami OSW.
• Kurs dla pracowników rozpoczynających pracę w Ośrodku
i postulantek – obejmuje pogadanki i wykłady doświadczonych
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pedagogów i kierownictwa oraz hospitowanie zajęć w placówkach OSW.
Dział Tyflologiczny przyjął 7 grup (84 osoby) słuchaczy kursów tyflopedagogiki, 11 grup studenckich (277 osób), 83 grupy
popularne (1972 osoby).
W porównaniu do poprzednich lat wyraźnie wzrosła liczba
konsultacji. Są one prowadzone z bardzo wieloma osobami prywatnymi, jak i również z przedstawicielami różnych instytucji
chcących wyjść w różnoraki sposób naprzeciw niewidomym.
Konsultowano zgłaszających się studentów, magistrantów, osoby
pracujące na rzecz niewidomych; zarejestrowano 28 konsultacji
(nie dokumentujemy wszystkich udzielanych konsultacji).
Sprawa badań obejmujących naszych uczniów i ich pedagogów prowadzona jest obecnie w następujący sposób: magistrant,
czy inna osoba pragnąca prowadzić badania naukowe w naszym
Ośrodku składa do Dyrektora OSW prośbę z opisem projektowanych badań i dokument z uczelni. Pracownik Działu Tyflologicznego w konsultacji z kompetentnymi pracownikami ocenia
czy badania są nieszkodliwe i nieuciążliwe dla uczniów i czy nie
są błędne naukowo, a po rozpoznaniu wnioskuje do Dyrektora
OSW o zgodę lub odmowę. (Dyrektor otrzymuje całą dokumentację wraz z wnioskiem). Podpis Dyrektora pod formułą zgody
upoważnia odpowiedniego kierownika do wpuszczenia badacza
do placówki i umożliwienia mu badań.
W 2015 r. obsłużono 17 praktykantów i 16 magistrantów.
Otrzymano 11 prac dyplomowych.
Redagowano czasopismo LASKI.
Zainicjowano nagrywanie w postaci filmów lekcji i wartościowych metodycznie zajęć dydaktycznych, zwłaszcza obserwacyjnych i praktycznych. Celem jest wzbogacenie szkolenia metodycznego grup przyjezdnych bez zakłócania zajęć z uczniami.
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DZIAŁ BRAJLA
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano i przeprowadzono korektę 78 tomów, 40 tytułów. Zmniejszona liczba wydanych tomów spowodowana jest okresowymi brakami personelu
i zmianą formatu książek na większy (zamiast 28 znaków w wierszu – 34).
Od kilku lat już prawie nie przepisuje się książek przy pomocy klawiatury. Przetwarzamy tekst zeskanowany albo – dzięki
uprzejmości wydawców – opracowujemy tekst przysłany nam
w wersji elektronicznej. Jest to ogromne ułatwienie, co nie znaczy,
że nie wymaga pracy. Część początkową tej pracy, wymagającą
wzroku i znajomości komputera, z wielką cierpliwością wykonują
pracownicy widzący.
Jeżeli wydawca nie ma autorskich praw majątkowych, nie
może wydać wersji elektronicznej. Wielu jednak wydawców jest
hojnych i życzliwych do tego stopnia, że darowują jeszcze drukowany egzemplarz, żeby był do korekty, bo oczywiście nim powstanie wersja brajlowska, trzeba przetworzony tekst skorygować. I to
najczęściej trzykrotnie: dwa razy w komputerze i raz po druku.
Czasami zwracamy się też z prośbą o zezwolenie do autorów.
BIBLIOTEKI OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W LASKACH
Biblioteka Czarnodrukowa
W Bibliotece Czarnodrukowej zatrudniona jest jedna osoba
(cały etat). W r. 2015 przybyło 397 woluminów, z czego zakupiono 50 woluminów, a dary stanowiły 347 woluminów. Ogółem stan
księgozbioru wynosi 31 159 woluminów o wartości 384 517,07 zł.
Zarejestrowano 1 509 odwiedzin czytelników, którzy wypożyczyli
2 418 woluminów.
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Biblioteka Brajlowska
W Bibliotece Brajlowskiej zatrudnione są dwie osoby w wymiarze 6∕8 i 3∕4 etatu.
Księgozbiór Biblioteki liczy 5 779 tytułów, tj. 15 415 tomów.
Z Biblioteki skorzystało w 2015 r. 98 uczniów i 18 osób dorosłych.
Zarejestrowano 518 odwiedzin, wypożyczono 342 tomy.
Z Działu Wydawniczego w Laskach otrzymano 41 tytułów, tj.
69 tomów. Z Wydawnictwa PHU Impuls otrzymano 7 tytułów,
tj. 21 tomów.
Przeprowadzono jedną lekcję biblioteczną dla uczniów klasy
pierwszej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
Biblioteka Kasetowa i Podręczników Brajlowskich
Biblioteka Kasetowa posiada w swoim zbiorze książki nagrane
na kasetach magnetofonowych, audiobooki w formatach CD,
MP3, Daisy, płyty muzyczne, reportaże oraz filmy DVD.
W r. 2015 założono księgę inwentarzową i katalogi: audiobooków (350) i filmów DVD (30).
Statystyka odwiedzin i wypożyczeń w Bibliotece Kasetowej:
• czytelnicy – 25
• odwiedziny – 82
• wypożyczenia – 58
Statystyka odwiedzin i wypożyczeń podręczników brajlowskich:
• uczniowie – 58
• nauczyciele – 6
• wysyłkowe, poza OSW – 4
We wrześniu 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Biblioteki. Nowym kierownikiem została s. Damiana –
Ewa Laske. Siostra przejęła również obowiązki wypożyczającego
kasety, płyty i podręczniki brajlowskie. Poprzedni kierownik, p.
Bogdan Włodarczyk, przeszedł na emeryturę. Obecnie wspomaga Bibliotekę jako wolontariusz.
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W tym czasie (od września) podjęte zostały następujące prace:
• redakcja nowego Regulaminu Biblioteki,
• wykonanie spisu podręczników brajlowskich,
• rozpoczęto ewidencję zbiorów w księdze inwentarzowej,
• powstał katalog audiobooków (350) i filmów DVD (30),
• na stronie internetowej TOnO zainicjowano zakładkę „Biblioteka”,
• wznowiono zakup nowości.
W planach Biblioteki jest miedzy innymi organizowanie spotkań z autorami książek i innymi ciekawymi ludźmi.
DZIAŁ DO SPRAW ABSOLWENTÓW
1. Przygotowanie wychowanków do opuszczenia Lasek
W roku sprawozdawczym naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach zakończyło 38
wychowanków. Pracownicy Działu monitorują ich losy, wiedzą,
którzy z nich podjęli studia wyższe, znaleźli pracę lub przebywają w domach rodzinnych. Odejście wychowanków z Lasek
poprzedzone było szeregiem działań przygotowujących ich do
opuszczenia Ośrodka. Była to pomoc grupowa i indywidualna.
Omawiane były zadania służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzone ćwiczenia w pisaniu dokumentów
aplikacyjnych (list motywacyjny, CV), pisanie i czytanie ogłoszeń
o pracę, ćwiczenia z autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej
itp. W marcu 2015 r. dla uczniów klas trzecich Szkoły Specjalnej
Zawodowej oraz przysposabiającej do pracy została zorganizowana wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni
„Nowa Praca Niewidomych” na ul. 29 listopada 10 w Warszawie.
Celem wyjazdu było zachęcenie tej grupy uczniów do uczestnictwa w WTZ po opuszczeniu Lasek.
2. Pilotowanie absolwentów
• towarzyszenie wychowankom rozpoczynającym naukę
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poza Laskami, pomoc w przygotowaniu i wysyłaniu dokumentów również drogą elektroniczną; prowadzenie zajęć orientacji
przestrzennej w nowym miejscu pobytu itp.;
• zajmowanie się absolwentami z lat ubiegłych, pomoc w szukaniu pracy i innych życiowych sprawach (m.in. załatwianie rent
socjalnych, rent rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów itp.);
• zorganizowanie w dniach 26–28.06.2015 r. Zjazdu Absolwentów, dla osób, które ukończyły szkołę w Laskach przed i w
1957 r.;
• udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Niewidomych
i Niedowidzących do Łowicza;
• tradycyjnie doroczne spotkanie absolwentów w drugą niedzielę października z okazji Dnia Absolwenta Lasek;
• propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób niewidomych – nordic walking, spotkania szkoleniowe, udział niewidomych absolwentów w „Biegu Wąskotorowym” na trasie Otwock
– Józefów;
• utrzymywanie kontaktów telefonicznych i listownych z wieloma wychowankami;
• prowadzenie komputerowej bazy absolwentów (lista zawiera 2 821 nazwisk).
3. Pomoc socjalna i społeczna
• wiele rodzin absolwentów jest w dużej biedzie, dlatego
z Funduszu Usamodzielniania Absolwentów im. Andrzeja Czartoryskiego udzielana była pomoc finansowa i socjalna. Przyznano
60 zapomóg na łączną kwotę 9 000 zł; pożyczka dla jednej osoby
na kwotę 300 zł;
• wysyłane były paczki (maszyna brajlowska, wydawnictwa
w brajlu, odzież, żywność);
• odbyło się 10 delegacji do domów rodzinnych absolwentów;
pomagano w załatwianiu różnych spraw w ośrodkach pomocy
społecznej, m.in. skierowania do Żułowa, renty rodzinne, odwie-
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dziny w DPS-ach, ośrodkach, w których przebywają niewidomi.
Ponadto odwiedzano i pomagano absolwentom mieszkającym
na terenie Warszawy;
• udział w przyznawaniu pomocy finansowej dla absolwentów uczących się powyżej szkół średnich: stypendium z Funduszu
Wieczystego Millenium im. płk. Bolesława Orlińskiego otrzymała
1 osoba, a z Funduszu Hanny i Zdzisława Bronclów 34 osoby
(łącznie 35 osób).
4. Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób
dorosłych i nowo ociemniałych.
W roku sprawozdawczym, działając jako Instytucja Szkoleniowa przeprowadzono:
• szkolenia zawodowe operatorów Wirtualnego Contact Center dla 20 osób (przeprowadzone w ramach zadań zlecanych
z PFRON);
• szkolenie z zakresu obsługi komputera, telefonu oraz orientacji przestrzennej dla 1 osoby (sfinansowane i przeprowadzone
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)” realizowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie);
• szkolenia tyfloinformatyczne dla uczniów i absolwentów.
Agencja Zatrudnienia to kolejne zadanie Działu. W 2015
roku dzięki działalności Agencji pracę podjęło 13 osób z dysfunkcją wzroku: 5 osób jako masażyści, 1 jako przedstawiciel
handlowy, 4 osoby jako pracownicy Contact Center, 2 osoby
jako analitycy zasobów internetowych i 1 osoba jako menadżer.
Odbyło się 19 delegacji do potencjalnych pracodawców, na
targi pracy oraz w celu prezentacji stanowiska pracy dla osób
z dysfunkcją wzroku.
5. Pomoc tyfloinformatyczna:
• zapoznawanie uczniów, absolwentów, osób nowo ociemniałych i ich rodzin ze sprzętem elektronicznym i tyfloinformatycznym;
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• pomoc w konfiguracji i w zakupie sprzętu, np. poprzez
organizację prezentacji różnych modeli komputerów w sklepie
komputerowym;
• organizowanie szkoleń osób niewidomych z terenu całego
kraju na temat obsługi nawigacji GPS na urządzeniach z ekranem dotykowym;
• indywidualne wsparcie w nauce obsługi komputera w miejscu zamieszkania (skorzystało 6 osób).
6. Inne działania
Od stycznia 2015 r. do końca marca 2017 r. Dział ds. Absolwentów prowadzi projekt pt. „Praca w chmurach” w ramach
zadań zlecanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego. W pierwszym roku trwania projektu
warsztaty włączające odbyły się dla 80 osób, szkolenie zawodowe
operator Wirtualnego Contact Center przeszło 20 osób, a pracę
znalazło 12 osób. W kolejnym roku będą kontynuowane dotychczasowe działania.
Pracę Działu ds. Absolwentów można śledzić na stronach:
www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl oraz www.promocjaikariera.
pl .
DZIAŁ DARÓW
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszych Kochanym
Przyjaciołom i Darczyńcom za ich wielkie serca, oddanie, ciekawe
sugestie i podpowiedzi. Dzięki naszym Ofiarodawcom, ich obecności i zaangażowaniu w budowanie Dzieła Lasek, nasza służba
niewidomym jest możliwa i bardziej skuteczna. Dziękujemy!
W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach ubiegłych,
aktywność Działu skupiona była wokół działań fundraisingowych
mających na celu pozyskiwanie środków na zatwierdzone w bu-
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dżecie zapotrzebowania poszczególnych placówek. W Systemie
Rejestracji Darów za r. 2015 odnotowano kwotę w wysokości
prawie 10,5 mln PLN. Jest to kwota wyższa w stosunku do r. 2014
o ponad 3 mln PLN. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie finansowe.
W listopadzie 2015 r. Zarząd TOnO rozdzielił Dział Darów
od Działu Promocji, dzięki czemu pracownicy Działu Darów
mogli zająć się sprawami, które leżą w zakresie jego obowiązków
i kompetencji. Ponadto panie pracujące w tym Dziale bez żadnych dodatkowych wynagrodzeń podjęły na kilka miesięcy szereg
zadań i obowiązków należących do Działu Promocji podczas
przedłużającego się zwolnienia pracownika Działu Promocji.
W kampanii 1% za r. 2015 pozyskano kwotę 1 537 656,73
PLN. W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować
wszystkim podatnikom, którzy zdecydowali się przekazać nam
swój 1%. Dziękujemy tym, którzy ofiarowali swój czas, usługi,
dobre pomysły, aby kampania 1% mogła być bardziej efektywna.
Szczególnie dziękujemy wszystkim członkom oraz pracownikom
Towarzystwa za przekazany 1% podatku. W r. 2015 wprowadziliśmy do naszej bazy ponad 2 tys. nowych podatników.
W pracy Działu Darów zwraca się szczególną uwagę na budowanie relacji z darczyńcami poprzez regularne wysyłanie podziękowań, korespondencję, telefony, maile i mniej regularny,
ale bardzo ciekawy newsletter. Staramy się, aby na podejmowane
przez nas akcje i kampanie pozyskiwać sponsorów, a przez to
odciążyć budżet TOnO.
Oprócz pozyskiwania środków na bieżącą działalność pozyskiwane są dary rzeczowe zgodnie z zapotrzebowaniami placówek. Dział stara się również sprostać potrzebom, które w żaden
sposób nie mogły być przewidziane w budżecie.
W grudniu 2015 r. rozpoczęto kampanię: Budujemy dom
dla chłopców. Na dzień dzisiejszy zebrana kwota to 1 386 527,30
PLN. Zostały wykonane pierwsze akcje fundraisingowe. Budo-
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wa internatu to bardzo wielkie wyzwanie, ale ufamy, że z Bożą
i ludzką pomocą uda nam się je zrealizować.
STAN ZATRUDNIENIA
Stan osobowy na dzień 31.12.2015 r. to 530 pracowników zatrudnionych na 492,5 etatach we wszystkich placówkach TOnO;
w ubiegłym roku było 558 pracowników zatrudnionych na 518
etatach. Wśród zatrudnionych jest 47 pracowników niepełnosprawnych, na rocznych urlopach macierzyńskich przebywa 10
osób.
ADMINISTRACJA
Dział Remontowo-Budowlany
W r. 2015 dział pracował w ośmioosobowym składzie. Ważniejsze prace remontowo-budowlane wykonane w 2015 r.:
• adaptacja części hali OBT na potrzeby siłowni,
• remont kapitalny łazienki, wymiana oświetlenia i urządzeń sanitarnych dla potrzeb Centrum Rehabilitacji Zawodowej
w łączniku Warsztatów,
• remont baraku po „Starym Metalu” dla potrzeb administracji pod wynajem,
• remont elewacji – uzupełnienie ubytków tynku, pomalowanie powierzchni elewacji Domu św. Antoniego,
• wykonanie studzienek chłonnych i instalacji wód opadowych, naprawa elewacji we wschodniej części budynku, naprawa
50 szt. krzeseł dla Domu św. Franciszka,
• naprawa pokrycia papowego dachu na budynku Wczesnej Interwencji,
• wykonanie ścianki działowej, przeróbka instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz pomalowanie pomieszczenia Tyflologii,
• pomalowanie pokoi gościnnych w Domu Przyjaciół,

Beata Sawicka (oprac.) – Sprawozdanie z działalności TOnO

217

• wykonanie wakacyjnych prac malarskich we wszystkich
placówkach szkolnych i internatowych,
• naprawa pęknięć konstrukcji i ścian, pomalowanie holu
głównego i korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
• remont pomieszczenia oraz wyposażenie pracowni elektronicznej dla potrzeb szkół ponadgimnazjalnych w budynku A-300,
• wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego Kaplicy Centralnej,
• wykonanie remontu zapobiegawczego instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wymiana drzwi do
świetlic i sypialń na pierwszym piętrze w budynku Domu Chłopców,
• naprawa obróbek blacharskich lukarn dachowych na budynku Domu św. Rafała,
• remont zapobiegawczy dachów na budynku Domu św. Stanisława,
• naprawa części konstrukcji dachu i pokrycia w Domu św.
Maksymiliana w budynku A,
• ocieplenie ścian budynku, naprawa konstrukcji i poszycia
dachu oraz wymiana jego pokrycia i ocieplenie stajni,
• remont kapitalny bramy na alejce do autobusu – wymiana
elementów konstrukcyjnych i poszycia, zabezpieczenie farbami
antykorozyjnymi i nawierzchniowymi,
• montaż nowych skrzynek gazowych na przyłączach i punktach pomiaru,
• montaż instalacji telefonicznych i internetowych na terenie Zakładu,
• remonty dróg (drogi i ścieżki zakładowe),
• wykonanie około 3 tysięcy różnego rodzaju napraw instalacji, urządzeń i wyposażenia budynków, zgłaszanych przez użytkowników,
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• bieżąca kontrola i utrzymanie sprawności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych, gazowych
i teleinformatycznych.
Dział Zaopatrzenia i Transportu
W r. 2015, podobnie jak w latach ubiegłych, Dział Zaopatrzenia realizował swoje zadania, zaopatrując wszystkie działy w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego
funkcjonowania placówek działających w ramach Towarzystwa.
Znaczna część artykułów żywnościowych dostarczana była przez
dostawców, część za pośrednictwem usług kurierskich, jak również własnego transportu.
Zatrudnienie w Dziale Transportu w roku sprawozdawczym
nie uległo zmianie, zatrudnionych było 4 kierowców w pełnym
wymiarze godzin, którzy przejechali łącznie 97 548 kilometrów.
Podobnie jak w latach ubiegłych, służyliśmy głównie Ośrodkowi
Szkolno-Wychowawczemu (wyjazdy do przychodni, szpitali – na
kontrole i badania, wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze, kolonie
i obozy, a także w miarę możliwości dowożenie na basen, ceramikę i zajęcia sportowe).
Rok 2015 był czasem dużych zmian w obrębie taboru samochodowego. W lipcu w ramach darowizny od firmy Renault
Polska Sp. z o.o. otrzymano samochód osobowy Dacia Dokker.
Podjęto też decyzję o wymianie autokaru Cobra na nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zarząd TOnO
udzielił pełnomocnictwa panu Włodzimierzowi Domańskiemu, czyniąc go odpowiedzialnym za modernizację taboru samochodowego. Sprzedano 6 samochodów (w tym autokar Cobra)
i zakupiono nowsze, m.in. siedemnastoosobowy Ford Transit.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2016 r.
Pralnia świadczyła usługi dla wszystkich działów Zakładu
oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkających na terenie Zakładu.
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Dział Rolny i Utrzymania Terenu
Działalność rolnicza w r. 2015 była prowadzona na łącznym
obszarze ok. 16,00 ha. Zebrano 31 t siana (wartość 10 850 zł) oraz
warzywa różne o wartości 3 186 zł .
Rok 2015 był mniej korzystny pod względem zbiorów od roku
2014. Warzywa były przekazywane do kuchni, a siano służy jako
pasza dla koni z Działu Hipoterapii.
Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono hodowlę własnych kwiatów ozdobnych w szklarni, z przesadzaniem do gruntu
bądź skrzynek.
Dział zajmuje się utrzymaniem koni dla potrzeb hipoterapii
(karmienie, sprzątanie boksów, wywożenie obornika, wyprowadzanie na wybieg).
Na bieżąco były prowadzone remonty maszyn i urządzeń
rolniczych.
Prace usługowe na rzecz całego Zakładu:
• prace transportowe i rozładunkowe,
• prace porządkowe,
• utrzymanie zieleni (nawożenie, koszenie, grabienie, strzyżenie żywopłotów, przygotowanie kompostu),
• zimowe utrzymanie dróg,
• usługi asenizacyjne (ok. 100),
• utrzymanie psów.
Do zadań Działu należy również ochrona terenu Zakładu.
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY
W SOBIESZEWIE
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Gdańsku-Sobieszewie jest samodzielną placówką TOnO. Wizją, która nadaje kierunek naszym działaniom są założenia Matki Czackiej:
w wymiarze społecznym umożliwienie osobom niewidomym
osiągnięcie wyższego stopnia samodzielności oraz akcepta-
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cji swojej niepełnosprawności – poprzez udział w szkoleniach
i warsztatach, natomiast w wymiarze duchowym pogłębienie
wiary i umocnienie więzi z Bogiem. Za realizację tych zadań
odpowiada zespół pracowników i sióstr.
W 2015 r. w Ośrodku było zatrudnionych 14 osób na pełny
etat i jedna osoba na ½ etatu na umowę o pracę.
W minionym 2015 r. rozważano podjęcie nowych zadań związanych z aktywizacją zawodową osób niewidomych. Odbyły się
liczne konsultacje dotyczące perspektyw funkcjonowania ZAZ.
W ramach projektu „Zobaczyć świat” odbyło się szkolenie
tyflologiczne dla wszystkich pracowników oraz dla wolontariuszy z Trójmiasta, aby pomoc osobom niewidomym była bardziej
skuteczna. Projekt realizowany był ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich podczas czterech kilkudniowych zjazdów,
w okresie od 20.06.2015 r. do 14.11.2015 r.
W działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego można wyróżnić dwa rodzaje aktywności: jedna dotycząca bezpośrednich zaangażowań w rehabilitację i wsparcie osób
niewidomych oraz druga polegająca na pozyskiwaniu środków
umożliwiających realizację zadań statutowych.
Działalność statutowa
W r. 2015 zostało zrealizowanych 8 turnusów szkoleniowych „Naprawdę Można” dla osób niewidomych z opiekunami
w 8-dniowych cyklach.
W miesiącach od września do grudnia został zrealizowany
kolejny projekt: „Aktywność drogą do integracji”, dzięki któremu osoby niewidome i słabowidzące z Gdańska i okolic miały
możliwość uczestnictwa w warsztatach komputerowych, usprawniających, kulinarnych, Action Learning oraz z podstawowych
prac domowych. Projekt był realizowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku.
W okresie wiosennym i wakacyjnym przebywali tu wychowankowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach wraz
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z opiekunami, a podczas wakacji osoby niewidome ze swoimi
rodzinami z różnych stron Polski. We wrześniu na tygodniowym
odpoczynku była grupa niewidomych pań z Żułowa z opiekunami.
W październiku po raz kolejny odbywały się zawody warcabowe dla osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski.
Przez cały rok dzieci oraz rodzice z Wczesnej Interwencji
i Przedszkola korzystali z wyżywienia podczas pobytu na zajęciach rehabilitacyjnych.
Działalność gospodarcza
W ramach wycieczek szkolnych przebywały tu grupy dzieci
i młodzieży z różnych stron Polski. Na kilkudniowe pobyty przyjmowane były grupy seniorów i osób niepełnosprawnych, a także
parafialne grupy pielgrzymkowe.
W maju 50-osobowa grupa wolontariuszy z Gorlic uczestniczyła w szkoleniu w naszym Ośrodku w Sobieszewie i w Gdańsku.
W czerwcu przez 10 dni w Ośrodku przebywała grupa
młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Marcinkowicach.
W weekendy przyjęto 26 grup terapeutycznych z Trójmiasta.
Ponadto przyjeżdżały różne grupy na rekolekcje i dni skupienia.
Z pobytu w Ośrodku korzystały również Siostry Franciszkanki podczas swojego odpoczynku.
W 2015 r. z pobytu w Ośrodku skorzystało łącznie ok. 3 400
osób.
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY
DLA NIEWIDOMYCH KOBIET W ŻUŁOWIE
Dom realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie DPS dla osób niepełnosprawnych fizycznie) na
zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, na podstawie umowy
zawartej 9.12.2013 r. pomiędzy Powiatem Krasnostawskim a Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, na okres od
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1.01.2014 r. do 31.12.2105 r. Na realizację ww. zadania Dom
otrzymuje dotację celową.
W r. 2015 w Domu przebywało 70 pensjonariuszek. Średnia
wieku mieszkanek wynosiła 62 lata. Rozpiętość wiekowa osób
przebywających w placówce kształtowała się od 21 do 94 lat.
W r. 2015 do DPS przyjęto siedem nowych kobiet, dwie
mieszkanki zmarły, jedna na własną prośbę odeszła do domu
rodzinnego.
W roku sprawozdawczym zakończono realizację projektu
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach „Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie”, w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w wyniku którego oddany został budynek przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych mieszkanek.
Dom w Żułowie zapewnia mieszkankom całodobową opiekę
oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych,
społecznych i religijnych.
Istotnym elementem działalności Domu Pomocy Społecznej jest praca socjalno-terapeutyczna ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych. Forma i charakter tego rodzaju
zajęć dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań
podopiecznych Domu.
W DPS prowadzone były następujące zajęcia terapeutyczne:
rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna grupowa i indywidualna, terapia neuropsychologiczna z wykorzystaniem metody eeg – biofeedback, muzykoterapia, zajęcia chóru, kulinarne,
komputerowe, biblioterapia, filmoterapia pn. „Przedpołudniowe
spotkania filmowe”, teatroterapia (przy WTZ – Warsztacie Terapii Zajęciowej i DPS działa amatorski teatr im. Karola Wojtyły).
Ponadto liczna grupa mieszkanek uczestniczyła także w zajęciach
prowadzonych w WTZ.
Oprócz codziennych zajęć mieszkanki brały udział w wielu
uroczystościach odbywających się w DPS: odwiedziny przedszko-
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laków z Krasnegostawu, bal w ostatnią niedzielę karnawału, wystawienie sztuki „Przez dziurkę od klucza”. Ważną uroczystością
było również oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego domu
„Soli Deo” z udziałem Jego Ekscelencji ks. abpa Stanisława Budzika. Pensjonariuszki wraz z siostrami i pracownikami świeckimi
uczestniczyły w XVI Pielgrzymce Środowisk Pomocy Społecznej
do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. We
wrześniu panie przez tydzień przebywały na turnusie rehabilitacyjnym w ORW w Sobieszewie. W listopadzie odbyła się wizyta
osób niewidomych i słabowidzących wraz z przewodnikami ze
Lwowa. Pobyt ten zorganizowało Stowarzyszenie Integracyjne
„Magnum Bonum” z Krasnegostawu. Goście zapoznali się z historią Dzieła Lasek, domu w Żułowie oraz z metodami pracy.
ARCHIWUM
Zasadnicze prace podejmowane w Archiwum Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi:
Gromadzenie i pozyskiwanie dokumentów z poszczególnych placówek odbywa się w miarę regularnie – dotyczy to Sekretariatu TOnO, Biura Szkolnego i niektórych placówek OSW,
Księgowości oraz Działu Lekarskiego. Przyjęto i uporządkowano dokumenty ze zlikwidowanego biura Dyrektora Warsztatów
Szkolących i Centrum Rehabilitacji Zawodowej (ok. 70 teczek
materiałów archiwalnych).
Porządkowanie zasobu – uporządkowano Teczki Absolwentów do 2010 r., czyli ok. 2902 teczki, co daje ok. 33 metry bieżące
dokumentacji.
Przeprowadzono 26 kwerend. Z zasobów Archiwum korzystali pracownicy TOnO, nasi absolwenci i osoby poszukujące
informacji o Ośrodku i osobach w nim zatrudnionych.
Działalność edukacyjno-poznawcza – przeprowadzono 7
spotkań, w których wzięło udział 16 osób oraz dwie lekcje archiwalne dla klas czwartych ze szkoły podstawowej – ok. 14 osób.
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Inne zadania realizowane przez Archiwum:
• zabezpieczanie zbiorów (kontrole systemów bezpieczeństwa, sprawdzanie parametrów klimatycznych),
• nadzór nad składnicami akt (wizyty i konsultacje w placówkach OSW w Laskach, w Rabce i w Sobieszewie),
• prace porządkowe przy dokumentach na strychu Domu
Przyjaciół Niewidomych.
Opracowania dokonano na podstawie sprawozdań szczegółowych dostarczonych przez kierowników poszczególnych działów
i placówek Towarzystwa.

Wydarzenia
2.02 W wieku 73 lat zmarła we Wrocławiu Mama s. Patrycji – Anna Witkowska. Na pogrzeb, który odbył się
5 lutego, pojechała grupa sióstr z Lasek oraz zaprzyjaźnieni księża: ks. Piotr Markiewicz, ks. Franciszek Koenig i ks. Jan Kochel, który przewodniczył koncelebrze
i prowadził kondukt pogrzebowy. Obecna była również mama ks. Piotra oraz s. Genowefa. W uroczystości
uczestniczył o. Kamil Żynda z miejscowej parafii.
1.03 Minęła 50. rocznica podjęcia pracy w charakterze lekarza zakładowego przez p. Dorotę Święcicką. Pani
Doktor jest lekarzem pediatrą, ale zrobiła także specjalizację okulistyczną. Nie lubi biurokracji lekarskiej,
ale kocha dzieci i ma w głowie całą kartotekę swoich
pacjentów, którzy przeszli przez Jej gabinet. Jest niezwykle dyspozycyjna i otwarta na drugiego człowieka.
Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy w Dziale redakcja
„Lasek” składa Jej serdeczne podziękowanie i gratulacje.
7.03 W Świdwinie koło Koszalina zmarł w wieku 57 lat
Bogusław Włodarski, Ojciec s. Hanny. Na pogrzeb,
który odbył się 9 marca, pojechała z Lasek i Warszawy delegacja sióstr, nauczycieli i wychowawców z ks.
Tomaszem Bekiem.
9–11.03 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach odbyły
się rekolekcje wielkopostne dla pracowników Ośrodka. Zgodnie z tradycją odprawiane były one w dwóch
turach: przed i po południu. Rekolekcje poprowadził
ks. Krzysztof Gajos SAC.
11.03 W Warszawie w wieku 67 lat zmarła Ewa Kubin. W latach 1970–1978 pracowała w Internacie Dziewcząt
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w Laskach, a przez kolejne kilkadziesiąt lat niestrudzenie towarzyszyła osobom niewidomym w ich codziennym życiu. Pogrzeb odbył się 17 marca w kościele
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy Al. Solidarności oraz na Cmentarzu Bródnowskim.
		Również tego dnia, w piątek, przed Niedzielą Palmową, ścieżkami Ośrodka w Laskach odbyła się Droga
Krzyżowa. Zaczęła się przed Szkołą św. Maksymiliana,
a zakończyła przed Kaplicą wspólną adoracją i ucałowaniem Krzyża. Rozważania do kolejnych stacji
przygotowali mieszkańcy lub pracownicy mijanych
na trasie domów: młodzież internatów, pracownicy
administracji, kierowcy, służba zdrowia, wspólnoty
zakonne i księża. Oni też kolejno nieśli i przekazywali
sobie Krzyż.
12.03 W Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce-Zdroju reprezentacja Szkoły św. Tereski wzięła udział w konkursie
muzycznym zatytułowanym Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
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13.03 W ramach przygotowań do Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, uczniowie szkoły w Rabce wyjechali do Nowego Targu na Misterium Męki Pańskiej pt. Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham, wystawiane w Miejskim Ośrodku
Kultury. Misterium wyreżyserował Piotr Piecha, aktor
Teatru Ludowego w Krakowie, a scenariusz napisał
ks. Grzegorz Wąchol. W inscenizacji przedstawiono
spotkanie Jezusa z dwoma Szymonami: Szymonem
Piotrem i Szymonem Cyrenejczykiem, którzy sami
odkryli i pokazali swoim życiem, że prawdziwy sens
życiu może nadać tylko Chrystus. To Jezus w swojej
bezgranicznej miłości przyjmuje każdego człowieka,
z jego słabością i ograniczeniami, dotyka naszego życia, przemienia je i czyni w pełni nowym i szczęśliwym
w Bogu.
12–13.03 W Kościele św. Marcina w Warszawie pod hasłem
Barwy miłosierdzia odbyły się rekolekcje wielkopostne
dla osób niewidomych i ich przyjaciół, poprowadzone
przez o. Krzysztofa Ołdakowskiego SJ.
17–19.03 Rekolekcje dla wspólnoty świętomarcińskiej prowadził
o. Jan Andrzej Kłoczowski OP. Tematem rozważań
było Wyzwanie na dziś: Wyobraźnia Miłosierdzia.
19.03 Ośrodek w Sobieszewie otrzymał Nagrodę Prezydenta
Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii
Organizacja Pozarządowa Roku 2015. W uroczystości
wręczania nagrody uczestniczyły s. Hiacynta i p. Kamila Dobies.
20.03 W Niedzielę Palmową przed Mszą św. o godz. 11.00
odbyła się procesja ścieżkami lasowskimi. W jej pierwszym etapie w roli symbolicznego osiołka spod Jerozolimy uczestniczyły też, ku zachwytowi dzieci, nasze
dwa koniki z hipoterapii.
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25.03 W Wielki Piątek po wspólnie odśpiewanej o godz.
7.00 Ciemnej Jutrzni, odwiedził Laski ks. kardynał
Kazimierz Nycz, który po krótkiej modlitwie w kaplicy przeszedł do sali Domu św. Franciszka. Życzenia
świąteczne w imieniu całego Triuno złożyli ks. Kardynałowi: Matka Radosława i prezes TOnO Józef Placha.
Ksiądz Kardynał powiedział o wielkich wyzwaniach,
jakie stoją przed Kościołem w Polsce w związku z Jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski, a potem Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Na zakończenie
udzielił wszystkim błogosławieństwa.

		Na zakończenie wizyty w Laskach kardynał Nycz odwiedził chore siostry w Domu św. Rafała oraz pacjentów w Szpitaliku.
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28.03 W Poniedziałek Wielkanocny po wieloletniej chorobie
w wieku 38 lat zmarł w Sopocie ks. Jan Kaczkowski.
Znany był jako współzałożyciel hospicjum domowego, a potem hospicjum stacjonarnego w Pucku, autor
trzech książek o godności człowieka, o życiu, chorobie
i umieraniu, które jest przejściem do innej rzeczywistości. Podczas rekolekcji w 2015 roku powiedział: „Tutaj,
w warszawskim kościele św. Marcina, otrzymałem jedną z najpiękniejszych nagród, „Pontifici” – Budowniczemu Mostów. Zawsze chciałem być tym, który łączy
wierzących z inaczej wierzącymi albo niewierzącymi.
A teraz zastanawiam się, czy moim kolejnym zadaniem
nie jest połączyć środowisko katolików tradycyjnych
ze środowiskiem katolików otwartych”. Mówił też: „...
postanowiłem, że będę dawał z siebie wszystko. Taką
przyjąłem filozofię w moim życiu i chorowaniu. Nie
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chcę epatować tą chorobą. Nie jestem żadnym bohaterem, jestem po prostu chory. W dodatku choruję
w świetnych warunkach przy wsparciu wielu ludzi.
Chciałbym żyć tak, jak wybrałem. Nie wbrew chorobie, ale pomimo niej. Dopóki Pan Bóg da mi siłę,
a nowotwór nie przeżre mi czachy, dopóty będę się
starał głosić rekolekcje, kazania, żebrać na hospicjum,
dbać o jakość jego funkcjonowania i dawać z siebie
maksimum, mimo że czasem może się to wydawać
nierozsądne. Moim największym marzeniem, ale też
i największym strachem, jest to, że przez chorobę będę
zmuszony przestać odprawiać Najświętszą Ofiarę. A to
jest sedno mojego życia. Chciałbym, żeby państwo
rozkochali się w Eucharystii...”. Pogrzeb śp. ks. Jana
odbył się 1 kwietnia o godz. 12.00 w Sopocie.
30.03 W szpitaliku w Laskach w wieku 71 lat zmarła nasza
dawna wychowanka Emilia Płusa. Pogrzeb odbył się
w Laskach w sobotę 2 kwietnia. Emilia Płusa urodziła
się 26.06.1944 r. W Laskach uczyła się w latach 1959–
1964, a następnie ukończyła Szkołę Masażu Leczniczego w Krakowie. Początkowo pracowała w Szpitalu
Położniczym przy ul. Madalińskiego w Warszawie,
a później w przychodni. Wszędzie cieszyła się bardzo
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dobrą opinią i wysoko oceniano jej kompetencje zawodowe. Przez swoich przyjaciół i znajomych, których
miała wielu, wspominana jest jako osoba niezwykle
skromna i dyskretna, dobra, życzliwa, kulturalna, miła.
3.04 W drugą niedzielę po Wielkanocy, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ołtarzewie odbyły się centralne Uroczystości
Archidiecezji Warszawskiej związane z tym świętem,
na które przybyły tego dnia także piesze pielgrzymki
okolicznych parafii, m.in. z Izabelina, .

232

Wydarzenia

4–7.04 W Rabce odbył się zjazd diecezjalnych Duszpasterzy Niewidomych. Uczestniczył w nim również ks.
Andrzej Gałka, Krajowy Duszpasterz Niewidomych.
W ramach ćwiczeń rekolekcyjnych księżom towarzyszył ks. Daniel Banaszkiewicz salwatorianin. Kapłani mieli możliwość poznać szkołę i dom, spotkali się
z uczniami naszego Ośrodka, a także pielgrzymowali
do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
9.04 W internacie szkoły w Rabce w ramach programu
Narodowego Centrum Kultury – Kultura Dostępna
odbyły się zajęcia umuzykalniające dla wychowanków pt. Spotkania z Panią Melodią realizowane przez
Filharmonię Krakowską dla dzieci z niepełnosprawnością. W czasie spotkania wychowankowie nauczyli
się wiosennej piosenki i tańca, obejrzeli instrumenty,
a także mogli posłuchać znanych przebojów muzyki
klasycznej.
9.04 Obchodziliśmy imieniny Matki Radosławy. W sali domu
św. Franciszka odbyła się prezentacja scenki-dialogu św.
Franciszka z Bratem Leonem pt. Język Miłości, autorstwa
s. Blanki. Scenariusz powstał w 1969 r., a napisany
został podczas jej pobytu we Włoszech jako wyraz
wdzięczności dla goszczących wówczas nasze Siostry
tamtejszych franciszkanek.
10.04 Wspólnota Klasztoru Matki Boskiej Pocieszenia
w Warszawie dedykowała Matce inscenizację pt. Przebudzenie – Opowieść o początkach Państwa Polskiego,
lata 963–966. Scenariusz na kanwie powieści piastowskich Karola Bunscha opracowała i wyreżyserowała
s. Alberta.
14–16.04 Świętowaliśmy trzydniowe obchody Jubileuszu 1050
Rocznicy Chrztu Polski. W Gnieźnie Mszę św. celebrowali: Legat Ojca Świętego Kard. Pietro Pasolina, Ks.
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Prymas Arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Polak oraz
Arcybiskup Poznański, Przewodniczący Konferencji
EP, Stanisław Gądecki. Pierwszy dzień obchodzony
był głównie w Gnieźnie – prawdopodobnym miejscu
tamtych historycznych wydarzeń, drugi – w Poznaniu
z udziałem członków Konferencji Episkopatu oraz Parlamentu RP. We wszystkich uroczystościach uczestniczył też Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką.
15–17.04 W Ośrodku w Rabce odbył się Turnus Wczesnej Interwencji. Przyjechało pięcioro dzieci wraz z rodzicami.
Dzieci skorzystały z zajęć terapii widzenia, rehabilitacji
ruchowej, logopedii, masażu z elementami integracji
sensorycznej oraz orientacji przestrzennej. Spotkania
kierownictwa i zespołu specjalistów z rodzicami były
okazją do wymiany informacji, udzielenia wsparcia
duchowego i psychologicznego oraz poznania Ośrodka przez nowo przybyłych.
19.04 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach odwiedziła Pierwsza Dama – Agata Kornhauser-Duda. Po
powitaniu na parkingu przy Szkole Podstawowej oraz

234

Wydarzenia

w holu szkoły, goście przeszli do klas I, II i III, gdzie
dzieci pokazały elementy lekcji matematyki, rysunku
brajlowskiego, czytania i pisania oraz języka angielskiego.
		W Przedszkolu przy słodkim poczęstunku miało
miejsce spotkanie z kierownictwem poszczególnych
działów Ośrodka. Obecni byli także Prezes Honorowy
Władysław Gołąb z Małżonką oraz ks. Rektor Sławomir Szczepaniak. Po zwiedzeniu działu Wczesnego
Wspomagania Rozwoju, przedszkolaki zaśpiewały
piosenki, a Pani Prezydentowa przeczytała fragment
książeczki o przygodach Misia Uszatka. Następnie goście przejechali melexami do budynku A300.

		W pracowniach ceramiki i tkactwa Pani Prezydentowa
spotkała się z uczniami i wychowawcami szkół specjalnych. W sali organowej uczniowie Szkoły Muzycznej
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dali mini koncert, grając fragmenty muzyki klasycznej
na fortepianie, akordeonie, gitarze i organach. Jedna
z dziewcząt zaśpiewała utwór Panis Angelicus.
		W szkołach ponadgimnazjalnych (w Jabłonkach) –
po powitaniu w holu, nastąpiło spotkanie z uczniami
szkół zawodowych i prezentacja lekcji masażu, języka
niemieckiego oraz informatyki.
		Na zakończenie spotkań z uczniami limuzynę Pierwszej
Damy dokładnie obejrzał Piotr ze Szkoły św. Maksymiliana, który zasiadł nawet za kierownicą, a potem jako
pasażer, wraz z Pierwszą Damą, przejechał do Kaplicy
Matki Bożej Anielskiej. W Kaplicy oczekiwały siostry,
księża oraz pracownicy działu administracji i kuchni.

		Po chwili modlitwy w ciszy i przemówieniu Matki Radosławy, s. Maria Rosa przeczytała wiersz s. Marii Gratii Chrystus laskowy, którego tekst, zapisany w brajlu
i czarnodruku otrzymała Pani Prezydentowa. Po krót-
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kiej modlitwie odśpiewano pieśń Z dawna Polski Tyś
Królową, a ks. Kazimierz Olszewski udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym. Spotkania odbyły się
w życzliwej atmosferze. Pierwsza Dama miała bardzo
dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Była zainteresowana formami pracy Ośrodka i okazała dużo ciepła
i otwartości wobec wszystkich spotykanych członków
Triuno. [Bogaty serwis fotograficzny z różnych etapów
wizyty można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka].
25.04 O godz. 19.00 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbyła
się kolejna konferencja ks. Rektora Sławomira Szczepaniaka pt. I bądźcie wdzięczni.
27.04 S. Irmina, wychowawcy i młodzież z internatu w Rabce
byli na uroczystym koncercie z okazji 25-lecia działalności Szkoły Muzycznej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Krakowie, który odbył się w Centrum Kongresowym.
28.04 W godz. 19.30–21.00 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej
odbyło się kolejne spotkanie modlitewne, prowadzone
metodą Lectio Divina przez ks. Jakuba Szcześniaka, pt.
Jonasz – prorok wbrew swojej woli.
29.04–1.05 W Rabce z okazji 20-lecia Szkoły św. Tereski odbył
się zjazd Niewidomych Absolwentów. Na zaproszenie odpowiedziało 42 absolwentów, którzy przyjechali
wraz z przewodnikami ze swoich rodzin: rodzicami
i rodzeństwem. Przybyły delegacje z Żułowa z s. Barbarą, z Niepołomic z ks. Jackiem Ponikowskim i z
Domu Dziecka Niewidomego z Warszawy. Z Lasek na
spotkanie przybyła Matka Radosława wraz z siostrami:
s. Rufiną, s. Dominiką, s. Janą Marią, prezes Zarządu
Józef Placha z małżonką, Prezes Honorowy Włady-
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sław Gołąb z małżonką, p. Jan Krakowiak, p. Piotr
Grocholski, p. Bolesław Jońca, p. Krystyna Konieczna, p. Wojciech Święcicki, p. Dorota Szczepkowska.
W programie była Msza św., spotkanie integracyjno-wspomnieniowe, spacery po Rabce, zabawa taneczna
z zespołem ,,Kawałek świata”. Nasi Absolwenci byli
wzruszeni spotkaniami po latach. Wyjeżdżali bardzo
szczęśliwi i wdzięczni ze słowami: „Dobrze, że się spotkaliśmy…”.
30.04–2.05 W Domu Rekolekcyjnym w Laskach odbyły się rekolekcje dla osób niewidomych i niedowidzących z całej
Polski, które poprowadził ks. Piotr Buczkowski, duszpasterz z Bydgoszczy, a w Maciejkach pod kierunkiem
s. Judyty oraz ks. Michała Wudarczyka miały miejsce
rekolekcje o rozeznaniu drogi życiowej.
1–2.05 W rabczańskim amfiteatrze odbyły się uroczystości pod
hasłem Bądź blisko Światowych Dni Młodzieży. W programie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs plastyczny (na wykonanie logo i plakatu promującego ŚDM) oraz konkurs muzyczny (na wykonanie
hymnu ŚDM), w których brali udział uczniowie z naszego Ośrodka, zdobywając wyróżnienia oraz nagrody.
Delegacja naszej młodzieży wraz z wychowawcami oraz
z s. Irminą i s. Józefą uczestniczyła w koncercie Mietka
Szcześniaka dedykowanym wolontariuszom ŚDM.
3.05 W szpitalu w Gdańsku, w wieku 84 lat, po ciężkiej
chorobie zmarł nasz wielki i wieloletni Przyjaciel emerytowany Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz
Gocłowski. Pogrzeb odbył się w Katedrze w Gdańsku-Oliwie 6 maja.
4.05 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku 16 abiturientów.
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5.05 Zmarła Joanna Radzikowska. Joanna urodziła się
5 września 1971 roku w Siedlcach. Do 3 roku życia
była pod opieką babci, a cztery następne lata uczęszczała do przedszkola. Również w Siedlcach ukończyła
szkołę podstawową i liceum. Po maturze podjęła studia
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lu-

blinie, kierunek pedagogika specjalna – tyflopedagogika i reedukacja. W czerwcu 1995 roku otrzymała
dyplom ukończenia studiów, a 1 września tegoż roku
podjęła pracę w Laskach jako wychowawczyni w Internacie Dziewcząt. Po dwóch latach, 1 września 1997
r. rozpoczęła pracę w Dziale Brajla, gdzie zajmowała
się transkrypcją książek dla niewidomych systemem
brajla. Pracę swoją wykonywała niesłychanie sumiennie i dokładnie, z dużym zaangażowaniem, mimo postępującej ciężkiej choroby. Kiedy jesienią 2015 roku
choroba uniemożliwiła jej wykonywanie obowiązków,
rodzice zabrali ją do domu w Siedlcach, gdzie zmarła. Pogrzeb odbył się 9 maja w katedrze siedleckiej.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła rodzina,
współpracownicy i przyjaciele. W katedrze w imieniu
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wspólnoty laskowskiej Zmarłą w serdecznych słowach
– pożegnał preze honorowy Władysław Gołąb.
11.05 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Róży Czackiej
w Laskach odwiedził prezes Fundacji „Szansa dla Niewidomych” Marek Kalbaczyk z grupą 25 pracowników
Fundacji z placówek terenowych z całej Polski. Gości
przyjęli: dyr. Elżbieta Szczepkowska oraz prezes Zarządu Józef Placha. Rolę przewodnika po Ośrodku przyjęła siostra Jana Maria Ściga – kierowniczka Internatu
Dziewcząt. Jak relacjonował wizytę prezes Kalbarczyk,
goście byli zachwyceni Laskami. TOnO współpracuje
z Fundacją już od wielu lat, a prezes Marek Kalbarczyk
przy każdej okazji przypomina, że jest byłym wychowankiem Lasek.
11–19.05 Odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej zorganizowana przez Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych.
Grupie pielgrzymów towarzyszyli: krajowy duszpasterz ks. Andrzej Gałka i ks. Piotr Markiewicz.
13.05 W Laskach obchodziliśmy doroczne święto Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej. Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się spotkaniem przy
grobie Matki o godz. 8.30 i Mszą św. koncelebrowaną
pod przewodnictwem ks. rektora Sławomira Szczepaniaka przez kapłanów z Lasek: ks. Tomasza Beka i ks.
Michała Wudarczyka oraz kapelanów: z Rabki – ks.
Józefa Kapcię i z Żułowa – ks. Antoniego Troninę. Po
Mszy świętej w Domu św. Stanisława licznie zebrani
goście obejrzeli inscenizację przedstawienia Drogi,
drożyny, dróżki autorstwa s. Jany Marii.
14.05 Podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 11.00 przez ks.
Michała Wudarczyka przyjęło swoją Pierwszą Komunię Świętą siedmioro naszych dzieci przygotowanych
przez s. Ewę, katechetkę.
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16.05 Kaplica Matki Bożej Anielskiej na czas remontu została
całkowicie wyłączona z użytku. Ołtarz, ławki i kapliczny krzyż zostały przeniesione do dużej sali Domu św.
Stanisława, gdzie będą się odbywać Msze święte i nabożeństwa.
17.05 W Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość narodowego święta Królestwa Norwegii. Przypomnijmy, że 17.05.1814 r. uchwalono konstytucję, która proklamowała niepodległość
Norwegii jako monarchii konstytucyjnej, wolnej od
królestwa Danii. Dotychczas uroczystości te odbywały
się w siedzibie ambasady przy ul. Chopina 2 lub w jednym z warszawskich hoteli. Tym razem zostały wybrane
Łazienki. Ambasada Norweska w znacznym stopniu
przyczyniła się do remontu Starej Oranżerii i dyrekcja
Łazienek odwzajemniła się zaproszeniem do odremontowanego obiektu. Teren na tego rodzaju uroczystość
wspaniały, zawiodła tylko pogoda, ale i tak przybyło
dużo gości; byli to m.in. dyplomaci oraz przedsiębiorcy.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentował
prezes honorowy Władysław Gołąb, który uczestniczy
w tych spotkaniach już od blisko 40 lat, wraz z małżonką. Wszystkich przybywających gości witał Ambasador
Karsten Klepsvik z małżonką. Uroczystość rozpoczęło
odegranie hymnów Polski i Norwegii, następnie zabrał
głos Ambasador, który jeszcze raz powitał przybyłych
gości. Dużą część swego przemówienia poświęcił dzieciom, dla których zorganizowano moc atrakcji. Prezes
Honorowy TOnO przekazał Ambasadorowi pozdrowienia od Lasek i słowa wdzięczności za udzielaną
w przeszłości wielostronną pomoc.
25.05 Podczas Mszy św. o godz. 11.00 w sali Domu św. Stanisława ks. kardynał Kazimierz Nycz udzielił sakra-
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mentu bierzmowania dwunastoosobowej grupie młodzieży – dziesięciorgu naszych uczniów oraz dwojgu
z rodzin związanych z Laskami. Mszę św. koncelebrowali: ks. Rektor Sławomir Szczepaniak, ks. Kazimierz
Olszewski i ks. Tomasz Bek, ks. Michał Wudarczyk,
który przygotowywał i przedstawiał kandydatów, pełniąc funkcję „ceremoniarza”. Po przyjęciu sakramentu
uczniowie otrzymali pamiątkowe krzyże z datą Światowych Dni Młodzieży, a schola odśpiewała hymn ŚDM
(kompozytor Jakub Blychacz) z łacińskim refrenem
Misericordes sicut Pater.
27.05 W Grodnie zmarł nagle w wieku 50 lat ordynariusz
diecezji kijowsko-żytomierskiej abp Piotr Malczuk.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. żałobną w katedrze w Żytomierzu w niedzielę 29 maja
o godz. 10.00. Pogrzeb odbył się w Katedrze Kijowskiej we wtorek 31 maja. Ksiądz Arcybiskup był zaprzyjaźniony z naszymi wspólnotami na Ukrainie.
W uroczystościach pogrzebowych w Żytomierzu i w
Kijowie uczestniczyły nasze siostry ze Starego Skałatu
i Żytomierza.
28.05 W Laskach odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Zebranie rozpoczęto Mszą św., którą koncelebrowali ks. rektor Sławomir Szczepaniak oraz kapelan Ośrodka w Sobieszewie
– o. Eugeniusz Pokrywka OP. Prezes TOnO dr Józef
Placha poinformował, że w zebraniu uczestniczy 168
osób (czyli około 1/10 z ogólnej liczby 1600 członków)
i zaproponował przewodniczenie zebraniu p. Stefanowi Dunin-Wąsowiczowi, inicjatorowi i organizatorowi
tzw. grup zadaniowych w projekcie restrukturyzacji
placówek Towarzystwa. Kandydatura została przyjęta.
W dalszym ciągu zebrania, również zgodnie z tradycją
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– s. Alberta została poproszona o odczytanie fragmentów pism Matki Czackiej, a następnie przystąpiono do
wyborów komisji skrutacyjnej i protokolantek. Kolejne sprawozdania za rok 2015 odczytali: sprawozdanie
merytoryczne z działalności Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi: Beata Sawicka – Sekretarz Zarządu,
a sprawozdanie finansowe wraz z projektem budżetu:
Paweł Kacprzyk – Skarbnik Zarządu. Sprawozdania
merytoryczne przedstawili kierownicy poszczególnych
placówek: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – dyr.
Elżbieta Szczepkowska, Ośrodka w Rabce – s. Irmina,
Ośrodka w Sobieszewie – s. Hiacynta i Zakładu w Żułowie – s. Pia. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła s. Anna Maria, wnioskując na zakończenie
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W dalszym ciągu Zebrania p. Beata Sawicka zapoznała
zebranych z proponowanymi przez Komisję Statutową
zmianami do wprowadzenia w Statucie Towarzystwa.
Poprawki wynikają z konieczności uwzględnienia
zmian w prawie państwowym. Zostały one przyjęte
przez głosowanie, a propozycje merytoryczne pozostawiono na zebranie nadzwyczajne planowane na jesień
br. Następnie przystąpiono do wyboru członków Zarządu. Lucyna Pilaszek – Zastępca Sekretarza Zarządu
i Leszek Połomski – II Zastępca Prezesa Zarządu nie
wyrazili zgody na ponowne kandydowanie. Taką zgodę
wyraził natomiast Paweł Kacprzyk – dotychczasowy
Skarbnik. Kończący także swoją funkcyjną kadencję
Prezes Józef Placha gorąco podziękował wszystkim
trzem osobom. W wyniku wyborów, w skład nowego
Zarządu weszli: Paweł Kacprzyk, Stefan Dunin-Wąsowicz oraz Damian Reśkiewicz.
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29.05		Odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu TOnO, który ukonstytuował się następująco:
Prezes: Paweł Kacprzyk; I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska; II Zastępca Prezesa: Józef
Placha; Sekretarz: Beata Sawicka; Zastępca Sekretarza:
s. Alberta – Grażyna Chorążyczewska; Skarbnik: s. Jeremia – Bożena Zych; Zastępca Skarbnika: Stefan Dunin-Wąsowicz; Członkowie: Włodzimierz Domański,
Damian Reśkiewicz, Paweł Wdówik.

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 40 zł (czterdziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
Redakcja

