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Józef Placha

Trudna sztuka dialogu

O potrzebie i konieczności porozumienia napisano już wiele ar-
tykułów, a nawet prac naukowych. Badano różne uwarunko-

wania uniemożliwiające, bądź sprzyjające przezwyciężaniu różne-
go rodzaju kon�iktów.

Jedno w tym wszystkim wydaje się najważniejsze: konieczność 
nieustannego uczenia się dialogu. 

Wciąż w tym zakresie jest wiele do zrobienia. Ta prosta wy-
dawałoby się metoda komunikacji sprawia nam najwięcej trud-
ności, zwłaszcza w sytuacjach, w których musimy podejmo-
wać decyzje związane z jakąkolwiek formą współpracy; bo co 
innego sytuacje kon�iktowe, kiedy potrzeba nam szczególnego
porozumienia i szukania możliwości dalszego współdziałania 
w taki sposób, by żadna ze stron kon�iktu nie poczuła się upokorzo-
na. Potrzeba wówczas wspólnego doświadczenia bezpieczeństwa 
i wzajemnego szacunku, by mimo odmiennych poglądów, nie po-
czuć się zagrożonym, a wręcz przeciwnie; to, co nas podzieliło, 
może być nawet wzajemnym ubogaceniem się. Nie chodzi przy tym 
o swoistego rodzaju synkretyzm pojednawczy, czyli godzenie się 
wszystkich ze wszystkimi i za wszelką cenę. Przekonanie do wła-
snych racji jest wręcz konieczne dla zdrowego budowania płasz-
czyzny porozumienia. Najważniejsze, by zechcieć również przyjąć 
racje drugiej strony.

Mistrzynią w tym zakresie z pewnością może być dla nas Mat-
ka Czacka, która pisze: „Nigdy nie mówić za oczy tego, czego w sto-
sunkach z ludźmi nie można powiedzieć w oczy. Starać się mówić 

OD  REDAKCJI
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jak najtreściwiej. Nie tracić czasu na próżne rozmowy. (...) Ustępo-
wać zawsze innym z tego, co nam wygodne lub przyjemne. Z tego, 
co jest naszym obowiązkiem, nie ustępować nigdy, choćbyśmy się 
mieli narazić na niezadowolenie lub śmieszność, znosząc wszystkie 
konsekwencje naszego uczynku.”

Ważna jest także umiejętność odróżnienia, co jest istotą sporu, 
a co jedynie jego peryferiami. Stąd potrzeba ustalenia hierarchii 
ważności spraw. Najczęściej na tym odcinku ludzie nie potra�ą
się dogadać, tracąc energię na walkę o słowa, o własny prestiż, 
czy inne mniej ważne sprawy – co powodowane jest zwykle prze-
rostem ambicji – a na kwestie istotne często brakuje już zarówno 
czasu, jak i sił. 

Niewątpliwie umiejętność dialogu to jedna z najtrudniej-
szych sztuk. Trzeba się jej uczyć i wychowywać w tym kierun-
ku nieraz bardzo długo. Może jednak nie tak długo, jak to okre-
śla chińskie przysłowie: – „Kto liczy na tygodnie, sieje trawę. 
Kto liczy na lata, sadzi drzewa. Kto liczy na stulecia, ten wycho-
wuje ludzi.”

Miejmy nadzieję, że mimo nienajlepszych doświadczeń ostat-
nich lat, wcześniej coś pozytywnego już na tym polu zrobiono 
i przyjdzie nam na bieżąco doświadczać satysfakcji z – jak chcia-
łoby się ją nazwać: polskiej szkoły dialogu. Przy czym chodziłoby 
najpierw o potrzebę dialogu w rodzinie, potem w placówkach wy-
chowawczo-oświatowych i zakładach pracy oraz w różnego ro-
dzaju wspólnotach. Wreszcie chodziłoby również o umiejętność 
współdziałania między sobą ludzi odpowiedzialnych za dobro 
wspólne kraju. Dobro, które możemy wesprzeć także modlitwą. 
Bogdan Jański – przedstawiciel Wielkiej Emigracji, współzałoży-
ciel Braci Zjednoczonych – w swoim założycielskim przesłaniu 
postulował: „Modlić się codziennie za siebie, Ojczyznę, i bliźnich, 
za przyjaciół i nieprzyjaciół; przykazania Pańskie, słowy i uczyn-
ki wypełniać, przykładem swych rodaków do tego zachęcać i na 
drodze tej wspólną siłą utrzymywać się.”
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Przekształcając Braci Zjednoczonych w późniejsze Bractwo 
Służby Narodowej, Bogdan Jański zwrócił jeszcze uwagę na potrze-
bę ewangelicznej miłości oraz obowiązek „wzajemnej poprawy”. 

Przesłanie niewątpliwie ważne i zobowiązujące – także na dzi-
siejsze czasy. 
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Władysław Gołąb

Jesienne re�eksje

Tydzień temu mieliśmy wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Uzyskane wyniki jednych zmartwiły, innych 

uradowały, a chyba dla wszystkich pozytywne było to, że udział 
w wyborach wzięło 54% uprawnionych do głosowania. Ja cieszył-
bym się, gdyby ten obywatelski obowiązek wypełniło przeszło 80% 
uprawnionych, bo przecież grzechem jest stwierdzenie „mnie wy-
bory nie interesują”. Jeżeli nawet żadna partia ze względu na swój 
program nie jest moją, to zawsze mogę wybrać to mniejsze zło. 
Wielkim sukcesem minionych 18 lat Polski Niepodległej jest fakt, 
że można zmieniać ekipy rządowe w drodze plebiscytu wyborcze-
go – to już nie są rządy totalitarne, ale rzeczywista demokracja. 
Zbudowany byłem tym, że do wyborów pojechały od nas osoby 
na wózkach inwalidzkich – im na pewno zależy na Polsce i one 
mają prawo do krytyki.

Za trzy dni mamy Wszystkich Świętych i dzień Zmarłych. 
Będziemy odwiedzać cmentarze, składać na grobach naszych 
bliskich kwiaty i zapalać znicze. Kiedy w te dni odwiedzamy 
cmentarze, nasuwają mi się smutne myśli: ileż w tych ustrojo-
nych grobach pogaństwa. Wydajemy miliony złotych na kwiaty 
i znicze, a modlitwa pozostaje gdzieś na dalszym planie. U nas, 
na cmentarzu zakładowym, na szczęście nie ma tego nadmiaru 
bogactwa, ale w małych miejscowościach właściciele grobów li-
cytują się zarówno bogatymi pomnikami z marmuru, kwiatami 
i morzem świateł. Kiedyś stałem w dniu Zmarłych na cmentarzu 
obok grobu, przy którym zatrzymali się rodzice z małym dziec-

LIST
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kiem. Przez cały czas opowiadali sobie historyjki codzienne, 
a przed odejściem zapytali kilkuletniego synka: – czy zmówi-
łeś paciorek za babcię? Modlitwa za zmarłych to sprawa dzieci, 
a nie nas, dorosłych...

Wczoraj na Watykanie odbyła się beaty�kacja 498 Męczen-
ników wojny domowej w Hiszpanii. Dla nich przyznanie się do 
Jezusa warte było oddania własnego życia. To są ci, którzy prze-
rzucają mosty między tym światem a wiecznością. Może i nam 
w te listopadowe dni przypomną się słowa piosenki: „zatrzy-
maj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz?”. Dziś od nas nikt nie 
wymaga oddania życia za wiarę, ale trzeba być świadkiem tego, 
w co wierzymy.  Trzeba każdy dzień wypełnić uczciwą pracą 
i być otwartym na drugiego człowieka. Taka postawa budzi ra-
dość i budzi przyjaźń. Wtedy przeżywane dni listopadowe nie 
będą szare i smutne, ale pełne wewnętrznego słońca. 

Na zakończenie chciałbym złożyć serdeczne gratulacje na-
szym przyjaciołom z Lasek, którzy decyzją prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego – zostali odznaczeni 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; pan Michał 
Żółtowski za udział w walce podziemnej podczas drugiej wojny 
światowej i siostra Klara za ratowanie Żydów przed hitlerowskim 
Holokaustem. Jesteśmy dumni z Was, drodzy Przyjaciele.

Laski, dnia 29 października 2007r. 
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s. Rut Wosiek FSK

W dniach od 25 czerwca do 17 lipca w Laskach odbyła się 
X Kapituła Generalna. 26-28. 06. uczestniczki Kapituły 

wzięły udział w rekolekcjach prowadzonych przez ojca Konrada 
Małysa (OSB), a następnie po dwóch dniach sesji sprawozdaw-
czych Przełożonej Generalnej – Matki Noemi Wróbel oraz Eko-
nomki Generalnej – s. Anny Marii Sikorskiej, 3 lipca Kapituła 
dokonała wyboru nowej Przełożonej Generalnej, którą została 
siostra Anna Maria Sikorska. 

Kolejne dni były poświęcone rozważaniu najważniejszych 
problemów: wierności powołaniu i charyzmatowi Założycieli, 
trosce o nowe powołania, odniesieniem się do wniosków, ja-
kie w ostatnich miesiącach kierowane były do Kapituły przez 
wspólnoty i poszczególne siostry. Odpowiedzi na listy i wnioski 
zostały zawarte w uchwalonych dokumentach, a także udzielo-
ne indywidualnie autorkom. Kapitułę zakończyła Msza św. kon-
celebrowana pod przewodnictwem ks. Andrzeja Gałki. 

KAPITUŁA  GENERALNA  ZGROMADZENIA

Redakcja „Lasek” składa gorące podziękowania Matce No-
emi Wróbel za ostatnią kadencję w kierowaniu Zgromadzeniem 
i za otwartość na współpracę w ramach działalności Zarządu 
Towarzystwa nad Ociemniałymi, pełniąc z urzędu funkcję I-go 
V-ce Prezesa. Nowej Przełożonej Generalnej – Matce Annie 
Marii Sikorskiej życzymy kontynuacji zamierzeń naszej Założy-
cielki, zapewniając o modlitewnym wsparciu.

Redakcja
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Rada Generalna z Matką Anną Marią. Stoją od lewej: s. Teresa Stańczyk – IV rad-
na, s. Anita Harasim – I radna – wikaria generalna, Matka Anna Maria Sikorska, 
s. Alberta Chorążyczewska – II radna, s. Radosława Podgórska – III radna.
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Władysław Gołąb

Wyjątkowa uroczystość

3 września uroczystą 
Mszą św. w Kaplicy 

Zakładowej pod we-
zwaniem Matki Boskiej 
Anielskiej rozpoczął 
się kolejny rok szkolny 
w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym im. 
Matki Róży Czackiej. 
Następnie kierownictwo 
Ośrodka, personel pe-
dagogiczny oraz dzieci 
i młodzież zebrali się 
w sali koncertowej Domu Dziewcząt, gdzie po wprowadzeniu sztan-
daru i powitaniu gości odbyła się szczególna uroczystość wręczenia 
panu Michałowi Żółtowskiemu Krzyża Komandorskiego Orderu 
Odrodzenia Polski. Dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej dokonał kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, minister Janusz Krupski.

Przytoczę w całości przemówienie na cześć dekorowanego, 
jakie z tej okazji wygłosiłem. 

Oto treść Laudacji: „Przeżywamy dziś radość uczestniczenia 
w uroczystości dekoracji pana Michała Żółtowskiego jednym 
z najwyższych odznaczeń – Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. Przypomnijmy, że Order Polonia Resti-

POCZĄTEK  ROKU  SZKOLNEGO  W  LASKACH
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tuta ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 4 lutego 1921 roku. Przyznaje go Prezydent RP za szcze-
gólne zasługi dla Kraju, w tym za utrwalanie suwerenności. Or-
der posiada pięć klas: I –Krzyż Wielki, II – Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą, III – Krzyż Komandorski, IV – Krzyż O�cerski oraz
V – Krzyż Kawalerski, który przyznawany jest najczęściej. Krzyż 
Komandorski jest wyjątkowym wyróżnieniem przyznawanym za 
szczególne zasługi.

Michał, syn hrabiego Jana Żółtowskiego i Ludwiki z Ostrow-
skich, urodził się 21 maja 1915 roku w Lozannie, w Szwajcarii. 
Rodzinnym majątkiem Żółtowskich był Czacz w Ziemi Kościań-
skiej w Wielkopolsce. Ojciec Michała należał do Polskiego Ko-
mitetu Narodowego reprezentującego Polskę przy podpisywaniu 
w dniu 28 czerwca 1919 r. w Paryżu Traktatu Wersalskiego. 

W latach 1934-1937 Michał Żółtowski studiował na wydziale 
prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a w 1938 ukoń-
czył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 
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z przydziałem do 15 Pułku Ułanów w Poznaniu. Podczas wojny 
służył w kawalerii na terenie Lubelszczyzny. Wzięty do niewoli 
przez Armię Czerwoną, zbiegł i przez zieloną granicę powró-
cił na Lubelszczyznę. W 1943 złożył przysięgę Armii Krajowej, 
współpracował z formacją „Tarcza”, o czym napisał pracę źró-
dłową, którą opublikowało wydawnictwo „Znak”. 

Do Lasek przybył 31 stycznia 1950 r. Po kilku miesiącach 
zapadł na gruźlicę i dopiero w 1953 r. podjął regularną pracę 
w Zakładzie. Zetknął się wtedy z Henrykiem Ruszczycem, z któ-
rym wiele lat współpracował w zakresie szkolenia zawodowego 
niewidomych. W latach 1969-1987 był sekretarzem Zarządu To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Brał udział w pracy spo-
łecznej na rzecz młodych pracowników Zakładu, między innymi 
jako organizator, a następnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Ostatnie dwadzieścia lat poświęcił niemal całkowicie pracy pisar-
skiej; wydał, między innymi, fundamentalne monogra�e poświę-
cone Henrykowi Ruszczycowi i Matce Elżbiecie Róży Czackiej. 
Jego wkład w życie Dzieła Lasek jest ogromny, ale i zasługi dla 
Polski wielkie, czego dowodem jest dzisiejsze odznaczenie. 

Z tej okazji, Drogi Michale, w imieniu kierownictwa Zakładu 
i wszystkich zebranych na tej sali składam Ci gorące gratulacje.”

Michał Żółtowski, dziękując za to wyróżnienie, powiedział 
między innymi: „Na ręce Pana Ministra składam gorące podzię-
kowanie Panu Prezydentowi, dziękuję moim wspaniałym Ro-
dzicom, którzy nauczyli mnie miłości Ojczyzny, dziękuję śro-
dowisku Lasek, które nauczyło mnie serdecznego stosunku do 
drugiego człowieka, a w tym miłości do niewidomych.”

Gratulacje Michałowi Żółtowskiemu złożyło kierownictwo 
Towarzystwa, Dyrekcja Ośrodka i młodzież.

Na zakończenie uroczystości zaśpiewano panu Michałowi 
wojskową piosenkę „Przybyli ułani pod okienko”.
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PANI  ZOFII  MORAWSKIEJ  Z  ŻYCZENIAMI

13 listopada Pani Zo-
�a Morawska kończy 103
lata swojego życia w więk-
szości oddanego Laskom. 
Jej obecność wśród nas jest 
z pewnością wyrazem Bo-
żej Opatrzności zarówno 
dla pracowników jak i wy-
chowanków. Z tej okazji 
życzymy Kochanej Jubi-
latce kolejnych owocnych 
lat w służbie niewidomym. 
Oby czas oddawany La-
skom trwał jak najdłużej. 

Do życzeń dołączamy 
swoistą „laurkę” przesła-
ną do redakcji „Lasek” 
przez Tadeusza Naumiu-

ka – członka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zasłu-
żonego dla Spółdzielni CEPELIA, wieloletniego przyjaciela 
Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych”. Tę „laurkę” uzupeł-
niamy wierszykiem, jaki napisała na cześć Jubilatki i wygło-
siła w dniu Jej urodzin, obecna wychowanka Lasek: Natalka 
Zakrzewska.

Redakcja



16

Tadeusz Naumiuk

Dzieje szczególnego życiorysu

Dzieło Lasek współtworzyło grono ludzi skromnych,
Ludzi oddanych sprawie, o�arnych i wielkich
I w tej niełatwej służbie wytrwałych, niezłomnych
Gotowych się poświęcić i podjąć trud wszelki. 

A wśród nich się też znalazła dawno temu w Laskach, 
Aby służyć swym sercem niewidomym dzieciom,
Dwudziestokilkuletnia Zo�a Morawska;
Tak widziała swą misję, swego życia etos. 

Miała szczęście, by przez lat trzydzieści z górą 
Współdziałać z Założycielką – Matką Elżbietą, 
Co zaiskrzyło miłością do bliźnich i natury, 
Co daje na rzecz tej służby też inne zalety. 

Jej przodkowie, to znane osobowości: 
Ojciec – Kazimierz Dzierżykraj-Morawski, �lolog klasyczny,  
Rektor UJ-tu i Prezes Polskiej Akademii Umiejętności. 
Autor dzieł naukowych i przekładów licznych. 

Pradziadek po kądzieli – Chłapowski Dezydery – 
Generał i adiutant Cesarza Bonapartego, 
Dążący do wolnej Polski patriota szczery, 
Pionier rozwoju rolnictwa wielkopolskiego 

Pani Zo�a mogła wybrać życie dostatnie, beztroskie
Pełne wygód i sielanki, pokus świata tego. 
Wybrała zaś służbę dla niewidomej dziatwy polskiej, 
Co trwa już blisko osiem dekad – z serca do bliźniego. 
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Zamierzała przejść  przez życie bez rozgłosu, 
W ciszy Lasek, pragnąc ulżyć ludzkiej doli, 
Tchnąć nadzieję w ludzi dotkniętych swym losem 
Oraz wiarę w pełnosprawność w nich wyzwolić. 

Pośród licznych dziedzin Jej posługiwania 
Na czoło wyraźnie jedna się wybija: 
Tworzenie Dziełu Lasek warunków działania, 
Aby mogło swoją misję pomnażać – rozwijać. 

Przez sześćdziesiąt lat już z górą
Zbiorem środków się zajmuje, 
Za które Zakład swą infrastrukturę 
Z powodzeniem wciąż rozbudowuje 

Nie spełniły się więc Jej starania 
O anonimowe przejście przez pracowite życie 
Z uwagi na podziwu godne dokonania 
Przy skromnym i prostym sposobie Jej bycia. 

Jako pierwsza kobieta, nie dążąc do tego, 
Przez Prezydenta Wałęsę wyróżniona została 
Najwyższym zaszczytem – Orderem Orła Białego. 
W czym się ze swym Ojcem, Kazimierzem, zrównała 

Tu trafne odniesienie będzie mieć przysłowie,
Uwzględniwszy Pani Zo�i liczne dokonania,
Że wielkie dzieła może tworzyć wielki człowiek.
Każdy, co z Nią się zetknął, wie to bez wahania. 

Stwórca poznał po owocach wartość dziecka swego,
Wciąż odwleka swą decyzję, nie dając odpocząć, 
Nie upatrzył jeszcze dotąd następcy godnego, 
Zwłaszcza, że Pani Zo�a pełni funkcję z całą mocą.
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Zatroskany szuka dalej, lecz coś Mu nie skoro, 
Więc nie woła Jej do siebie, bo po co za wcześnie,
Wszak ma etat obsadzony, przynajmniej za czworo, 
Mówiąc: później w pięknym Niebie spotkamy się jeszcze. 

Dał w nagrodę lat setkę z górą na ziemskim padole, 
Przeoczył emeryturę, pracować pozwolił; 
– Zbieraj Zosiu dzieciom dary ludzi dobrej woli, 
By z miłości do mamony trochę ich wyzwolić. 

Dzięki temu przy okazji niechaj gwiazda świeci, 
Nad Laskami – dziełem ludzi zacnych, sprawiedliwych. 
Ku radości mych najmilszych niewidomych dzieci, 
By z dniem każdym coraz bardziej czuły się szczęśliwe. 

Przez znaki przekazywane Zo�i Morawskiej
Poznajemy swego Ojca, Stwórcę oraz Zbawcę. 
Co darzy szczególnych ludzi, szczególniejszą łaską. 
Sam zaś bywa też szczególnym, mądrym pracodawcą. 

Życiorysem Pani Zo�i można by obdzielić
O niezwykłych dokonaniach sławnych ludzi wielu, 
Starczyło by też z nawiązką na kilka powieści. 
Życzymy Jej – niech tak działa – chociażby lat dwieście! 

Warszawa, kwiecień 2007 r.
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Natalka Zakrzewska

Jest taki kwiat...

Jest taki kwiat wspaniały,
który zakwita przecudnym kwiatem
wiosną, jesienią, wśród mroźnej zimy,
zakwita również i latem.

Lecz go nie znajdzie nikt; 
ani na łące, ani w ogrodzie
nieznane tego kwiatu są pąki.
Na serca dnie cicho wzrasta w całej swej piękności,
woń jego tylko serce odczuje,
a zwą go wszyscy kwiatem wdzięczności.

A więc to wonne serca mego kwiecie
dziś z najgorętszym składam życzeniem:
Niech cała droga życia, Kochana Pani Zo�o,
Lśni najjaśniejszym słońca promieniem.
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Zofia Krzemkowska

50 lat służby niewidomym

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych z siedzibą przy ko-
ściele św. Marcina przy ul. Piwnej 9 w Warszawie, w 2007 

roku obchodzi 50-lecie istnienia. 
Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka niewidomych, inauguru-

jąca działalność Krajowego Duszpasterstwa, odbyła się na Jasną 
Górę 27 lipca 1957 roku. Referat na temat: „Wiara w życiu niewi-
domego” wygłosił na niej Józef Buczkowski z Bydgoszczy. Dusz-
pasterzami niewidomych byli: pierwszym, nieżyjący już ojciec 
Tadeusz Fedorowicz. Po nim franciszkanin – Bruno Pawłowicz 
– od 1980 r. do tragicznej śmierci w roku 1987; w latach 1987-95 
funkcję tę pełnił ksiądz Jacek Ponikowski (obecnie w Niepołomi-
cach). Od 1995 krajowym duszpasterzem niewidomych jest rek-
tor kościoła św. Marcina, ksiądz Andrzej Gałka. 

Jaką rolę spełnia duszpasterstwo w środowisku niewidomych? 
Jakie formy pracy stosuje? Na co można liczyć? Na te pytania po-
staram się odpowiedzieć. 

Duszpasterstwo Krajowe działa poprzez duszpasterstwa 
diecezjalne, koordynując ich pracę na corocznych spotkaniach 
organizowanych tuż po Wielkanocy. Spotkania odbywają się 
w różnych ośrodkach; między innymi w Ośrodkach Szkolno-Wy-
chowawczych: w Laskach k/Warszawy, w Owińskach, Krakowie 
i Wrocławiu. Również w siedzibie Krajowego Duszpasterstwa 
Niewidomych w Warszawie, w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej 
w Stanisławowie, dwukrotnie w Bydgoszczy. (…) Podczas obrad 
wygłaszane są referaty tematycznie związane z ważnymi dla śro-

KRAJOWE  DUSZPASTERSTWO  NIEWIDOMYCH
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dowiska sprawami. Na przykład: „Postawy niewidomych w rela-
cjach z widzącymi”, „Świeccy niewidomi w kościele”, „Oczekiwa-
nia niewidomych wobec kapłanów – duszpasterzy niewidomych”, 
„Rola macierzyństwa w życiu niewidomej kobiety w świetle wia-
ry”, „Udział w liturgii poszczególnych diecezji podczas krajowych 
pielgrzymek niewidomych”. Wśród referentów byli między inny-
mi: mec. Władysław Gołąb, Lucyna Kremer – logopeda, Anna 
Kaźmierczak – psycholog, Zo�a Krzemkowska –ty�opedagog.

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych inspiruje pracę 
duszpasterstw diecezjalnych, organizuje dla środowiska osób 
niewidomych pielgrzymki krajowe i zagraniczne, rekolekcje 
w Laskach, turnusy rehabilitacyjne dla rodzin osób niewidomych 
i osób samotnych. Otacza pomocą niewidomych i tracących 
wzrok kapłanów. Dociera do samotnych, chorych, opuszczo-
nych niewidomych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
oczekujących wsparcia duchowego, porady, pomocy rehabilita-
cyjnej i materialnej. Ważne są organizowane dla niewidomych 
i ich przyjaciół comiesięczne eucharystie połączone ze spotkania-
mi integracyjnymi. 

Przez kilka lat ukazywał się miesięcznik Krajowego Dusz-
pasterstwa Niewidomych „Credo” w wersjach brajlowskiej 
i w powiększonym druku. Redagowała go siostra Rut Wosiek. 
Był chętnie czytany, a niewidomi dzielili się na jego łamach 
swoimi przemyśleniami. Szkoda, że ze względów �nansowych
zaniechano jego wydawania i tej formy oddziaływania. 

Inną formą działania są pielgrzymki zagraniczne dla niewi-
domych; pierwsza odbyła się w listopadzie w 1985 r. do Rzymu, 
na Monte Cassino, do Padwy i do Asyżu. Zorganizował ją nie-
żyjący już dyrektor Ośrodka w Laskach, dr Andrzej Adamczyk 
z śp. Ojcem Tadeuszem Fedorowiczem i księdzem Stanisławem 
Hoinką (przez 20 lat duszpasterzem Archidiecezji Warszaw-
skiej). Papież Jan Paweł II podczas tej pielgrzymki skierował 
do niewidomych specjalne wystąpienie. Od 1997 r. pielgrzym-
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ki zagraniczne organizuje ksiądz Andrzej Gałka. Zaczęło się od 
Medjugorie, trzykrotnie byliśmy w Rzymie. W jubileuszowym 
roku 2000, na kanonizacji siostry Faustyny, w 2005 u grobu 
Jana Pawła II, a ponadto śladami św. Franciszka z Asyżu i Ojca 
Pio, w Lourdes i Fatimie, w Lizbonie – miejscu urodzenia św. 
Antoniego z Padwy. Wszędzie, gdzie było to możliwe, nawiązy-
waliśmy kontakt z miejscowymi niewidomymi, np. w Madrycie 
zwiedzaliśmy muzeum miniatur budowli świata, w Acamo na 
Sycylii było spotkanie z niewidomymi Sycylijczykami, we Wło-
szech zwiedzanie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci tracących 
wzroki i ich rodziców. Wszystkie pielgrzymki ubogacały uczest-
ników, nie tylko duchowo, ale i w sferze poznawczej – „świat był 
na wyciągnięcie ręki”. 

Co dwa lata odbywają się pielgrzymki krajowe. Byliśmy m.in. 
w Swarzewie na Kaszubach, dwukrotnie w Niepokalanowie, 
u grobu ks. Popiełuszki w Warszawie, na Górze św. Anny, w Gał-
kowie-Godowie, w Gnieźnie, w Piekarach Śląskich, w Łagiewni-
kach i w Diecezji Tarnowskiej, w Szczepanowie – miejscu uro-
dzenia św. Stanisława Biskupa. Ostatnio pielgrzymowaliśmy do 
Kościerzyny na Kaszubach. W organizację pielgrzymek, poza 
krajowym duszpasterzem niewidomych i siostrami ze Zgroma-
dzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, włączają się miejscowi 
księża, wolontariusze, koło i okręg PZN, na którego terenie odby-
wa się pielgrzymka.

Od lat stałą formą pracy duszpasterzy są ogólnopolskie re-
kolekcje dla niewidomych w pierwszy weekend maja w Laskach 
k/Warszawy. Wiele okręgów PZN wydaje własne lokalne cza-
sopisma służące środowisku. W Bydgoszczy jest to kwartalnik 
– biuletyn „Oko”, na którego łamach wypowiada się duszpasterz 
diecezjalny niewidomych i popularyzowane są przedsięwzięcia 
duszpasterstwa. 

Trzeba spowodować powołanie duszpasterzy niewidomych 
w każdej diecezji, na przykład aktualnie brak ich w Diecezji 
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Ełckiej. Potrzebne jest szkolenie dla nowo wybranych duszpa-
sterzy niewidomych w zakresie form pracy z niewidomymi tak, 
aby nie wyważać już otwartych drzwi. Duszpasterz spotykający 
się z niewidomymi po raz pierwszy nie może czuć się zagubio-
ny i osamotniony, bo to będzie rzutowało na efekty jego pra-
cy. Można w tym celu wykorzystać diecezję mającą osiągnięcia 
w pracy z niewidomymi.

Istnieje również pilna potrzeba zwiększenia aktywności 
niektórych duszpasterzy diecezjalnych, którzy, tłumacząc się 
przeciążeniem obowiązkami, nie mają czasu dla niewidomych. 
Dobry, zaangażowany, kontaktowy kapłan, rozumiejący nas, 
dysponujący czasem, jest dla środowiska bardzo potrzebny, 
ale ta współpraca musi być systematyczna, a nie okazjonalna. 
Potrzebne jest także poszerzenie i zaktywizowanie kręgu świec-
kich niewidomych, którzy nie byliby obojętni, ale stanowili za-
plecze dla kapłana – duszpasterza, współdziałali przy organi-
zacji comiesięcznych wspólnotowych eucharystii, pielgrzymek, 
byli pośrednikami przekazującymi duszpasterzowi potrzeby 
środowisk. 

Jubileusz 50-lecia działalności duszpasterstwa niewidomych 
powinien być zauważony i doceniony przez władze PZN oraz 
środowisko niewidomych, przybrać odpowiednią rangę, bo 
wiele zawdzięczamy naszym kapłanom w zakresie przymnaża-
nia wiary, świadczonej posługi religijnej, pomocy w akceptacji 
utraty wzroku przez wierzących, bycia wśród nas na dobre i na 
złe. To takie ważne, mieć kogoś, komu można powierzyć swoje 
sprawy, kto wysłucha i poradzi, a kimś takim często jest kapłan. 
Jesteśmy za to wdzięczni! Mówimy Bóg zapłać duszpasterzom 
i siostrom ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. 
Bądźcie z nami nadal. Gratulujemy Jubileuszu i życzymy wielu 
pomysłów wzbogacających nas. 
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Zofia Krzemkowska

Tak Go zapamiętałam

„Człowiek żyje dopóty,
dopóki pozostaje w ludzkiej pamięci”. 

Z okazji obchodów 50-lecia 
Krajowego Duszpasterstwa 

Niewidomych chcę przybliżyć 
postać nieżyjącego już krajowego 
duszpasterza niewidomych Ojca 
Bruno Pawłowicza. 

Czas mija, ale pamięć o Ojcu 
wśród nas jest wciąż żywa. Żył 
w latach 1942-1987. Urodził się 
21.VI.1942 r. w Łysowie Siedlec-
kim na Podlasiu. Ojciec Zygmunt, 
stolarz-cieśla, matka Feliksa; sio-
stry: Jadwiga, Zo�a, Janina.

Zygmunt, przyszły ojciec Bru-
no – Franciszkanin, wychowywał 
się w rodzinie, która troszczyła się 
o głęboko religijne wykształcenie 
i wychowanie dzieci. Zygmunt w latach 1957-1968 uczył się i wy-
chowywał w Seminarium w Niepokalanowie. Tam uzyskał świa-
dectwo dojrzałości, które jednak nie było uznawane przez władze 
państwowe. Przełożeni określali go jako delikatnego i chorowite-
go – co zmuszało go nawet do przerywania nauki – wrażliwego 
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na potrzeby starszych, bezkon�iktowego, pogodnego, gorliwego
w modlitwie. Grał na akordeonie, co szczególnie przydawało się 
na pielgrzymkach. Ładnie śpiewał. Przygotowywał przedstawienia 
teatralne, np. „Syn marnotrawny” wg przypowieści ewangelicznej. 
Lubił przebywać z ludźmi, stąd jego częsty kontakt z niewidomymi. 
Wymienione cechy znajdują potwierdzenie w naszych kontaktach 
z Ojcem. Święcenia kapłańskie otrzymał 24.06.1967 r.

Przez dwa lata studiował �lozo�ę w Łagiewnikach pod Ło-
dzią, a następnie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Studiował też defektologię. W pracy magisterskiej na temat: „Dia-
log duszpasterski z niewidomymi” napisał: „opiekę duszpaster-
ską nad niewidomymi rozumiem jako działalność pewnej gru-
py ludzi (widzących i niewidomych) zmierzającą do pogłębienia 
i ożywienia działalności religijnej w środowisku niewidomych, 
w sposób uwzględniający specy�kę niewidomych”. Dotarł z an-
kietą pytań związanych z pracą magisterską do 100 niewidomych 
w całej Polsce. Fragmenty pracy zaprezentował 30.10.1975 r., 
przed diecezjalnymi duszpasterzami niewidomych.

Utrzymywał kontakt z niewidomymi z różnych ośrodków. 
W Krakowie duszpasterstwo niewidomych skupiało swoją dzia-
łalność przy kościele Franciszkanów. Nieżyjąca już niewidoma 
nauczycielka Maria Różkiewicz w 1966 r. nauczyła Ojca pisma 
brajla. Odtąd stosował je w codziennej pracy, w korespondencji 
z niewidomymi. Z okazji świąt wysyłał i otrzymywał życzenia na-
pisane brajlem. Otrzymywałam je również i nadal przechowuję. 
Przygotowywał w brajlu teksty modlitewne, by umożliwić niewi-
domym czynny udział w liturgii.

W latach 1968-72 uczestniczył  w życiu niewidomych w Ło-
dzi. Skupiało się ono przy Salezjanach i Jezuitach. Możemy o tym 
przeczytać w „Kronice Duszpasterstwa” – wspomnienie niewido-
mej Emilii Święcickiej. Ludzie cenili najbardziej fakt, że odwiedzał 
niewidomych w ich rodzinnych domach. Motorem jego działania 
była potrzeba bycia  z drugim człowiekiem. Kierował do niewi-
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domych kleryków, którzy służyli w charakterze przewodników 
i lektorów. Akcja zapoczątkowana przez Ojca trwa do dziś. Ojciec 
Bruno odwiedzał seminaria duchowne, chcąc uczulić przyszłych 
kapłanów na specy�kę potrzeb niepełnosprawnych.

W latach 1972-76 miał szczególnie aktywne kontakty z Laska-
mi, szczególnie ze śp. Ojcem Tadeuszem Fedorowiczem i z dzieć-
mi niewidomymi, które ceniły w nim autentyczność, przygotowy-
wane dla nich piosenki i konkursy. Możemy o tym przeczytać we 
wspomnieniach niewidomej siostry Hieronimy zamieszczonych 
w książce Aleksandry Słowik – „Najważniejsze jest niewidoczne 
dla oczu” – dostępnej dla nas w wersji kasetowej w bibliotece przy 
ul. Piwnej w Warszawie.

Prowadził też ożywioną działalność w Lublinie w latach 
1967-68 oraz na Wybrzeżu, o czym pisze niewidoma masażystka 
z Gdyni, Helena Urbaniak, w „Kronice” tamtejszego  duszpaster-
stwa. W 1969 r. organizował obozy dla niewidomych w Muszynie 
i Sobieszewie, połączone z naukami rekolekcyjnymi. 

Współpracował z Polskim Związkiem Niewidomych, nie 
tylko z terenowymi kołami, ale także na szczeblu centralnym. 
Uczestniczyłam w naukowym sympozjum organizowanym przez 
Dział Ty�ologiczny ZG PZN, gdzie wśród prelegentów znalazł się
Ojciec Bruno, entuzjastycznie witany przez uczestników. Mówił 
o potrzebie szerszego informowania społeczeństwa – także pa-
ra�alnego – o możliwościach i trudnościach niewidomych. Ten
postulat nie stracił aktualności. 

Krajowym duszpasterzem niewidomych był Ojciec w latach 
1980-87. Poza częstymi wyjazdami w teren do poszczególnych 
wspólnot, organizował ogólnopolskie pielgrzymki niewido-
mych, m.in. do Gietrzwałdu, Swarzewa, gdzie byliśmy przyjmo-
wani przez kaszubskie rodziny. Do wspólnot szczególnie czę-
sto odwiedzanych należała Bydgoszcz. Zabiegał o to ówczesny 
duszpasterz niewidomych, ks. kan. Benon Kaczmarek. Za jego 
pośrednictwem spotkałam się z Ojcem Bruno. Odwiedził mnie 
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w rodzinnym domu. Uczestniczyłam w Eucharystii i w spotkaniu 
z całą wspólnotą pod przewodnictwem Ojca Bruno. Zostałam 
włączona na listę brajlowskich korespondentów Ojca. Listy od 
Niego były zawsze pełne przemyśleń i głębokiej treści, a ponieważ 
ich pisanie i czytanie nie wymagało pośrednictwa innych, były 
szczególnie cenne. Ojciec inicjował modlitwę nie tylko w kościele 
czy kaplicy, ale też wszędzie indziej na łonie przyrody. Podczas 
konnego zielonego kuligu, w którym z nami uczestniczył, przy 
dogasającym ognisku żegnaliśmy dzień wspólną pieśnią inicjo-
waną przez Ojca. Wędrówka po Beskidzie Sądeckim z różańcem 
w ręku z Ojcem była łatwiejsza i pogodniejsza. 

Serdecznego słowa pociechy Ojca nie zabrakło przy łożu ob-
łożnie chorego niewidomego, niemal zapomnianego przez Boga 
i ludzi. Duchowe wsparcie otrzymywały też  w Bydgoskim Ośrod-
ku Rehabilitacji osoby tracące wzrok. Byłam tego świadkiem. 
Lecznicze, słoneczne słowa kapłana przynosiły nadzieję. Miał dla 
nas zawsze czas, chętnie wysłuchiwał, pocieszał, radził.

Dłużej przebywaliśmy razem w Muszynie. Przyjechał w gro-
nie przyjaciół – dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej 
z rodzicami z Gdyni (nimi też się zajmował). Jego przyjazd nie był 
wcześniej zapowiedziany, więc szukał  noclegu w Ośrodku „Ne-
stor”. A potem wspólnie z wszystkimi wczasowiczami obchodzi-
liśmy rocznicę święceń kapłańskich Ojca. Były kwiaty, jako wyraz 
wdzięczności środowiska, a przede wszystkim ciekawa gawęda 
o życiu kapłańskim Ojca.

Ostatni rok życia był szczególnie pracowity. Pobyt na Białoru-
si, gdzie tak bardzo brakuje kapłanów, w  kwietniu seria rekolek-
cji w Laskach, Łodzi i Sobieszewie. 

Tragiczna śmierć na trasie Lublin – Warszawa w wypadku 
samochodowym 13.10.1987 r. przerwała o�arną służbę. Miał
zaledwie 45 lat. Był nam tak bardzo potrzebny jako kierownik, 
dobry organizator, szlachetny człowiek. Był dla nas kimś waż-
nym; przez świadczoną nam posługę religijną, tak wiele mu za-
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wdzięczamy. Za okazaną dobroć i zrozumienie dziękujemy mo-
dlitwą o życie wieczne dla duszy Ojca. Jego postawa może być 
wzorem dla kapłanów rozpoczynających pracę duszpasterską 
wśród niewidomych.

Ojciec Bruno został pochowany na Powązkach w kwaterze 
Franciszkańskiej. Pogrzeb był manifestacją bólu środowiska nie-
widomych, którzy na tę uroczystość dotarli autokarami z całej 
Polski. 

Kontynuatorem dzieła Ojca Bruna Pawłowicza jest aktual-
ny krajowy duszpasterz niewidomych, ks. prałat Andrzej Gałka. 
Z okazji 50-lecia Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych dzię-
kujemy mu za codzienną pracę i obecność wśród nas. Bóg za-
płać. 

Z wypowiedzi Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Człowiek 
ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich”, 
„Słowo jest darem Bożym, powinno być słoneczne i lecznicze”. 
A Jan Sztaudynger powiedział: „Słowa kunsztowne, słowa piękne 
bledną, wobec prostego, które tra�a w sedno”.

Takimi słowami jesteśmy obdarowywani przez krajowego 
duszpasterza niewidomych ks. prałata Andrzeja Gałkę i za to je-
steśmy mu wdzięczni.
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Władysław Gołąb

Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych 

W dniach 14-15 września br. ksiądz prałat Andrzej Gałka 
– Krajowy Duszpasterz Niewidomych z udziałem Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża zorganizował pielgrzymkę do 
Kościerzyny, położonej 76 km. na południowy zachód od Gdań-
ska, znanej jako ośrodek żywych tradycji patriotycznych po-
morskich Kaszubów. W mieście tym urodził się ks. abp Henryk 
Muszyński – metropolita gnieźnieński. W pobliskim Będominie 
urodził się Józef Wybicki (1747-1822), wybitny polityk i pisarz, 
autor hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”, napisanego w Reggio 
w lipcu 1797 r. Kościerzyna pamięć tego wielkiego Polaka uczciła 
pięknym pomnikiem.

Celem naszej pielgrzymki była para�a św. Trójcy, od roku 1970
stanowiąca Sanktuarium Matki Boskiej Kościerskiej – Królowej 
Rodzin. Pierwsze wzmianki o para�i pochodzą z 1210 r. Obecny
kościół wybudowano w latach 1914-1917 na miejscu mniejsze-
go z 1724 r. Główny ołtarz pochodzi z pierwszej polowy XVII w. 
Z bogatego wyposażenia świątyni warto wymienić: srebrny 
obraz „Pielgrzymi” – przypuszczalnie dar Józefa Wybickiego, 
umieszczony w bocznym ołtarzu obraz „Ukrzyżowanie” z 1506 r. 
i wreszcie obraz Matki Bożej, znajdujący się w kaplicy na końcu 
lewej nawy kościoła. Jest to dzieło nieznanego malarza z XVII w., 
stanowiące kopię jedenastowiecznego obrazu Matki Bożej Śnież-
nej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Kopia namalowa-
na na płótnie o wymiarach: 150 na 108 cm. przedstawia Maryję 
z Dzieciątkiem na lewej ręce. Dzieciątko w lewej rączce trzyma 

KOŚCIERZYNA
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księgę, a prawą błogosławi modlących się wiernych. Obraz otacza 
dziewięć kolistych medalionów z wybranymi scenami różańco-
wymi: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Boże Narodzenie, Chrystus 
w Ogrójcu, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie, Zesłanie Ducha 
Świętego, Wniebowzięcie i Koronacja Najświętszej Maryi Panny. 
Uroczysta koronacja Matki Bożej Kościerskiej koronami papie-
skimi odbyła się 16 maja 1998 r.

Warto dodać, że w pobliżu znajduje się klasztor Sióstr Nie-
pokalanek z przylegającą do niego neoromańską kaplicą Niepo-
kalanie Poczętej Matki Boskiej Anielskiej, zbudowaną w 1871 r. 
Znajduje się tam łaskami słynąca gotycka Pieta, otaczana wiel-
ką czcią wiernych. Kamienna �gura o wysokości 58,5 cm.,
przedstawia siedzącą na tronie Maryję Bolesną trzymającą na 
kolanach martwe ciało Syna. Rzeźba ta pochodzi z XV wieku. 
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W czerwcu 2002 r. była ukoronowana. To jedyny przypadek, aby 
w jednej para�i znajdowały się dwa Sanktuaria ozdobione koro-
nami papieskimi.

Matko Bolesna,
trzymająca w objęciach umęczonego Syna

i z Nim ogarniająca miłosiernie
wszystkie ludzkie boleści i krzyże,

uproś nam wiarę,
że dla Boga nie ma nic niemożliwego

i daj odwagę proszenia o łaskę,
której tak bardzo potrzebuję...

Niech Cię błogosławią serca wszystkich,
którzy odeszli z tego miejsca wysłuchani – uzdrowieni na ciele

lub pokrzepieni na duchu.
Amen



32

Uroczystości pielgrzymkowe rozpoczęły się w kościele powita-
niem przez krajowego duszpasterza – ks. Andrzeja Gałkę oraz ku-
stosza sanktuarium – ks. dziekana Mariana Szczepińskiego, który 
wyraził wielką radość, że Kościerzyna może gościć pielgrzymów 
niewidomych, tak bliskich Najświętszej Maryi Pannie. Następnie 
słowa powitania wygłosili kolejno: prezes Zarządu Głównego PZN 
– Anna Woźniak – Szymańska, prezes Zarządu TOnO – Włady-
sław Gołąb, s. Teresa – przedstawicielka matki Anny Marii, Prze-
łożonej Generalnej sióstr Franciszkanek Sużebnic Krzyża. Prezes 
Szymańska, witając pielgrzymów, przypomniała historię Duszpa-
sterstwa obchodzącego w tym roku swoje pięćdziesięciolecie. Pre-
zes Gołąb powiedział, że pierwsza pielgrzymka, w 1957 r., przyj-
mowana była przez Prymasa Tysiąclecia na Jasnej Górze. Obecna 
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Kościerzynie. To 
Matka Boża nas łączy, jej miłość jest tym szczególnym spoiwem. 
Z kolei siostra Teresa przekazała serdeczne pozdrowienia i wyrazy 
łączności od Matki i całego Zgromadzenia.

Następnym punktem uroczystości były wspomnienia. Pierwsze, 
o ks. Tadeuszu Fedorowiczu (1907-2002) – pierwszym duszpaste-
rzu – wygłosił Włodzimierz Leśniak. W drugim Ojca Bruno Pawło-
wicza (1942-1987) wspominała Zo�a Krzemkowska. Obaj kapłani
kochali niewidomych i uczyli nas, niewidomych, kochać Boga.

Kolejnym punktem programu była Droga Krzyżowa, od-
prawiana na placu przed kościołem. Wprowadzenia dokonał 
ks. Andrzej Gałka, a poszczególne stacje prowadzili przedstawi-
ciele grup pielgrzymkowych z terenu całej Polski. Warto dodać, 
że w pielgrzymce uczestniczyło ponad dwa tysiące osób z pięć-
dziesięciu ośrodków.

Wszyscy zakwaterowani byli w domach para�an, zarówno 
w samej Kościerzynie jak i w pobliskich miejscowościach. Liczba 
zaoferowanych kwater znacznie przekroczyła liczbę uczestników. 
Zostaliśmy przyjęci z niezwykłą gościnnością i serdecznością, 
którą długo będziemy pamiętali.
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Dzień 15 września, odpust Matki Bożej Bolesnej, przywitał 
nas deszczem. Mimo to na tym samym placu imienia Jana Pawła 
II, przed kościołem odbył się koncert zespołu kaszubskiego. Mło-
dzieży w grze na instrumentach, w tańcu i w śpiewaniu nie prze-
szkadzał deszcz. Po koncercie, uroczystej Mszy św. przewodniczył 
biskup diecezjalny z Pelplina – ks. Jan Szlaga. W przepięknym 
kazaniu odniósł się do nas z ogromnym zrozumieniem naszej 
niepełnosprawności. Na zakończenie Ksiądz Andrzej przedsta-
wił Księdzu Biskupowi panią Annę Woźniak-Szymańską, prezes 
Zarządu Głównego PZN i Władysława Gołąba, prezesa TOnO. 
Pani Prezes w krótkim przemówieniu przekazała pozdrowienia, 
a prezes Gołąb zaprosił Księdza Biskupa do Lasek. Ksiądz Biskup 
przyjął zaproszenie z radością, przypominając, że odwiedził Laski 
w 2000 r. 

Po Mszy św. Ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich uczestni-
ków pielgrzymki na gorącą zupę i świeże bułeczki – dar para�i
Świętej Trójcy. 
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Z  PEDAGOGICZYCH  ROZWAŻAŃ

1 września odbyła się w Laskach Sesja Pedagogiczna Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego pod tytułem: „W kierunku opty-
malizacji wychowania religijno – moralnego.”

Przed rozpoczęciem obrad w Domu Dziewcząt, w Kaplicy 
Centralnej odprawiona została Msza święta pod przewodnic-
twem Arcybiskupa Kazimierza Nycza – Metropolity Archidiece-
zji Warszawskiej, który również wygłosił homilię. Jej tekst włą-
czamy do materiałów z Sesji. 

Po otwarciu Sesji przez prezesa Władysława Gołąba, obrady 
rozpoczęto wykładem Księdza Arcybiskupa na temat: „Współ-
czesne kierunki rozwoju katechezy”. Po prelekcji miała miejsce 
dyskusja.

Drugim Prelegentem był dyrektor Instytutu Papieża Jana 
Pawła II w Warszawie – ksiądz dr Zdzisław Struzik, który pod-
jął temat: „Propozycja programu wychowawczego opartego na 
wartościach i nauczaniu Jana Pawła II”. Po dyskusji dyrektor 
Ośrodka – pan Piotr Grocholski – zamknął Sesję.

W publikowanych poniżej materiałach dołączono również 
tekst autorstwa Józefa Plachy. Jest to pewnego rodzaju wprowa-
dzenie do referatu ks. dr. Zdzisława Struzika.

Redakcja
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Abp Kazimierz Nycz

Oto drugie dwa talenty zyskałem
HOMILIA

Siostry i bracia, dobrze się składa, że na początek naszego 
spotkania, kiedy mamy mówić o wychowaniu religijnym 

i moralnym, bez dobierania tekstów mszalnych jest przypowieść 
o talentach oraz krótki fragment listu św. Pawła do Tesaloniczan 
o miłości braterskiej. 

Oba te teksty mają wymiar pedagogiczny zarówno w odnie-
sieniu do uczniów, jak i w odniesieniu do pedagogów, nauczycie-
li. Pozwolicie, że w tym krótkim rozważaniu nad Słowem Bożym 
skoncentruję się na tym wymiarze dzisiejszych czytań, czyniąc 
z nich niejako początek rozmowy, która będzie miała miejsce 
później, w drugiej części naszego spotkania. 

Wszyscy wiemy, że przypowieść o talentach, leżąca w rzędzie 
przypowieści o powołaniu ostatecznym człowieka, ma każdemu 
z nas przypomnieć o odpowiedzialności za swoje życie, które jest 
jednym wielkim darem i talentem, o odpowiedzialności w per-
spektywie naszego spotkania z Bogiem, w tej perspektywie, na 
początku której Bóg zapyta każdego z nas: – Co zrobiłeś z wie-
lorakimi talentami, które otrzymałeś na początku swojego życia 
przez akt stwórczy dokonany razem z rodzicami, następnie przez 
chrzest, a potem przez wszystkie talenty intelektualne, moralne, 
które każdy z nas ma i lepiej lub gorzej je rozwija.

To jest ten uniwersalny wymiar przypowieści o talentach 
i trzeba, żebyśmy nad tą Ewangelią do nas skierowaną, bo do nas 
Jezus mówi, także się zastanowili.

Przychodzimy wyposażeni przez Boga i Stwórcę do działań 
wychowawczych świata i Kościoła. Trzeba sobie powiedzieć, że 
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jako wychowawcy i nauczyciele jesteśmy współodpowiedzialni za 
te talenty, które mają nasi wychowankowie. Od strony uczniów 
jest to ich odpowiedzialność za to, co każdy z nich od Pana Boga 
otrzymał i z czego będzie musiał przed Bogiem zdać sprawę: na 
ile to, co otrzymał, rozwinął, przymnożył, stało się bogactwem 
jego życia.

Jest to także odpowiedzialność rodziców, którzy, pomijając 
przypowieść o talentach, często pro�lują dziecko bardzo wcześnie
tak, jak oni – dorośli – widzą. Czasem wbrew temu, co dziecko 
posiada w swoim wyposażeniu, kierują je w określoną dziedzinę 
życia i od wczesnych lat szkolnych rozwijają tylko to, co sobie 
upatrzyli, zakopując te talenty, które ono ma w sobie. Bo ma być 
lekarzem, bo ma być prawnikiem. Czasem wręcz podpowiadają: 
tego pozostałego możesz się uczyć mniej, byleś tylko jakąś pozy-
tywną ocenę miał, a ucz się tego, bo to będzie twoja przyszłość. 
Pomijając sprawę wybierania czegoś, jest to zakopywanie jakie-
goś ogromnego bogactwa.

Zawsze sobie wtedy myślę, co by się stało, gdyby rodzice Ojca 
Świętego Jana Pawła II też tak w Wadowicach przed laty myśle-
li i mówili: będziesz polonistą, ucz się tylko tego. On się uczył 
i przedmiotów ścisłych, i teatru, i języków, i rozwinął wszystkie 
talenty, jakie miał, nie wiedząc, nie myśląc, że będzie papieżem, 
że mu to wszystko w pewnym momencie będzie potrzebne i że 
Pan Bóg go w ten sposób prowadzi. Podszedł odpowiedzialnie 
wraz ze swoimi rodzicami do przypowieści o talentach. 

W tej przypowieści zawarta jest jeszcze jedna sprawa, któ-
ra znajduje wyraz w dzisiejszej rzeczywistości. Otóż, wydaje 
się niektórym, tak troszkę w duchu Arystotelesa, że człowiek 
przychodzi na świat jako niezapisana tablica. Wszystko można 
napisać na tej pustej tablicy, wychowując. Tak jakby człowiek 
nie otrzymał żadnych zdolności, żadnych predyspozycji, żad-
nych wyposażeń wewnętrznych i duchowych, po których może 
poznać swoje miejsce w świecie i swoje życiowe powołanie. 
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„Tabula rasa” jest groźna nie tylko w systemach totalitarnych. 
Wychodząc z takiego założenia, twórcy systemów wychowaw-
czych przynosili model wychowania z zewnątrz i traktowali 
człowieka jak kawałek kamienia, który można wyrzeźbić tak, 
jak sobie umyślił przywódca. Tak było w stalinizmie i wielu in-
nych systemach. Wychowywać, oznaczało przygotować potul-
nych, posłusznych obywateli państwa.

Człowiek nie jest niezapisaną tablicą. Człowiek przynosi swo-
je talenty, a zadaniem wychowawcy jest pielęgnować i rozwijać to, 
co człowiek w sobie ma. 

Przechodząc na grunt �lozo�czny, chciałoby się powiedzieć,
że Ewangelia w tym miejscu jest bliższa �lozo�i platońskiej. Za-
daniem „wychowawcy ogrodnika”, troszczącego się o roślinę de-
likatną, jest podcinanie jej gałązek, rozwijanie wszystkiego, co 
w niej jest, co człowiek przynosi na ten świat: zdolności, zain-
teresowań. Oczywiście nie bezkrytycznie, bo staniemy wtedy na 
gruncie wychowania tak zwanego bezstresowego – chodźmy koło 
tej roślinki, niczego nie podcinajmy, bo nie wolno nic narzucać 
z zewnątrz. To byłaby druga skrajność. Dlatego dobrze się stało, 
że możemy tutaj, w kaplicy, nad tym pomyśleć.

Zanim przejdę do drugiego spotkania przy stole obrad, przy 
stole małego sympozjum, żeby się zastanowić, jak głęboko to, 
czym my, ludzie, zajmujemy się na tym świecie, jest zakorzenione 
w Piśmie Świętym, w Słowie, które Bóg kieruje do nas, chciałbym 
zakończyć następującym zdaniem: – Jeżeli mamy dzisiaj mówić 
o optymalizacji wychowania religijno – moralnego, to wszystko 
co najważniejsze, powiedział nam dzisiaj Pan Bóg. Więcej miło-
ści braterskiej, więcej kochać jako wychowawca, jako przewod-
nik, jako nauczyciel. Więcej uwzględniać talenty i współpraco-
wać z tymi darami, które uczeń do nas przynosi. Tak mówi święty 
Paweł w pierwszym czytaniu. Jeszcze więcej pracować nad sobą 
po to, żeby innym ludziom więcej dać. I o to módlmy się w tej 
świętej Eucharystii.
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Abp Kazimierz Nycz

Współczesne kierunki rozwoju katechezy

Temat, który mi państwo 
zadaliście, jest tematem 

na wiele wykładów. Z ko-
nieczności trzeba ograniczyć 
treści, w przeciwnym wypad-
ku byłaby mowa o wszyst-
kim i o niczym. Będę mówił 
o katechetycznych kierun- 
kach współczesnych, ale wy-
rastających z przeszłości, bo 
nie jest tak, że to dopiero 
my „odkrywamy Amerykę”. 
Większość problemów ludzie 
przerabiali przed nami.

Oprócz zagadnień, które dotyczą związku wychowania moral-
no – religijnego z katechezą, będę próbował pokazać kilka rzeczy 
dawniejszych, aby poznać sytuacje i kierunki katechetyczne ku 
pouczeniu naszemu, a także pokazać owo zmaganie historyczne, 
które sprawiało, że ludzie zawsze mieli problemy, często podobne 
do naszych. W różny sposób, ale niekiedy podobny do naszego, 
swoje problemy próbowali rozwiązywać.

Na początku z całą stanowczością chciałbym postawić tezę, 
która nie wymaga udowadniania, że wychowanie religijno – mo-
ralne nie może dokonywać się tylko w jednym ze środowisk, które 
my akurat reprezentujemy. Wychowanie nie może się dokonywać 
tylko na katechezie. To jest tak oczywiste, że każdy nauczyciel re-
ligii, który o tym zapomni, przekonuje się po paru latach swojej 
pracy, że tworzenie takiego getta katechetycznego do niczego do-
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brego nie prowadzi i nie może przynosić żadnych owoców, bo 
wtedy wychowanie religijno – moralne jest niejako sztucznie do-
klejone do całości działań, pośród których żyje młody człowiek. 
A więc wychowanie nie tylko na religii i nie tylko na katechezie.

Druga sprawa, dziś zapomniana i nieuwzględniana, to ko-
nieczność ciągłego przypominania rodzinom oraz wszystkim, 
którzy rodzinie pomagają o tym, że rodzina jest pierwszym, nie-
zastąpionym środowiskiem wychowawczym, zarówno w znacze-
niu religijnym jak i moralnym. To nie tylko niezbywalne prawo 
rodziców, ale jest taka potrzeba i taka konieczność. Bez głębo-
kiego włączenia się rodziny w wychowanie nie można osiągnąć 
właściwych efektów wychowawczych. Natomiast wszyscy, którzy 
są ustanowieni w ramach zasady pomocniczości, aby rodzinie 
pomagać: środowisko, szkoła, para�a, kościół, organizacje, ruchy,
państwo, nie mogą rodziny zastępować, tylko muszą tę rodzinę 
wspomagać. Nie może być tak, jak się robiło w minionym syste-
mie, kiedy planowana wówczas dziesięciolatka, której dzięki Bogu 
nie zrealizowano, miała funkcjonować w oderwaniu od rodziny. 

Wychowuje Kościół, wspomagając rodzinę, wychowuje szko-
ła i to nie tylko na lekcjach religii i etyki – jeżeli takie są – ale 
we wszystkich programach przedmiotowych. Każdy nauczyciel 
jest wychowawcą, nawet jeśli nie ma wychowawstwa klasy; każdy 
katolik, który jest nauczycielem, czy każdy nauczyciel, który jest 
katolikiem, dając świadectwo swoją postawą, także wychowuje, 
nie indoktrynując szkoły.

Ostatnie wydarzenia i dyskusje – o czym nie będę mówił, 
aby nie wprowadzać bocznego wątku dyskusji – związane z tak 
zwaną średnią ocen, pokazały pewien problem, który chciał-
bym zasygnalizować, jeśli mówimy o tej części katechezy, jaką 
jest religia w szkole. Otóż słusznie bronimy się przed tym, aby 
religia w szkole nie sprowadziła się do jednego z przedmiotów. 
Bo wiemy i wyczuwamy, że w religii, jeśli chcemy ją sprowadzić 
do religioznawstwa czy religiologii, chodzi o coś więcej niż tyl-
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ko o wiedzę czy nawet element wychowawczy. Chodzi o to, co 
jest istotnym składnikiem katechezy, mianowicie o podprowa-
dzenie człowieka do Chrystusa. Powstaje pytanie: ile z tych za-
dań katechetycznych, które nazywają się wtajemniczeniem, da 
się zrobić w szkole? Ale kto by się poddał i złożył broń, odpo-
wiadając sobie, że nic się nie da zrobić, musiałby postawić sobie 
kolejne pytanie: po co tam poszedł?

A więc dyskutując nad średnią, mimo wszystko wywołała się 
dyskusja o charakter naszej obecności w szkole, bo w pewnym 
sensie postąpiliśmy niekonsekwentnie. Broniąc się przed sprowa-
dzaniem religii do roli przedmiotu szkolnego, zrobiliśmy kolejny 
krok w tym kierunku, ponieważ wprowadziliśmy nie tylko oce-
nianie, które jest, było i będzie, ale wprowadziliśmy także liczenie 
się tego oceniania w postaci oceny na świadectwie. W pewnym 
sensie zrobiliśmy krok ku „uszkolnieniu” katechezy. 

Gdy zabierałem głos w tej dyskusji, zawsze podkreślałem, że 
argumentem najważniejszym za wyliczaniem średniej jest myśle-
nie w kategoriach dziecka, które, ucząc się w szkole, potrzebuje 
oceny, potrzebuje „słoneczka”, które postawi pani nauczycielka 
w klasach I-III, potrzebuje oceny jako nagrody za swoją pracę. 
Skoro na religii dziecko przyjmuje wszystkie obowiązki szkolne, 
dlaczego nie przyjmować praw, jakie z tego wynikają? Natomiast 
wszystkie inne argumenty, które się pojawiają, że to podniesie 
prestiż przedmiotu, że to zdyscyplinuje uczniów, nic nie znaczą, 
jeśli nie będzie tego pierwszego argumentu, który rzeczywiście 
usprawiedliwia ocenę w tym przedmiocie nadobowiązkowym, 
ale nie zwyczajnie nadobowiązkowym, bo nie jest to dziedzina, 
którą wybiera 5% uczniów w Polsce. To jest przedmiot powszech-
ny. Tym bardziej nie można mieć pretensji, że rozporządzenie 
mówi o wprowadzeniu średniej ze wszystkich przedmiotów, 
a więc również z religii czy etyki. Nikt nie może czuć się dys-
kryminowany. Dlatego straszenie Trybunałem w tej kwestii jest 
kiepskim argumentem.
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Chciałbym wrócić do tematu dotyczącego charakteru obec-
ności religii w szkole. Czy ma to być obecność tylko kulturowa, 
czyli ucząca człowieka obracać się w świecie, który wyrósł z cy-
wilizacji chrześcijańskiej, czy jesteśmy gotowi w tej lekcji religii 
dać coś więcej, co sprawia, że religia w szkole jest także częścią 
katechetycznego wysiłku Kościoła. Jan Paweł II, którego autory-
tet, Bogu dzięki, zazwyczaj uznajemy, bardzo często w różnych 
dokumentach, a zwłaszcza w Dyrektorium wydanym w 1997 r., 
mówi w ten sposób: celem katechezy jest prowadzenie młodego 
człowieka lub dorosłego, jeśli jest to katecheza dorosłych, do ko-
munii z Jezusem Chrystusem, pomoc w otwieraniu się człowieka 
na Boga. Żeby ten cel osiągnąć, czyli podprowadzić człowieka do 
spotkania z Chrystusem, które jest zawsze łaską, trzeba wypełnić 
cztery podstawowe zadania. Wymieniają je wszystkie dokumenty 
Kościoła.
1. Nauczyć, bo wiara nie podparta wiedzą, jest płytką
2. Wychowywać
3. Wtajemniczać w liturgię, w modlitwę
4. We wspólnocie, bo spodobało się Bogu zbawiać ludzi nie poje-

dynczo, ale uczynić z nas lud idący do Boga razem.

Powstaje pytanie: – które z tych zadań są do spełnienia 
w szkole? Na pewno pierwsze, dydaktyczne; zwłaszcza, jeżeli ka-
techeta nie sprowadza spotkań jedynie do przeżycia, tylko trzyma 
się programu. Religia ma podstawę programową, tak jak każda 
inna dziedzina nauczania w szkole. Ma program zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu, ma pięć zestawów podręczników 
dla pięciu zróżnicowanych środowisk, bo jednym podręcznikiem 
nie dałoby się całej Polski obsłużyć. 

Cel wychowawczy może być realizowany o tyle, o ile potra-
�my się włączyć (Kościół, katecheza, nauczyciele religii) w pro-
gram wychowawczy szkoły, nie tworząc nowego, ale uczestniczyć 
w powstawaniu programu, a potem w wielowątkowej, wielo-
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aspektowej jego realizacji. Ten wątek będzie jednak słabszy, bo 
na pierwszym miejscu trzeba myśleć o rodzinie – tam właśnie 
dokonuje się najważniejsze, podstawowe wychowanie.

Czy na poziomie szkoły uda się spełnić coś, co nazywa się 
wtajemniczeniem liturgicznym czy wtajemniczeniem w modli-
twę? Myślę, że dobrym katechetom udaje się podprowadzić do 
re�eksji, wyciszyć, wprowadzić spontaniczny element modlitwy
wiernych, dramatyzacji połączonej z pogłębioną re�eksją nad
Słowem Bożym.

Czy udaje się katechetom wprowadzić coś, co nazywa się 
wtajemniczeniem we wspólnotę? Pewno niektórym się udaje. 
W wielu wypadkach, zwłaszcza na poziomie gimnazjum, gdzie 
jest najtrudniej, gdzie zgiełku i wrzawy jest dużo i trudno jest, aby 
cokolwiek zaiskrzyło między nimi pozytywnie, niełatwo mówić 
o wtajemniczeniu we wspólnotę Kościoła. Ale ktoś, kto potra� 
z grona dwudziestu pięciu uczniów uczynić wspólnotę i pokazać 
młodemu człowiekowi, że jest to taka mała „eklezja”, na pewno 
ten wymiar także w szkole potra� osiągnąć.

Dotykamy tu programu, na który chciałbym spojrzeć trochę 
z perspektywy historycznej. Katecheza musi być komplemen-
tarna w różnych formach i w różnych miejscach. Wtedy Kościół 
może powiedzieć, że spełnił obowiązek katechetyczny, który mu 
powierzył Chrystus.

Papież mówi: musi być katecheza w rodzinie, musi być kate-
cheza w para�i, musi być katecheza w ruchach i organizacjach, 
i na końcu dodaje: miejscem nie do pozazdroszczenia jest także 
szkoła publiczna. Nasz problem polega na tym, że myśmy z tego, 
co było na końcu wypowiedzi Papieża, z owego „miejsca nie do 
pozazdroszczenia” uczynili – przez pierwszy etap, zwłaszcza po 
roku 90. – miejsce najważniejsze. Nie chcę powiedzieć, że w nie-
których para�ach było to rozwiązanie jedyne, w tym znaczeniu,
że z ulgą zamknięto salki katechetyczne, wreszcie był na plebanii 
spokój, bo katecheza „poszła do szkoły”. To jest nieszczęście. Ale 
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jestem przekonany, że w niektórych środowiskach para�alnych
i diecezjalnych pięć lat po tym stwierdzono, że trzeba wracać 
z niektórymi rzeczami do para�i, zwłaszcza z wtajemniczeniem
we wspólnotę, z katechezą sakramentalną. I to się dokonuje. Py-
tanie tylko, czyśmy nie stracili paru lat po drodze. 

Niestety, wahadło ma to do siebie, że mimo naszych wielkich 
oczekiwań, wychylone nigdy nie chce zatrzymać się za pierwszym 
razem w środku. Z jednej skrajności musi wpaść w drugą. Myślę, 
że dotyczy to naszego życia państwowego i demokracji, i jeszcze 
wielu innych rzeczy. To dotyczyło także tego kierunku kateche-
zy para�alnej, która miała swoje niedoskonałości. W niedawnej
przeszłości trudno było o nich mówić. Później poszliśmy w drugą 
skrajność. Dzisiaj trzeba znaleźć ten „środek” katechezy realizo-
wanej w różnych miejscach. 

Powiem teraz o czterech etapach rozwoju katechezy, aby po-
kazać w skrócie, jak to przebiegało w ciągu ubiegłych stu lat.

Na początku wieku XX, w latach 1900-1930, odkryto kateche-
zę dydaktyczną, myśląc, że jest to sukces na wszystkie wieki. Po-
nieważ panowało przekonanie, że rodzina jest mocna religijnie; 
wychowuje, daje wtajemniczenie, wprowadza do Kościoła, wpro-
wadza w modlitwę, w sakramenty, katecheza może ograniczyć się 
do nauczania tego, czego rodzice nauczyć nie potra�ą.

Osiągnięciem było wówczas wprowadzenie do kateche-
zy stopni formalnych Herbarta i z tego powstała metoda mo-
nachijska, potem wiedeńska. Wydawało się, że te dwie metody 
uzdrowią katechezę, a katecheta nauczy wszystkiego i wszystko 
będzie w porządku. Już w latach 30-tych okazało się, że jest to 
niewystarczające, że katecheza nie osiąga zamierzonych celów, że 
staje się przedmiotem. Wtedy katechetyka przeszła w kierunek 
pedagogiczny i mówiono, że jeżeli nauczanie nie uzdrowiło, to 
pewnie teraz uzdrowi wychowanie. Z katechezy należy uczynić 
system wychowawczy: wychowanie religijno-moralne. Trwało to 
krótko. Okazało się, że cud się nie stał. Katecheza pedagogiczna 
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na Zachodzie padła zaraz po wojnie, u nas mniej więcej w latach 
60-tych. Okazało się, że nasze rodziny nie były już wtedy takie 
mocne, żeby można było powiedzieć: one zrobią swoje, my rób-
my swoje. Okazało się, że wszędzie trzeba robić jedno i drugie.

Już w 1938 r. rozpoczął się ruch, tak zwany kerygmatyczny, 
u podstaw którego leżało stwierdzenie: my ciągle mówimy o me-
todach, o narzędziach, natomiast nie zwracamy uwagi na ziar-
no, na Słowo Boże, na to, co jest treścią. Dlatego zorientowano 
katechezę w duchu kerygmatycznym; mówiono nawet więcej 
– po co mamy brać treść ze sformułowań dogmatycznych, tak 
jak było to w katechezie dydaktycznej, czyli, po co mamy pić 
wodę z wiaderka, jeśli możemy pić prosto ze źródła, czyli z Pi-
sma Świętego. W tym znaczeniu kerygmatyka uprzedziła Sobór 
Watykański II, z górą o trzydzieści lat, czyniąc z Pisma Świętego, 
z liturgii, nie przedmiot, ale źródło katechezy. Była to odnowa 
biblijno-liturgiczno-katechetyczna. Szczytowym osiągnięciem 
katechezy kerygmatycznej był wydany w 1955 r. Deutsche Ka-
techismus. 

Mniej więcej od roku 1967, od Światowego Kongresu w Me-
delin, katecheza ta zaczęła być mocno krytykowana. Mówiono, 
że jest zbyt religijna, zamknięta, że nie uwzględnia człowieka 
i jego problemów. Wtedy, był to czas Soboru, zaczęły się kierun-
ki katechezy antropologicznej, które mówiły, że nie wystarczy 
zastanawiać się nad tym, co jest ziarnem, ale trzeba zastanawiać 
się nad glebą, czyli nad odbiorcą, nad człowiekiem i jego pro-
blemami. W katechezie antropologicznej zawsze wychodziło się 
od człowieka i jego problemów i te problemy naświetlało się, 
najpierw wiedzą z nauk świeckich, potem wiedzą teologiczną 
i Pismem Świętym. Początki były bardzo obiecujące, natomiast 
po 10 latach funkcjonowania tej katechezy okazało się, że nastą-
piło takie jej spłaszczenie, że się rozmyła. Katecheta zaczynał od 
problemów ludzkich młodego człowieka i rzadko dochodził do 
Boga, bo mu zabrakło czasu, bo młodzieży to nie interesowało, 
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a on chciał być wierny człowiekowi. Czyli w tej zasadzie, któ-
ra leżała u podstaw katechezy: zasadzie wierności Bogu i czło-
wiekowi, dochowywano wierności człowiekowi, natomiast były 
problemy z dochowaniem wierności Panu Bogu. Dopiero gdy 
ta katecheza, mówiąc brzydkim językiem, „mocno się rozjecha-
ła”, bo powstały kierunki katechezy politycznej (teologii poli-
tycznej w Ameryce Południowej i teologii wyzwolenia) – wte-
dy zaczęto szukać syntezy. Synteza, która powstała po Soborze, 
to ten kierunek, w którym mniej więcej się znajdujemy. Jest to 
model katechezy integralnej. Próbuje się dojść do stwierdzenia, 
że zarówno problemy ludzkie są ważne, jak i ważne jest Pismo 
Święte, ważna jest liturgia, ważne jest życie Kościoła, bo tylko 
w integralnie ujętej katechezie można dochować wierności Bogu 
i człowiekowi. 

Oto, najkrócej mówiąc, kierunki katechezy i poszukiwania 
teoretyczne, które są przenoszone na programy i podręczni-
ki oraz na obecność katechezy w szkole. Praktycznie, gdyby się 
miało zdarzyć tak, że religia w szkole stanie się wyodrębnio-
nym przedmiotem, który nie ma żadnego powiązania z innymi 
przedmiotami, z programem wychowawczym szkoły, to stałaby 
się wielka krzywda katechezie i myślę, że stałaby się też wielka 
krzywda katechizowanym. 

Istotą jest to, co powiedziałem na początku: wychowanie re-
ligijno – moralne nie może dokonywać się tylko na katechezie, 
musi dokonywać się we współpracy ze środowiskami i we współ-
pracy z osobami odpowiedzialnymi za wychowanie młodego 
człowieka. 

Na koniec przejdę do kilku konkretów: bez zazdrości i bez 
walki o młodego człowieka wszyscy powinniśmy być na tym sa-
mym wózku i czuć się odpowiedzialnymi za proces wychowa-
nia. „Ogrodnicy” – wychowawcy, a jest ich wielu, którzy stają 
wobec tej „roślinki” – dziecka wyposażonego przez swoje soki 
w siły i predyspozycje, muszą ze sobą rozmawiać, muszą ze sobą 
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współpracować. To jest tak, jak z lekarzem prawdziwym. Dobry 
lekarz nie faszeruje człowieka bez potrzeby tabletkami, dobry 
lekarz bazuje na siłach wewnętrznych, samoobronnych, które są 
w człowieku. Dobry wychowawca jest podobny do lekarza i jest 
podobny do ogrodnika. Trudno sobie wyobrazić, żeby ogrod-
nicy doglądający i podlewający tę samą roślinę nie uzgadniali 
między sobą, czym ją podlewają. Czy też lekarze: czym leczą 
pacjenta, bo w przeciwnym razie doprowadziliby go do końca 
życia bardzo szybko.

Katecheza i wychowanie religijno-moralne wymagają współ-
pracy wielu środowisk i wielu osób, bez zazdrości, że ja daję wię-
cej, a drugi daje mniej. Wychowanie religijno-moralne zakłada 
jeszcze jedną rzecz. Mianowicie uzgodnienie – i to jest najtrud-
niejszy problem dzisiejszej szkoły i dzisiejszego społeczeństwa. 
Uzgodnienie wspólnego fundamentu, na którym ten człowiek 
ma wzrastać. Jeżeli wziąć do ręki kazanie Benedykta XVI do mło-
dzieży z ubiegłego roku na krakowskich Błoniach, słyszymy, co 
to znaczy budować dom na skale. Podał siedem czy osiem odpo-
wiedzi, które dotyczą nie tylko katolików. Mówił też o rzeczach, 
które są przedchrześcijańskie. Ale wiemy, jak trudno w dyskusji 
uniknąć napięć. Same napięcia nie są jeszcze złe, byle wychodziło 
coś dobrego. Głosy, które się słyszy: „wy, katolicy, róbcie sobie jak 
chcecie, ale nic nie narzucajcie nam”, brzmią tak, jakby Dekalog 
był własnością katolików. A więc ta dyskusja wokół fundamentu 
wychowania jest podstawową sprawą. 

Kiedy jesteśmy w szkole, często mówię nauczycielom: wy-
chowujecie moralnie i religijnie wszyscy razem. Wy, nauczyciele, 
na swoich przedmiotach nawet więcej, bo katecheta ma dziecko 
na lekcjach religii dwie godziny w tygodniu, a nauczycielka na-
uczania zintegrowanego, początkowego, ma to dziecko 20 go-
dzin. Swoją postawą, swoim spójnym prezentowaniem warto-
ści, które wyznaje, dla wychowania robi więcej niż wszyscy inni. 
Wychowanie to jest przede wszystkim bycie przy wychowanku 
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w charakterze świadka. To jest dużo ważniejsze niż wszystkie inne 
zabiegi organizacyjno-dydaktyczne. Tak samo programy wycho-
wawcze szkoły; udział katechety, udział Kościoła w budowaniu 
tych programów, potem w realizowaniu był znikomy. Niestety, 
kiedy je wprowadzano przypominało to „odfajkowanie” sprawy. 
Kazali napisać program wychowawczy – to trzeba go napisać. Ale 
w kształtowaniu, budowaniu powinni świadomie uczestniczyć 
wszyscy i powinni chcieć się zgodzić na fundament przyszłego 
programu wychowawczego. 

Temat następnego referatu i propozycja jest o tyle cenna, że 
nie tylko w szkołach noszących imię Jana Pawła II, ale w ogóle 
w szkołach jest ogromna szansa na zgodę, by wprowadzać do 
programów wychowawczych elementy aksjologiczno-pedago-
giczne wynikające z nauki Jana Pawła II. Jest On tak wielkim 
autorytetem dla nas, Polaków, że Jego nauka może być synte-
zą tych wszystkich poszukiwań wokół fundamentu programu 
wychowawczego szkoły. Jeśli tak by się stało, będzie ogromna 
szansa dla szkoły, dla wychowania religijnego i moralnego, dla 
jego optymalizacji, a także dla konstruowania programów wy-
chowawczych. 
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Józef Placha

Wprowadzenie do programu wychowawczego 
w oparciu o wartości

Temat nawiązuje do konkretnego programu wychowawczego 
ks. dr Zdzisława Struzika, który osobiście bardziej szczegó-

łowo zaprezentuje założenia i cele. Zanim to uczyni sam Autor 
programu, parę słów wprowadzenia merytorycznego.

Coraz częściej mówi się dzisiaj, że wysiłek pedagogiczny po-
winien być rozłożony na całe życie. Już od małego dziecka za-
czynając, zmierzamy w miarę rozwoju do coraz bardziej odpo-
wiedzialnego działania, aż do osiągnięcia pełnej samodzielności 
życiowej. Naturalną konsekwencją takiej strategii wychowawczej 
jest samowychowanie. Niektórzy nazywają to „stanięciem na 
własnych nogach”.

Dalszą konsekwencją strategii takiego wychowywania jest ko-
nieczność uświadomienia sobie roli samego procesu wychowa-
nia, jak i roli pedagoga – jest nią funkcja pomocnicza w osiąganiu 
życiowej samodzielności wychowanka1.

Do takiego rozumienia wychowania skłania się również Jan 
Pawe II, którego poglądy na ten temat streszcza Stanisław Dzie-
koński: „U papieża autorem swego życia jest sam człowiek, który 
powinien kierować sobą w sposób świadomy i celowy. Ojciec Świę-
ty traktuje młodych ludzi bardzo podmiotowo, czemu daje wyraz 
podczas spotkań z nimi. Traktuje każdego z nich jako partnera, 
a nie tylko chwilowego słuchacza”2.

1  J. Placha (red.), Wychowanie jako pomoc, Dialogi Pedagogiczne, t. II, Warszawa 1992.
2  S. Dziekoński, Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, 

Warszawa 2004, s. 64-65.
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Mówiąc o wychowaniu, Papież w wielu dokumentach pod-
kreśla ową potrzebę upodmiotowienia i samowychowania. „Wy-
chowanie – jak to zaznacza Jan Paweł II w „Liście do Rodzin” 
– jest przede wszystkim obdarzaniem dwustronnym” (LR, 16), 
a więc „jest procesem, w którym wzajemna komunia osób docho-
dzi do głosu w sposób szczególny” (LR, 16).

W innym z kolei dokumencie Papież zaznacza, że nawet tak 
podstawowe komórki społeczne jak rodzina i szkoła powinny uświa-
damiać sobie swoją pomocniczą rolę: „Jeśli bowiem nie ulega wąt-
pliwości, że rodzina wychowuje, że szkoła kształci i wychowuje, to 
równocześnie tak działanie rodziny, jak i szkoły pozostanie niekom-
pletne (a może nawet zostać wręcz zniweczone) – jeżeli każdy i każda 
z Was, Młodych – jak zwraca się Papież do młodzieży z okazji Mię-
dzynarodowego Roku Młodzieży (przyp. J.P.) – sam nie podejmie 
dzieła swojego wychowania. Wychowanie rodzinne i szkolne może 
tylko dostarczyć Wam elementów do dzieła samowychowania”3.

Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja wychowania ak-
centuje rolę prawdy. Czyni to również Papież w wyżej wymienio-
nym dokumencie, zwracając uwagę na to, że prawda jest podsta-
wowym warunkiem autentycznego i wolnego życia: „poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli”4.

Takie wychowanie „winno pomagać wychowankowi ucze-
nia się prawdy o sobie i o świecie”5. Można by dodać, że chodzi 
o swoistego rodzaju triadę w aplikacji prawdy: zarówno wobec 
siebie, bliźnich i Boga samego. W personalistyczno-egzystencjal-
nej koncepcji człowieka istota ludzka z natury niejako jest otwar-
ta na te trzy płaszczyzny realizacji swojego człowieczeństwa6.

3  Jan Paweł II, List Apostolski „Parati semper” Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego 
świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, w: Wychowanie w nauczaniu Jana 
Pawła II, S.Urbański (red.), Warszawa 2000, s. 47.

4  Tamże.
5  Za: S. Dziekoński, dz. cyt., s. 56
6  J. Tarnowski, Wychowanie do autentyczności, w: Chrześcijanin w świecie, nr 29/3, 1974, s. 70-71.
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Podkreśla się również szczególną rolę czynnika nadprzyro-
dzonego, który nie jest tylko tzw. „ślepym przypadkiem” w na-
szym życiu. Jest to los rozumiany jako Boża Opatrzność, który 
niejako ostatecznie decyduje – choć bez pogwałcenia ludzkiej 
woli – o godnej lub niegodnej realizacji siebie.

Nie kwestionując zatem aspektu humanistycznego w wycho-
waniu, jednocześnie koncepcja ta otwiera się na Transcendencję, 
jako warunek pełnego oraz integralnego rozwoju człowieka. Do 
takiej strategii rozwoju nawiązuje również Papież: „Wychowanie 
integralne – jak stwierdza Ojciec Święty – zmierza do pełnego 
rozwoju osobowości, nadaje pełne znaczenie życiu; nie ogranicza 
się do zdobywania choćby obszernych wiadomości, ale przenika 
także na pole uczuciowości i woli”7.

We współczesnej aksjologii pedagogicznej jednym z pod-
stawowych założeń powinno być zagwarantowanie stałości wy-
znawanych wartości. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy zauważa się wciąż 
rosnącą tendencję do relatywizowania wszystkiego – także na 
płaszczyźnie etycznej.

Również ograniczanie się w sferze wartości jedynie do wy-
miaru humanistycznego – jakkolwiek godne szacunku i uznania- 
nie może nam wystarczać. Istnieje zatem potrzeba zwrócenia się 
ku wartościom niejako przekraczającym nas samych.

Aksjologia pedagogiczna wskazuje jednocześnie na dwu-
kierunkowość tej potrzeby transcendencji, która z jednej 
strony pozwala nam ukierunkować się na to, co „poza nami”, 
a jednocześnie bardziej odkryć samych siebie. Pięknie wy-
raził to W. Stróżewski8: „istota człowieczeństwa zakłada jego 
transcendencję, jego nieustanne przekraczanie siebie i wy-

7  Jan Paweł II, Zasada wolności nauczania opiera się na godności osoby. Do uczestników 
zjazdu związku włoskich pracowników katolickich, 7 grudnia 1981, w: Jan Paweł II, Na-
uczanie Papieskie, t. IV, z.2, Poznań 1989, s. 389-391.

8  Za: Pedagogika, B.Śliwerski (red.), tom 1, Gdańsk 2006, s. 399.
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chowanie poza siebie, zawsze ku i zawsze dla. Przekraczanie 
siebie, budowanie człowieka w sobie, ale nie tylko dla siebie”. 
U. Ostrowska dodaje, że „owa transcendencja nie jest bynajm-
niej podróżą tylko w jedną stronę. Jest też droga powrotna. 
Niemniej ów powrót dotyczy osoby bogatszej w doświadcze-
nia i wiedzę. Inaczej rzecz ujmując, transcendencja wiedzie 
wówczas ku zakorzenieniu”9.

W wychowaniu opartym na wartościach należy zwrócić 
się do „podstawowych norm etycznych, które można odnaleźć 
w dorobku myśli ludzkiej przekazywanej z pokolenia na pokole-
nie. (...) współczesny wychowawca powinien starać się obudzić 
w uczniu gotowość do podjęcia wytrwałych i żmudnych poszuki-
wań umożliwiających poznanie prawdy. Współczesny uczeń zaś 
powinien wyrzec się relatywistycznej postawy oraz przekonania, 
że można przyjąć każdy pogląd. Musi wybrać się w sokratejską 
podróż, by odnaleźć prawdy uniwersalne, które – choć uśpione- 
obecne są w jego umyśle”10.

W aksjologii pedagogicznej ważne jest najpierw zdobycie 
wiedzy o wartościach, następnie wolny wybór wartości (nie może 
być mowy o jakiejkolwiek formie przymusu) oraz zinternalizo-
wanie wybranych wartości, czyli ich uwewnętrznienie, a więc 
uczynienie ich swoimi własnymi wartościami. Można by dodać 
do tego jeszcze (nie zmieniając jej obiektywnego charakteru) – na 
miarę swoich niepowtarzalnych możliwości. 

Nieocenioną rolę ma tutaj do spełnienia także twórcza aktyw-
ność pedagoga, konstruującego strategię wychowania w opar-
ciu o wartości. Taką właśnie twórczą aktywność wykazał ks. dr 
Zdzisław Struzik, tworząc autorski program wychowania w in-
teresującym nas zakresie. Autor oparł się w nim na swoistego 

  9  Tamże, s.399.
10  G.J.Gutek, Filozo�czne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003, s. 28 i 30, za: 

 B. Śliwerski (red.) Pedagogika, tom 1, Gdańsk 2006, s. 412.
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rodzaju triadzie tematycznej: „ja-społeczność”; „ja-ty” i „ja-ja”. 
Jak mówi sam autor: 

„Relacja pierwsza: „ja-społeczność” ma za zadanie pomóc 
pokierować i ukształtować postawę życzliwości względem innych 
ludzi zorganizowanych dla dobra jednostki i pragnących z nią 
współpracować.

Relacja druga: „ja-ty” ma za zadanie ukształtować poprawne 
i moralnie dobre postawy wobec drugiego człowieka spotykane-
go w rodzinie, w szkole, w narzeczeństwie, w małżeństwie oraz 
we wszystkich innych okolicznościach.

Relacja trzecia: „ja-ja” dotyczy poprawnego rozpoznania swo-
ich wartości i ułomności ludzkich jako możliwości samodosko-
nalenia się oraz budowania osobowości nakierowanej na dobro, 
sprawiedliwość, piękno i miłość”11.

  
Oto wybrane z bogatego spek-

trum wartości, na które zwraca uwa-
gę ks. dr Z. Struzik, nawiązując do 
nauczania Jana Pawła II:

Wartości wspólnotowego życia. 
Praktykowanie solidarności wewnątrz 
każdego społeczeństwa posiada war-
tość wtedy, gdy jego członkowie uzna-

ją się wzajemnie za osoby. Ci, którzy posiadają większe znaczenie, 
dysponując większymi zasobami dóbr i usług, winni poczuwać 
się do odpowiedzialności za słabszych i być gotowi do dzielenia 
z nimi tego, co posiadają. Słabsi ze swojej strony, postępując w tym 
samym duchu solidarności, nie powinni przyjmować postawy czy-
sto biernej lub niszczącej tkankę społeczną, ale dopominając się 

11  Ks. Z. Struzik, Program wychowawczy oparty na wartościach, Warszawa-Wilanów 2007, s. 11.
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o swoje słuszne prawa, winni również dawać swój należny wkład 
w dobro wspólne. Grupy pośrednie zaś nie powinny egoistycznie 
popierać własnych interesów, ale szanować interesy drugich.

JAN PAWEŁ II, Enc. Sollictudo Rei Socialis, 39. (por. JAN PAWEŁ II, Insegna-
menti X, 3.1987, 1988, s. 1547)

Wartość informacji przekazywanych drogą Internetu. Szcze-
gólnie młodzież szybko przystosowuje się do kultury kompute-
rów i do ich „języka”, co z pewnością stanowi powód do zadowo-
lenia [...] Okażmy zaufanie młodzieży! Przewaga ludzi młodych 
polega na tym, że wzrastają w czasie, gdy dokonuje się rozwój 
nowych technologii; to im przypadnie zadanie wykorzystania 
nowych narzędzi w coraz szerszym i bardziej intensywnym dia-
logu między wszystkimi rasami i klasami, jakie zamieszkują nasz 
„coraz mniejszy świat”. Będą musieli odkryć odpowiednie formy 
zastosowania nowych systemów przechowywania i wymiany da-
nych, by mogły one przyczynić się do umacniania coraz więk-
szej sprawiedliwości, do wzrostu poszanowania praw człowieka, 
do zdrowego rozwoju wszystkich jednostek i narodów oraz tych 
swobód, bez których niemożliwe jest życie w pełni ludzkie.

JAN PAWEŁ II, Orędzie chrześcijańskie w erze komputerów. Orędzie na 
XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 I 1990, Częstocho-
wa 2002, s. 174. (por. JAN PAWEŁ II, Insegnamenti XIII, 1. 1990, 1992, s. 160).

Wartość wyznawanej religii. Drodzy młodzi, dziś musicie 
opierać się subtelnej a zarazem śmiertelnej pokusie, by wyłączyć 
Boga z życia, albo sprowadzić wiarę do okazjonalnych i formal-
nych gestów. Kościół potrzebuje świadków gotowych pójść za 
Chrystusem aż po krzyż.

JAN PAWEŁ II, Tylko Chrystus ukazuje drogę do pełnego szczęścia. Przesłanie Ojca 
Świętego Jana Pawła II do młodzieży katolickiej z Federacji Rosyjskiej przed XX Świa-
towym Dniem Młodzieży, 26 VII 2004, w: JAN PAWEŁ II, Młodzież nadzieją Kościoła, 
Warszawa 2005, s. 218. (por. JAN PAWEŁ II, Insegnamenti XXVII, 2. 2004, s. 55).



54

Wartości różnorakich powołań: małżeństwo, życie samotne, 
życie duchowne. Czym jest powołanie? Jest wewnętrznym wezwa-
niem łaski, które zapada w duszę jak ziarno, aby w niej dojrzewać. 
Pan wzywa wszystkich chrześcijan do świętości, do naśladowa-
nia Go, do życia wedle Ewangelii [...] Każde takie powołanie jest 
szczególnym darem dla tego, kto jest wezwany – a także dla całej 
wspólnoty Kościoła.

JAN PAWEŁ II, Czym jest powołanie?, 14 XII 1980, w: Anioł Pański z papie-
żem Janem Pawłem II, Kraków 1983, s. 317. (por. JAN PAWEŁ II, Insegnamenti III, 
2.1980, 1980, s. 1684).

Znaczenie i godność rodziny wielopokoleniowej. Wszyscy 
członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i od-
powiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, 
tworząc z rodziny „szkołę bogatszego człowieczeństwa”. Dokonuje 
się to poprzez łaskę i miłość wobec chorych i starszych; poprzez 
wzajemną codzienną służbę wszystkich; poprzez dzielenie się do-
brami, radościami i cierpieniami.

JAN PAWEŁ II, Adh, Familiaris Consortio, 21.

Ludzie starsi w moim życiu; ich godność i wpływ na moje 
życie. Istnieją kultury przejawiające szczególną cześć i wielką 
miłość dla osób starszych. Człowiek stary nie bywa tam nigdy 
wyłączony z rodziny, czy traktowany jako nieużyteczny ciężar; 
pozostaje w rodzinie i chociaż zobowiązany do szanowania au-
tonomii nowej rodziny, nadal bierze czynny i odpowiedzialny 
udział w jej życiu, a nade wszystko wypełnia cenne posłannic-
two świadka przeszłości i inspiratora mądrości dla młodych 
i dla przyszłości. Inne kultury natomiast, zwłaszcza w następ-
stwie nieuporządkowanego rozwoju przemysłowego i urbani-
stycznego, doprowadziły i nadal prowadzą do niedopuszczal-
nego zepchnięcia starszych na margines życia, co jest dla nich 
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źródłem wielkiego cierpienia, a równocześnie duchowego zu-
bożenia dla wielu rodzin.

JAN PAWEŁ II, Adh, Familiaris Consortio, 27.

Ekologiczny sposób życia. Człowiek zdaje się często nie do-
strzegać innych znaczeń naturalnego środowiska, jak tylko te, któ-
re służą celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem Stwórca 
chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szla-
chetny <pan> i <stróż>, a nie jako bezwzględny <eksploatator>.

JAN PAWEŁ II, Enc, Redemptor Hominis, 15.

Prawo i znaczenie wypoczynku. Życzę wam, młodym, aby 
wasze „wzrastanie w latach i mądrości” dokonywało się przez ob-
cowanie z przyrodą. Miejcie na to czas! Nie żałujcie go! Podej-
mujcie również trud i wysiłek, jaki to obcowanie niesie czasem 
z sobą, zwłaszcza gdy pragniemy docierać do rejonów szczególnie 
eksponowanych. Ten trud jest twórczy, stanowi on zarazem ele-
ment zdrowego odpoczynku, który jest wam potrzebny, na równi 
ze studiami i z pracą.

JAN PAWEŁ II, Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was, List Apo-
stolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Mięzynarodowego Roku Młodzieży, 
Rzym, 31 III 1985, 14, w: Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 44.

Znaczenie i konieczność ludzkiej pracy. Wszyscy jesteśmy 
przekonani o tym, że praca jest dobrem człowieka – dobrem jego 
człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko prze-
kształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także 
urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej 
„staje się człowiekiem”.

JAN PAWEŁ II, Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was, List Apo-
stolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Mięzynarodowego Roku Młodzieży, 
Rzym, 31 III 1985, 13, w: Młodzież nadzieją Kościoła, Warszawa 2005, s. 39.
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Wartość dialogu z drugim człowiekiem. Dialog jest także natu-
ralnym środkiem, który pozwala porównać różne punkty widzenia, 
a przede wszystkim przeanalizować te rozbieżności, jakie stanowią 
przeszkodę dla pełnej komunikacji między chrześcijanami.

JAN PAWEŁ II, Enc, Un unum sint, 36.

Wartość życia drugiego człowieka. Dlatego nawet życie ludz-
kie, choć jest fundamentalnym dobrem człowieka, zyskuje sens 
moralny dopiero przez odniesienie do dobra osoby, którą zawsze 
należy a�rmować dla niej samej: podczas gdy zabójstwo niewinnej
ludzkiej istoty pozostaje zawsze niedozwolone, to oddanie własne-
go życia dla miłości bliźniego lub na świadectwo prawdzie może 
być czynem dozwolonym i chwalebnym, a nawet obowiązkiem. W 
rzeczywistości więc jedynie przez odniesienie tego, czym jest ludz-
ka osoba jako „integralna jedność”, to znaczy „dusza, która wyraża 
się poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha”, 
można odczytywać ów szczególny ludzki sens ciała.

JAN PAWEŁ II, Enc, Veritatis splendor, 50.

Wartość wspólnoty braterskiej. Niech orędzie o Bożym mi-
łosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. 
Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który 
wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzy-
mania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszcze-
nia, zagubienia i beznadziei.

JAN PAWEŁ II, Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień, red. P. SŁABEK, Kra-
ków 2002, s.158.

Wartości w spotkaniu z człowiekiem starszym. Tak nazwany 
„trzeci wiek” jest przede wszystkim wartością samoistną, jako że 
stanowi przedłużenie życia, a życie to dar Boży. Wiek ten niesie 
też z sobą szczególne „talenty”, ponieważ człowiek starszy posia-
da bogaty zasób doświadczeń i wiedzy, której jest strażnikiem. 
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Dlatego we wszystkich kulturach starzec to synonim mądrości 
i równowagi. Samą swoją obecnością człowiek starszy przypomi-
na wszystkim, a zwłaszcza młodym, że życie na ziemi jest „epi-
zodem”, który ma swój początek i koniec: aby osiągnąć pełnię, 
potrzebuje odniesienia nie do wartości ulotnych i powierzchow-
nych, ale trwałych i głębokich.

JAN PAWEŁ II, Ludzie starsi są potrzebni, 25.07.1999, w. JAN PAWEŁ II, Anioł 
Pański z Papieżem Janem Pawłem II, t. 7 LEV 2001, s. 220.

Dobro wynikające ze wspólnej pracy. A przecież, z tym całym 
trudem – a może nawet poniekąd z jego powodu – praca jest do-
brem człowieka. I to nie dobrem tylko „użytecznym” czy „użytko-
wym”, ale dobrem „godziwym”, czyli odpowiadającym godności 
człowieka, wyrażającym tę godność i pomnażającym ją. Chcąc 
bliżej określić znaczenie etyczne pracy, trzeba mieć przed oczyma 
tę przede wszystkim prawdę. Praca jest dobrem człowieka – do-
brem jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie 
tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, 
ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd 
bardziej „staje się człowiekiem”.

JAN PAWEŁ II, Enc, Laborem exercens, 9.

  
Na zakończenie mojej części wypowiedzi w sprawie progra-

mu wychowawczego opartego na wartościach, chciałbym zwró-
cić uwagę na bodaj najważniejszą rzecz. Mianowicie, doceniając 
niewątpliwą wartość tego programu – a być może także innych, 
które mogą pojawić się we współczesnej aksjologii pedagogicznej 
– w centrum pozostanie zawsze osoba pedagoga: dobrego peda-
goga. A najlepiej, jeżeli jest dobry program i dobrzy pedagodzy, 
wdrażający ów program w praktyce pedagogicznej. I tego szcze-
gólnie należałoby życzyć przedsięwzięciu zaproponowanemu 
przez ks. dr Zdzisława Struzika.
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Ks. dr Zdzisław Struzik

Propozycja programu wychowawczego
opartego na wartościach i nauczaniu Jana Pawła II

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA
Celem niniejszego Programu 

Wychowawczego Szkolnego jest 
przygotowanie materiału dydak-
tycznego do procesu formacyj-
nego i wychowawczego uczniów 
klas: I. II. III. liceum ogólnokształ-
cącego1.

Naturalnym obowiązkiem 
człowieka jest przekaz informacji 
z jednego pokolenia – starszego, 
na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika niejako z natury 
ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest wy-
pełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka.

Fundamentem formacji, edukacji i kształcenia we wszyst-
kich jego formach jest postawa życzliwości jako przejaw miło-
ści i poszanowania drugiego człowieka. Każda cywilizacja, czyli 
zorganizowana społeczność ludzka, wymaga formowania swoich 
przedstawicieli – jednostek ludzkich, tak by kierowali się natural-
ną zasadą czynienia dobra. Dobro to – przekazywane dzieciom 
i młodzieży – jest podstawą egzystencji, rozwoju, postępu i wza-
jemnego doskonalenia. Kształtuje ono i utrwala świadomość in-
dywidualną i społeczną oraz świadczy o pięknie ludzkiego życia 

1  Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie wychowawczym szkoły, red. J. Dobrzyń-
ski, Warszawa 2001, s. 28.
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i działania. Człowiek dobry, szlachetny, wychowany i wykształ-
cony dąży do osiągnięcia szczęścia i pragnie tym szczęściem po-
dzielić się z innymi ludźmi, a nawet dzielić swoją radość z otacza-
jącym go światem, z całą przyrodą ożywioną i nieożywioną.

Proces wychowania i kształcenia przyspiesza rozwój osobo-
wości, pozwala na przyswojenie podstawowych wartości: prawdy, 
dobra i piękna oraz stwarza możliwość racjonalnego i harmonij-
nego rozwoju.

Wszystkie wielkie cywilizacje powstawały i rozwijały się dzię-
ki niestrudzonemu wysiłkowi wychowawczemu i formacyjnemu. 
Współczesny świat, ze względu na intensywny rozwój kultury, 
środków przekazu oraz narastającą globalizację, wymaga coraz 
lepszych programów wychowawczych uwzględniających wszyst-
kie podstawowe wartości życia ludzkiego.

I.1. Podmiotowość w Programie Wychowawczym Szkolnym

Program wychowawczy oparty na koncepcji, która angażu-
je dogłębnie wolę, może być realizowany tylko przy świadomym 
i wolnym udziale tych wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Nie 
może być nikomu narzucony […] Dla urzeczywistnienia go z całą 
wiernością, szkoła powinna móc liczyć na jedność intencji przeko-
nania wszystkich członków wspólnoty szkolnej2.

W sensie ogólnym podmiotem Programu Wychowawczego 
Szkolnego jest każdy człowiek, dlatego, że wymaga on nieustannego 
samowychowania i samokształcenia w każdym momencie swojego 
życia. Często pytamy się o sens naszego istnienia i działania. Podsta-
wowym zadaniem jest poznawanie własnego „ja” i poznawanie dru-
giego człowieka, rozumianego jako dar dany dla nas i dla drugich.

2  Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole ka-
tolickiej, (Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica. Lineamenti perla ri�es-
sione e la revisione), Rzym, 7 kwietnia 1988, w: Enchirydion Vaticanum, vol. 11, s. 59.
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W sensie szczegółowym podmiotem P.W.S. i całego procesu 
wychowawczego jest uczeń klas I, II, i III liceum. Jego wszech-
stronny rozwój powinien znajdować się w centralnym punkcie 
pracy edukacyjnej.

W sensie specjalnym podmiotem Programu Wychowawcze-
go Szkolnego jest pedagog, wychowawca klasy, moralnie i zawo-
dowo odpowiedzialny za swoich uczniów. Każdy wychowawca 
kształtuje swoich podopiecznych zgodnie z własnym sumieniem, 
uformowanym wcześniej i zwery�kowanym przez życie.

W procesie wychowawczym mamy do czynienia z wzajemnym 
oddziaływaniem osobowości ludzkich jako zjawiskiem psycho-
logicznym. Wyszczególnione podmioty: każdy człowiek, uczeń, 
wychowawca oraz rodzice ucznia, tworzą środowisko przyjazne 
i dobre dla kształtowania młodej indywidualności i osobowości. 
W procesach wzajemnego oddziaływania należy uwzględnić tak-
że inne środowiska i zbiorowości: rodzinę, społeczność szkolną, 
grupę podwórkową, miejscowość, w której młody człowiek żyje, 
region z własną kulturą, państwo oraz część świata (np. wspólno-
ta europejska).

I.2. Przedmiotowość w Programie Wychowawczym Szkolnym

Program opiera się na założeniach �lozo�cznych, psycho-
logicznych (psychologia rozwojowa dziecka) i dydaktycznych, 
zawartych m in. w Konstytucji RP.3, dokumentach Kościoła Ka-
tolickiego4, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lute-
go 1964 (Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.)5 Konwencji 

3  Zob. Art. 48, ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
4  Pismo Św., Katechizm Kościoła Katolickiego, Kodeks Prawa Kanonicznego, dokumenty na-

uczania papieskiego.
5  Zob. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne przepisy prawne dotyczące rodziny, oprac. 

P. Piasecki, Warszawa 1999.
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o prawach dziecka z dnia 20 listopada 2989 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 
120, poz. 526), literaturze fachowej (dydaktycznej i wychowaw-
czej) oraz dobrej praktyce pedagogicznej.

I.2.1. Treść Programu Wychowawczego Szkolnego

Treścią programu są wartości6 ogólnoludzkie: �lozo�czne, in-
telektualne, moralne i informacyjne, niezbędne do odkrywania 
sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami moral-
nymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.

Program jest złożony z trzech części, dostosowanych do wie-
ku ucznia. Pierwsza część (klasa I) dotyczy relacji międzyludzkiej 
„ja – społeczność”. Druga część (klasa II) będzie dotyczyła relacji 
„ja – ty”, a trzecia (klasa III) relacji „ja – ja”. Zaproponowany po-
dział uwzględnia systematyczny rozwój osobowości ucznia, jego 
wzrastanie i dojrzewanie �zyczne i psychiczne oraz postęp w ro-
zumieniu otaczającego świata i siebie samego.

Wartości omówione w części pierwszej (relacja „ja – społecz-
ność”) mają za zadanie pomóc ukształtować postawę życzliwości 
względem innych ludzi.

W części drugiej (relacja „ja – ty”) program kształtuje po-
prawne i moralnie dobre postawy wobec drugiego człowieka 
spotykanego w rodzinie, w szkole, w narzeczeństwie, w małżeń-
stwie etc.

Część trzecia (relacja „ja – ja”) pomaga w poprawnym roz-
poznawaniu swoich zalet, ułomności oraz ukazuje możliwości 

6  „Kształtowanie się jest procesem duchowym wywołanym przez rozbudzony głos wartości 
urzeczywistnionych w wysoce wartościowych i przy tym różnorodnych dobrach kultural-
nych: poznawczych, religijnych, moralnych i estetycznych, a nawet użytecznościowych i 
hedonistycznych”. M. Boczar, Wartości w kulturze czynnikami ukierunkowującymi eduka-
cję (w kontekście pedagogiki B. Nawroczyńskiego), w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjo-
logiczne, red. T. Kukułowicz, M. Nowak, Lublin 1997, s. 157-158. Por. B. Nawroczyński, 
Dzieła wybrane, t. II: Zasady nauczania, Warszawa 1987, s. 90.
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samodoskonalenia się i budowania osobowości nakierowanej na 
dobro, sprawiedliwość, piękno i miłość.

I.2.2. Forma Programu wychowawczego Szkolnego

Forma programu zbudowana jest na zasadzie dokumentu 
spisanego w sposób logiczny, z zastosowaniem zasad ogólnie 
przyjętych w literaturze popularnonaukowej. Specy�ka przed-
miotu wymaga wykorzystania wiedzy oraz doświadczenia sto-
sowanych w programach nauczania, obowiązujących w szkol-
nictwie polskim.

I.2.3. Miejsce realizacji Programu Wychowawczego Szkolnego

Miejscem życia i działalności człowieka jest: dom rodzinny, 
szkoła, praca, miejsce rozrywki, środki masowego przekazu itd. 
Każde z tych środowisk intensywnie oddziałuje  na niego i stwa-
rza możliwość dynamicznego współdziałania.

Ze względu na dydaktyczno-wychowawczy charakter P.W.S., 
miejscem, gdzie proponuje się jego realizację jest szkoła, nato-
miast przestrzeń oddziaływania będzie rozciągnięta na wszystkie 
wspomniane sfery życia i działalności ucznia-licealisty.

II.ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

II.1. Wprowadzenie

Ogólnym metodologicznym założeniem Programu Wycho-
wawczego Szkolnego jest zaproponowanie spójnego projektu 
pracy wychowawczo-dydaktycznej z młodzieżą licealną I, II i III 
klasy. Program przewidziany jest do realizacji w formie jednostek 
lekcyjnych. Na każdy rok nauki szkolnej przewidziano ok. 35 te-
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matów (Wartości), numerowanych liczbami arabskimi. Rozdzia-
ły, podrozdziały numerowane są liczbami arabskimi. Do poszcze-
gólnych zagadnień podawana jest literatura pomocnicza (m.in. 
dokumenty nauczania papieskiego, publikacje fachowe, prasa, 
�lmy, strony internetowe).

Pedagog realizujący P.W.S. może dowolnie wybrać zapropono-
wane tematy, zredukować je lub zmienić, uwzględniając możliwo-
ści czasowe, percepcję uczniów, sugestie rodziców oraz materiały 
dydaktyczne, jakimi dysponuje. Uczniowie mogą wprowadzać 
do P.W.S. swoje sugestie, pomysły i innowacje w zależności od 
ich aktualnych zainteresowań i potrzeb. Dynamiczna współpraca 
pomiędzy nauczycielem a uczniem ma uczynić z P.W.S. skuteczne 
narzędzie formacji moralnej i intelektualnej, realizowanej na te-
renie szkoły oraz w środowisku rodzinnym i społecznym.

Rodzice ucznia mają za zadanie aktywnie włączyć się w reali-
zację P.W.S., aby proces wychowawczy następował w sposób inte-
gralny. Pedagog dostarczy rodzicom, na początku roku szkolne-
go ogólne założenia P.W.S. i jego treść ze szczególnym uwzględ-
nieniem tych części, które dotyczą praktycznej jego realizacji 
w domu rodzinnym.

W ramach omawiania poszczególnych Wartości P.W.S. pro-
ponuje odrębne zadania dla każdej z grup, do której jest adre-
sowany: ZADANIA DLA UCZNIA, ZADANIA DLA NAUCZY-
CIELA, ZADANIA DLA RODZICA.

Zadania dla ucznia polegają na zapoznaniu się z odpowiednimi 
dla omawianej wartości normami i zasadami postępowania. Uczeń 
stara się je usystematyzować i realizować w życiu codziennym.

Zadania dla rodziców polegają na wspólnej z dzieckiem reali-
zacji założeń P.W.S. w środowisku domowym oraz wsparciu na-
uczycieli realizujących program na terenie szkoły. Rodzice bądź 
opiekunowie czynnie uczestniczą w całym procesie wychowaw-
czym. Powinni oni ze szczególnym zaangażowaniem i poświęce-
niem pracować wychowawczo ze swoim dzieckiem.
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Zadania dla nauczycieli i wychowawców (dotyczą również 
dyrekcji szkoły, dydaktyka, pedagoga, psychologa, opiekuna na 
wycieczce, opiekuna na wypoczynku wakacyjnym), którzy mają 
przygotować, zaproponować i realizować P.W.S. w ciągu trzylet-
niego pobytu ucznia w liceum.

II.2. Spójność Programu Wychowawczego Szkolnego

Przy omawianiu kolejnych Wartości można zaproponować 
jeden lub więcej tematów, które będą realizowane jako jednostki 
lekcyjne. W każdym temacie wyróżniamy zasady7, które potwier-
dzają rozpoznaną wartość lub wartości, ich akceptację, czyli przy-
jęcie za swoje oraz ich praktyczne zastosowanie.

Do zasad, wynikających z wartości, należy dostosować od-
powiednie normy postępowania8, dzięki którym czyny ludzkie 
– formalne (wewnętrzne) i materialne (zewnętrzne) – otrzymują 
hierarchię wartości, zostają poddane moralnej ocenie oraz sku-
tecznie funkcjonują.

Zarówno zasady, jak i normy postępowania (działania), wza-
jemnie się przenikają i uzupełniają w procesie realizacji odpo-
wiednich wartości. Wartości, zasady oraz normy postępowania 
tworzą zwarty, wewnętrznie spójny system.

7  „teza, w której treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami; podstawa, na której 
coś się opiera, reguła […] Normy postępowania, uznane przez kogoś za obowiązują-
ce”. Hasło Zasada, w: Słownik języka polskiego, t. III, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 
1981, s. 995.

8  „ustalona, ogólnie przyjęta zasada; reguła, przepis, wzór; w etyce: zasada postępowania, 
dyrektywa wyznaczająca obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji przez 
odwołanie się do odpowiednich ocen i wartości moralnych”. Hasło Norma, w: Słownik 
języka…, dz. cyt., t. II, Warszawa 1979, s. 389-390.
Por. „Norma moralna, norma etyczna, ogólna reguła postępowania, obowiązująca 
w społeczeństwie – we wzajemnych stosunkach między ludźmi. N [orma] m [oralna] 
może mieć charakter ogólnoludzki […] może też być normą obowiązującą tylko w da-
nym społeczeństwie […] N [ormy] m[oralne], podobnie jak normy prawne są przykła-
dem norm aksjologicznych, uzasadnia się je za pomocą odpowiednich ocen”. Hasło Nor-
ma moralna, w: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 264-265.
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II.3. Cel wychowania

Realizując proces wychowawczy należy precyzyjnie określić 
cele podejmowanych działań, aby osiągnąć zamierzony skutek. 
W procesie wychowawczym na szczególnych zasadach dokonuje 
się wymiana idei i wartości. Młody człowiek, wychowany przez 
rodziców, przy pomocy szkoły, wychowawcy, środowiska, ma od-
krywać, poznawać i realizować wartości ludzkie. Ma rozpozna-
wać, kim jest i do czego dąży.

Cele i założenia niniejszego programu są ściśle skorelowane 
z założeniami programu wychowawczego szkoły opracowanego 
przez MEN:

U podstaw programu wychowawczego leży również określona 
�lozo�a, lecz tym razem jest to �lozo�a człowieka, czyli antropo-
logia. Oznacza to, że nauczyciele, autorzy programu, tworzą swoje 
dzieło, nie tylko wykorzystując rozeznanie, kim są konkretne dzieci 
– uczniowie ich szkoły i jakie są ich potrzeby. Pisząc swój program 
wychowawczy, nauczyciele muszą mieć także rozeznanie, kim jest 
człowiek i ku czemu powinien zmierzać jego rozwój.9

W antropologii zaproponowanej w Programie Wychowaw-
czym Szkolnym musi być założona współpraca wszystkich pod-
miotów (ucznia, wychowawcy, rodziny, środowiska), działają-
cych w ramach określonej �lozo�i. W tym wypadku proponuje
się �lozo�ę i antropologię chrześcijańską.

2.3.1. Cel nadrzędny

Celem nadrzędnym Programu Wychowawczego Szkolne-
go jest: „osiąganie przez ucznia pełni rozwoju osobowego, 

9  Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie wychowawczym…, dz. cyt., s. 28.
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przebiegającego w sprzyjającym mu środowisku wychowaw-
czym”10.

Mówiąc o celu nadrzędnym, należy wskazywać na wartości 
z zachowaniem ich hierarchii: miłość, dobro, sprawiedliwość, pięk-
no. Wartości te są osiągane w ciągu całego życia człowieka – od 
urodzenia aż do śmierci. Konieczne jest spojrzenie na człowieka, 
uwzględniające wszystkie etapy jego rozwoju: dzieciństwo, wiek 
młodzieńczy, dojrzałość oraz wiek starczy. Na każdym z tych eta-
pów życie człowieka ma określoną wartość i godność. Należy mówić 
o osiągnięciach, celach, czyli wartościach rozpoznanych, zaakcepto-
wanych i wprowadzanych we własne życie na określonym jego eta-
pie. W tym przypadku – w wieku młodzieńczym, wieku licealisty.

2.3.2. Cele ogólne

Dla ułatwienia procesu wychowawczego można rozróżniać 
w osobowości ucznia wielorakie sfery: sferę �zyczną, uczuciowo-
-emocjonalną, intelektualną, sferę woli i sferę duchową. W od-
niesieniu do każdej z tych sfer wyznaczamy cele ogólne, czyli:
1. ROZWÓJ FIZYCZNY11

2. ROZWÓJ ZDOLNOŚCI POSTRZEGANIA I KOJARZENIA12

3. ROZWÓJ EMOCJONALNY
4. ROZWÓJ INTELEKTUALNY

10  Por. tamże, s. 31. Dokument MEN mówi o celu jako procesie: „osiąganie… przebiegające”. 
Niewątpliwie wychowanie jest procesem rozciągniętym w czasie. Zakładamy tutaj czas 
określony trwaniem nauki w liceum. Proces ten jest dynamiczny, rozwijający się poprzez 
wzajemne przenikanie się relacji międzyludzkich pomiędzy podmiotami. Niemniej jed-
nak mówiąc o celu, powinniśmy założyć etap zakończony, a w tym wypadku – „osiągnię-
cie rozwoju osobowego” na etapie licealnym.

11  „Proces zachodzenia zmian we wzroście i ciężarze ciała oraz w zróżnicowaniu się i funk-
cjonowaniu tkanek i organów ustroju: poziom r[ozwoju] f[izycznego] określa się przez 
pomiar wagi i wzrostu ciała, a także na podstawie kostnienia nasad kości długich nad-
garstka lub mutacji głosu, wyrzynania się zębów i in.”. Hasło Rozwój �zyczny, w: W. Okoń,
Nowy słownik…, dz. cyt., s. 343.
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5. ROZWÓJ MORALNY13

6. ROZWÓJ WOLI14

7. ROZWÓJ DUCHOWY
8. ROZWÓJ SPOŁECZNY15

2.3.3. Cele szczegółowe

Do każdego z wymienionych aspektów rozwoju osobowości 
ucznia można wprowadzić tzw. cele szczegółowe, oparte na: zdol-
nościach, umiejętnościach, sprawnościach, poznawaniu, gotowo-
ści, poszukiwaniu, zainteresowaniach i aktywności.

Nauczyciele powinni wybrać takie cele szczegółowe, które 
w danej szkole jawią się jako szczególnie ważne i zostały wyłonio-
ne w wyniku diagnozy pracy szkoły. Szkoła […] powinna skupić 
wysiłki na tych wybranych celach.16

2.3.4. Cele wychowawcze

Cele wychowawcze wyznaczają odpowiednie zadania wycho-
wawcze, czyli działania szkoły, wychowawcy, rodziców i środowiska.

12  „Możliwość uzyskania spodziewanych wyników przy wykonywaniu danych czynności w 
określonych warunkach zewnętrznych […] z[dolności] mają charakter ogólny […] Do 
z[dolności] ogólnych zalicza się: spostrzegawczość, sprawność myślenia, wyobraźnię, 
pamięć, uwagę  oraz sprawność motoryczną. Rozwój z[dolności] zależy od wrodzonych 
właściwości układu nerwowego, od wpływu kształcenia i wychowania, m.in. od rozwoju 
pozytywnej motywacji, zainteresowań i postaw oraz własnej aktywności jednostki”. Hasło 
Zdolność, w: W. Okoń, Nowy słownik…, dz. cyt., s. 463.

13  „Proces stopniowych zmian zachodzących we wrażliwości moralnej dziecka: w jego sto-
sunku do dobra i zła, do własnych czynów i ich skutków oraz spraw innych ludzi”. Hasło 
Rozwój moralny, w: W. Okoń, Nowy słownik…, dz. cyt., s. 343.

14  „W psychologii zdolność do realizacji określonych czynności, zamiarów i zadań, 
a zarazem powstrzymywania się od innych”. Hasło Wola, w: W. Okoń, Nowy słow-
nik…, dz. cyt., s. 440.

15  Ministerstwo Edukacji Narodowej, O wychowaniu w szkole, red. K. Korab, Warszawa 
1999, s. 13.

16  Tamże, s. 34.
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Zadania zależeć będą od wielu czynników, m.in. od umiejęt-
ności wychowawczych nauczycieli, ich cech osobowościowych, 
zainteresowań, ilości czasu, który są w stanie poświęcić na przy-
gotowanie zajęć. Przede wszystkim jednak muszą odpowiadać 
wiekowi uczniów, czyli powinny być dopasowane do poziomu 
ich dojrzałości psychicznej.17

II.4.  REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 
SZKOLNEGO

Program Wychowawczy Szkolny powinien być realizo-
wany przy wzajemnej zgodzie, porozumieniu, współpracy 
wszystkich podmiotów: uczniów, rodziców, wychowawców 
oraz takich instytucji, jak: wspólnoty wyznaniowe (Kościół 
Katolicki dla młodzieży wyznającej wiarę katolicką), organi-
zacje społeczne, młodzieżowe (harcerstwo), sportowe, orga-
nizacje samorządowe oraz inne funkcjonujące prawnie i le-
galnie w RP.

II.4.1. Realizacja w szkole

Przygotowany, udokumentowany i zatwierdzony P.W.S. po-
winien zostać zaproponowany uczniom danej klasy w formie 
pisemnej, wzbogacony o wyczerpujący komentarz wychowawcy 
danej klasy.

Konfrontacja propozycji P.W.S. z rzeczywistością ma uwzględ-
nić możliwości szkoły, możliwości i zdolności uczniów, ramy cza-
sowe, kondycję psycho�zyczną wszystkich podmiotów oraz środ-
ki materialne pozostające w ich dyspozycji.

17 Tamże, s. 39.
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Realizacja w klasie

Podstawowym miejscem oddziaływania i realizacji P.W.S. 
jest klasa, zespół uczniów o podobnych wiekowo cechach roz-
wojowych, zorganizowanych w grupach zainteresowań i działań. 
Ma on za zadanie wspólnie zdobywać formację moralną, wiedzę 
w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz umiejętności nie-
zbędne w życiu człowieka.

2.4.2.1. Grupy zainteresowań i działań 

Na początku roku szkolnego uczniowie w klasie zostają po-
dzieleni na poszczególne grupy zainteresowań i działań. Każda 
z grup powinna wykazać zainteresowanie danym tematem (War-
tością) i we właściwy sobie sposób wspólnie go przygotować, re-
alizować, przedstawić, omawiać, a nawet inscenizować i �lmo-
wać. Zakłada się pełną dowolność przy wyborze zainteresowań 
i działań. Powinien on jednak uwzględniać perspektywę przy-
szłego wyboru kierunku studiów uniwersyteckich.

P.W.S. sugeruje niektóre z możliwych grup zainteresowań 
i działań:
1. Dyscyplinarna (samorząd klasowy) – współpraca z dyrekcją 

oraz rodzicami, kontrola pracy poszczególnych grup, koordy-
nacja działań.

2. Filozo�czna – prezentacja podłoża �lozo�cznego tematu.
3. Teologiczna – prezentacja wartości religijnych zawartych 

w temacie.
4. Filmowo-medialna – wyszukiwanie i prezentowanie materiałów 

�lmowych, radiowych, ilustrujących omawiany temat (wskaza-
ne również tworzenie własnych materiałów tego typu).

5. Historyczna – przedstawienie podłoża historycznego określo-
nego tematu.
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 6. Informacyjna – wzbogacanie tematu o najnowsze dane 
(np. legislacja dotycząca danego zagadnienia w różnych 
krajach, opinia społeczna na dany temat, publikacje pra-
sowe etc.).

 7. Literacka – prezentacja utworów literackich (fraszki, afo-
ryzmy, wiersze) związanych z tematem; również własnych 
(wskazana współpraca z grupą teatralną).

 8. Muzyczna – wzbogacenie lekcji utworami muzycznymi.
 9. Naukowa – w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych: ana-

liza i prezentacja osiągnięć nauki, a także historii nauki 
w omawianym temacie (w tym zakresie wskazana ścisła 
współpraca z grupą historyczną).

10. Psychologiczno-socjologiczna – prezentacja zagadnień psy-
chologicznych i socjologicznych, a także zmiany postrzegania 
tych zagadnień w określonym temacie na przestrzeni dzie-
jów (w tym zakresie również wskazana jest ścisła współpraca 
z grupą historyczną),opracowywanie i analiza ankiet i badań 
socjologicznych.

11. Sportowo-turystyczna – tworzenie gier i zabaw związa-
nych z tematem, proponowanie i planowanie tras wycie-
czek.

12. Teatralna – uatrakcyjnienie lekcji przez odgrywanie małych 
przedstawień teatralnych (skecze, scenki, teatr alternatywny) 
również według własnego pomysłu.

W zależności od zainteresowań, liczby uczniów oraz możli-
wości materialnych do poszczególnych grup mogą należeć zespo-
ły: jedno-, dwu- i wieloosobowe.

Wychowawca będzie odpowiednio przygotowywać i ukie-
runkowywać poszczególne zespoły na zdobywanie i selekcję ma-
teriałów, tak, by prezentowały swoje osiągnięcia na forum klasy 
czy szkoły. Konieczna będzie współpraca z rodzicami przy odpo-
wiednim ocenianiu i dokonywaniu korekty materiału.
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II.4.2. Realizacja P.W.S. w domu rodzinnym

Rodzice ucznia bądź jego opiekunowie mają za zadanie po-
znać zaproponowany P.W.S., przekazać na jego temat swoje uwa-
gi, propozycje oraz dokonać odpowiedniej korekty. Tematy aktu-
alnie omawiane na lekcjach w szkole powinny być przemyślane, 
przedyskutowane i – jeśli to możliwe – realizowane w domu ro-
dzinnym.

Rodzice powinni być w stałym kontakcie ze szkołą, ze wszyst-
kimi podmiotami wychowującymi, a w szczególny sposób współ-
pracować z wychowawcą klasy. Okresowo, dla rodziców, należy 
przeprowadzać ankiety anonimowe, ściśle związane z treścia-
mi zawartymi i wprowadzanymi przez Program Wychowawczy 
Szkolny.
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s. Agata Bieleś FSK

„Przypatrzcie się powołaniu waszemu”*

Kiedy poproszono mnie o przygotowanie konferencji, re�ek-
sji na temat powołania, ogarnęło mnie przerażenie, z drugiej 

zaś strony, chęć sprostania temu zadaniu.
Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. 

Każdego z nas Bóg wybrał i powołał do łaski i chwały. Każdy 
z nas jest jedyną i niepowtarzalną istotą umiłowaną przez Niego. 
Istnieniem, wobec którego Bóg ma swój plan i któremu powierzył 
jakąś misję do spełnienia. A wszyscy powołani jesteśmy przede 
wszystkim do miłości i świętości.

Stoję tu przed Wami z głębokim przeświadczeniem, że to ra-
czej ja powinnam Was prosić o podzielnie się swoimi doświad-
czeniami, codziennym zmaganiem i trudnym szukaniem nadziei. 
To Wy możecie przekazać i nauczyć mnie więcej, niż ja Was.

Ale mogę Was prosić, abyście wysłuchali mojego świadectwa, 
mojego poszukiwania drogi do serc i umysłów dzieci, których 
wprawdzie nie urodziłam, ale dla których uczyłam się stawać 
matką dzień po dniu. Starając się zrozumieć ich różnoraką sła-
bość, odkrywałam własną niemoc, a zarazem zachwyt nad pro-
stotą i przesłaniem ich serc.

To dzieci pozwalały mi odkrywać moje powołanie, które-
go istotą jest dzielenie ich życia. Uczyły mnie, że nie potrzebują 
współczucia i litości. Niewidome dzieci ukazały mi tę uniwer-

Z  TYFLOLOGICZNEJ TEKI

*  Re�eksja autorki zaprezentowana podczas spotkanie niepełnosprawnych w Krzeszo-
wie 1.09.2007 r.
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salna prawdę, że jedyne, czego pragniemy, czego pragnie każdy 
z nas, to kochać i być kochanym.

Od wielu lat zadaję sobie pytanie o sprawność i niepełno-
sprawność. Kto kim jest? Czy zależność od wózka, białej laski, czy 
zdolność innego rozumowania musi nas szeregować i ustawiać 
w kategoriach sprawności lub jej braku?

Od ponad trzydziestu lat związana jestem z miejscem szcze-
gólnego cierpienia i szczególnej radości, z Dziełem wyrosłym 
z cierpienia, kruchości i kalectwa.

Laski, Zakład dla niewidomych dzieci – Dzieło matki Elżbie-
ty Róży Czackiej. Hrabianka Róża w wieku 22 lat straciła wzrok. 
Niepełnosprawna młoda kobieta u początku swego życia pogrą-
żona w ciemności �zycznej potra�ła dostrzec światło łaski. Śle-
potę, swoje kalectwo i ograniczenia z tego wynikające odczyta-
ła nie jako przekleństwo, lecz jako dar. Znamienne są jej słowa: 
„Szczęście, jakie znalazłam w moim kalectwie, pragnęłam prze-
lać na innych niewidomych”. Można postawić pytanie: Czy Matka 
Czacka, Założycielka Zakładu dla Niewidomych i Zgromadzenia, 
to osoba niepełnosprawna?

W ciągu minionych lat opuściło Laski setki niewidomych. 
Wielu z nich ukończyło szkołę średnią, studia wyższe, wielu zało-
żyło rodziny i wychowuje dzieci i często też wnuki. Wielu mamy 
wśród nich muzyków, masażystów, informatyków, �lologów. 
A ja? Nie gram na żadnym instrumencie, śpiewam raczej tylko 
dla siebie, a komputera używam na bardzo podstawowym pozio-
mie. Poznałam rodziny, w których niewidome matki powinny być 
stawiane za wzór umiejętności organizacji, utrzymania porząd-
ku i radzenia sobie w życiu, sprostania obowiązkom z wycho-
waniem widzących dzieci, z zakupami i wysoce matematyczną 
kalkulacją: jak utrzymać rodzinę od pierwszego do pierwszego 
następnego miesiąca. Znam też wielu „sprawnych”, wykształco-
nych ludzi, którzy nie radzą sobie z dziećmi, nie nadążają z po-
rządkami i którym często �nansowo pomagają rodzice.
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Ot! Sprawni i niepełnosprawni!
Jakże często i łatwo dokonujemy klasy�kacji i wartościowa-

nia, a często wystarczy dobre oprzyrządowanie, a wnet szanse się 
wyrównują. 

  
Ostatnie dziesięć lat spędziłam w Indiach, w kraju pięknym 

i pod każdym względem niezwykłym. W nowych warunkach, 
w kraju innej kultury, klimatu, języka, a raczej języków, i wszyst-
kiego odmiennego od tego, w czym wzrastałam i czułam się bez-
pieczna. Jakże często tam doświadczałam swojej niepełnospraw-
ności i zależności. Do końca mojego pobytu nasze niewidome 
dzieci, często też te upośledzone, tłumaczyły mój angielski na 
kannada, tamil, konkoni czy urdu. Muniamma, dziewczynka ze 
znacznym upośledzeniem umysłowym, włada biegle trzema ję-
zykami, a z wieloma innymi sobie radzi. W chwilach szczegól-
nej miłości do mnie mówiła: „Dzień dobry siostro” lub „Szczęść 
Boże”, a mała Tesi już po kilku dniach pobytu u nas powtarzała 
rano z łóżeczka: „Dzień dobry, (ś)liczna moja!”. W Kotagiri, w gó-
rach Tamil Nadu, nasze upośledzone niewidome dziewczęta uczą 
się dziewiarstwa i wyplatania koszyków. Są w tym doskonałe. 
W partnerskim stosunku do siebie służyłyśmy sobie nawzajem 
w wielkiej radości i miłości. Tak bardzo sprawdzało się w co-
dziennym życiu to, co Jean Vanier napisał w książce „Odkryć na-
sze człowieczeństwo na nowo”.

Powiedział on między innymi: „W swej najgłębszej istocie 
wszyscy jesteśmy tacy sami, jaki by nie był nasz wiek, nasza płeć 
i rasa, kultura, wyznanie, nasze upośledzenia i ograniczenia. 
Wszyscy mamy serca podatne na zranienia, które pragną jedynie 
być kochane i uznane. Aby rozwijać nasze dary, wszyscy potrze-
bujemy tego, aby nasza niepowtarzalna i ukryta wartość została 
uznana. Każda istota ludzka, jakkolwiek byłaby maleńka, słaba, 
ma w sobie coś wyjątkowego, co przynosi ludzkości”. 
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Ojciec Święty, Benedykt XVI, mówi: „Nie jesteśmy przypad-
kowym, pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy 
z nas jest owocem zamysłu Bożego”

Jeżeli spojrzymy na drugą osobę przez pryzmat „zamysłu 
Bożego”, przez pryzmat jego niepowtarzalności, staniemy się 
partnerami, odkryjemy, że powołaniem tych, których uważamy 
za słabych, chorych czy upośledzonych, tych, których jakże czę-
sto uważamy za przedmiot naszej troski, że ich powołaniem jest 
obudzić w nas Boże spojrzenie na godność osoby, na odkrycie 
Bożego daru w nas.

Właściwe dla naszych czasów szalone tempo życia, zmateria-
lizowanie i obniżona wrażliwość na to co Boże, sprawia, że życie 
staje się bezustannym wyścigiem, podczas którego skupiamy się 
na współzawodnictwie, na potrzebie sukcesu i posiadania. Obec-
ne społeczeństwa w dużej mierze dążą do a�rmacji osób moc-
nych, przedsiębiorczych i skutecznych. Często główną wartością 
jest młodość, spryt, sprawność �zyczna i intelektualna warunku-
jąca szybkość działania.

I w takim właśnie świecie przychodzi nam żyć i towarzy-
szyć osobom starym, chorym, sprawnym inaczej. Nasz świat, 
choć spycha niepełnosprawnych na margines, musi zaakcep-
tować prawdę, że choroba i cierpienie są stałymi elementami 
naszego życia, że ci mocni, silni i wydajni dziś, jutro mogą 
potrzebować pomocy i akceptacji ze strony innych. Spotyka-
łam w Bangalore, wielomilionowym mieście na południu In-
dii, młodych ludzi, którzy nie wytrzymali tempa i konkurencji 
w swoich firmach, nie wytrzymali rywalizacji i współzawod-
nictwa. Na skutek udaru mózgu przestali mówić. Spotykali-
śmy się na terapii mowy. Ja z moimi spastycznymi dziećmi, 
które szczęśliwe, z radością wchodziły w świat pojedynczych 
słów, i ci młodzi mężczyźni ze świadomością utraty mowy 
i zrujnowanym życiem. 
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Kruchość naszej egzystencji i często nieprzewidywalne zmia-
ny w życiu ukazują nam konieczność wzajemnego szacunku i ak-
ceptacji.

Są to re�eksje, które nasuwają mi się często w tym naszym
wspólnym kroczeniu przez życie. Jakże wielką i znaczącą rolę 
odegrali w nim mali, niepozorni, niezauważani przez świat boha-
terowie, głoszący swym ukrytym życiem najważniejsze wartości.

Gdy rozpoczynałam pracę w laskowskim przedszkolu, by-
łam osobą daleką od Kościoła i Bożego widzenia rzeczywisto-
ści. Dzieci wprowadziły mnie �zycznie – tak po prostu za rękę – 
i duchowo do Wspólnoty Kościoła. Niewiele rozumiejąc z istoty 
Eucharystii, widziałam i czułam, że dla nich to ważne wydarze-
nie. To samo ponownie przeżyłam w Indiach, gdy nasze niewido-
me hinduskie, muzułmańskie i chrześcijańskie dzieci – zawsze na 
zasadzie dobrowolności – chodziły do Kościoła. Ich umysły nie 
ogarniały Eucharystii, a czyż nasze ją ogarniają!? Ale intuicyjnie 
sercem rozumiały, co znaczy Komunia, Komunia Serc. 

Pierwszym na liście moich kierowników duchowych był Ma-
ciek. Sześcioletni, sparaliżowany niewidomy przedszkolak, ogra-
niczony umysłowo z nieograniczonym ładunkiem radości, miło-
ści i zaufania. Każdy dzień z Maćkiem to była radosna przygoda, 
dar Boga i wspólne przeżywanie codzienności. 

Cieszę się, że moi mali i więksi przewodnicy i nauczyciele 
przeżywają swoje życie nie tylko w cierpieniu, ale też w głębo-
kiej, często też entuzjastycznej radości. Że przeżywają swoje ży-
cie, niektórzy z nich krótkie, całą pełnią, całym swoim jestestwem 
i godnością dzieci Bożych.

Niewypowiadane zbyt głośno moje pytania o sens cierpienia, 
o najważniejsze wartości w życiu, o Boga, o świat, drążyły umysł 
i serce, aż wydrążyły moją drogę do Boga w pierwszej Komunii 
Świętej, a potem drogę do Zgromadzenia.

Praca z naszymi dziećmi dawała poczucie realizacji powoła-
nia, dawała radość i satysfakcję. 
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Gdy zaczęło już być pewnie i wygodnie, w naszym życiu poja-
wiła się nagle Małgosia. Mała, niezwykle sprawna istota, upajająca 
się nowym życiem w internacie. Kochała życie i czerpała z niego 
pełnymi garściami. Każdy spotkany człowiek był ważny i godny 
zapamiętania. Małgosia uczyła nas akceptacji ludzi takimi, jakimi 
są. Nieważne, kim byli i jakie piastowali stanowisko. Tak samo na 
serio rozmawiała z upośledzoną sprzątaczką jak z misjonarzem 
z Indii czy dyrektorem Polskiej Telewizji. Szybko stała się centralną 
osobą w grupie i w całych Laskach. Rozbrajała nas chęcią dorów-
nania dziewczętom we wszystkim: w dyżurach, zabawach, które 
często inicjowała. A przecież wszystko to wypływało z mroku i ci-
szy, bo wśród tego od wczesnego dzieciństwa upływało jej życie. 

Małgosia pozbawiona była czterech zmysłów: wzroku, słuchu, 
powonienia i smaku. A jednak zadziwiała nas codziennie. Gdy 
w wieku czterech lat straciła słuch, była już niewidomą od dwóch 
lat. Ten czteroletni brzdąc sam wymyślił swój sposób komuniko-
wania się z innymi. Małgosia kładła swoją „widzącą” rączkę na 
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krtani osoby, z którą roz-
mawiała i „odsłuchiwa-
ła” każdą głoskę, łącząc 
je natychmiast w wyrazy, 
zdania, opowieści. To był 
żywioł. Urocza, trochę 
śmiesznie kiwająca się na 
boki na lekko rozstawio-
nych nogach, z głową do 
góry, mała dziewczynka, 
która zdobywała świat 
i ludzkie serca. Czy była 
ładna? Dla nas tak! Za-
dbana, staranna, dbająca 
o estetykę własnego wy-
glądu. Małgosia miała 
piękne ręce, dłonie ru-
chliwe, myślące, słuchające. Geniusz jej komunikacji ukryty był 
w dłoniach. Jej dłonie były zawsze adekwatne do sytuacji. Słucha-
ły, żartowały, pytały.

Była uroczym, radosnym przewodnikiem wiary. Jej wiara była 
mocna, konkretna, niezachwiana, nie-wątpliwa. Bóg jest, Jezus 
kocha, Maryja Matka towarzyszy, Aniołowie strzegą. Żadnych 
złudzeń, sto procent pewności. Słuchałam, patrzyłam i poddawa-
łam się jej nauce. Przy niej nie wypadało być letnim.

I na koniec dla umocnienia wiary przyszły Indie. Wymarzo-
ne, wymodlone egzotyczne Indie w ubogiej, prostej, zwyczajnej 
codzienności. W służbie najbardziej potrzebującym nas niewi-
domym dzieciom z bardzo biednych rodzin i sierocińców Mat-
ki Teresy. Wśród nich były nasze specjalne: Shilpa, Veerabadh-
ra-Apush, Narsamka, Rathna, Tommi, Schola...Sytuacja takich 
dzieci jest najczęściej tragiczna. Odrzucone w rodzinach, często 
wręcz wyrzucone, najczęściej tra�ają do domów dziecka, gdzie
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brak jakiejkolwiek stymulacji czyni je osobami o sprzężonym ka-
lectwie. W naszym domu- Jyothi Seva, dzięki ciągłej stymulacji 
prowadzonej przez wszystkich: dorosłych i dzieci, wiele z nich 
z głębokiego zaniedbania doszło do poziomu, który umożliwił 
rozpoczęcie nauki w szkole. Każde z nich godne jest opracowania 
oddzielnej biogra�i, opisu drogi ich życia w trudzie wzrastania, 
w odrzuceniu, a w końcu radości akceptacji i umiejętności wza-
jemnego obdarowywania się sobą.

Wśród najbardziej poszkodowanych przez los, najsłabszym 
i najbardziej specjalnym jest Tomi – osierocony, spastyczny, nie-
widomy, głęboko upośledzony chłopczyk. Przybył do nas jako 
trzy i pół latek, wyglądający na półtoraroczne, bardzo uszkodzo-
ne dziecko. Lekarza nie rokowali zbyt optymistycznie. W dodat-
ku częste ataki epilepsji wyniszczały jego kruchy organizm. 
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I tu zaczyna się realizacja powołania Tomaszka. Wespół 
z powołaniem Rathny, Narsami, Jessi, Nirmali. Tomaszek, 
który nie może nic, nie mówi, nie widzi, nie używa rąk, nie 
chodzi, nawet nie siedzi, sam uczy nas nie tylko tego, jak się 
nim opiekować. Przy nim odkrywałyśmy swoje umiejętności, 
nowe cechy własnego charakteru i nasze słabości. Przy Tom-
ku, Rathnie, Narsamce uczyłyśmy się bogactwa komunikacji 
pozawerbalnej, uczyłyśmy się języka ciała. Tomek jest w stanie 
nam wiele powiedzieć. Znamy jego ulubione potrawy, muzy-
kę. Wiemy, kiedy naprawdę jest nieszczęśliwy, a kiedy nas po 
prostu nabiera.

Cudownie jest patrzeć na radosne buzie dzieci, które uważa-
ne są za głęboko upośledzone i których egzystencję określa się 
na poziomie wegetacji. Przecież to nieprawda! W każdym istnie-
niu pulsuje życie i każde z nich możemy uczynić pełnym radości 
i szczęścia lub sprawić, że będzie istotą nieszczęśliwą.

W Tomku głęboko przeżywałam momenty z życia Jezusa. 
Kruchość i dzieciństwo Jezusa, prostota i zaufanie Boga Ojca 
w powierzeniu swego Syna w ludzkie ręce – to objawienie Tajem-
nicy Wcielenia. W Tomku Słowo stawało się Ciałem. Jakże często 
zmęczona uciekałam do pokoju maluchów, by wziąwszy Tomka 
na ręce, usiąść i odpocząć. Przyjdźcie do mnie utrudzeni, a ja was 
pokrzepię. Tomka spastyczność i przykucie do łóżka, to codzien-
ne krzyżowanie umęczonego ciała.

Tomek uczył mnie, czym w swej istocie jest bezwarunko-
wa Miłość Boga. Pokochałam Tomaszka, mimo że nie mógł 
w żaden sposób, nawet gestem odwzajemnić tej miłości. Nie był 
w stanie powiedzieć czegokolwiek, nie mógł się przytulić. Tak 
właśnie, ale nieporównanie bardziej, kocha Bóg. Bezwarunko-
wo, nie oczekując niczego, kocha mnie dla mnie samej, dlatego, 
że jestem.

Wokół Tomaszka, Rathny, Narsanki gromadziliśmy się na 
wspólnej modlitwie, na wspólnych rozmowach czy śpiewaniu. 
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To one, te słabe, okazywały się ogniwem scalającym, centrum, 
w którym przeżywaliśmy ducha wspólnoty i Komunię Serc.

Tomaszek jest już duży, ma 15 lat. Siostry przysyłają mi 
zdjęcia młodzieńca, który żyje pełnią życia i radości. Jego mi-
sja trwa.

Każda z postawionych na mojej drodze osób, małych czy du-
żych osób niepełnosprawnych, a raczej sprawnych inaczej, wnio-
sła w moje życie coś jedynego i niepowtarzalnego, wartość, bez 
której moje życie byłoby uboższe, wartość, dzięki której i ja mogę 
wypełnić moją jedyną i niepowtarzalną misję. Tak jak oni wypeł-
niają swoją.

Nieustannie dziękuję Bogu za dar Małgoś, Tomków, Maćków 
i Scholek. Ich obecność wśród nas czyni życie bardziej ludzkim, 
jasnym i pięknym.
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Włodzimierz Leśniak

Kilka podstawowych uwag
z życia niewidomych

Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony corocz-
nie 15 października stanowi okazję do przybliżenia spo-

łeczeństwu kilku spraw związanych ze środowiskiem niewido-
mych. Czym dla niewidomych jest biała laska? Jest na pewno 
przewodnikiem, w pewnym sensie drogowskazem oraz takim 
cichym przyjacielem. Umiejętne, a więc dyskretne, kulturalne 
posługiwanie się białą laską umożliwia niewidomym dotarcie 
do określonego celu: pracy, sklepu, poczty, kościoła itp. Daje im 
pewne poczucie bezpieczeństwa. Niewidomych widać na ulicy, 
w środkach komunikacji, w miejscach publicznych. Bo tak samo 
jak ludzie widzący, niewidomi mają swoje radości, zmartwie-
nia, potrzeby cywilizacyjne. Biała laska jest również dla widzą-
cych znakiem obecności osoby niewidomej, być może właśnie 
w tym momencie oczekującej konkretnej pomocy. Niewidomi 
i widzący żyjąc razem, stanowią wspólnotę na wsi, w dzielnicy, 
w mieście. Pamiętajmy o wzajemnej życzliwości, uprzejmości, 
a przede wszystkim o szczerym uśmiechu, bo uśmiech zbliża 
ludzi do siebie, a życie czyni łatwiejszym. Słowa te kierowane 
są szczególnie do niewidomych, jakże często korzystających 
z pomocy ludzi widzących. 

Niewidomy z białą laską to wizerunek człowieka zrehabilito-
wanego, coraz częściej wszechstronnie wykształconego. Możli-
wości dostępu do wiedzy w   najszerszym znaczeniu tego słowa są 
dzisiaj ogromne. A to za sprawą osiągnięć elektroniki i techniki. 
Należy jednak pamiętać, że droga do współczesnych osiągnięć 
była długa i żmudna. Bez posługiwania się mową, bez przeka-
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zywania doświadczenia i myśli nie byłoby rozwoju człowieka, 
kultury, religii, społeczeństwa, nauki. Dopóki nasi przodkowie 
posługiwali się prawie wyłącznie językiem mówionym, niewido-
mi nie różnili się pod względem możliwości komunikacji z resztą 
społeczeństwa. Człowiek pozbawiony wzroku, jeżeli był odpo-
wiednio utalentowany, mógł zostać mówcą, bardem, śpiewakiem. 
Tak było w czasach, w których mało kto umiał czytać, a książki 
trzeba było przepisywać gęsim piórem. 

W połowie XV wieku Jan Gutenberg wynalazł druk. Od tego 
czasu pismo stało się coraz bardziej dostępne. Niestety niewi-
domi czytać i pisać nie mogli. Francuz Valentin Haüy w 1784 
roku założył pierwszą szkolę dla niewidomych w Paryżu i wyna-
lazł sposób tłoczenia wypukłych liter na grubym papierze. Nie-
miec J. W. Klein w roku 1807 usprawnił to pismo, wprowadzając 
zamiast wypukłych liter liniowych litery wypukłe pisane linią 
punktową. Były one lepiej wyczuwane dotykiem. Charles Bar-
bier, kapitan angielski, w 1815 r. przekazał niewidomym swój 
system pisma punktowego oparty o sześć pionowych kolumn 
i pięć poziomych. Ludwik Braille, żyjący w latach 1809-1852, 
ociemniały we wczesnym dzieciństwie, wykorzystał punkt jako 
znak najlepiej wyczuwalny dotykiem i uprościł system, zmniej-
szając liczbę punktów do sześciu. Od tego momentu można już 
było pisać i czytać nuty, rozwiązywać zadania matematyczne, 
�zyczne i chemiczne. Niewidomy mógł czytać i pisać książki.
Mimo to wynalazek Braille’a nie od razu został uznany. Specja-
liści od nauczania niewidomych nie chcieli zaakceptować pisma 
punktowego, bo było ono inne od tego, którym posługiwali się 
ludzie widzący. Poszukiwania systemu zapisu dla niewidomych 
trwały nadal. Trzeba stwierdzić, że z wyjątkiem wynalazku Lu-
dwika Braille’a nie miały one większej wartości, gdyż pisma te 
trudno było wyczuć i nie można było pisać bez drukarni. Dla-
tego system Ludwika Braille’a zwyciężył i królował do połowy 
XX wieku niemal bezkonkurencyjnie. 
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Kolejnym udogodnieniem w zapisie słowa dla niewidomych 
było wykorzystanie magnetofonu. Nie jest to typowe pismo, lecz 
teksty nagrane na taśmę magnetofonową są łatwo dostępne dla 
niewidomych. Posługując się magnetofonem, można nagrywać 
teksty dużego formatu. Trudno jest jednak nad nimi pracować, 
poprawiać, zmieniać, uzupełniać. Ten sposób zapisu wszedł do 
powszechnego użytku za życia wielu z nas.

Ostatnim wynalazkiem stwarzającym niewidomym nieogra-
niczone możliwości dostępu do słowa pisanego jest komputer 
wyposażony w skaner, mowę syntetyczną, monitor brajlowski. 
Komputer umożliwia niewidomym posługiwanie się pismem 
równie efektywnie jak posługują się nim ludzie widzący. Kom-
puter umożliwia dostęp do literatury, ułatwia pracę z tekstem 
i korzystanie z nieprzebranych zasobów Internetu. Pomimo dyna-
micznego rozwoju, komputeryzacji oraz nowoczesnych technik 
przekazywania i pogłębiania wiedzy, pismo punktowe Ludwika 
Braille’a jest na tyle genialne, że w najbliższej przyszłości nic mu 
nie zagraża. Owszem, elektroniczne urządzenia mogą przyczynić 
się do poprawy jakości druku oraz zwiększenia nakładu wydawa-
nych książek i czasopism. Tysiące niewidomych na całym świecie 
posługuje się tym wynalazkiem, pisząc listy, sporządzając notatki, 
ucząc w szkołach itd. 

Obraz współczesnego niewidomego powinien wyglądać mniej 
więcej tak: niewidomy wszechstronnie zrehabilitowany, porusza-
jący się z białą laską, nieustannie rozwijający swój intelekt. W tym 
mają dopomóc: pismo Braille’a oraz nowoczesne zdobycze tech-
niki. Rzecz w tym, że nie zawsze można zaspokoić te aspiracje. 
Trzeba w przyszłości uczynić naprawdę wszystko, aby niewido-
mi przy swoich skromnych zasobach �nansowych mogli bardziej
powszechnie korzystać z dobrodziejstw wiedzy i techniki. My nie 
chcemy pozostawać w tyle za społecznością ludzi widzących. To 
gorący apel do ludzi o wrażliwym sercu, aby pamiętali o nas, nie-
widomych. My potra�my być wdzięczni za okazane nam dobro.
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KONTAKTY  Z  ZAGRANICĄ

Adelina Scovil

„Głos młodych 
– wyjść naprzeciw różnorodności w edukacji”

16 i 17 września 2007 roku, odbyła się w Lizbonie konfe-
rencja krajów Unii Europejskiej dotycząca edukacji osób 

niepełnosprawnych. Wzięło w niej udział około stu młodych de-
legatów wraz z opiekunami. Polskę reprezentowały trzy osoby: 
Basia Leszczyńska z Technikum dla Niewidomych w Laskach, 
Filip Zagończyk, absolwent Lasek, obecnie student dziennikar-
stwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Aleksandra Jazowiecka 
z I Społecznego Liceum „Bednarska” w Warszawie.

Pierwszego dnia młodzi uczestnicy konferencji mieli za zada-
nie – w trzech grupach roboczych reprezentujących różne typy 
instytucji edukacyjnych: szkoły zawodowe, średnie ogólnokształ-
cące i szkolnictwo wyższe – odpowiedzieć na trzy pytania posta-
wione przez organizatorów konferencji:
1. Co się w ostatnich latach poprawiło, a co jeszcze musi się po-

prawić w dziedzinie edukacji osób w Twojej sytuacji?
2. Jakie jest Twoje zdanie na temat przyjmowania osób niepełno-

sprawnych do szkół masowych?
3. Jakie główne bariery musiałyby zostać usunięte, aby w przy-

szłości mogły się spełnić Twoje plany w dziedzinie wykształ-
cenia, życia zawodowego i osobistego? 
Wnioski z dyskusji przeprowadzonych w poszczególnych 

grupach zostały następnego dnia przedstawione przez reprezen-
tantów poszczególnych grup w Parlamencie Republiki Portugalii 
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w obecności Prezydenta Republiki, Ministra i Wiceministra Edu-
kacji, Przewodniczącego Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji 
Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami oraz przedstawicieli Komisji 
Europejskiej.

Podniesiono kwestie konieczności szkolenia nauczycieli 
w dziedzinie postaw i profesjonalnych, specjalistycznych umie-
jętności, dostosowania metod nauczania do potrzeb osób 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do�nansowania szkół,
tak aby mogły być wyposażone w urządzenia i pomoce służą-
ce skutecznemu kształceniu. Poruszono sprawę dostępności 
budynków, wind i pomieszczeń, a również informacji. Mówio-
no o potrzebie przebudowania mentalności społecznej i walce 
z przesądami, które powinny stanowić pierwszy krok na drodze 
do kształcenia zintegrowanego. Żadne bowiem środki material-
ne, ani profesjonalizm nauczycieli i metod kształcenia, nie zre-
kompensują młodym ludziom ewentualnego odrzucenia przez 
rówieśników.

Poza młodzieżą, która przyjechała na tę konferencję, po-
konując po drodze w całym swoim niedługim jeszcze życiu 
niezliczone trudności i ograniczenia, dodatkowym „boha-
terem” tego spotkania był język. Pomagając reprezentantom 
poszczególnych grup sformułować ostateczne wnioski na 
uroczystą sesję parlamentarną, moderatorzy starali się ocalić 
autentyczne sformułowania indywidualnych uczestników dys-
kusji w szacunku dla ich podmiotowości. Uderzał, co rzadkie, 
nienapuszony, pełen treści i empatii styl wypowiedzi wysokie-
go szczebla polityków i urzędników unijnych, świadczących 
o dużej wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych..
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Artur Scisłowski

4. Międzynarodowy Obóz Tandemowy
dla Niewidomych i Słabowidzących

12.-19.10.2007 – Königs Wusterhausen

Thomas Nikolai jest osobą słabowidzącą, dziennikarzem 
pracującym w Niemieckim Związku Niewidomych i Słabo-

widzących (Deutsches Blinden- und Sehbehindertenverband). 
Swój wolny czas oraz urlopy poświęca na organizację i prowadze-
nie obozów i wypraw tandemowych dla niewidomych. Jak sam 
mówi, chciałby rozpropagować tę formę turystyki w Niemczech 
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i innych krajach europejskich. Potrzeba do tego zaangażowanych 
ludzi, tandemów i pieniędzy od sponsorów. Do tej pory wraz 
z żoną Iloną zorganizował dwie wyprawy: Berlin-Ateny 2004 
i Berlin-Sankt Petersburg 2006 oraz cztery obozy tandemowe. 
O tym czwartym obozie pragniemy Państwu opowiedzieć. 

Uczestnicy z 7 krajów – ponad 350 kilometrów po branden-
burskich lasach i wiele dodatkowych atrakcji – tak w skrócie 
można by to opisać.

Naszą podróż rozpoczęliśmy, wyruszając pociągiem z War-
szawy w piątek, 12. października, o 7.25 rano. Nie był to naj-
szczęśliwszy termin z uwagi na to, że na ten dzień zapowiedziano 
strajk niemieckich kolejarzy. Jednak byliśmy dobrej myśli i jak się 
okazało, dojechaliśmy bez przeszkód do Königs Wusterhausen 
położonego około 40 km. na południowy wschód od Berlina.

Szkoła dla niewidomych w KW („ka-we”, bo tak w skrócie mówi 
się na to 33 tysięczne miasteczko), to malownicze miejsce. Stare 
budynki z ciemnej czerwonej cegły w otoczeniu parkowych drzew 
i rzeźba przedstawiająca chłopca puszczającego żaglówkę tworzą 
wyjątkowy nastrój. Przez tydzień była to nasza baza noclegowa.

Grupa obozowiczów liczyła około 30 osób. Byli w niej Es-
tończycy, Litwini, Łotysze, Niemcy, Rosjanie, Słowacy no i oczy-
wiście Polacy, czyli my. Opiekunowie: Dorota Szczepkowska 
i Artur  Ścisłowski oraz uczniowie: Marcin Feliga i Krzysztof Kuż-
dżał. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że pani Dorota wraz 
z dwoma uczniami, Karolem Kowalskim i Piotrem Siedlanow-
skim reprezentowali nasz Ośrodek także podczas zeszłorocznego 
obozu tandemowego.

Ten obóz zapowiadał się również bardzo ciekawie. Oprócz 
wycieczek rowerowych pan Thomas Nikolai przygotował nam
wiele dodatkowych atrakcji. Jedyne, co mogło nam przeszko-
dzić, to nieprzychylna aura. Jednak pogoda dopisała i przez cały 
tydzień naszym wojażom towarzyszyło piękne jesienne słońce 
i bezchmurne niebo.



89

Każdego dnia po śniadaniu, około godziny 9.00, wsiadaliśmy 
na rowery i ruszaliśmy w trasę. Jedynym wyjątkiem był pierwszy 
dzień – sobota, kiedy to nastąpiło o�cjalne otwarcie całej imprezy
w obecności przedstawicieli władz miasta i sponsorów. Zazwyczaj 
mieliśmy do przejechania 60-70 kilometrów, czasem mniej, a raz 
trochę więcej. Było to trzeciego dnia, gdy w sposób nie do końca 
zamierzony udało nam się pokonać aż 101 kilometrów. Dla zmę-
czonych zawsze była możliwość rezygnacji z dalszej jazdy i powro-
tu do szkoły samochodem. My oczywiście nie rezygnowaliśmy.

Przy takim wysiłku trzeba było dobrze jeść – i tu organiza-
torzy również nie zawiedli. W przerwach obiadowych mieliśmy 
okazję próbować różnych regionalnych potraw czy piec bułki nad 
ogniskiem, a w sakwach woziliśmy zapas suchego prowiantu.

Jeździliśmy po lasach, wsiach i miasteczkach Brandenburgii 
ścieżkami rowerowymi, drogami asfaltowymi i leśnymi. Płynęli-
śmy łodzią po dopływach Szprewy pod Lübben. Zwiedziliśmy też 
stary wiatrak w Straupitz, gdzie mieliśmy okazję przyjrzeć się pro-
cesowi wytwarzania oleju lnianego i spróbować siemienia lnianego 
na każdym z etapów produkcji. W Halbe odwiedziliśmy cmentarz 
żołnierzy niemieckich poległych w 1945 roku (z którym związa-
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ne są obecnie de-
monstracje neo-
nazistów), a w po- 
bliżu wioski Krau-
snick odpoczywa-
liśmy w ciepłych 
wodach tropikal-
nej laguny…

Tropikalne Wy-
spy, bo tak nazywa 
się to miejsce, to 
– jak wskazuje folder reklamowy – największy tropikalny park 
rozrywki w Europie, mieszczący się w największej samonośnej 
hali świata. Hala ta pierwotnie zbudowana była w celu produk-
cji sterowców i stąd jej ogromne rozmiary. Teraz mieści ciepłe 
baseny, zjeżdżalnie wodne, tropikalny las, kawiarenki i zapewne 
jeszcze wiele innych atrakcji, których jednak nie zdążyliśmy do 
końca zbadać.

Podsumowując wyjazd, uznać go wypada za bardzo udany. 
Mieliśmy okazję poznać ludzi pracujących i uczących się w szko-
łach dla niewidomych w sąsiednich krajach. Zwiedziliśmy ciekawe 
miejsca, a o naszych wrażeniach mogliśmy rozmawiać wieczorami 
w kawiarence czy przy ognisku przy wtórze śpiewów i dźwięków 
gitary. Pani Dorota, Marcin i Krzysiek mogą się dodatkowo po-
chwalić przekroczeniem w tym roku tysiąca kilometrów „w no-
gach”, gdyż brali udział również w wakacyjnym rajdzie tandemo-
wym w czerwcu, zorganizowanym zresztą przez panią Dorotę.

Pozostały miłe wspomnienia, zdjęcia, nowe znajomości i na-
dzieja na ponowne spotkanie na kolejnym – 5. Międzynarodo-
wym Obozie Tandemowym – zapowiedzianym już przez pana 
Thomasa na wakacje 2008 roku.

A w przyszłości, kto wie, może podobny obóz odbędzie się 
również w naszym kraju? 
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W  ZACISZU  IZDEBKI*

Elżbieta Stecz, Częstochowa

Zabiegana w codzienności...

Zabiegana w codzienności życia,
słysząc Ciebie, Ojcze Święty,
nie pomyślałam nigdy, nie dotarło do mnie
to, że któreś Twoje słowo może być
– to ostatnie
błogosławieństwo
– to ostatnie
podróż do Ojczyzny
– ta ostatnia
i pielgrzymka do świata
– ta ostatnia – która to będzie?
Spojrzenia, modlitwa, Msza Święta, audiencja
– ostatnie
komunia święta, znak krzyża, ostatnie namaszczenia,
uderzenie serca, wyznanie Totus Tuus
– ostatnie
myślałam, że mamy jeszcze czas,
aby Ciebie, drogi Ojcze Święty, zrozumieć,
że masz jeszcze dużo czasu,
abyśmy Cię całym sercem wreszcie usłyszeli.
A stało się tak, że Wszechmogący Władca Świata,
Pan odmierzający nasz czas
mnie jeszcze obdarzył godziną po godzinie,
miesiącem czy latami, wszczepia we mnie życie,
minutę po minucie,
dając mi czas, bym zdążył się nawrócić!
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Zenon Faszyński, Łomża

Świętych obcowanie...

„Anioł Pański” będzie już bez Ciebie.
Audiencje generalne też bez Ciebie.
Beaty�kacje, kanonizacje także bez Ciebie.

Ale czy bez Ciebie?!

Odszedłeś, ale przecież wierzyłeś
i to głęboko wierzyłeś,
a więc tak naprawdę nie odszedłeś!

Dla mnie dziś, tu i teraz
o wiele bardziej jesteś, niż byłeś
i o wiele więcej możesz, niż mogłeś,
gdy �zycznie pośród nas byłeś.
A zatem liczę na Ciebie
Ojcze Janie Pawle II i już bracie Karolu!

Swoja miłością, swoim cierpieniem, swoją śmiercią
rzuciłeś na kolana Rzym, Polskę, przywódców świata...
I ja klękam i o jedno proszę, tylko o jedno:
Oręduj, oręduj i jeszcze raz oręduj...,
abym wierzył, głęboko wierzył,
gdy Anioł Śmierci zamknie mój 
Ewangeliarz ziemskiego pielgrzymowania,
a matka – ziemia otuli śmiertelne ciało.
Abym wierzył!!!

*  Wybór z książki „Z wiarą wiar. Rodacy wobec śmierci Jana Pawła II. 
Modlitwy, wiersze, diariusze, medytacje.”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2007
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ASYŻ

s. Lidia Witkowska FSK

Kartka z notatnika

W małym domku w Capodacqua rozpoczyna się kolejne mi-
sterium dnia. Szara mgła leniwie opada ku dolinie spole-

tańskiej i odsłania szczyty góry Subasio. Jak każdego ranka sia-
dam w fotelu blisko drzewek oliwkowych i przesuwam koraliki 
różańca. Wpatruję się w przestrzeń, która mnie ogarnia. 

Podziwiam piękno góry Subasio. Jest ogromna lecz jednocze-
śnie przyjazna i pełna pokoju. To właśnie ona skłania mnie do 
skruchy. Nie odsłania przede mną wszystkiego, bo nie chce mnie 
przerazić. 

Tutejsza przyroda jest przedziwną rzeczywistością, częścią 
wyobrażeń, które stają się kształtem błogosławionych treści przy-
słanych od Stwórcy. Moje myśli wędrowały po niebie pełne wspo-
mnień. Wysmukłe cyprysy kierowały ku górze wszystko, co jest 
we mnie. Kierowały ku Temu, który stworzył ten wielobarwny, 
zachwycający, przebogaty świat. 
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W jednej chwili wydawało mi się, że jestem  „maleńką mrów-
ką” w tym niesamowitym kosmosie stworzenia. Wszystko ogrom-
ne i przedziwne. Od zawsze moje. 

Wędrowałam boso razem ze Świętym Franciszkiem. Podążając 
wśród rozwianych traw, pielgrzymowałam w nieznaną przyszłość. 
Nade mną kotłowało się olbrzymie, niebieskie sklepienie, pełne 
skłębionych chmur. Powietrze tętniło życiem, huczało i wydzwa-
niało najpiękniejsze melodie świata. Drżało jak ja, kiedy się boję. 

W trawie kropla wody mieniła się blaskiem słońca. Nie zdąży-
ła jeszcze opuścić swego miejsca, chłodząc spragnioną biedronkę. 
Kropla stała się nagle gigantyczną kopułą, w której zobaczyłam 
cały asyski krajobraz. To był moment Bożego uśmiechu. Takie 
chwile trwają ułamki sekund, by rozradować nasze serce. Radość 
wzmocnił huk grzmotu, a po chwili z góry spadały deszczowe 
krople. Porywały one w otchłań innego świata, który mimo gro-
zy oczarował moje serce. Takie doświadczenia Bożej POTĘGI, 
PIĘKNA I MOCY pozostają na zawsze w duszy człowieka. Te 
chwile są nikłym udziałem w doświadczeniu doliny ciszy i miasta 
Asyżu. Ślady Biedaczyny z Asyżu. Niech w tych chwilach Bóg bę-
dzie uwielbiony... Amen.

21.08.2007 r.
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ZE  WSPOMNIEŃ

Zofia Kowalska, pseudonim «Kora»

Z pierwszej nocy Powstania*

Miałam wtedy świeżo skończone 20 lat. Kiedy w 1944 r. prze-
widywaliśmy nadchodzącą burzę, po naradzie, wywieźli-

śmy chorą siostrę z mamą do Falenicy, gdzie spędziłam z nimi 
kilka dni wypoczynku po egzaminach. Leżąc na suchej trawie 
pod sosnami, czytałam książkę „Apostolstwo Serca Jezusowe-
go”. Modliłam się, odprawiałam sobie takie swoje rekolekcje na 

Autorka wspomnień

*  Wspomnienia Autorki wprawdzie nie dotyczą wprost Lasek, ale fakt, że środowisko 
Zakładu włączyło się w walkę powstańczą niejako „upoważnia” nas do umieszczenia 
tych wspomnień na łamach naszego czasopisma.
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trawie. Jednocześnie zerkałam w stronę Warszawy. Czy już? Czy 
może to już? Czy aby zdążę?

Pewnego dnia Niemcy zaczęli „łapać” młodzież do kopania 
okopów. Wówczas, zorientowawszy się, że sytuacja w Warszawie 
jest coraz bardziej napięta, chwyciłam w rękę parę zapasowych 
panto�i, chlebak z najpotrzebniejszymi rzeczami, kiwnęłam 
w progu ręką mamie i siostrze i, nie wiedząc kiedy je zobaczę, jed-
nym z ostatnich niezajętych przez wojsko pociągów pojechałam 
do Warszawy. Okazało się, że jeszcze zdążyłam, ale już w ostatniej 
chwili. Był to piątek przed 1 sierpnia.

Otrzymałam rozkaz stawienia się na Żelaznej we wtorek 
o piątej po południu. Do mieszkania na 6-go Sierpnia przyszły 
już Jagoda i Monika, które kupiły sobie „na wszelki wypadek” 
czarne gumowe płaszcze przeciwdeszczowe. Monika i Jagoda, 
obie licealistki, moje podwładne, od których jestem starsza trzy 
lata. Czuję się więc za nie odpowiedzialna.

Mamy jeszcze kilka godzin czasu. Wstąpimy więc po drodze do 
Cioci na Koszykową. I tutaj panuje ten dziwny nastrój. Obaj bracia 
cioteczni uciekli kilka dni temu z domu. Trochę pusto, ale humor 
jakoś nikogo nie opuszcza. W trakcie wesołych rozmów i przeko-
marzań nagle strzały na podwórzu. Podchodzę do okna. Kręci się 
tam kilku ludzi z rewolwerami. I mówię z �egmą, która dzisiaj bar-
dzo mnie zastanawia: to nic, pewnie jakiegoś „volksdeutscha” będą 
wykańczać. W jakiejże atmosferze żyłaś młodzieży tych dni, że 
z taką �egmą stwierdzałam „wykańczanie” człowieka w tej samej
kamienicy i to grożące może „wykończeniem” tobie samej! Lecz 
w tej chwili dostrzegam na ramionach nieznajomych osobników 
czerwono-białe opaski. Czuję ukłucie w sercu, słychać odgłos za-
trzaskiwanej bramy, a potem wstrząsający huk od ulicy. Więc to już. 
Zaczęło się. Powstanie. Przez mgnienie oka czuję otchłań grozy, ale 
potem dominuje już inna myśl: powstanie rozpoczęte, a ja tu!

Potem wszyscy biegniemy do okien od frontu. Na rogu Nato-
lińskiej i Koszykowej leży na wznak młody człowiek i kopie no-
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gami ziemię. Wokół niego rozpryskują się pociski. Jeszcze kilka 
huków od granatów. I cisza. Dużo potłuczonego szkła na ulicy. 
Teraz już myślę tylko o tym, jak się wydostać, by dojść do swojej 
„placówki”. To nakazuje mi poczucie dyscypliny i zwariowanej 
„ambicji bojowej”, którą pałają, daleko bardziej ode mnie, moje 
młodsze towarzyszki. Już w tej chwili rodzi się we mnie kon�ikt,
który będzie mi towarzyszyć przez wiele następnych dni: kon�ikt
rozsądku i poczucia odpowiedzialności za tę mądrą Jagodę, za 
tę tak dobrze zapowiadającą się Monikę z tą ich ambicją, która 
w każdej chwili zdaje się demaskować we mnie ukryte tchórzo-
stwo. Schodzę do bramy – już otwartej. Jest cicho, dziewiąta wie-
czór. Ulice puste, tylko w sąsiedniej bramie ktoś stoi. To Polacy. 
„Skaczę” na górę i przywołuję dziewczęta skinieniem ręki. W bra-
mie słyszę za sobą jeszcze głos Cioci, która przedtem zamknęła 
nas w mieszkaniu na klucz, – Zosiu, wróć się, chciałam ci coś 
powiedzieć...

Idziemy pustą teraz Marszałkowską. Przeskakujemy z tłuczą-
cym się w piersiach sercem przecznice, w których nie wiadomo, 
co się czai. Ja, umierając ze strachu, zawsze pierwsza. Na jezdni 
człowiek. Podchodzę, biorę go za rękę – to już trup. Pędzimy dalej 
jak duchy. Na rogu Alej pławiących się w żółtym świetle płoną-
cego dworca, skręcamy w Bracką, w Szpitalną. Stop. Tu stoi na 
warcie chłopak w wielkim hełmie strażackim na głowie. Pierwszy 
„prawdziwy” powstaniec. Mijamy go. Zaczął padać deszcz, ulice 
błyszczą w ciemności.

Stop. Słychać odgłos podkutych butów. Niemcy? Strach jeży 
nam włosy na głowie. Walimy do pierwszej lepszej bramy. Nie 
chcą puścić. Przylepiamy się do muru. Kroki cichną, Skradamy 
się teraz w ciemnościach po omacku – nie mamy pojęcia gdzie 
są Niemcy, a gdzie powstańcy. Stop. Kilka młodych postaci niesie 
nosze. Szepty. Śmiechy. Opaski? Tak, opaski biało-czerwone. To 
na pewno patrol powstańczy. Dajemy nurka w ciemność, a potem 
do jakichś drzwi. I tu olśnienie: wnętrze oświetlonego hallu pełne 
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młodych ludzi, chłopców i dziewcząt. Gadają, śpiewają. W kącie 
siedzi kilku jeńców niemieckich. 

Daremno opisywać uczucie zachłyśnięcia się poczuciem 
wspólnoty, swobody – Polska! Zwłaszcza, że nie mamy czasu. 
Po wytłumaczeniu mniej więcej, kto my i dokąd, dostajemy in-
formacje i błogosławieństwo na drogę. Musimy przedostać się 
przez Marszałkowską na Śliską, a tam już polskie królestwo. 
Oddziały powstańcze, ludzie budujący barykadę! Niestety na 
rogu Grzybowskiej i Waliców zatrzymuje nas warta. „Dalej nie 
wolno, koleżanki, tam są Niemcy!” Bierzemy się do pomocy 
przy barykadzie, ale to tylko podstęp. Gdy wartownik odwrócił 
się, znów dajemy nura w ciemność. „Musimy” przecież dotrzeć 
do swojej placówki. Ciemna uliczka Walicowa doprowadza nas 
do Chłodnej. Brama czarnego domu na lewo zdaje się uchylo-
na. Prosimy szeptem dozorcę, by zechciał nas wpuścić, gdyby-
śmy pukały. Potem, dzwoniąc trochę zębami, wypuszczamy się 
w Chłodną. Wtedy na niebo wypełzają rakiety jak wstrętne 
owady, z których odwłoków sączy się żółty jad. Cała ta żółta 
trucizna wylewa się na dachy i ulice, leje się na nas, oblepia, 
wydzierając z bezpiecznej osłony ciemności, czyni z nas łatwy 
cel dla nieznanego strzelca. Od Żelaznej zaczynają terkotać ka-
rabiny maszynowe. Kule gwiżdżą wokół nas, rozpryskują się po 
chodniku tuż obok tak dobrze, jak „na patelni”, wystawionych 
trzech postaci. Wciskamy się w nisze. w których stoją posągi 
pałacyku na Chłodnej.

Czołg. Monika i Jagoda zasłaniają swoimi czarnymi płasz-
czami moją jasną sukienkę. Cholera – (ulubione słowo Moniki, 
duszy artystycznej) – w głębi duszy jednak nieustanne skomlenie 
o pomoc do Boga. Jesteśmy tylko trzema dziewczynkami, które 
nigdy jeszcze nie brały udziału w powstaniu. 

Wstrętne owady na chwilę pogasły, wielki żelazny chrabąszcz 
odjechał, cisza. Przemykając się pod ścianami domów, wracamy 
na Waliców. Pukamy do bramy, życzliwy dozorca, którego tak 
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szczęśliwie udało nam się przekonać, by „w razie czego” wpu-
ścił nas, uchyla nam litościwie maleńką szpareczkę. „Mieszka-
my na Żelaznej, powstanie zastało nas w Śródmieściu, chcemy 
się dostać do domu. Za godzinę niech Pan znów nas wypuści, 
znów spróbujemy”. Następnym razem wybieramy się na Białą. 
Wyskakujemy z bramy pod sąsiedni narożnik. Szczęśliwie udaje 
nam się przebyć placyk przed kościołem Świętego Karola. Kara-
biny przy Żelaznej milkną, skradamy się . . Pod Twoją obronę . . 
Za narożnikiem miarowy ciężki krok podkutych butów. W tył 
zwrot, na łeb na szyję przez Chłodną do naszej bramy. Dobry 
dozorca wpuszcza nas, schodzimy, dygocąc, do piwnicy, rzuca-
my się na jakieś zasiusiane pierzyny. Budzi mnie płacz małych 
dzieci, terkot karabinu maszynowego tuż nad głową i podejrzli-
wie utkwione w nas spojrzenia mieszkańców kamienicy. Znów 
tłumaczenia: że idziemy do domu, że powstanie zastało nas 
w Śródmieściu, w nocy. Chciałyśmy się przedostać na Żelazną. 
Nie wierzą nam. Przecież naprzeciwko jest bunkier niemiecki 
i strzela, gdy tylko głowę wychylić z bramy. Przez okienko piw-
niczne widzę ten bunkier naprzeciwko, na drugim narożniku 
Walicowa. Nic o nim nie wiedząc, przechodziłyśmy koło nie-
go tej nocy przynajmniej cztery razy, odmawiając „Pod Twoją 
Obronę”. Ktoś mówi: wy kłamiecie, wy jesteście sanitariuszki. 
(Nie byłyśmy sanitariuszkami, tylko łączniczkami Głównej 
Kwatery. Naszym zadaniem miało być utrzymywanie łączno-
ści między oblężoną Warszawą a spieszącymi nam na pomoc 
wojskami. Na teren każda z nas ma przypięty mały metalowy 
znaczek z Orłem Białym. Musimy przecież, i to koniecznie, iść 
do naszej placówki).

Na szczęście w piwnicy jest trochę młodzieży. Kontakty na-
wiązują się łatwo. Sadowimy się w małej piwniczce z boku. Robi 
się nastrój charakterystyczny, bogaty nastrój towarzyski z cza-
sów, w których nie korzystało się z kina ani z radia. Rozmawia-
my, śpiewamy, dyskutujemy. Ja żyję pod wrażeniem konspiracji, 
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karmiącej się Żywym Słowem. A potem mówimy różne wiersze. 
Nawet pamiętam kołysankę Miłosza:

„Nad �larami, z których smoła ścieka
W prowincji tej, gdzie salwa co dzień błyska
Pod śpiew saperów o losie człowieka
Kołysze płacz dziecinny kołyska.
(…)
Jest inna bajka ... był raz sobie kraj,
A w kraju żyta szerokie szumiały.
Szumiały żyta, szumiały i szły
Krajem pociągi pełne bochnów chleba, 
Nad pociągiem srebrny grał skowronek . .”

I tak wiersz za wierszem:

Święta Barbaro, górników patronko,
Zstąp w niewoli podziemie czarne . .
I szaty swojej koronką
Osłoń tajną drukarnię ...
Święta Barbaro!
Wyprowadź naszą młodość niecierpliwą
Z ciasnoty konspiracji na kulomioty.
Śpiącym w kryjówkach sztandarom
Daj na barykadach
Wśród kul załopotać . .

Wciągnął nas zupełnie nastrój kołysanki. Umilkliśmy gdzieś 
zapatrzeni. Myślę dzisiaj, że w tej właśnie wizji kraju, gdzie jadą 
pociągi pełne bochnów chleba, a nie w wizji barykad i kulomio-
tów, których terkot słyszymy charakterystyczny, zakotwiczone 
były mocno nasze serca, serca warszawskiej młodzieży, która 
z taką pasją uczyła się, planowała, chciała i musiała twórczo 
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żyć. Barykady i kulomioty to nie był nasz ideał. O nie! To była 
zdumiewająca, niepotrzebna, nie upragniona, może piękna też 
– na swój sposób – konieczność.

Korytarzem piwnicznym przemykają jakieś zgięte postacie. 
Młody chłopak, z którym tak dobrze się gada, objaśnia nas szep-
tem, że mają podobno zakładać miny pod ten bunkier niemiec-
ki naprzeciwko, który tak stuka. Ale nam nie daje spokoju myśl 
o celu naszej wędrówki. Układamy plan, by przejść dziurą do są-
siedniego domu, a stamtąd z bramy przeskoczyć na drugą stronę 
Chłodnej i przedostać się na Ogrodową.

Okoliczności sprzyjają. Na sąsiednim podwórku jakaś wy-
gadana pani zdradza nam podobne zamiary. Zna dozorcę 
z przeciwka, zawoła, by otworzył bramę. Za chwilę będziemy już na 
Ogrodowej, gdzie ona mieszka (ostrzał jest dwustronny od Żelaznej 
i od tego nieszczęsnego bunkra na drugim rogu Walicowa). Na razie 
jednak trzeba czekać do zmroku. Mamy jeszcze parę godzin czasu. 
Ciągnie nas przytulna i artystyczna atmosfera opuszczonej piwnicy. 
– Wracamy proszę pani. Będziemy tu znów koło dziesiątej. Na to ta 
dziwna paniusia z Woli odwraca się nagle, patrzy mi prosto w oczy 
i mówi dobitnie: „A ja pani mówię, że jak pani tam wróci, to już pani 
nie przejdzie.” Do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak powiedziała. Jak 
zahipnotyzowana tymi słowami, usiadłam na schodku wejściowym 
do o�cyny, pociągnęłam Monikę za róg czarnego płaszcza: siadajcie,
dziewczynki. Zostajemy. W tej chwili wstrząsa nami straszliwy huk. 
Rzucona podmuchem przewala się przez nas, tratując, fala ludzi. 
Nie wiem, jakim cudem znajduję się nagle w piwnicy w straszliwym 
ścisku ludzkim. Otwieram szeroko oczy. Wokoło czarne twarze, 
a Monika błyska do mnie białkami swych czarnych jak węgiel 
oczu, czarnej jak węgiel twarzy o kwadratowym podbródku, spod 
białej, wełnistej czupryny. Mówi oczywiście „cholera”, a ja zaczy-
nam się śmiać serdecznie z tego komicznego widoku. Sanitariusz-
ka, a śmieje się w takim momencie! Wstydziłaby się pani! Sypią się 
ostre słowa. Prawda. Dusząc się pyłem, wynurzamy się z rozluź-
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nionej już piwnicy na podwórze. Jak rzucona zapałka leży pośrod-
ku olbrzymia belka drzewa – skąd się wzięła? Pomimo mgły pyłu 
widać otwartą bramę i drugą otwartą naprzeciwko.

Dom, z którego wyszłam – rozłupany. Rzucam się w czarną wy-
rwę w murze, już dziś nie wiem, po co. Może, by odszukać przy-
godnych młodych towarzyszy? Może, by zobaczyć, co się stało? 
W ciemnościach potykam się o odłamki muru, porozrzucane cegły. 
Znienacka wchodzę na coś miękkiego. Zapalam latarkę i pochy-
lam się nad kadłubem człowieka bez rąk i nóg, twarz zmasakrowa-
na. Nachylam się, poznaję. To nasz wybawca-dozorca z domu róg 
Chłodnej i Waliców. Wywołują mnie Jagoda i Mona. Odnalazły na-
szą paniusię (skąd ona wiedziała?) i ciągną mnie do otwartej bramy. 
Wyglądamy – podmuch pootwierał wszystkie bramy na Chłodnej. 
Niemcy strzelają, ale szanse tra�enia mają małe. Gęsty pył wciąż
unosi się w powietrzu. Teraz zrobimy skok! Mężczyźni w bramie 
ciągną nas do tyłu za płaszcze. Na próżno! Mona i ta pani z Ogro-
dowej wymykają się najpierw. Potem Jagoda i ja. Kilka strzałów. Na 
samym środku jezdni Jagoda poślizgnęła się i pada w błoto. Gdy 
pomagam jej się podnieść, gramolącej się w swym za długim gumo-
wym płaszczu, znowu chwyta nas, przy akompaniamencie niemiec-
kiej strzelaniny, głupi, dziecinny śmiech, który tłumimy. Podrywam 
ją wreszcie, z rozpędem wpadamy do upragnionej bramy, skulone 
nie tylko przed kulami, wstrząsane spazmami śmiechu.

Jakieś podwórze, dziura w murze, i oto mieszkanie pani z Woli. 
Ogromny nakryty stół zastawiony wędlinami, sałatą, alkoholem. 
Tylko siadać i jeść. Pan z Woli – mąż pani z Woli – w czarnym 
ubraniu i białej koszuli, bardzo powoli, straszliwie jąkając się, 
coś mówi swojej czarnej jak Murzyn małżonki, która odpowiada 
w tempie karabinu maszynowego z bunkra na Walicowie. Jakiś 
duszek komizmu zawziął się na nas. W łazience w lustrze ogląda-
my raz jeszcze swoje straszliwe czarne oblicza o białych włosach. 
Postanowiłyśmy się nie myć, by w razie spotkania z Niemcami 
mówić, że uciekłyśmy z zawalonego domu. 
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Pani z Woli w pełnym ferworze zaprasza do stołu, co wpro-
wadza nas w stan jakiejś nierealności, zmieszanej z tłumioną 
pasją. Siadamy. Na stole trochę ostrych przysmaków: śliwki 
w occie, grzyby marynowane. Mimo głodu nic przełknąć się nie 
da. Ten zastawiony stół po zawalonym domu, ta mieszanina tra-
gizmu z komizmem to również coś jakby nie do przełknięcia. 
Kłótnia jąkającego się męża w stroju wizytowym i terkoczącej 
pani... A jednak łykamy to coś pełnymi haustami. Zostawia-
my oryginalne dyskutujące małżeństwo, by wymknąć się na 
ulicę Ogrodową. Zdążamy uparcie ku Żelaznej. Prowadzi nas 
bynajmniej nie zapał, lecz uparta wola w zawrotnym napięciu 
nerwów. Dygocemy z zimna i wilgoci. Oto upragniona Żelazna 
– krok w ciemnościach – nowa seria strzałów pluszczących na-
około nas, tym razem od strony Leszna i od Chłodnej na raz. 
Mam dość. Chciałabym usiąść na środku ulicy i płakać. Ale Mo-
nika mówi mi w ucho z dezaprobatą, prawie ze złością: „weź się 
w garść, w tej chwili! Nerwy ci nawalają.” Prawda. „Biorę się 
w garść” raz jeszcze – Boże, co robić? I oto nagle kroki po dru-
giej stronie ulicy. Jakieś inne niż przedtem na Białej, nie takie 
ciężkie, miarowe. Jakieś głosy. Polacy? Niemcy? Niech będzie, 
kto chce. „Dziewczęta, idziemy prosto na nich.”

Za chwilę, prowadzone przez powstańców, spostrzegamy 
w ciemności, że na Ogrodowej mają polskie chorągwie. Dyżur-
ka dozorcy. Siedzimy w pośrodku na krzesłach, wokół nas ośmiu 
chłopa w mundurach – zdaje się tramwajarskich, biało-czerwone 
opaski, niektórzy mają broń, jeden czerwoną chustę na szyi. Przy-
glądają nam się srogo, ciekawie i nieufnie. Nic im nie mówią nasze 
blaszki z orzełkiem, nasze bezładne gadanie o przedzieraniu się nie 
tra�a im, do przekonania. Jeden mówi: „mówią, że do nich strze-
lali, a może same przed chwilą do nas strzelały? Nie ma dowódcy. 
Dowiadujemy się, że jesteśmy aresztowane. Moją uwagę przykuwa 
jednak wcale nie to, ale oparty o piec materac tapczanu. Najspokoj-
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niej wstaję, kładę go na dużym okrągłym stole, z którego ściągam 
ceratę i każę się na nim położyć dziewczętom spać, a sama usypiam 
w fotelu. Na drugi dzień uwolnił nas dowódca.
Z fragmentów innego dziennika:

(...) Z Woli dwukrotnie chodziłam z rozkazami do Śródmie-
ścia, potem, po paru dniach pobytu w sądach, 8-go sierpnia, jako 
jedna z ostatnich,  podczas gdy czołówki niemieckie wjeżdżały na 
Solną, a Hala Mirowska stała w płomieniach, przedostawałam się 
do Śródmieścia. Po kilku dniach spędzonych na przedzieraniu się 
do Śródmieścia, wylądowałam na Koszykowej u rodziny, potem, 
po tygodniu służby w magazynie żywnościowym, zostałam, wraz 
z moimi dwiema towarzyszkami tych dni, przekazana do Baonu 
Miłosza na Al. Ujazdowskie, gdzie odtąd przez sześć tygodni peł-
niłam służbę telefonistki. (...)

(...) Dnia 5 października wyszłam z Powstania razem z naszy-
mi oddziałami. Sama zdecydowałam się iść do niewoli. (...)

(...) Żałowałam kapitulacji, tego upokarzającego ocalenia. 
Czy nie lepiej byłoby zginąć co do jednego pod ostatecznym 
gradem bomb, które spadłyby niechybnie na nasze głowy? Bez-
nadziejność tej sytuacji wydała mi się przez moment tak czarna, 
że prawie zazdrościłam tym, którzy zginęli. Mieli już wszystko 
poza sobą. (...)

(...) Pamiętam, że wypiliśmy uroczyście „strzemiennego” jakąś 
zdobyczną na Niemcach butelką szampana (obok było poselstwo 
czeskie, gdzie stało w pierwszym dniu Powstania osiemdziesięciu 
pięciu Niemców, a piwnice okazały się pełne wszelkich napojów 
alkoholowych). Byłam podniecona, nie dając tragedii przystępu 
do serca. Czułam nawet rodzaj entuzjazmu przed tą podróżą. Pa-
miętam, że starałam się wziąć lepsze rzeczy w przekonaniu, że 
nic nie ocaleje. Pożegnałam się z rodziną i w dzień deszczowy 
i ponury stanęłam w szeregu wraz z całym batalionem w Alejach 
Ujazdowskich, oczekując chwili odejścia do niewoli. Naprzeciw-
ko nas leżała w gruzach Szkoła Królowej Jadwigi, a pod gruzami 
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piętnastu chłopców porucznika Żaka, z nim samym. Nie można 
ich było wydobyć pomimo wysiłków. Zginęli tam zasypani w cza-
sie słynnego bombardowania Placu Trzech Krzyży. Zanim nasze 
dowództwo dopełniło formalności oddania się do niewoli, my-
ślałam o tych chłopcach. Deszcz siąpił beznadziejnie.

Piosenka z drogi 
(pisana w bydlęcym wagonie pociągu, w drodze do niewoli po Po-
wstaniu)

Hej tam, Boże, mój Boże!
Tam po torze, po torze, poprzez szare, zielone równiny, przez szero-
kie Mazowsze jedzie wojsko najnowsze.
Jadą, jadą warszawskie dziewczyny.
Do niewoli tak jadą. Hej z paradą, paradą.
A wiatr w pędzie porywa ich śpiewki i piosenka ulata
Zza okienka, gdzie krata
A na kracie – hej, hej – chorągiewki.
Wieją biało-czerwone, chorągiewki szalone.
Hej szalone – jak serce, co boli i jak serce – tak wolne
Przez równiny te polne.
Jadą z nami – hej, hej – do niewoli. 

  

Po Powstaniu Autorka wspomnień tra�ła do obozu jeniec-
kiego w Neuegamme – Stalag X B – pod Hamburgiem, następnie 
do Stalagu XI w Oberlangen niedaleko granicy holenderskiej. 
W kwietniu 1945 r. obóz został wyzwolony przez dywizję generała 
Stanisława Maczka. Po rocznym pobycie w Belgii, w listopadzie 
1946 r. Pani Zo�a wróciła do rodzinnej Łodzi, a potem na sta-
łe zamieszkała w Warszawie. W latach 1970-1974 przebywała 
w Rzymie, współpracując z polską sekcją Radia Watykańskiego. 
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BOŻA  OPATRZNOŚĆ  – SYMPOZJUM

Teresa Cwalina

O Matce Czackiej i Laskach

W dniach 21-22 września br. odbyło się w Warszawie sym-
pozjum nt. „Dar Bożej Opatrzności dla Kościoła i narodu 

polskiego”, zorganizowane przez Towarzystwo Uniwersyteckie 
Fides et Ratio, Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, Muzeum 
Kolekcji im. Jana Pawła II i Muzeum w Wilanowie. 

Podczas pierwszej sesji w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 
przy Placu Bankowym,  zatytułowanej „Wdzięczni Bożej Opatrz-
ności za dar wiary i obecność narodu polskiego” głos zabrali: 

Prof. Anna Świderkówna
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ks. abp. Kazimierz Nycz („Jan Paweł II jako dar Bożej Opatrz-
ności dla Kościoła i dla świata”), ks. kard. Józef Glemp („Opatrz-
ność Boża a przyszłość”), o. prof. dr hab. Jacek Salij („Zawierzenie 
Bożej Opatrzności”) i ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki („Boża 
Opatrzność w dziejach narodu polskiego”). Uczestnicy sympo-
zjum obejrzeli również prezentację multimedialną poświęconą 
wznoszonej w Wilanowie Świątyni Bożej Opatrzności. Wieczo-
rem miało miejsce uroczyste wręczenie Medalu Fides et Ratio ks. 
abp. Szczepanowi Wesołemu i odbyła się promocja albumu „Pod 
skrzydłami Bożej Opatrzności”, wydanego z okazji sympozjum 
i zawierającego teksty wystąpień. 

Podczas drugiej sesji w Wilanowie poświęconej wierze 
w Opatrzność Bożą na przestrzeni wieków pokazano, jak temat 
ten stale obecny jest w literaturze polskiej. Mówili o tym pod-
czas panelu prowadzonego przez dr hab. Tomasza Chachulskie-
go wybitni historycy literatury: prof. dr hab. Barbara Otwinow-
ska, prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa,  prof. dr hab. Barna-
detta Kuczera-Chachulska, prof. dr hab. Krzysztof Koehler oraz 
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak. O motywie Opatrznościowym 
traktowały  również wystąpienia ks. dr Antoniego Dunajskiego 
i s. dr Wiesławy Tomaszewskiej.

Wilanowską sesję trzecią poświęcono tematowi „Boża Opatrz-
ność naszą nadzieją”. Głos zabrali dr Maria Jankowska („Nadzieja 
a Opatrzność Boża”) i dr Witold Starnawski („Ojcostwo – zaufa-
nie – Opatrzność”). 

Blok wypowiedzi przedstawiających świadectwa działania 
Bożej Opatrzności otworzyło wystąpienie Teresy Cwaliny za-
tytułowane „Laski – znakiem zaufania Matki Czackiej Bożej 
Opatrzności”, przypominające już w pierwszych słowach życio-
wą dewizę Matki: „Czy życie, czy śmierć, czy praca, czy próż-
nowanie, czy choroba, czy zdrowie: wszystko w ręku Boga i za 
wszystko dzięki Bogu. Bylebym nie traciła ani chwilki, a każdą 
z miłości ku Panu Jezusowi mogła przeżyć. Amen.” Teresa Cwa-
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lina zwróciła uwagę nie tylko na całkowite zawierzenie Matki 
Czackiej Bożej Opatrzności, którą założycielka Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża pojmowała bardzo konkretnie, ale też poka-
zała, jak dzisiaj Laski – najczęściej rozumiane jako całe Dzieło 
pomocy niewidomym �zycznie i duchowo, wyrosłe z tego za-
wierzenia Matki, funkcjonuje. „Dzieło, które stworzyła, nazywa 
Opatrznościowym i mówi – zauważa też znający dobrze Matkę 
i Laski o. Bernard Przybylski – co uwarunkowało jego powsta-
nie, jakie były elementy składowe Dzieła, jak się historycznie 
rozwijały. Ma wizję rzeczywistości. Potem przenosi tę Opatrz-
ność na każdą duszę w Dziele, na każdą siostrę i na każdego 
współpracownika. Widzi, jak Opatrzność kieruje każdą duszą 
ludzką. Byłoby bardzo ciekawe opracowanie pojęcia Opatrzno-
ści u Matki. Matka inaczej je ujmuje aniżeli dogmatyka. Nie ma 

s. Jana Pawła i s. Anastazja
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Opatrzności abstrakcyjnej, nie ma przymiotu Opatrzności Bo-
żej, tylko Pan Bóg opatrznościowo rzeczy układa – to jest rze-
czywistość. Według o. Garrigou-Lagrange na Opatrzność skła-
da się 7 lub 8 uwarunkowań Bożych. A Matka bardzo prosto 
te rzeczy stawia, w prawdzie i w realizmie życia wewnętrznego. 
Opracowanie tego zagadnienia byłoby pouczającym i świadczą-
cym o naszej duchowości.”

O zawierzeniu Bożej Opatrzności mówiły później: Maria Wil-
czek, Ewa Bednarkiewicz i s. Stefania Zgrzendek. Następnie Me-
dal Fides et Ratio otrzymali z rąk Księdza Prymasa: prof. Anna 
Świderkówna i prof. Gustaw Zemła. Na zakończenie sympo-
zjum ks. kard. Józef Glemp odprawił Mszę św. w Świątyni Bożej 
Opatrzności.

Warto dodać jeszcze, że w sympozjum uczestniczyli przed-
stawiciele laskowskiej wspólnoty z Prezesem Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi – mec. Władysławem Gołąbem na czele.
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STYPENDIA  DLA  NIEWIDOMYCH

Krystyna Konieczna

Na rzecz absolwentów Lasek

Od początku swojego istnienie Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi wspierało �nansowo najpierw swoich pod-

opiecznych, a w następnych latach  uczniów i absolwentów Lasek. 
Działania te są obecnie kontynuowane przez Dział ds. Absolwen-
tów. Szczególną troską Towarzystwa jest wspieranie wychowan-
ków podejmujących studia. 

W 1999 roku powstał specjalny Fundusz Usamodzielniania 
Niewidomych im. Andrzeja Czartoryskiego, który zasilany jest 
m. in. przez Rodzinny Związek Czartoryskich i zbiórki z pikniku 
organizowanego podczas Turnieju Polo w ośrodku Kazimierza 
Czartoryskiego – Polo Żurawno. Od 2003 roku Fundusz zasi-
lany jest także przez dochód z aukcji dzieł sztuki towarzyszącej 
Dobroczynnemu Balowi Wójta Gminy Izabelin oraz wpłaty osób 
prywatnych, którym na sercu leży sprawa usamodzielniania się 
absolwentów Lasek. 

Są też o�arodawcy, którzy przekazują pieniądze Towarzystwu
ze wskazaniem przeznaczenia ich na pomoc �nansową niewido-
mym osobom studiującym.

Dzięki pozyskanym środkom �nansowym w ubiegłym roku
akademickim z pomocy stypendialnej skorzystało 58 absolwen-
tów, którzy kształcili się w szkołach pomaturalnych i na wyższych 
uczelniach. W sumie pomoc �nansowa w roku akademickim
2006/2007 wyniosła  139.000,00 zł.

Stypendium Towarzystwa otrzymało 12 studentów pierwsze-
go roku, 11 z roku drugiego; 8 studiujących na trzecim, czwar-
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tym i piątym roku. Nasi stypendyści studiowali na pedagogice 
(11 osób), politologii (6 osób), muzykoterapii (3 osoby), psy-
chologii (3 osoby), �lologii angielskiej (3 osoby), matematyce 
(3 osoby), historii (2 osoby), informatyce (2 osoby), socjologii 
(2 osoby), teologii (2 osoby), �lozo�i (1 osoba), ekonomii 
(1 osoba), dziennikarstwie (1 osoba), �lologii polskie (1osoba),
prawie (1osoba), zdrowiu publicznym (1 osoba), edukacji arty-
stycznej (1 osoba), zarządzaniu (1 osoba) i informacji naukowej 
(1 osoba).

Wspieraliśmy też �nansowo 3 absolwentów przygotowujących
prace doktorskie na studiach doktoranckich z zakresu matematy-
ki, informatyki i inżynierii produkcji. W szkołach policealnych 
uczyło się 7 naszych stypendystów (w studium masażu – 4, terapii 
uzależnień – 1, psychologii – 1, administracji – 1 i na metodycz-
nym kursie nauczania języka angielskiego – 1).

Warto przypomnieć informacje z lat poprzednich o kształce-
niu na poziomie wyższym absolwentów Lasek. Wynika z nich, 
że od 1978 roku (pierwsze matury w Laskach) do 2001 roku ukoń-
czyło studia wyższe 60 wychowanków (w tym 5 absolwentów Za-
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sadniczej Szkoły Zawodowej w Laskach). Podkreślić należy, że 
w tym okresie istniała spółdzielczość niewidomych i rynek pracy 
był bardziej dostępny. Dzisiaj w czasach wysokiego bezrobocia 
większość naszych absolwentów – podobnie jak młodzież widzą-
ca – stara się kształcić dalej i zdobywać kwali�kacje.

W latach 1978-2001 studia pedagogiczne ukończyło 12 osób, 
anglistykę – 8, historię – 7, psychologię – 6, matematykę – 4, in-
formatykę – 4, rehabilitację – 3, ekonomię – 2, prawo – 2, polo-
nistykę – 2, wychowanie do życia w rodzinie – 2, teologię – 1, 
muzykę – 1, italianistykę – 1, �lozo�ę – 1, dziennikarstwo – 1,
socjologię – 1, neo�lologię – 1, kulturoznawstwo – 1. Z tej grupy
absolwentów pracują 33 osoby; pozostałe zdobywają nowe kwa-
li�kacje, są wolontariuszami; na czas wychowywania dziecka za-
wiesiły wykonywanie zawodu. To wspaniały wynik. Z informacji, 
jakie posiadamy  na koniec kwietnia 2007 roku, wynika, że na 
stanowiskach kierowniczych jest 2 absolwentów; 7 osób zatrud-
nionych jest jako masażyści, 5 jako pracownicy biurowi, 4 jako 
informatycy, 4 jako angliści, 3 jako bibliotekarze, 1 jako psycho-
log 1, 1 jako telemarketer, 1 jako nauczyciel matematyki, 1 jako 
organista, 1 jako wokalista,  1 jako rehabilitant; 3 absolwentów 
pracuje w strukturach związkowych PZN. 

Widzimy, że warto inwestować w kształcenie absolwentów 
i godnym podkreślenia jest również fakt, że nasi wychowanko-
wie nie marnują swoich zdolności; wytrwałą pracą budują karierę 
edukacyjną i zawodową. 
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BIULETYN  CENTRUM

Teresa Cwalina

Kolejne dwa numery

21 czerwca br. tra�ł do rąk czytelników szósty już numer
„Biuletynu Centrum”. Nowy kwartalnik poświęcono 

możliwościom edukacyjnym uczniów niewidzących. Zapre-
zentowano m. in. ofertę edukacyjną Lasek oraz pokazano dro-
gę kariery edukacyjnej i zawodowej absolwentów Ośrodka. Do 
numeru dołączono dwa specjalne druki autorstwa laskowskich 
licealistów, zatytułowane „Między nami pierwszakami” i „Opo-
wieści różnej treści”.

Warto wiedzieć, że wszyscy tegoroczni absolwenci Technikum 
Masażu i Technikum dla Niewidomych w Laskach przystąpili do 
matury i Państwowych Egzaminów Zawodowych; zdali je i otrzy-
mali  dyplomy potwierdzające zdobycie tytułu: technik masaży-
sta i technik informatyk. Wszyscy też są przyjęci na pierwszy rok 
studiów na różnych polskich uczelniach. 

Numer siódmy „Biuletynu Centrum” mówi o życiu „po niewi-
domemu”. Już samo sformułowanie – życie „po niewidomemu” 
jako skojarzenie ze specy�cznymi faktami opisującymi codzien-
ność życia osób z dysfunkcją wzroku, nie ma w sobie kategorycz-
ności podziału na ludzi niepełnosprawnych i zdrowych, gorszych 
i lepszych. Taki sposób myślenia sugeruje raczej – przypomina się 
w jednym z artykułów „Biuletynu Centrum” – patrzenie na życie 
jako wartość samą w sobie: „A w życiu mamy różne doświad-
czenia: ktoś nie widzi, ktoś inny nie słyszy albo jest leworęczny, 
a jeszcze inny ktoś ma słabszą konstrukcję psychiczną; inny zaś 
nie ma pewnych zdolności albo właśnie ma talenty, które powi-
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nien rozwijać 
w stworzonych 
mu do tego 
warunkach. . . 
Jeśli pojawia 
się więc jakiś 
konkretny pro-
blem utrudnia-
jący takim oso-
bom wraz z ich 
zdolnościami 
i ograniczeniami możliwie pełne funkcjonowanie na co dzień, 
to trzeba go rozwiązać, ale poza tym owo życie „po niewidome-
mu” – tak, jak życie każdej osoby przeżywającej trudności lub 
uzdolnionej – wpisuje się po prostu w życie, zainteresowania, 
przyjaźń, miłość, pracę konkretnej osoby, która naprawdę nie 
charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie widzi; podob-
nie, jak inne osoby nie powinny być określane ze względu na ich 
specy�czne zdolności”.

W najnowszym numerze kwartalnika przeczytać można 
m.in. o stereotypach na temat osób niepełnosprawnych i o do-
świadczeniach edukacyjnych osób niewidzących, o pomocy 
świadczonej – kiedyś i dzisiaj – osobom niewidomym w miej-
scu ich zamieszkania i o roli doradcy zawodowego w rehabilita-
cji nowo ociemniałych; przypomina się wszystkich absolwentów 
Jabłonek wyróżnionych przed laty Nagrodą św. Tomasza z Akwi-
nu – Patrona Szkoły i przedstawia ich dalsze losy; wspomina się 
także pierwszego krajowego duszpasterza niewidomych – Ojca 
Tadeusza Fedorowicza.

Promocja siódmego  numeru „Biuletynu Centrum” wpisana 
została w uroczyście obchodzony – już po raz drugi – w Polsce 
Światowy Dzień Wzroku. 
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KARTKA  Z  CMENTARZA

Teresa Cwalina

Nauka o Bożej Opatrzności

Trudno uwierzyć, że jeszcze sto lat temu nie było Lasek; były 
tylko laski i piaski, podarowany później Matce Czackiej ka-

wałek ziemi na skraju Puszczy Kampinoskiej. 
Dzisiaj Laski to duży ośrodek dla niewidomych, kształcący 

rocznie ponad 300 wychowanków, a ściśle mówiąc jedna z wie-
lu placówek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, prowadzą-
cego działalność od 1910 roku, którego celem miało być – i jest 
– niesienie wszechstronnej pomocy ludziom pozbawionym wzroku. 
Towarzystwo, założone przez Różę Czacką, otacza niewidomych 
i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspakajaniu ich potrzeb 
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edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religij-
nych. Przy realizacji tych zadań współpracuje ze Zgromadzeniem 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, powołanym – również 
przez Matkę – w 1918 roku. 

Towarzystwo ma swoje placówki w Laskach i w Warszawie, 
na Lubelszczyźnie – w Żułowie, koło Krakowa – w Niepoło-
micach i w Gdańsku-Sobieszewie. A siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pracują nie tylko w kra-
ju, ale też w Indiach, we Włoszech, na Ukrainie, w RPA i Rwan-
dzie. Czasami słyszymy powiedzenie Laski w Indiach czy Laski 
afrykańskie... 

Hasło Laski obejmuje bowiem dzisiaj – zdaniem wielu osób 
– całe Dzieło pomocy niewidomym �zycznie i duchowo, wyrosłe 
z zawierzenia Matki Czackiej Bożej Opatrzności. Laski są świa-
dectwem tego zawierzenia; pokazują, jak człowiek żyjący z wiary, 
oddany Bogu, wypełniający Jego wolę, może wykorzystać i zreali-
zować charyzmat dany mu przez Opatrzność; jak cierpienie przy-
jęte z wiarą jako znak osobistego powołania życiowego – Róża 
Czacka w wieku 22 lat straciła wzrok – stało się początkiem peł-
niejszego życia. 

Warto sięgnąć też do zapisków samej Matki. Dzięki inicjaty-
wie Zgromadzenia i edytorskiej pracy zespołu pod kierunkiem 
prof. Marii Prussak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego wyszły przed rokiem Notatki; latem tego roku ukazało się 
najnowsze wydanie Dyrektorium. Matka zwyczajnie opowiada 
o swoim życiu, w którym wciąż dostrzega dowody nieustannego 
działania łaski Bożej i przedstawia też historię Dzieła, a wszystko 
wpisuje w wielką Bożą historię świata.

Bóg nie tylko stworzył świat, ale go utrzymuje – przypomina 
Matka – i nim rządzi. Człowiek na to został przez Boga stworzony, 
żeby się uświęcił i doszedł do wiecznej szczęśliwości, połączenia się 
na wieki z Bogiem. Człowiek jest w ręku Boga od swego przyjścia na 
świat i Bóg się nim opiekuje, i daje mu łaski potrzebne do uświęce-
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nia się przez cały ciąg jego 
życia. Człowiek jest oto-
czony z jednej strony świa-
tem materialnym, z dru-
giej strony światem nad-
przyrodzonym. Im głębsza 
wiara w człowieku, im mi-
łość w nim potężniejsza, 
tym bardziej realnym sta-
je się dla niego świat nad-
przyrodzony. Wówczas za 
zasłoną świata materialne-
go widzi Boga rządzącego 
całym światem nadprzy-
rodzonym i całym świa-
tem materialnym. Wów- 
czas człowiek widzi okiem 
duszy, poza ludźmi, którzy 
go otaczają, i poza zdarze-
niami, które go spotykają, widzi rządzącą Opatrzność Bożą. Boga 
kochającego i miłosiernego, który szczególną opieką otacza każde 
ze swoich stworzeń. Nie tylko człowiekiem, któremu zostawił wolną 
wolę, by miał zasługę kochania Go z własnego wyboru, ale również 
opiekuje [się] najdrobniejszą trawką i najmniejszym ptaszkiem 
(Mt 6, 25-33).

Jeżeli człowiek dobrze tę prawdę zrozumie, wówczas we wszyst-
kich swoich cierpieniach, we wszystkich swoich trudnościach, będzie 
się z ufnością zwracał do Boga. Będzie człowiek rozumiał, że wyra-
towanie nas ze wszystkich trudności wewnętrznych lub zewnętrz-
nych jest dla Boga igraszką. Człowiekowi się zdaje, że poznał tak 
wiele praw natury, że Bóg tych praw dla każdego człowieka zawie-
szać lub zmieniać nie może. Co za dziwna naiwność! Największy 
uczony zaledwie niektóre litery zna z wielkiej księgi wszechświata 
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i im bardziej uczony, tym lepiej rozumie, że nic nie wie. Bóg wy-
maga od człowieka, by we wszystkim stosował się do Jego prawa, 
a wtedy Bóg sprawia, że wszystko obraca się na pożytek człowieka 
i że wszystko służy ku jego uświęceniu. Bez wiary w Opatrzność 
Bożą człowiek miotany jest przez tysiące sił, których nie rozumie. 
Zdarzenia i warunki życia przygniatają go całym swoim ciężarem. 
Ludzie, z którymi obcuje, wydają mu się złymi wrogami czyhają-
cymi na jego szczęście. Wiara w Opatrzność Bożą daje rozumienie 
sensu wszystkiego, co człowieka spotyka. Wiara ta daje zrozumie-
nie, że jednego tylko człowiekowi potrzeba: kochać Boga i pełnić 
akty cnót, których Bóg od człowieka wymaga. Wtedy krzywda żad-
na człowiekowi się nie stanie. To przeświadczenie daje mu szczęście 
i pokój, którego „świat nie dawa”, daje męstwo, moc i wytrwałość, 
które z Boga jedynie są. 

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 splo-
tem łask, warunków, ludzi i zdarzeń, by ich doprowadzić do tego 
stopnia świętości, którego od nich wymaga. 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 sła-
bością? 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 otacza. 

  

W r. 1899 straciłam bezpowrotnie wzrok – wyznaje Matka 
Czacka w Historii Dzieła – Tra�łam na doktora, który mądrze 
i sumiennie postawił sprawę. Powiedział mi prawdę, a jednocześnie 
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wskazał mi nowe dla mnie drogi życia. Wskazał mi niewidomych, 
którzy w Polsce pozostawali prawie bez żadnej opieki. (...) Od chwi-
li utraty wzroku, którą od początku uznałam za Opatrznościowe 
zdarzenie, przygotowywałam się do pracy, którą miałam w przy-
szłości podjąć. 

Wiara sprawia – czytamy dalej u Matki – że człowiek przyjmu-
je każde cierpienie z głębokim przeświadczeniem, że Bóg je dopusz-
cza dla uświęcenia jego. Rozumie wtedy rację cierpienia. Nie tylko 
przyjmuje je z poddaniem się woli Bożej, ale nawet z wdzięczno-
ścią. Chociaż cierpi bardzo, z miłością zwraca się ku Bogu, bo wie, 
że za tym cierpieniem jest miłosierna Opatrzność Boża, która chce 
jedynie dobra jego. 

Tylko wiara – nieustannie będzie powtarzać Matka – może 
dać niewidomym zrozumienie sensu ich ślepoty i tylko wiara 
może dać siłę do dźwigania ciężaru kalectwa. Dlatego podstawą 
wychowania niewidomych jest gruntowne poznanie zasad wia-
ry. Powinniśmy uczyć niewidomych, że ślepota jest darem Bożym 
(donum Dei); powinniśmy tak ich wychowywać, by „chwała Boża 
w nich się okazała”.

  

Dzieło nasze jest z Pana Jezusa i dla Pana Jezusa – napisze 
założycielka Lasek – My wszyscy powinniśmy być – posłusz-
nymi narzędziami w Jego ręku. Pan Jezus i dusze – to cel całe-
go Dzieła. Podobało się Panu Jezusowi w swym miłosierdziu 
w czasach obecnych spojrzeć na niewidomych, których przez 
szczególną łaskę powołuje do wzięcia udziału w wielkim dzie-
le Odkupienia. Niedołęstwo, kalectwo powołane do pełni dzieła 
Bożego. Potęga ducha – przeciwstawiona sile materialnej i bru-
talnej obecnego świata pogańskiego. Dać niewidomym zrozu-
mienie tego posłannictwa: to jedno z głównych zadań Dzieła. 
Lecz, aby dać to zrozumienie innym, trzeba przede wszystkim 
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samym żyć pełnią życia Bożego. Przeciętność, miernota – nie 
wystarczy. Z miernoty wyrasta grzech i obraza Boża. Modlitwa 
i zwyciężanie siebie powinny być treścią naszego życia. Msza 
święta i codzienna Komunia święta to główne źródło zasilają-
ce życie. Powinniśmy rozumieć, że podstawą Dzieła winno być 
poczucie i zrozumienie naszej słabości i niewystarczalności oraz 
radosne przyjęcie pokornego – niepokaźnego miejsca, które 
w świecie zajmujemy. „My głupi dla Chrystusa, a wy roztropni 
w Chrystusie; myśmy słabi, a wy mocni; wy zacni, a my bez czci” 
(1 Kor 4, 10). 

On sprawia, że przy wielu niepowodzeniach pozornych Dzie-
ło rośnie i rozwija się ciągle. On w cudowny sposób ratuje w naj-
cięższych chwilach, gdy wydaje się, że wszystko stracone i znikąd 
nie widać pomocy. Opatrzność Jego żywi i przyodziewa wszystkich 
w Laskach. Daje dach nad głową i chroni od zimna. Wszystko 
jest „dziełem rąk Jego”. Jemu, ukrytemu w nas i wśród nas, cześć 
i chwała na wieki wieków.

Od początku widoczną jest rzeczą – podkreśla Matka Czac-
ka – że Bóg żąda bezwzględnego stanowiska katolickiego. Od 
początku to Dzieło miało być na chwałę Bożą i dla dobra dusz 
i ten charakter musi zachować do końca. Bóg żąda od nas, byśmy 
strzegli tego charakteru Dzieła i żąda od nas, byśmy na każdy 
dzień obowiązki nasze spełnili bez względu na to, czy ciężko lub 
łatwo, czy spotykają nas upokorzenia czy zaszczyty. Upokorzenia, 
trudy i umartwienia, nieodłączne od takiego rodzaju życia, przyj-
mujmy na umartwienie nas; zaszczyty, dobre obchodzenie się 
z nami, uprzejmość ludzi, skierowujmy wprost do Boga. Gdy 
z góry o�arujemy w ten sposób wszystko, co nas spotyka, z ca-
łym spokojem i pogodą podejmować będziemy wszystkie stara-
nia i zabiegi, które nam zdrowy rozum i warunki nasze podsu-
ną. Obojętnym jest, czy po ludzku udane będą nasze usiłowania 
i czy uwieńczone są pomyślnym rezultatem, nie o to chodzi. Pan 
Bóg żąda od nas aktów cnót, a pomoc nam daje z innej strony, 
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tak jakby chciał nam pokazać, że my sami niepotrzebni jesteśmy, 
a że mocen jest wszystko bez nas dać. Starania najmniej udane 
w oczach ludzi są najbardziej udane w oczach Boga. Bóg chce 
od nas bezustannych aktów wiary i ufności, męstwa w trudnych 
chwilach. W tej chwili spełnienie obowiązku polega na uciążli-
wym chodzeniu do różnych biur i urzędów, czekaniu godzinami 
na przyjęcie, znoszeniu rozmaitych upokorzeń, o�arowaniu Bogu
tego, co dobrego od ludzi spotka. Znoszeniu z pogodą poczucia 
swego niedołęstwa, cierpienia, zmęczenia i dolegliwości rożnych 
z cierpliwością. Wiem, że tego Bóg ode mnie chce. Czy moje sta-
rania będą uwieńczone pomyślnym rezultatem? Mniejsza z tym. 
Wierzę i ufam, że Matka Najświętsza uprosi nam to, co nam po-
trzebne. Jeżeli prosiła w Kanie Galilejskiej o wino, które zdawa-
łoby się niepotrzebnym do życia, czyż nie uprosi dla nas tego, co 
jest koniecznym do egzystencji. (...) Opatrzność Boża rozmaitych 
sposobów używa, by ludziom przychodzić z pomocą. O to chodzi 
tylko, by rozumieć, że to Opatrzność Boża, a nie by sobie człowiek 
przypisywał to dobro, które go spotyka. 

  

Narzędzie służy, póki Bogu się podoba. Trwa tylko Bóg 
i zostaje Dzieło.



122

ODESZŁY  DO  PANA

s. Rut Wosiek FSK

Śp.
MARIA IMMACULATA

od Jezusa
Irena Załęska

(1.04.1937-9.10.2007)

Siostra Maria Immaculata – Irena Za-
łęska – urodziła się 1 kwietnia 1937 r. 

w Długołęce – Koskach w powiecie 
Maków Mazowiecki, w rodzinie Józefa 
i Stanisławy z Góreckich Załęskich. 
Miała starszego brata i młodszą siostrę. 
4 kwietnia została ochrzczona w kościele 
para�alnym w Sieluniu (diec. płocka), tam 
też, w wieku sześciu lat, przyjęła Pierw-
szą Komunię św. Z powodu wojny naukę 
szkolną rozpoczęła w marcu 1945 r. Jako pierwszych podręczni-
ków do nauki czytania używała książeczek do nabożeństwa.

24 czerwca 1945 r. zginął jej ojciec, postrzelony przez rosyj-
skiego żołnierza.

Po ukończeniu Liceum w Ostrołęce, w maju 1955 r., podjęła 
pracę w Prezydium Rady Narodowej w Ostrołęce, a w sierpniu 
następnego roku zgłosiła się do Zgromadzenia, które, jak sama 
określiła „sobie wymodliła”. 

20 X 1956 r. przyjęta do aspiratu, Pierwszą Profesję złożyła 
11 II 1959 r., Profesję wieczystą 11 II 1965 r. Pracowała kolejno: 
przy porządkowaniu odzyskanego przez siostry Klasztoru Mat-
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ki Boskiej Pocieszenia w Warszawie przed pierwszą Pasterką 
24 XII 1956 r., w Księgowości, pomagała s. Wacławie – ekonom-
ce generalnej – i zakrystiance. Przez dwa lata prowadziła księ-
gowość w Żułowie, od 1963 r. pełniła obowiązki ekonomki do-
mowej na Piwnej, a następnie opiekowała się niewidomymi pa-
niami. Od października 1967 r. pracowała w Laskach, w Domu 
św. Rafała i w Księgowości. W latach 1978-1980 była przełożoną 
w Domu Modlitwy w Szczawnicy, a następnie, do 1983 r. w Żu-
łowie. Podczas dwóch kolejnych kadencji, do roku 1995, pełniła 
funkcję Ekonomki Generalnej Zgromadzenia. Z powodu cho-
roby urząd ten przekazała s. Annie Marii. Ten czas tak wspomi-
na: „1996. Rok trudny. Do nowego startu brak sił, a to staje się 
cięższe niż choroby. Nie mogę angażować się w pracę termino-
wą, ani wśród ludzi. Brak sił na włączenie się w życie wspólne 
i oby ich wystarczyło na modlitwę, bo tak odczytuję ten zwrot 
w życiu. W ogóle trwanie w tym życiu byłoby niemożliwe bez 
prowadzenia przez Pana Boga i modlitwy… W maju i czerwcu 
kontrole wypadły gorzej. Podobnie było w następnych latach. 
Przestałam liczyć na wyleczenie, oby tylko nie było pogorszenia. 
Cieszę się, że chodzę i w domu jestem samodzielna. Za wszyst-
ko Bogu dziękuję. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: 
Jestem w wielkim ucisku. Czym się Panu odpłacę za wszystko, 
co mi wyświadczył?”. To były ostatnie zapiski sprzed siedmiu 
lat. W ostatnich dniach przy Siostrze czuwały siostry i Hania, 
rodzona siostra, która przyjechała z Danii. Przed południem, 
9 października, s. Immaculata otoczona modlitwą odeszła.  
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 1.08    zmarła dr Ewa Mazanek, wieloletni kierownik Pracow-
ni Rehabilitacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autorka cenio-
nych publikacji z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzie-
ży z mózgowym porażeniem dziecięcym, inicjatorka 
i współorganizatorka obozów integracyjnych i reha-
bilitacyjnych, nauczyciel akademicki. Dorobek swój 
i polskich naukowców prezentowała na konferencjach 
międzynarodowych w Waszyngtonie i w Wiedniu. Wy-
kształciła wielu pedagogów specjalnych, przekazując 
swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Uczyła, 
jak dostrzegać w świecie osoby potrzebujące pomocy. 
Aktywnie działała m.in. w Europejskim Stowarzysze-
niu Pedagogów Chrześcijańskich i Krajowym Komite-
cie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo. Mądry, życzliwy, dobry i prawy Człowiek, 
przyjaciel ludzi niepełnosprawnych. Nabożeństwo po-
grzebowe w kaplicy Halpertów przy ul. Młynarskiej 
w Warszawie zgromadziło wiele osób wdzięcznych 
Bogu za owocną służbę Zmarłej i osobiście doznaną 
pomoc życiową. Pogrzeb Ewy Mazanek odbył się 7.08. 
na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

 5.08    wyruszyła z Lasek grupa pielgrzymów, niewidomi 
z przewodnikami, aby w okolicy Babic dołączyć do 
Pieszej Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę.

 9.08    z okazji piątej rocznicy śmierci księdza Janusza Popław-
skiego Mszę św. w Jego intencji koncelebrowali: ks. prof. 
Jarosław Popławski, bratanek Zmarłego, ks. prof. Jerzy 
Misiurek, ks. Krzysztof Małachowski oraz ks. Stanisław 

INNE  WYDARZENIA
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Ćwierz. Obecna była też grupa Kresowiaków, którzy po 
liturgii z kwiatami przeszli na cmentarz.

15.08    w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, w Kaplicy Zakładowej w Laskach, Profesję Wie-
czystą złożyły: s. Karolina od Miłości Miłosiernej Pana 
Jezusa oraz s. Pia od Jezusa Ukrzyżowanego. 13 sierp-
nia odnawiały swoje śluby profeski wieczyste, a 14-go 
dziewięć juniorystek złożyło swoje śluby roczne.

24.08    z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich ks. prof. Andrzej 
Santorski wraz z czterema kapłanami – kolegami z ro- 
cznika – koncelebrowali Mszę św. w kaplicy w Laskach. 

25.08    w kościele para�alnym w Laskach odbył się pogrzeb
śp. Jerzego Godosa, męża pani Basi, kierowniczki za-
kładowego Ambulatorium.

27.08    w laskowskim szpitaliku zmarła Krystyna Zając, wielo-
letni pracownik Działu Księgowości. Pani Krysia prze-
pracowała w Laskach 43 lata.

29.08    zmarł  śp. Andrzej Szlubowski – Ojciec s. Gabrieli.
 1.09    w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach miała 

miejsce Sesja Pedagogiczna. Mszy św. na rozpoczęcie 
przewodniczył ks. Abp. Kazimierz Nycz, który pod-
czas sesji wygłosił prelekcję na temat: „Współczesne 
kierunki rozwoju katechezy”. Drugim prelegentem był 
ks. dr Zdzisław Struzik. Wykład nosił tytuł „Propozycja 
programu wychowawczego opartego na wartościach 
i nauczaniu Jana Pawła II”

O 17.30 w 68. rocznicę wybuchu Drugiej Wojny 
Światowej odprawiona została Msza św. za poległych, 
a po niej ruszyła procesja na Cmentarz Wojskowy.

We Włocławku miały miejsce uroczystości jubile-
uszowe związane z 80. rocznicą urodzin i 15. rocznicą 
otrzymania sakry biskupiej przez ks. bp. Bronisława 
Dembowskiego.
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Również 1 IX odbył się w Laskach Zjazd Absol-
wentów – uczniów Liceum Zawodowego i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej – z roczników 1983, 1984 i 1985. 
Uczestnicy Zjazdu spotkali się w Domu Dziewcząt 
z Zarządem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
i gronem pedagogicznym Ośrodka. Następnie, po 
Mszy św. nawiedzili cmentarz zakładowy. Kolacja i roz-
mowy w kręgu znajomych wypełniły sobotni wieczór.

 3.09    początek roku szkolnego 2007/2008.
14.-15.09  w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Niewidomych i Nie-

dowidzących do Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Rodzin w Kościerzynie uczestniczyło ok. 2 tys. osób 
z całej Polski. Gospodarzem spotkania był ksiądz pro-
boszcz Marian Szczepiński, dziekan Dekanatu Ko-
ścierskiego. Kazanie podczas Mszy św. na rozpoczęcie 
wygłosił Krajowy Duszpasterz Niewidomych, ksiądz 
Andrzej Gałka, natomiast uroczystościom w drugim 
dniu przewodniczył biskup Jan Szlaga. W tej Mszy św. 
składaliśmy dziękczynienie za 50 lat istnienia Dusz-
pasterstwa. Nieżyjących już pierwszych duszpasterzy: 
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Ojca Tadeusza Fedorowicza i Ojca Bruno Pawłowi-
cza – franciszkanina – przywołali we wspomnieniach 
p. Włodzimierz Leśniak – absolwent Lasek – i p. Zo�a
Krzemkowska z Bydgoszczy. 

Więcej na ten temat w artykule W. Gołąba, zamiesz-
czonym w tym numerze „Lasek”.

18.09    swoje święto patronalne obchodził Dom św. Stani-
sława w Laskach. Tego dnia w dużej Sali ks. Jakub 
Szcześniak odprawił Mszę św. a po niej dziewczynki 
z różnych grup poprowadziły adorację Najświętszego 
Sakramentu.

22.09    miało miejsce poświęcenie trzeciego budynku nowe-
go internatu Domu Dziewcząt przez Jego Eminencję 
Kardynała Józefa Glempa. Licznie zgromadzeni goście 
mieli okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane 
przez dziewczynki z gr. III, pt. „Pustynna wyprawa 
Bombika”. Krótkie przemówienie wygłosił Prezes Fun-
dacji Pomocy Niewidomym w Polsce – p. Stanisław 
Świderski z Nowego Jorku. Budynek poświęcony jest 
pamięci zmarłej przed dwoma laty Danuty Świder-
skiej, która przez wiele lat aktywnie wspomagała prace 
Komitetu Nowojorskiego. 
Więcej na ten temat w nastepnym numerze „Lasek”.

18-22.09  w Lublinie odbył się III Międzynarodowy Konkurs Mu-
zyczny dla Osób Niewidomych im. Ignacego Paderew-
skiego. Wzięło w nim udział dwudziestu sześciu mło-
dych pianistów, wiolinistów, akordeonistów i wokali-
stów z ośmiu krajów. Eliminacje wyłoniły czternastu 
�nalistów. Laureatką pierwszej nagrody została Anna
Kuszaj – śpiew, absolwentka z Lasek, obecnie student-
ka Akademii Muzycznej w Warszawie, a wyróżnienie 
otrzymał Maksymilian Chlewiński – fortepian, uczeń 
Szkoły Muzycznej w Laskach.
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26.09    w Laskach obchodzono 61. rocznicę śmierci Sługi Bo-
żego, księdza Władysława Korniłowicza. Wieczorem 
na Cmentarzu Zakładowym modlono się w intencji 
beaty�kacji Ojca.

 1.10    w dniu Patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
– swoje święto obchodzili wychowankowie i pracow-
nicy Domu Chłopców. Uroczystość połączona była 
z 80. rocznicą urodzin ks. bp Bronisława Dembow-
skiego, który w latach trzydziestych jako dziesięcio-
letni chłopiec był uczniem IV klasy szkoły w Laskach, 
a po wojnie przez rok pracował jako wychowawca. Po 
Mszy św. i wspomnieniach nawiązujących do tamtych 
wydarzeń Jubilat otrzymał medal Towarzystwa Opie-
ki nad Ociemniałymi oraz tytuł członka honorowego 
TOnO. Szerzej do tego tematu wrócimy w następnym 
numerze.    

 2.10    w szpitalu dla przewlekle chorych w Bydgoszczy zmarła 
Franciszka Buczkowska, z domu Popkowska, wielolet-
ni członek Towarzystwa nad Ociemniałymi w Laskach, 
żona niewidomego nauczyciela i działacza społeczne-
go – Józefa Buczkowskiego – dyrektora Ośrodka Re-
habilitacji i Szkolenia dla Niewidomych w Bydgoszczy. 
Franciszka Buczkowska urodziła się 3 października 
1914 r. w Warszawie. Brała udział w Powstaniu War-
szawskim, ranna w nogę nabyła trwałe kalectwo. Przez 
cale życie wspierała swego męża w jego pracy zawo-
dowej i społecznej. Przez ostatnie lata dużo cierpiała, 
do końca o�arując swe cierpienia za Kościół, Ojczyznę 
i za niewidomych. Pogrzeb odbył się w dniu 5 paź-
dziernika na cmentarzu para�alnym Świętej Trójcy
przy ul. Lotników – Jary w grobie Matki swej i Męża. 
Mszę św. pogrzebową koncelebrował diecezjalny dusz-
pasterz niewidomych. W pogrzebie wziął udział obec-
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ny dyrektor Ośrodka – Zbigniew Terpiłowski oraz pa-
nie Krystyna i Zo�a Krzemkowskie.

18.10    Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczęły się uroczystości 
związane z nadaniem Szkole Specjalnej imienia Świę-
tego Maksymiliana Marii Kolbe. Po Mszy św. już 
w szkole, poświęcona została �gura św. Maksymiliana,
a następnie odznaczono medalem „Przyjaciel Szkoły” 
wiele osób związanych z pracą placówki; odbyło się 
ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz poświęce-
nie pracowni komputerowej. Program artystyczny sta-
rannie przygotowany przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli dostarczył, jak zawsze, pięknych wrażeń 
zebranej społeczności szkoły i gościom.    

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez: 
A. Pawełczak-Gedyk, J. i W. Gołąbów, s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: s. Agata Bieleś, T. Cwalina, J. Gołąb, 
K. Konieczna, J. Migurski, L. Pałgan, A. Pawełczak-Gedyk, 
A. Scisłowski, s. Rut Wosiek.
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Szczególne podziękowania

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za podpi-
sanie umowy o stałej współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju 
Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja”, w ramach Progra-
mu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego 
Prezesem jest Prof. dr hab. Marek Kłodziński. Przyznany grant 
o wartości do�nansowania 180 000 PLN (tj. po 15 000 PLN mie-
sięcznie), przeznaczony jest na pokrycie kosztów zajęć z orienta-
cji przestrzennej oraz materiałów i pomocy dydaktycznych po-
trzebnych do tych zajęć. Prowadzone są one drugi rok, obejmują 
uczniów już zaawansowanych i nowych. Kładziemy wielki nacisk 
na nauczenie umiejętności samodzielnego poruszania się nie-
widomych – ma to decydujące znaczenie w ich dorosłym życiu, 
zwiększa szansę zdobycia dobrej pracy, daje poczucie niezależno-
ści i własnej wartości.

Osoba słabo widząca może być w stanie ustalić gdzie obiekty 
się znajdują, ale nie czym są; może widzieć dostatecznie, by czy-
tać, a jednak mieć kłopoty z poruszaniem się w domu czy jego 
okolicy. Przyczyną takiego stanu może być ubytek ostrości, ubyt-
ki w polu widzenia, zaburzenia widzenia barw.

Szkolenie słabo widzących polega na pomaganiu im bardziej 
efektywnie wykorzystywać resztki wzroku przy wykonywaniu 
potrzebnych czynności, czyli spowodowanie maksymalnej uży-
teczności tych resztek.

Działania rehabilitacyjne nie powodują obiektywnego po-
lepszenia wzroku – zwiększenie ostrości wzroku i poszerzenie 
pola widzenia, ale zwiększają stopień wykorzystania informacji 
napływających drogą wzrokową. Pomagamy słabo widzącemu 
nadawać znaczenia temu, co widzi i wykorzystywać na co dzień 
informacje uzyskiwane drogą wzrokową. Należy pomóc mu 
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w osiągnięciu kolejnych etapów rozwoju widzenia w drodze in-
tensywnych ćwiczeń.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania dla Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Wsi “Polska Wieś 2000”, których władze wspomagają nas w trud-
nej pracy kształcenia i wychowywania dzieci ciężko poszkodowa-
nych przez los, z głęboką nadzieją na dalszą współpracę.

  
Prezes 

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Władysław Gołąb

Przełożona Generalna
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Matka Anna Maria Sikorska
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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 30 zł (trzydziestu 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
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Aktualna lista o�arodawców na czasopismo „Laski”
(za 2006 rok):

Cz. i H. Adamowscy, L Amber, I. i A. Bełchowie, E. i L. Bieda, E. Bie-
licka, I. i Z. Błażej, ks. P. Buchta, Z. Chmielewska, H. Ciężkiewicz, 
K. Czajkowska, ks. M. Czajkowski, o. S. Ćwierz, M. Dębska, ks. A. Drosdz, 
ks. M. Dwornicki, ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, J. Gargula, ks. F. Głód, 
M. i T. Gołaszewscy, ks. S. Gołębiewski, ks. G. Gromowski, E. Grzebyk, 
M. Grzymski, Z. Gutkiewicz, I. Hachulska, ks. I. Harazin, K. Hellman, 
J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel, H. Holisz, ks. J. J. Janicki, T. Ja-
roszewski, M. Jaworek, W. Karpowa, J. Klekowska, W. Klonowska, 
J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, H. Kowińska, 
R. Kozak, Z. Krawczyk, B. Kryska, I. Kubisztal, M. Kukułka, M. Kwiat-
kowska, B. Litwiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, ks. W. Machura, 
J. Manek, A. Mędrzak, S. Musiałowicz, T. Musiałowicz, A. Nalewajko, 
W.  Narkiewicz,  A. Nawrat, A. Niemczykowa, ks. J. Niewęgłowski, 
R. Nowicka, Z. Okrutniewicz, E. Olszewska, ks. J. Ornat, Z. Pacze-
śna, B. Paprocka, U. Pawlicka, R. Pawłowska, L. Piszczek, U. Pokojska, 
ks. P. Polaczek, A. Polak, ks. J. Popławski, J. Putz, M. Rawicz, M. Rembow-
ski, W. Rodowicz, D. Rokoszewska, E. Ronikier, K. Rosiak, R. Rudziń- 
ski, M. Ruszkowska, H. Samsonowicz, A. Sękowski, A. Skowron, 
D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, J. Starck, J. Starostecki, 
ks. bp S. Stefanek, M. Stojowska, B. Strońska, Studio Usług Projekto-
wych TEL-TEL, A. Styczyńska, Suore Francescane Ancelle della Croce, 
E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, P. Ściga, E. Ślip-
ska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, Z. Tajer, H. Tekielska, A. Tkacz, 
Z. Trepka, A. Truskolaski, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, 
M. Wąsowska, E. Wężyk, E. Więckowska, J. Więckowski, B. Winsch-
-Stawska, B. i J. Wojnowscy, K. Wrońska, S. Zaniewska, ks. J. Żołądek, 
ks. Abp J. Życiński, Cz. Żyhoniuk

Serdeczne Bóg zapłać
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