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Józef Placha

Ten, który zstąpił

Prawda o Bożym Narodzeniu wciąż jest na nowo odkrywana, 
a sięga przełomu tego, co nazywamy dzisiaj starą i nową erą.
W związku z tym pojawia się kontrowersja związana z okre-

śleniem dokładnej daty narodzin Jezusa. Wiadomo, że urodził się 
za panowania króla Heroda, o którym z kolei wiemy, że zmarł 
w 4 roku przed naszą erą. Tym samym Jezus musiał przyjść na ten 
świat w tamtym właśnie czasie. Wobec tego historycy ustalili, że 
mogło to być nawet w siódmym roku „przed Chrystusem”.

Mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju paradoksem, który 
zresztą w niczym nie podważa istoty Bożego Narodzenia. Ustalono, 
że stało się to w zimową noc, w dniu pogańskiego święta przesile-
nia, to jest 25 grudnia. 

Powszechnie znane są trudy Maryi i Józefa, poszukiwanie miej-
sca, gdzie mógłby narodzić się ich Syn. Zarówno dalecy krewni, jak 
i napotkani podróżni, by uniknąć kłopotu i zamieszania, po prostu 
nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Stąd znane Łukaszowe zda-
nie: – Nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2,7).

Wreszcie znajdują to miejsce na wysokości 700 m. nad poziomem 
morza, w Betlejem, co w języku hebrajskim oznacza „dom chleba”. 
Zatrzymali się w jednej z grot służącej pasterzom jako schronienie. 
Tradycja wspomina również o korycie dla zwierząt, w którym złożo-
no Dzieciątko. Bardziej jednak przyjęło się określenie: żłóbek betle-
jemski. Wyraża ono zarówno prostotę jak i skrajne ubóstwo, w jakim 
Maryja „porodziła swego pierworodnego Syna” (Łk 2, 6-7).

OD  REDAKCJI
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Można zatem powiedzieć, że Bóg zstąpił na ziemię i stał się 
Człowiekiem, obejmując swoją troską wszystkich ludzi, a prostotą 
i ubóstwem Wcielenia chciał niejako wskazać, że szczególnie zależy 
Mu na ludziach biednych, w taki czy inny sposób poszkodowanych 
przez los. To oni właśnie – w osobach pasterzy śpiących nieopodal 
groty Narodzenia – stają się pierwszymi świadkami Dobrej No-
winy. Znajduje to potwierdzenie w Ewangelii św. Łukasza: „Anioł 
rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, któ-
ra będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,8).

Wyraża się w tym charakter relacji Boga do człowieka, ale też 
określona strategia wzajemnych relacji między ludźmi. Chodzi 
o postawę, kiedy trzeba zejść z piedestału wysokich nieraz pozycji 
społecznych na sam dół ludzkiej biedy, cierpienia i różnych trud-
nych losowych wydarzeń.

Tak się złożyło, że w świątecznym i z natury radosnym nume-
rze „Lasek” nie możemy pominąć smutnego wydarzenia, jakim był 
pożar w Szkole Podstawowej w naszym Ośrodku. Straty, jakie spo-
wodował, są duże. Ale ważniejszy od tego jest rezonans, jaki wywo-
łało to wydarzenie w mass mediach, reakcje różnych instytucji oraz 
osób prywatnych, które wzruszają do głębi i potwierdzają znaną od 
dawna prawdę, że Przyjaciół poznaje się w biedzie. Na ten temat 
więcej pisze w swoim liście prezes Władysław Gołąb, wyrażając 
wdzięczność za niezwykłą wprost solidarność. Załączamy też list 
Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska.

Tymczasem, dziękując naszym Drogim Czytelnikom za kolejny 
rok towarzyszenia nam w tym, co robimy jako Redakcja, składamy 
gorące życzenia świątecznej radości i satysfakcji, że czas, jaki nam 
Opatrzność podarowała, został wykorzystany właściwie, a ten, któ-
ry przed nami – w 2008 roku – oby jeszcze bardziej przybliżył nas 
do Boga i wzajemnie do siebie.
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Władysław Gołąb

Na Święta

Wieczór wigilijny to szczególne święto domu. Zasiadamy do 
stołu z najbliższymi, a wśród nas przebywa sam Bóg i to 

w tej najbardziej ludzkiej postaci – małego Dzieciątka oczekują-
cego naszej pomocy. Bóg rodzi się w naszych sercach, ale jak Ten 
z betlejemskiego żłóbka, wymaga troskliwej pielęgnacji, by z od-
ruchu serca przerodzić się w wielkie Boże Dzieła. 

Bóg jest Miłością, a zatem Boże jest tylko to, co z miłości wy-
pływa. Dzieląc się białym wigilijnym opłatkiem, dzielimy się tym, 
co mamy w sercu. Jeżeli panuje w nim miłość, to czyny nasze 
są dobre, rozświetlające szarzyznę codziennego życia. „Dobrym 
wszędzie dobrze będzie, a złym wszędzie kwas” – powiedział po-
eta. Z jakim smutkiem odbieramy wypowiedzi medialne budzą-
ce w nas agresję i nienawiść. Można byłoby dojść do wniosku, 
że nasz kraj to sami skorumpowani ludzie, złodzieje i przestęp-
cy. W ostatnich dniach doszedłem do wniosku, że obraz ten jest 
z gruntu fałszywy.

W nocy z 17 na 18 listopada powstał pożar, który zniszczył 
szkołę podstawową. Szybka interwencja straży pożarnej urato-
wała drugie skrzydło budynku szkolnego. Zdarzenie to, w swoim 
wymiarze tragiczne, ukazało zupełnie odmienne oblicze naszego 
społeczeństwa. Pracownicy pedagogiczni i z administracji Zakła-
du z największą o�arnością przystąpili do ratowania tego, co było 
do uratowania, a ponadto spowodowali, że już po dwóch dniach 
rozpoczęła się normalna praca szkoły podstawowej w starym bu-

LIST
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dynku internatowym przewidzianym do remontu i przebudowy 
w przyszłym roku. Odzew społeczny zaskoczył nas wszystkich. 
Pomoc natychmiast zaoferowali przedstawiciele gminy, staro-
stwa i województwa. Premier Donald Tusk zapewnił środki 
w kwocie jednego miliona złotych. Z podobną ofertą wystąpiła 
Spółka Orlen. Osobiście zadzwonił do mnie Marszałek Sejmu 
– pan Bronisław Komorowski, proponując wsparcie. Minister 
– Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 
pan Jarosław Duda – wsparcie w ramach Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z pomocą ma-
terialną i organizacyjną pospieszyły różne �rmy, fundacje 
i przede wszystkim media. Wyemitowanych zostało wiele pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, pojawiły się artykuły w pra-
sie. Nie wymieniam imiennie naszych darczyńców, gdyż byłaby 
to bardzo długa lista. Chciałbym wszystkim złożyć gorące po-
dziękowania. Dziękuję też ogromnej liczbie osób, które dzieliły 
się z nami przysłowiowym „wdowim groszem”. Ze wzruszeniem 
odbierałem telefony od dzieci i młodzieży z o�arowaną nam 
pomocą. 

Drodzy Przyjaciele, to piękny Wasz dar złożony w betlejem-
skiej stajni przy żłóbku Dzieciątka Jezus. Zapewniam Was, że 
każda uzyskana złotówka będzie dobrze wydana na odbudowę 
szkoły i przebudowę starego przedwojennego internatu, sto-
sownie do potrzeb edukacyjnych w XXI wieku. Proszę wierzyć 
– my, Polacy – jesteśmy Narodem o wrażliwym sercu, w którym 
Miłość rodzi piękne czyny.

Dzieląc się z Państwem opłatkiem, życzę wszystkim na 
Święta Bożego Narodzenia i na 2008 rok dużo radości, pokoju 
i wszelkich Łask Bożych.

Laski, dnia 10 grudnia 2007 r.    
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OD  PREZESA  RADY  MINISTRÓW
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BOŻE  NARODZENIE

Krzysztof Kamil Baczyński

KOLĘDA

Aniołowie, aniołowie biali,
po coście to tak u żłóbka czekali?
Po coście tak skrzydełkami trzepocząc,
płatki śniegu rozsypali ciemną nocą?

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny i miłość,
a pod tymi obłokami ciemnymi
nasze serce w ciemność się zmieniło.

Aniołowie, aniołowie biali,
O! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana tra�ł ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga – człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.
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Antonina Krzysztoń

PANNA CZYSTA

PANNA CZYSTA CO ZRODZIŁA
DZIECIĄTECZKO BOŻE DZIŚ
Z SIANA GNIAZDKO MU UWIŁA
ABY CIEPŁO MIAŁ JEJ SYN

WIATR W SZCZELINACH GRA O ŚWICIE
TO JUŻ DNIEJE ZIMNO IM
JÓZEF ŚWIĘTY TULI SYNA
TYŚ NIE MÓJ TYŚ BOŻY SYN

BOŻE DZIECIĘ PRZYSZŁO DO MNIE
W TAKĄ NIESPOKOJNĄ NOC
NIC CI DZIECIĘ DAĆ NIE MOGĘ
WIĘC MALEŃKI WEŹ MÓJ LOS

WTULIŁ JEZUS GŁOWĘ W RAMIĘ
JÓZEFOWE CICHO ŁKA
TYŚ JEST TEN CO MNIE PRZYGARNĄŁ
TEN, CO TAJEMNICĘ ZNA

SŁOŃCE ŚWIECI W SZPARACH SZOPY
SŁYCHAĆ PTAKI LUDZKI GWAR
PRZYTULENI JÓZEF Z MARIĄ
MIĘDZY NIMI ŚPI NASZ PAN
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MATKA BOŻA NA OSIOŁKU

MATKA BOŻA NA OSIOŁKU
PRZEZ WIOSKĘ JECHAŁA
JEZUSOWI JESZCZE W ŁONIE
TAK CICHO ŚPIEWAŁA

JESZCZE TYLKO KILKA KROCZKÓW
MÓJ TY JASNY PANIE
POTEM JESZCZE MAŁA ŁĄKA
A NA KOŃCU KAMIEŃ

A PAN JEZUS TAK SIĘ WSŁUCHAŁ
W GŁOS MATEŃKI SWOJEJ
Z RÓŻANEGO SWEGO DOMU
TAK PRZEMÓWIŁ DO NIEJ

JESZCZE TYLKO MAŁY KROCZEK
MATUSIEŃKO DROGA
A POWIJESZ POD TĄ GWIAZDĄ
SYNA PANA BOGA

JÓZEF IDĄC W NIEBO PATRZY
LEJCE W DŁONI TRZYMA
GDZIE IDZIEMY GDZIE MARYJA
POWIJE NAM SYNA

JESZCZE TYLKO JEDEN KROCZEK
OGON GWIAZDY ŚWIECI
W TEJ GOSPODZIE NIE ODMÓWIĄ
TU POWIJE DZIECIĘ
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KOŁYSANKA PIELGRZYMIA
– ADORACYJNA

ŚPIJ DZIECINKO MAŁA
ZE ŚWIATŁA UTKANA
UTKANA Z MIŁOŚCI
SIŁO W MEJ SŁABOŚCI

GDY PATRZĘ NA CIEBIE
RADUJĄ SIĘ W NIEBIE
ANIOŁ STRÓŻ I ŚWIĘCI
WSZYSCY WNIEBOWZIĘCI

ŚPIJ MALEŃKI STWÓRCO
NIESKOŃCZONY DAWCO
ALFO I OMEGO
SKARBIE ŻYCIA MEGO

NIC TYLKO PATRZENIE
POKOJU PROMIENIE
KOJĄ I MIŁUJĄ
CIEBIE ADORUJĄ

GDY PATRZYSZ NA NIEGO
RADUJE SIĘ NIEBO
ANIOŁY I ŚWIĘCI
WSZYSCY WNIEBOWZIĘCI
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SZUKAM CIEBIE MAŁY KRÓLU

SZUKAM CIEBIE MAŁY KRÓLU
W WSZYSTKICH SZOPACH ŚWIATA
ZDARŁAM JUŻ TYLE PAR BUTÓW
PRZEZ ZIMY I LATA

GDZIE PRZEDE MNĄ SIĘ UKRYWASZ
MALEŃKI JEZUSIE
NAWET CIĘ TEN PIJAK WIDZIAŁ
W ZIMNYM AUTOBUSIE

ZAPAL ZAPAL W MOIM SERCU
MALEŃKĄ GWIAZDECZKĘ
IDĄC ZA NIĄ PRZEZ TEN WIECZÓR
CHCĘ ODNALEŹĆ SZCZĘŚCIE
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NIE W PAŁACU

NIE W PAŁACU ALE  SZOPIE
       RODZIŁ SIĘ NASZ BÓG
I W DZIECIĘCEJ BEZRADNOŚCI
        RODZIŁ SIĘ NASZ BÓG
W CHŁODZIE GŁODZIE I UBÓSTWIE
         RODZIŁ SIĘ NASZ BÓG
POZWÓL BOŻE BYŚ W MYM SERCU
         ZNÓW ZAMIESZKAĆ MÓGŁ

NIE W PAŁACU ALE  SZOPIE
       RODZI SIĘ NASZ BÓG
I W DZIECIĘCEJ BEZRADNOŚCI
        RODZI SIĘ NASZ BÓG
W CHŁODZIE GŁODZIE I UBÓSTWIE
         RODZI SIĘ NASZ BÓG
POZWÓL BOŻE BYŚ W MYM SERCU
         ZAWSZE MIESZKAĆ MÓGŁ
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UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA
KOLEJNEGO PAWILONU INTERNATU DZIEWCZĄT 

„Tam, gdzie miłość jest i dobroć, tam mieszka Bóg” 

22 września 2007 r. miało miejsce poświęcenie budynku nowego 
internatu Domu Dziewcząt. Po pełnym uroku przedstawieniu 
„Pustynna wyprawa Bombika” w wyko-
naniu dziewczynek z trzeciej grupy, krót-
kie przemówienie wygłosił Prezes Funda-
cji Pomocy Niewidomym w Polsce – pan 
Stanisław Świderski z Nowego Jorku. Bu-
dynek poświęcony jest pamięci zmarłej 
przed dwoma laty Danuty Świderskiej, 
przez wiele lat aktywnie wspomagającej 
prace Komitetu Nowojorskiego.
    (redakcja)

Ceremonia poświęcenia
i słowo Księdza Prymasa Józefa Glempa

Dzięki swojej zapobiegliwości i pomocy wielu dobrych ludzi 
zbudowaliście ten nowy dom i jesteście u siebie jak jedna 

kochająca się rodzina. 
Dom jest konieczny do rozwoju ludzkiej osoby, by w spokoju 

można się było kształcić i odpoczywać. Człowiek z natury jest 
istotą społeczną otwartą na bogactwo intelektualne i duchowe in-
nych osób. Dzięki więzi, jaka tworzy się we wspólnym byciu, gdy 
wchodzimy we wspólnotę Dzieła, przychodzę do was z radością 



17

i życzliwością, wypełniając polecenie Jezusa Chrystusa kierowane 
do Apostołów. 

Wspólnie prośmy dobrego Boga o błogosławieństwo dla 
tego nowego domu i dla tego domu, którym jesteście, i który 
w dalszym ciągu pragniecie budować na fundamencie wierno-
ści Ewangelii.

Panie Jezu Chryste, Ty przyrzekłeś, że gdzie dwaj, albo trzej 
zgromadzą się w Imię Twoje, tam Ty będziesz pośród nich, zmiłuj 
się nad nami!

Chryste, Ty przez swoją mękę i Krzyż, i Zmartwychwstanie 
uczyniłeś nas współmieszkańcami Świętych i domownikami 
Boga, zmiłuj się nad nami!

Panie, Ty obiecałeś, że Twój Ojciec wysłucha każdą modlitwę 
zanoszoną w Imię Twoje, zmiłuj się nad nami!

Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu celnika Zacheusza 
i przemieniłeś jego życie, przybądź do nas ze swoim błogosła-
wieństwem, aby zbawienie stało się udziałem tego domu, który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Uroczystość poświęcenia łączy się z radością dlatego, że doko-
naliśmy czegoś z pomocą Bożą i możemy z tego korzystać, aby da-
lej budować. Budować samego siebie, to znaczy wychowywać sie-
bie ku temu, żeby być 
doskonalszym. Bóg 
stworzył świat, słoń-
ce i gwiazdy, a tych 
gwiazd nieskończoną 
ilość i nie można ich 
dostrzec nawet przy 
pomocy wielkiego 
teleskopu. I stworzył 
świat mały, maleńki, 
ledwo dostrzegalny 
przez mikroskop. Ale 
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to wszystko jest światem, który rządzi się swoimi prawami, które 
też są dziełem Boga. 

Pan Bóg stworzył też świat niewidzialny, to jest świat duchów. 
Zwłaszcza mówimy o tych dobrych duchach, bo są także złe du-
chy, które zbuntowały się przeciw Bogu i same ciągle są rozgnie-
wane i szukają ludzi, żeby ich rozgniewać, żeby w ich serca wło-
żyć nienawiść, negację tego, co dobre, chęć szkodzenia drugiemu. 
Takie jest działanie tych zbuntowanych duchów. 

My wszyscy chcemy wielbić Boga razem z dobrymi duchami 
czyli Aniołami, które Bóg wysyła, aby wypełniały Jego działanie 
Opatrzności Bożej. Bo Bóg wszystko widzi, o wszystkim wie, jest pe-
łen Mądrości niesłychanej, a jednocześnie niesłychanej Dobroci. Ta 
Dobroć posuwa się daleko, idzie aż do grzesznych, idzie do biednych 
– także moralnie, żeby ich dźwigać. To dźwiganie ludzi przez Boga 
ciągle się odbywa. Odbywa się przez naukę, jaką Jezus Chrystus głosi 
również przez ludzi świętych, którym także asystują Aniołowie.

Ludzie święci. Czy znamy takich świętych? Znamy. To święty 
Józef, święci Apostołowie: Piotr i Paweł, święty Tomasz, święty 
Wincenty. Ukazuje się też nam święty Maksymilian Kolbe, które-
go niektórzy ludzie jeszcze pamiętają. 
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Przychodzą nowi 
święci, którzy jesz-
cze nie są ogłoszeni, 
a dopiero będą. Na 
pewno takim czło-
wiekiem jest Jan Pa-
weł II – Sługa Boży, 
którego wielu z was 
widziało, słyszało, 
może dotykało. Sam 
miałem wiele moż-
liwości zetknięcia się z Ojcem Świętym, rozmowy z Nim i wsłu-
chiwania się w to wszystko, co mówił. Mówił do całego Narodu, 
do wszystkich: do małych i większych,  zaglądał do szkół, szedł do 
więzień, szedł do polityków, do sejmu, do kościołów, nawet do Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych; do wszystkich potra�ł mówić 
językiem miłości. Szczególnie bliska była Mu młodzież. Obojętnie, 
skąd by była i, co ciekawe, obojętnie, jaką mieliby ci młodzi ludzie 
relację do Boga.

Gdy myślimy o władcach ziemi, to chociaż byliby to bardzo 
wielcy władcy stojący na czele mocarstwa, które obejmuje pół świa-
ta, zawsze ten potężny człowiek będzie dbał o interes tej swojej czę-
ści, a na drugą część będzie patrzył z boku albo z góry. Natomiast 
Ojciec Święty nie patrzy „na swoich”, patrzy na cały świat, a w tym 
świecie patrzy na ludzi Kościoła, aby oni byli świadkami Dobra. Tak 
więc my wszyscy jesteśmy świadkami Bożej Dobroci, gdy poświę-
camy dom, który jest przecież owocem wielkiego Dobra, bo pracy 
i o�arowanych pieniędzy, projektów architektów, administracji. 

Dlatego jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i chcemy poświęcić 
wszystko, co jest do poświęcenia, żeby błogosławieństwo Boże spo-
częło na każdym odcinku tego domu, ażeby w tym domu dojrze-
wała ta świętość, o której słyszeliśmy na początku. Ze swej strony 
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego.  
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1 października, w dniu Patronki – świętej Teresy od Dzie-
ciątka Jezus – swoje święto obchodził Dom Chłopców. Uroczy-
stość połączona była z Jubileuszem księdza biskupa Bronisława 
Dembowskiego, który obchodził 80. rocznicę urodzin. Jubilat 
otrzymał medal Pax et Gaudium in Cruce oraz tytuł honorowe-
go członka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Z okazji Jubileuszu redakcja „Lasek” składa gorące życzenia 
dalszej Bożej Opieki na wszystkich odcinkach działalności Księ-
dza Biskupa oraz utrzymania jak najdłużej pogodnego ducha, 
którym nieustannie emanuje na innych.

Poniżej drukujemy tekst homilii wygłoszonej w czasie Mszy 
świętej sprawowanej w Domu Chłopców.

Przed Eucharystią,  koncelebrowaną wraz z księdzem Toma-
szem Dostatnim i ojcem Eugeniuszem Pokrywką, Ksiądz Biskup 
powitał wszystkich i powiedział:

„Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy 
dzień. 70 lat temu, we wrześniu 1937 roku, poznałem ten dom 
jako uczeń IV klasy, jako że IV klasę szkoły powszechnej prze-
żyłem właśnie tu, w domu św. Teresy. Nie dlatego, że miałem 
kłopot ze wzrokiem, ale dlatego, że po śmierci mojego ojca, moja 
mama musiała zorganizować dla nas życie. Dwóch najmłod-
szych braci Dembowskich zamieszkało w Laskach i uczyliśmy 
się tu: mój brat Piotr w VI klasie, a ja w IV. Ten rok wywarł duży 
wpływ na mnie. 

Dziękuję Bogu za te 80. lat, które jutro kończę i dziękuję za ten 
Dom Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus – Doktora Kościoła.”

(redakcja)

JUBILEUSZ BISKUPA BRONISŁAWA DEMBOWSKIEGO



21

Ks. bp Bronisław Dembowski

Panie, moje serce się nie pyszni
homilia

Święta Teresa zadziwiła ludzi swoim głębokim związkiem 
z Bogiem. Spisała swoje rozważania w książce „Dzieje du-

szy”. Napisała tam, że zastanawiała się nad tym, kim ona ma być 
w Kościele, jaką ma pełnić funkcję. Czytała tekst z Pierwszego 
Listu św. Pawła do Koryntian o różnych funkcjach w Koście-
le. Zdanie św. Pawła ...ale wy szukajcie doskonalszych darów... 
i zaczynający się dalej Hymn o Miłości skłoniły ją do tego, 
żeby powiedzieć: Ja będę Miłością w Kościele. Miłością, czy-
li oddawaniem siebie za wszystkich. Jest to na pewno misja, 
choć sama nigdy na misjach w dosłownym znaczeniu tego sło-
wa nigdy nie była. 

Słyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii według św. 
Mateusza. Uczniowie przyszli do Jezusa z zapytaniem: kto wła-
ściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. Wiemy, że Je-
zus zwrócił uwagę na dziecko: „Jeśli się nie odmienicie i nie 
staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. 
Nie wszystkie dzieci są godne naśladowania. Są przecież takie, 
które uważają się za bardzo ważne i domagają się swego bardzo 
natarczywie. Pan Jezus natomiast mówi o dzieciach, które są na 
swoim miejscu i są takie, jak mówią słowa psalmu pięknie dziś 
odśpiewanego: 
„Panie, moje serce się nie pyszni
I nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta moje siły,
Lecz uspokoiłem i uciszyłem mą duszę.
Jak dziecko na łonie swej matki,
Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza”
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Ten psalm kiedyś, w trudnej sytuacji, bardzo mi pomógł. Ale 
ważne jest zakończenie: „Izraelu złóż nadzieję w Panu”.
Teraz zaufaj Panu Bogu.

Tak uczyniła święta Teresa. Całkowicie zaufała, zawierzyła 
Bogu. Miała 15 lat, gdy pokonując przeróżne trudności, wstąpiła 
do zakonu karmelitanek w Lisieux. Spędziła tam 9 lat – umarła 
mając 24 lata. Wiele osób studiowało i studiuje do dziś jej pamięt-
nik, który nazwano „Dzieje duszy”. A to studiowanie sprawiło, 
że Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła, czyli nauczycielem 
w Kościele.

Tak więc Bogu dziękuję również za tę myśl Matki Czackiej, 
żeby Dom Chłopców oddać w opiekę św. Teresie. Za jej przyczy-
ną proszę Boga, aby obdarzał wszystkich, którzy tutaj wzrastają, 
uczą się lub uczą innych i pomagają we wzrastaniu, żeby św. Tere-
sa od Dzieciątka Jezus wstawiała się za wami wszystkimi i wspie-
rała was we wszystkich sytuacjach w życiu.

Amen.
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Edyta Budzyła

Krótka historia chleba

Każdego roku w październiku 
obchodzimy Święto naszego 

Internatu – Domu św. Maksymi-
liana. Razem z Gośćmi uczestni-
czymy we Mszy świętej, a na du-
żej  sali naszego internatu ogląda-
my krótką inscenizację. Wieczór 
kończymy kolacją i spotkaniem 
z naszymi Gośćmi.

   W tym roku tematem przed-
stawienia była historia chleba. Te-
mat ten wywołały wspomnienia 
z mojego wakacyjnego pobytu na 
Ukrainie. 

Duże miasta i miasteczka, 
sylwetki bohaterów w kamieniu, 
historia w zabytkach, wyludnio-
ne wioski z drewnianymi doma-
mi i kolorowymi okiennicami, 
kapliczki cerkiewne, cmentarze 
z błękitnymi krzyżami....  Wszę-
dzie gościnni ludzie, choć w wielu miejscach żyje się bardzo 
skromnie. Ale na stole zawsze był ciemny chleb.

   Scenariusz tej inscenizacji powstał w oparciu o książki 
prywatne oraz te z naszej biblioteki czarnodrukowej. Z pomocą 

UROCZYSTOŚĆ W DOMU ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA



24

p. Aliny Abramowicz i p. Joanny Kolaska – na hasło chleb – poja-
wiły się różne opracowania. Piosenki zaczerpnęłam ze słuchowi-
ska radiowego w reżyserii Anny Seniuk o tradycjach i obrzędach 
jesiennych w Polsce. Składam też gorące podziękowanie p. Cze-
sławowi Kurkowi, na którego pomoc zawsze możemy liczyć, za  
akompaniament i piękną oprawę muzyczną do przedstawienia.  

A oto treść inscenizacji:
- Czy znalazłby się ktoś, kto nie lubi chleba? 
To pytanie retoryczne. W przeciwnym razie nie byłby od wieków 
tak powszechnie spożywanym w świecie pokarmem. Chleb za-
wsze otoczony był szacunkiem.

- Co wiemy o historii chleba?
Zaczęto go wypiekać w młodszej epoce kamienia około 12 tys. 
lat temu. Było to ziarno pokruszone na grubą śrutę, zarobione 
z wodą. Z tego ugniecione w formie placków ciasto kładziono 
na rozgrzane kamienie i przykrywano gorącym popiołem. Takie 
placki jadane są do dziś w Azji i Afryce. Piecze się je z kukurydzy, 
jęczmienia, prosa i gryki. W Brazylii natomiast, piecze się pla-
cuszki z kassawy. Chleb wyrabiano również z fasoli, ziemniaków, 
trawy, kory drzew, ryżu, grochu, z kasztanów i bukwi.

- „Ani kawałek chleba, nie spadnie z nieba, pracować trzeba”

- „Kto chleb nosi, ten o niego nie prosi.”

- ,,Nie z jednego pieca chleb jadł”

Jak się zdaje, to Egipcjanie dokonali około roku 2600 p.n.e. 
wynalazku rozpulchnienia placków przez pozostawienie ciasta 
do samorzutnej fermentacji. Stał się on strawniejszy i smaczniej-
szy od przaśnego placka – podpłomyka. Do wywoływania fer-
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mentacji zaczęli oni używać zakwasu, czyli ciasta z poprzedniego 
zaczynu, albo drożdży z osadów winiarskich. Piekli więc chleb 
metodami w zasadzie podobnymi do dzisiejszych. Używano dla 
zapachu sezamu, kamfory i ziaren maku. Taki chleb spożywano 
również w Grecji i Rzymie – gdzie za czasów Oktawiana Augusta 
istniało ponad 300 piekarń. 

Egipcjanie jako pierwsi wynaleźli piece piekarskie.

- ,,Bez chleba – smutna biesiada”
- ,,Chleb cudzym nożem krajany – niesmaczny”
- ,,Chleb stracił, a bułki nie znalazł”

Chleb otaczano czcią. Nie karmiono nim zwierząt. Krajanie 
chleba uważano za czyn zdrożny. I dziś Arabowie pytają człowie-
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ka zabierającego się do krojenia chleba nożem – czy chcesz zabić 
chleb? 

Łamanie chleba jest obyczajem zachowanym w krajach 
śródziemnomorskich Europy od starożytności do dziś. My 
raczej krajemy chleb przed podaniem go do stołu, a dopiero 
ukrojoną kromkę łamiemy w ręku. W krajach południowych 
pan domu sam odłamuje kawałki chleba z bochenka i rozdaje 
biesiadnikom. 

Chleb był też głównym pożywieniem starożytnych Żydów. 
Wyrażenie: ,, jeść chleb,, znaczyło również posilać się. Chleb stał 
się symbolem pokarmu w ogóle. W Modlitwie Pańskiej mówi-
my: ,, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. W Biblii 
manna na pustyni i cudowne rozmnożenie chleba jest symbo-
lem Bożej mocy i miłosierdzia. Dla nas, chrześcijan, Chleb Ży-
cia to Eucharystia. 

- „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie dla darów nieba – tęskno mi Panie.” 

Świeże ziarno, nowy chleb. Po chlebie poznasz dobrą lub złą 
gospodynię, mądrą lub niedoświadczoną. W całej Polsce wie-
dziano, że aby chleb się 
udał, znakomicie po-
maga spalenie w piecu 
chodaka, łapcia, kierp-
ca lub jakiegokolwiek 
znoszonego obuwia. 
- Już tam nigdy nie 
spotkałeś na śmietniku 
starego chodaka. Zaraz 
gospodyni schowała go 
skrzętnie na przyszłe 
pieczenie. Jeśli chleb 
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wyjdzie z pieca popękany, wielki to wstyd i zła wróżba dla całego 
domu. Każdy bochenek powinien być gładki, lśniący jak polakie-
rowany. Uderzony w spód pięścią, odpowiadać dudnieniem – to 
znak, że dobrze wypieczony. Na spodzie powinien posiadać pięk-
nie odciśnięty wzór liści chrzanowych, które podeń podłożono. 
Nie wolno go upuścić niedbale na ziemię. Nie wolno położyć na 
stole spodem do góry. Gospodyni, zanim napocznie bochenek, 
żegna go znakiem krzyża.

- Oby nigdy nie zabrakło nam chleba.   

Piosenka: 

Przeszedł sierpień i wrzesień
Kłosków kwiatków już nie ma
Ale piękna ta jesień
Chociaż za nią tuż zima

Marne, marne to lato
Chociaż ziemię przygrzewa
Wnet przeminie a za to
Przyjdzie zima prawdziwa

Ciągną chmury deszczowe
Po pagórkach wiatr hula
I swe perły szronowe
Sypie święta Urszula

Oj Urszula a Łukasz
Zmietli wszystko w swobodzie
Darmo człeku już szukasz
Choćby rzepki w ogrodzie
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Jedzie Szymon wraz z Judą 
Mrożny wicher powieje
Ziemia ściśnie się grudą
Liść ostatni rozwieje

 Bliskie płatki śniegowe
Aż człowieka strach bierze
Za duszyczki czyśćcowe
Trzeba szeptać pacierze

Wieczny spokój daj Panie
Tym co śpią już w ziemi
A gdy nas już nie stanie
Daj odpocząć wraz z nimi  
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Anna Pawełczak-Gedyk

100-lecie śmierci Stanisława Wyspiańskiego 

Kończy się rok w szcze-
gólny sposób poświę-

cony twórczości Stanisława 
Wyspiańskiego. Obchody 
związane były z przypada-
jącą w bieżącym roku setną 
rocznicą śmierci poety, dra-
maturga, artysty malarza. 

Wyspiański urodził się 
15 stycznia 1869 r. w Krako-
wie. Syn rzeźbiarza. Wcze-
śnie osierocony przez mat-
kę wychowywał się u krew-
nych. Uczył się w Gimna-
zjum św. Anny, a następnie 
studiował w Szkole Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Pod 
kierunkiem Jana Matejki, 
ówczesnego dyrektora Szkoły, pracował nad polichromią w od-
nawianym kościele Mariackim. Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
uczestniczył w wykładach z historii sztuki, literatury i historii. 
W 1890 r. otrzymał stypendium, które umożliwiło mu studia 
w Paryżu, a także podróże do Wiednia, Szwajcarii, Włoch i Nie-
miec. Pierwsze próby dramatopisarskie, jakimi były libretta do 
oper, powstawały w Paryżu. 

ROK  STANISŁAWA  WYSPIAŃSKIEGO
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Po powrocie do Krakowa Stanisław Wyspiański pracował nad 
polichromią w prezbiterium i witrażami w kościele franciszka-
nów. Tam można podziwiać słynny witraż przedstawiający su-
gestywny wizerunek Boga Ojca wypowiadający słowa: Stań się! 
Dziełem artysty są również projekty witraży wawelskich. 

W tym samym czasie Wyspiański – dramaturg nawiązuje 
współpracę z Teatrem Miejskim, gdzie 26 listopada 1898 r. od-
była się premiera „Warszawianki”, w 1901 r. wystawiono „Wesele”, 
a w 1903 „Wyzwolenie”.  

Ostatnie lata życia to czas zmagań z ciężką chorobą i jedno-
cześnie intensywnej pracy; w 1905r. został radnym miejskim, 
otrzymał nagrodę Akademii Umiejętności, a w rok później po-
wołany był na katedrę malarstwa dekoracyjnego i kościelnego 
w Akademii Sztuk Pięknych. Dla poratowania zdrowia kilkakrot-
nie wyjeżdżał na kuracje do Rymanowa i do Bad-Hall. Niestety, 
stan jego zdrowia  pogarszał się coraz bardziej. Stefan Żeromski 
we wzruszającym wspomnieniu napisał: „Był wtedy już ciężko, 
beznadziejnie chory... Zostały tylko same oczy o przezroczystych, 
błękitnych tęczówkach, tak samo przenikliwie patrzące. Mówił 
tedy z trudem, a częściej pisał, trzymając ołówek między wielkim 
a małym palcem… umierał, nie poddając się niewoli i nie podda-
jąc się samej śmierci…” 

Stanisław Wyspiański umarł 28 listopada 1907 roku. Kondukt 
pogrzebowy przeszedł ulicami miasta, o którym wcześniej pisał: 

„O kocham Kraków, bo nie od kamieni 
przykrościm doznał – lecz od żywych ludzi,
nie zachwieje się we mnie duch ani się zmieni,
ani się zapał we mnie nie ostudzi (…)”
Ale to właśnie niezliczone tłumy ludzi z całej Polski żegna-

ły Wieszcza-Artystę. Zgromadzeni na nabożeństwie żałobnym 
w kościele Najświętszej Maryi Panny, stojący wzdłuż Drogi Kró-
lewskiej od Rynku aż do kościoła paulinów na Skałce w skupio-
nym milczeniu oddawali hołd i przeżywali swój żal. Nad miastem, 
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które Wyspiański kochał i do którego zawsze wracał, przestrzeń 
między niebem a ziemią wypełnił dostojny dźwięk dzwonu Zyg-
munta. I było tak, jak w poetyckiej wizji pogrzebu Kazimierza 
Wielkiego:

„Idą posępni
a grają im dzwony
ze wszystkich kościołów
a grają im dzwony
żałobne.
(…)
A grają im dzwony
ze wszystkich kościołów
ogromne, tętniące,
podniebne.
(…)
Stanisław Wyspiański pochowany został w Krypcie dla Zasłu-

żonych na Skałce w Krakowie.
Nazywany często duchowym wodzem pokolenia w świado-

mości wielu ludzi żyje przede wszystkim jako autor wzniosłych 
dramatów, w których, wiodąc skomplikowany dyskurs z królami 
i bohaterami, zmaga się z trudną przeszłością Narodu, pragnie 
wyzwalać energię do walki o wolność, a mękę istnienia łagodzić 
wszelką działalnością artystyczną. 

Istnieje też inne oblicze poety, które widać w zawsze aktual-
nych satyryczno-groteskowych scenach, choćby z „Wesela”: 

… tak tam dumnie, szumnie, chmurnie.
Bałamuctwa w wielkim stylu,
które już przeżyło tylu,
różni więksi, mniejsi, niscy;
wszystko bardzo wyjątkowe,
tylko że tak robią wszyscy.
Ten niezwykle wszechstronnie utalentowany człowiek potra�ł 

też przemawiać językiem prostym. Szczególne wzruszenie budzą 
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wiersze, okruchy pięknej liryki, które powstawały bez zamysłu 
publikowania, a sam Wyspiański nie przywiązywał do nich wagi 
i tylko dzięki zapobiegliwości przyjaciół i znajomych niektóre 
z nich ocalały od zapomnienia. Wyrażały one bez patosu ludzkie 
uczucia, opowiadały o rzeczach zwyczajnych, pochylały się nad 
tajemnicą przemijania, niekiedy przeniknięte smutkiem, uwraż-
liwiały na krzywdę, przypominały o rzeczach najważniejszych, 
albo kpiły z pustych deklaracji czy snobizmu. 

W wybranych utworach spróbujmy zobaczyć ich nieprzemi-
jające piękno, mądrość i prostotę, a jednocześnie przestrogę, któ-
ra może dotyczyć każdych czasów i każdego pokolenia.

PRZY WIELKIM CZYNIE I PRZY WIELKIM DZIELE
Przy wielkim czynie i przy wielkim dziele 
podłość paść musi jak szkodliwe ziele,
które z korzeniem z grudy się wyrywa.
Niech własnym mianem każdy się nazywa

ZNAM MĘŻÓW ODWAŻNYCH SŁÓW
Znam mężów odważnych słów,
którzy się poją dźwiękiem
zwalczają się Armandą mów,
zgłuszają mów tych szczękiem,
lecz czyn przerasta wzrost ich głów.

ACH KRZYWDZISZ LUDZI
Ach krzywdzisz ludzi.
Nie na to dałem ci talent człowieku,
byś krzywdę czynił, lecz byś krzywdę znosił,
byś uniósł sercu dar i z darem leku
szedł między ludzi i nie chciał wymuszać,
ani byś krzykiem chciał drugich zagłuszać,
lecz byś twą wiarę zachował dla siebie
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na to, byś przemógł siłą – przeciwności
i zła nie czynił w obrony potrzebie,
a będziesz wszystko miał – o coś mnie prosił.
Dopiero wtedy uzyskasz, coś żądał,
gdy w czyny moje – ty nie będziesz wglądał
i kogokolwiek na twej drodze stawię,
że jest przeciwny i będzie oporny,
wiedz, że z mą wolą jest – i w moim prawie,
i z mojej woli – możesz być pokorny –

Dwa kolejne  utwory to liryki, w których poeta  przekazuje 
komuś zwyczajne informacje w lekkiej, pełnej uroku, wierszowa-
nej formie.

U STÓP WAWELU MIAŁ OJCIEC PRACOWNIĘ
U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,
wielką izbę białą wysklepioną,
żyjącą �gur zmarłych wielkim tłumem;
tam chłopiec mały chodziłem, co czułem,
to później w kształty mej sztuki zakułem.
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem,
obejmowałem zarys gliną ulepioną
wyrastający przede mną w olbrzymy:
w drzewie lipowym rzezane posągi.

WIERSZYK WAKACYJNY (fragment)
I cóż, kochany Panie Leonie,
czy byłeś Pan już w lesie?
Czyś widział, jak się pasą konie?
Słyszałeś, jak gęś drze się?
Po stawie jak pływają kaczki
i zboże jak chwieje się,
modre bławaty, krasne maczki,
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puch jak się z wiatrem niesie?
Czyliś oddychał już jedliną,
pod sosną czyliś dumał,
czyliś zapoznał się z gadziną
i z wierzbą się pokumał?
Czyś dopadł gdzie, jak sroka skrzeczy,
w oborze bydło ryczy? –
Czyś znalazł wszystkich kopę rzeczy,
które mieć dusza życzy?

          (…)
Zupełnie inne przemyślenia znajdujemy w wierszach pisanych 

w obliczu śmierci. Jest w nich i trwoga, i żal, smutek, osamotnie-
nie i zagubienie, a także trudna zgoda na własne przemijanie.

JAKŻEŻ JA SIĘ USPOKOJĘ 
Jakżeż ja się uspokoję –
Pełne strachu oczy moje,
Pełne grozy myśli moje,
Pełne trwogi serce moje,
Pełne drżenia piersi moje –
Jakżeż ja się uspokoję… 

HEJ, LAS RYMANOWSKI ZA MGŁĄ
Hej, las rymanowski za mgłą,
a mnie dzisiaj jechać do Krakowa
_    _    _    _   _   _   _   _   _   _   _
      
czemuż mi oczy zaszły łzą,
czemuż słońce za chmury się chowa?
Hej, gospodarz myje powóz na drogę,
spakowane koszyska już stoją,
jeno rozpierzchłych myśli sprząc nie mogę



35

ni w podróżny tobołek związać żałość moją.
jeden mi się podobał ten las, jako ściana
stał przede mną posępny, dumny, tajemniczy,
była weń uroczystość set-lat chowana,
milczał, a mnie  zdawało się, że pieśnią krzyczy.
Że tam stały w stal zbroic rycerze zakute,
ślepcy, króle i giermki, i lirni, i dziady, 
że kniaź Kiejstut, gdy swoją pojmał Birutę,
Tak mnogie wodził w orszaku gromady –
Czemuż stoją i patrzą, i za mną się wleką,
Chór tajemny, ponury, przeszłości przeklętej,
Czego chcą – ?! – Boże – czegóż łzy po twarzy cieką –
Ja nie rozumiem ich – nie jestem święty.
Bądźcie zdrowe, przeszłości uroczyste cienie,
Wszak żywym jest świat żywy, a Sztuką świat myśli.
I kniaź, i zbrojne roty - - to było marzenie - -
_    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _

Tak wszelką wielkość duszy cenzor mały skryśli.

GDY PRZYJDZIE MI TEN ŚWIAT PORZUCIĆ          
Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić,
Na jakąż nutę będę nucić
Melodię zgonu mą wyprawną?
Rzuciłem przecież go już dawno.
Już dawno się przestałem smucić
o rzeczy miłe mnie stracone.
Miałyżby smutki jeszcze wrócić,
kraść, co już dawno ukradzione.
Przecież ja dawno się wyzbyłem
marzeń o utraconym raju. 
Żyję, by zwało się, że żyłem…
nad jakąś rzeką, w jakimś kraju…
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Nad jakąś rzeką, w jakimś mieście,
gdzie ślubowałem ślub niewieście,
gdzie dom stworzyłem jej i sobie
z myślą o jednym wspólnym grobie.
A na tym grobie, wspólnym domie,
niechże mi wicher gałązki łomie,
gałązki zeschłe, zwiędłe, kruche
w jesienną deszczną zawieruchę.
Tak samo będę słuchał w grobie,
jak deszcz po świecie pluszcze sobie,
jak słucham deszczu za tą ścianą - -
i wiem, że znów się zbudzę rano.
Niechże mi rano słońce świeci,
niech świeci jasno, mocno grzeje.
Nad grób niech moje przyjdą dzieci
i niech się jedno z nich zaśmieje.

Ostatnim utworem, który chcę przypomnieć, jest wyjęty z dra-
matu „Wyzwolenie” fragment, który nawiązuje do Świętej Nocy 
Narodzenia Jezusa, wzywa człowieka i naród do przebudzenia 
i zrzucenia okowów niewoli, wyjścia z ciemności niewoli.       

Pamiętam, niegdyś wchodziłem
do księdza, do pustelni,
i przystanąłem w sieni.
Pamiętam, gdy pozdrowiłem,
ci czyści i nieskazitelni
pojrzeli ku mnie zdziwieni.

O Boże! Pokutę przebyłem
i długie lata tułacze;
dziś jestem we własnym domu
i krzyż na progu znaczę.
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Krzyż znaczę Boże nie przeto,
bym się na krzyż przyjmował;
lecz byś mnie, Boże, od męki,
od męki krzyża zachował.

Byś mnie zachował od tego,
coś zasię za mnie przebył;
bym ja był z Twoich wiernych,
a niewolnikiem nie był.

Bym ja miał z Ciebie siłę,
jak wierzę w Twoją wiarę,
i żebym się doczekał,
jak miecze ślesz i karę.

Byś to, coś zapowiedział,
dopełnił w moi życiu:
by zeszło światło w nocy
i trysnął zdrój w ukryciu.

By trysło źródło świeże
za laską Mojżeszową
i byś mi wskazał leże
i dach nad moją głową.

Byś zwiódł z wędrówki długiej
mój naród do Wszechmocy!
Byś dał, co mają inni,
GDY PRZYJDZIESZ JAKO DZIECIĘ TEJ NOCY.

Bożego narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.
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Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.

Jest tyle siły w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch Twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.
(…)

Pobrzmiewa tu echo wezwania do Boga z Księgi Izajasza czy-
tane w okresie Adwentu: 

„Przebudź się, przebudź! Przyoblecz się w moc, 
o ramię Pańskie! 
Przebudź się jak za dni minionych, 
w czasie zamierzchłych pokoleń.” 
To przywoływanie Mocy Bożej budzi nadzieję na wsparcie 

człowieka w jego słabości – niezależnie od czasów i okoliczności. 
W tym również przejawia się wielkość i moc  słowa poety. 
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Z  PEDAGOGICZYCH  ROZWAŻAŃ

Ks. Janusz Tarnowski*

Paradoks chrześcijańskiej pedagogiki 

W dniu 20 października 2006 r. pięciu uczniów kl II f gim-
nazjum gdańskiego poniżyło swą koleżankę Anię, pozo-

rując jej gwałcenie. Jeden z nich nagrał tę 20-minutową scenę na 
swym telefonie komórkowym. Ania uciekła ze szkoły do domu 
i tam popełniła samobójstwo. 

Podczas jej pogrzebu proboszcz para�i, gdzie mieszka-
ła dziewczynka i oprawcy, (znał ich dobrze, bywali w kościele 
i przystępowali do komunii św.), wyraził pragnienie, aby to wiel-
kie zło, które się dokonało, mogło pociągnąć za sobą powstanie 
odpowiednio wielkiego dobra. 

Wydaje się, że w jakimś stopniu spełniły się jego słowa, ponie-
waż wskutek ogólnego wstrząsu tym bolesnym faktem rozpoczęła 
się, jak nigdy dotąd, ożywiona, wielostronna wymiana myśli i po-
glądów na temat wielkiej wagi wychowania w domu rodzinnym, 
w szkole i w społeczeństwie. 

Niestety, w tej dyspucie ujawniły się natychmiast dwa bie-
guny poglądów. Z jednej strony potępia się – słusznie zresztą 
– wychowanie zbyt liberalne, bezstresowe, a z drugiej – jako 
przeciwdziałanie – wysuwa się propozycję opartą głównie na 
zaostrzeniu rygoru, stosowaniu kar, nawet pewnego rodzaju 
tresurze. 

*  Prof. dr hab. – emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.
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Podczas ożywionych dyskusji nie pada – jak dotąd – słowo 
„dialog”. Wydaje mi się, że ten termin jawi się na ogół jako zbyt 
miękki, za delikatny w stosunku do agresywnych młodych osob-
ników. Rzeczywiście, jeśli nie będziemy umieszczali dialogu jako 
elementu szerokiej koncepcji pedagogicznej i odseparujemy go 
od niej, wydawać się będzie on czymś nierealnym i nieskutecz-
nym. Dlatego pragnę przedstawić całą koncepcję, powiedziałbym 
nawet wizję chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzysten-
cjalnej, w której właśnie dialog zajmuje jedną z ról kluczowych. 
A pedagogikę tę można określić jako paradoks, co pragnąłbym 
właśnie ukazać. 

Inspirację do takiego właśnie ujęcia nasuwa mi wspomnie-
nie książki czytanej w moich latach młodzieńczych noszącej ty-
tuł – jeśli dobrze pamiętam – „Paradoksy chrystianizmu”, której 
autorem był Benson. Cóż oznacza termin „paradoks”? Pochodzi 
on od greckiego paradoksos (łac. paradoxus) i określa stan wy-
soce nieprawdopodobny, nieoczekiwany, niezgodny z przewi-
dywaniem. 

Należałoby jeszcze przedstawić rodowód pedagogiki perso-
nalno-egzystencjalnej. Jak łatwo się domyśleć, początkiem jej są 
dwa kierunki �lozo�czne: personalizm i egzystencjalizm. Roz-
winięcia pierwszego z nich w kierunku pedagogicznym dokonał 
Jacques Maritain (1882-1973). Według niego, centrum oddziały-
wania wychowawczego stanowi osoba ludzka’1. Podobnie widział 
problem Jan Paweł II. Jego zdaniem, nie można człowieka trak-
tować przedmiotowo, a jedynym właściwym odniesieniem się do 
osoby ludzkiej jest miłość2. 

Drugim natomiast tworzywem proponowanej tu pedagogiki 
jest �lozo�a egzystencjalna. Z niej wynikają cztery kategorie, któ-
re stosujemy w procesie wychowawczym: spotkanie, dialog, au-
tentyczność i zaangażowanie3. Rozpatrzmy je kolejno: najpierw 
pod kątem ich paradoksalności, a potem ujmijmy je na przykła-
dzie konkretnego życia. 
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1. Paradoksalność terminologii 
Zaskoczony byłem, że wspomniane cztery terminy stosuje często 

w swych wypowiedziach papież Benedykt XVI. Tutaj ograniczymy 
się do re�eksji związanej z jego encykliką Deus caritas est (2005). 

1.1. Do spotkania przez dialog 
Spotkanie w najszerszym znaczeniu rozumiemy jako zetknię-

cie z jakąś rzeczywistością, w nieco natomiast węższym, gdy 
wpływa ono w pewnym stopniu na nasze postępowanie, nato-
miast w ujęciu egzystencjalnym, kiedy taka rzeczywistość doty-
ka jakby „rdzenia” osoby i zmienia nasze życie. Tę właśnie myśl 
odnajdziemy na początku wspomnianej encykliki. „U początku 
bycia chrześcijaninem nie ma decyzji czy jakiejś wielkiej idei, ale 
natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” 
(nr 1). A w innym miejscu: ,,[ ... ] punktem wyjścia jest intym-
ne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem 
woli, a które pobudza także uczucia” (nr 18); „chrześcijanin, któ-
ry modli się, nie chce zmieniać planów Bożych, czy korygować 
tego, co Bóg powiedział. Pragnie czegoś więcej, spotkania z Oj-
cem Jezusa Chrystusa” (nr 37). 

Czy można spotkanie z Bogiem (ale również z człowiekiem 
i jakąś inną rzeczywistością) wymusić, spowodować? Jest ono 
raczej darem, łaską, a więc czymś nieprzewidywalnym, para-
doksem. Pismo Święte można nazwać Księgą egzystencjalnych 
spotkań Boga z człowiekiem oraz ludźmi między sobą4, 

Słynny austriacki pastoralista, Paul M. Zuhlener, w ostatnio 
wydanej książce wątpi, czy wiedza na temat wiary uczyni nas 
bardziej wierzącymi i stwierdza: „A może dopiero jakieś niespo-
dziewane przeżycie religijne rozbudzi w nas pragnienie wiedzy 
religijnej?5. Uzupełnijmy: „przeżycie” jako wynik „spotkania”. 

Dialog można uznać w pewnym sensie jako przygotowanie 
do spotkania. Wielokrotnie określałem rozumienie tego terminu. 
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Tutaj ograniczę się do wyliczenia trzech jego typów. Dialog rze-
czowy ma miejsce wtedy, kiedy zmierza się do wzajemnego po-
znawania prawdy; personalny, jeśli odsłania się partnerowi wła-
sną osobę i egzystencjalny, kiedy następuje oddanie swego „ja” 
drugiej osobie przez miłość. 

Do takiego właśnie dialogu zachęca nas w swej encyklice Be-
nedykt XVI nie tylko z wierzącymi, „ale ze wszystkimi, którzy 
prawdziwie troszczą się o człowieka i jego świat” (nr 27). Otrzy-
mujemy w tym dokumencie również wskazanie określające nasz 
dialog z Bogiem w chwilach szczególnie bolesnych: „Często nie 
jest nam dane poznać, dlaczego Bóg powstrzymuje rękę zamiast 
interweniować. Zresztą On nie zabrania nam wołać, jak Jezus na 
krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46). 
Powinniśmy pozostawać z tym pytaniem przed Jego obliczem, 
w modlitewnym dialogu: „Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Pa-
nie święty i prawdziwy?” (Ap 6, 10) (nr 38). 

Z przytoczonych słów ujawnia się paradoksalny charakter 
dialogu człowieka z Bogiem. Do takiej postawy powinno nas 
przygotować wychowanie religijne. Ale i dialog międzyludzki nie 
jest wolny od paradoksu, może bowiem zachodzić w nim poważ-
na rozbieżność poglądów między partnerami. Tak więc podczas 
procesu wychowania nie zmierzamy do tego, by narzucić swoje 
przekonania, lecz szanując odrębność wychowanka, pomagać mu 
w szukaniu prawdy – ucząc się również od niego6. Tego rodza-
ju postawę można i należy zastosować w łączności dialogowej 
z niewierzącymi, a nawet wobec tych, którzy odrzucają zasady 
moralne Dekalogu7. Istotą więc dialogu pedagogicznego jest 
współwychowanie, a jego koniecznym warunkiem: wsłuchanie 
się w partnera8. Godny uwagi jest konkretny fakt procesu dia-
logowego wychowawcy księdza z młodym człowiekiem, który 
dopuszczał się wielokrotnie kradzieży, a wskutek dialogu doznał 
spotkania z Bożą sprawiedliwością i miłosierdziem9. 
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1.2. W autentycznym zaangażowaniu10

Autentyczność rozumie się potocznie jako identy�kację 
z samym sobą. Młodzi ludzie mają wtedy na myśli raczej podda-
wanie się nastrojom, uczuciu lub panującej modzie. Natomiast 
autentyzm pojęty egzystencjalnie polega na wierności naszemu 
najgłębszemu „ja”, co wyraża się przylgnięciem do Wartości 
Najwyższych. Autentycznie religijną postawę – zaleca w swej 
encyklice Benedykt XVI - jako daleką od wynoszenia się do roli 
sędziego Boga, [ ... J z powodu istniejącego w świecie niezrozu-
miałego cierpienia” (nr 37, 38). Czy można autentyzm uznać 
za paradoksalny? Oto słowa Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie [ ... J” (J 16, 24); „Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie 
z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16, 25). „Kto chce znaleźć swe 
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie 
je” (Mt 10, 39). 

Jeżeli te słowa będziemy rozumieli według klucza autentyzmu, 
należy wówczas płytkie egoistyczne „ja” przeciwstawić, podpo-
rządkować całkowicie temu, co jest w nas istotne i najgłębsze, 
poddając to Chrystusowi w ufnej miłości. 

Zaangażowanie jest terminem pochodzącym od francuskie-
go słowa „engage”, które pierwotnie oznaczało żołnierza podej-
mującego się służby wojskowej nie z poboru, lecz na ochotnika. 
Dzisiaj rozumiemy ten termin jako dobrowolne i całkowite od-
danie się jakiejś osobie lub sprawie. W swej encyklice Benedykt 
XVI wielokrotnie pisze o zaangażowaniu jako wyniku spotkania 
z Bogiem: „To spotkanie wymaga jednak również zaangażowania 
naszej woli i naszego intelektu. Rozpoznanie Boga żyjącego jest 
drogą wiodącą do miłości a «tak» naszej woli na Jego wolę łączy 
rozum, wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości” (nr 
17). „Zaangażowanie zaś konieczne jest na rzecz sprawiedliwości 
posługi charytatywnej” (nr 28), „sprawiedliwej organizacji pań-
stwa i społeczeństwa [ ... ]” (nr 29). 
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Czy postawa zaangażowania – która polega na całkowitym 
oddaniu się jakiejś osobie lub sprawie – ma charakter paradok-
salny? Wymaga ona przecież wyrzeczenia się samego siebie, sta-
nowi więc rodzaj jarzma, a Chrystus mówi: „Przyjdźcie do mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie [ ... ] a moje brzemię lekkie” 
(Mt 12, 28-30). Św. Paweł, kiedy opowiada o swoich licznych trudach 
związanych z poświęceniem w głoszeniu Ewangelii, stwierdza: ,,[ ... ] 
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10). 

Jak wytłumaczyć taki paradoks? Wydaje się, że trafnie na-
świetla problem sentencja przypisywana św. Augustynowi (cytuję 
z pamięci)

Ubi amatur, non laboratur etsi laboratur 
ipse labor amatur 
W wolnym przekładzie można powiedzieć: Gdzie jest miłość, 

trud się nie liczy, ale gdyby się zdarzył, będzie on także ukochany. 
Zatem miłość niweluje, a nawet uświęca ciężar zaangażowania. 

2. Konkretne życie paradoksem 
2.1. Człowiek 

Zarys pedagogiki personalno-egzystencjalnej z jej czterema 
terminami (spotkanie, dialog, autentyczność, zaangażowanie) 
opublikowałem w rozprawie habilitacyjnej w 1972 roku, a więc 34 
lata temu11. Cóż się jednak okazało? Oto w książce pt. Człowiek 
niepełnosprawny we współczesnym świecie odnalazłem artykuł 
Józefa Plachy o Matce Czackiej12. Z tekstu tego wynika, że Róża 
Czacka (1876-1961) urzeczywistniała cztery wyżej wymienione 
kategorie pedagogiki personalno-egzystencjalnej – oczywiście 
nie używając sformułowanej przeze mnie terminologii13 . 

Dialog 
1) „Ci z nas, którzy znali jeszcze dobrze Matkę, to pamiętają, 

jak Matka uważnie słuchała. Cała przemieniała się w słuch, 
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kiedy rozmawiała. I to było widać w twarzy Matki, tak na-
słuchiwała, można powiedzieć, tak chciwie słuchała tego, co 
ktoś jej mówił” (siostra Katarzyna Steinberg). „O ile słucha-
ła ludzi chętnie i życzliwie, o tyle ciągle odnosiło się wra-
żenie, że jest jakaś wsłuchana w głos Boga” (ks. Aleksander 
Fedorowicz). W takim kontekście zrozumiała staje się jej 
łatwość kontaktu z dzieckiem. „Sama miała coś z postawy 
dziecka, jednocześnie potra�ła być naprawdę matką” (Józef
Placha). 

Zaangażowanie 
2) M. Czacka pisała: „Obowiązki nasze i praca nasza tak prze-

wyższają nasze siły, że tylko Pan Jezus w nas może im podo-
łać [ ... ] Niech On w nas i przez nas rządzi i działa. Niech 
weźmie pod Swoje panowanie wszystkie władze naszej duszy, 
wszystkie zmysły i członki nasze, niech je przemieni i zastąpi 
Swoimi, a my trwajmy w adoracji przed Nim”. Na początku 
powołania Dzieła Lasek powiedziała: „Dzieło to jest z Boga 
i dla Boga [ ... ] nie sposób nawiązać do TRIUNO (Tri-Uno) 
[ ... ] w tym tajemniczo dzisiaj brzmiącym określeniu cho-
dziło o ścisłą współpracę miedzy niewidomymi, zgromadze-
niem sióstr i duchownych oraz osobami świeckimi. W przy-
jętej przez Nią nazwie chciała nawiązać do trójczłonowej idei 
współpracy – ku chwale Boga w Trójcy Jedynego”. 

Autentyczność 
3) M. Czacka w swym Dyrektorium zatwierdzonym przez pry-

masa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego napisała: 
„Podstawą w całym Dziele a tym bardziej w Zgromadzeniu 
jest prawda. Prawda w stosunku do Boga, prawda w stosunku 
do siebie i prawda w stosunku z bliźnimi. Prawda we wszyst-
kim, zawsze i wszędzie. Dlatego wszelki fałsz, obłuda, dwu-
licowość, nieszczerość, wszelkie udawanie czegoś, wszelkie 
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nie przyznawanie się do winy, jeśli jest cechą charakteru lub 
zakorzenioną wadą, świadczy o tym, że takie osoby nie mogą 
i nie powinny być współpracownikami w Dziele”. 

Spotkanie z Bogiem 
4) M. Czacka pisze w jednym ze swoich listów: „Zresztą wszyst-

ko jedno, co robimy, bo nie to jest ważne, co robimy, ale jak 
to robimy. Nasza jest rzecz, żebyśmy byli wpatrzeni w Pana 
Jezusa i zasłuchani w Nim. Byśmy rozumieli naszą słabość, 
naszą nieudolność, naszą niepożyteczność. O to chodzi jedy-
nie, byśmy oddali zupełnie siebie na narzędzie Panu Jezusowi, 
by przez nas i bez nas dokonywał to wszystko, co w mądrości 
Swojej zechce dokonać”. 

2.2. Pedagog 
W historii pedagogiki polskiej Róża Czacka nie znalazła do-

tąd miejsca odpowiedniego jej znaczeniu. Cytowany Józef Placha 
zwraca uwagę na podobieństwa założeń wychowawczych i dzia-
łalności Czackiej w stosunku do Marii Montessori, uważanej za 
prekursora zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki pedagogicz-
nej. Obydwie pochodziły z rodzin arystokratycznych, działając w 
zbliżonym czasie (Czacka: 1876-1961, Montessori: 1870-1952). 
Pierwsza z nich po przeczytaniu książki swej rówieśnicy: The
child in the Church (Dziecko w Kościele) pragnęła nawiązać z 
nią kontakt, chociaż nie doszło do tego14. Zasługą Marii Montes-
sori było stworzenie nowego systemu wychowania przedszkolne-
go15. Szczególną uwagę zwróciła na dzieci – jak wtedy mówiono 
– “niedorozwinięte”, stwierdzając, że są one pełnowartościowymi 
osobami!16. Zasługą natomiast Róży Czackiej jest dowartościo-
wanie dziecka i człowieka niewidomego. 

Zanim pedagogika porównawcza zajmie się zestawieniem 
tych obu wybitnych postaci, warto zwrócić uwagę na wspólne im 
cechy charakterystyczne. 
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Maria Montessori przypisuje znaczącą rolę zmysłu doty-
ku i słuchu u dzieci. Jakże to bliskie pracy wychowawczej Róży 
Czackiej w stosunku do niewidomych. Słynne były lekcje ciszy 
wprowadzone do wychowania przez Montessori. Róża Czacka 
rozumiała i popierała ciszę u swych wychowanków jako wartość 
zdolną wypełniać pustkę wewnętrzną człowieka i otwierać się na 
działanie Boga17. 

I jeszcze warto podkreślić moment paradoksalny w życiu 
Matki Czackiej: nieszczęście kalectwa pozwoliło jej zrozumieć 
dotkniętych tym cierpieniem i oddać się im na całkowitą służbę. 

3. Paradoks na sali sejmowej 
Rozpoczęliśmy od nawiązania do dawno wydanej książki Pa-

radoksy chrześcijaństwa, niech mi będzie wolno zacytować frag-
ment ostatnio opublikowanej broszury pt. Bóg paradoksów, Kra-
ków 1998. Autorem jest Brat Efraim, założyciel Wspólnoty Bło-
gosławieństw, stały diakon. Oto jego słowa znajdujące się pod ko-
niec książki: „Powtarzaj sobie często: doskonałość jest grzechem”. 
Jeden z moich przyjaciół, gdy mu to odczytałem, oburzył się 
i powiedział: - Przecież to jest niezgodne ze słowami Pana Jezusa: 
„Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz jest doskonały”18. Mamy 
więc paradoks. Przytoczę dalsze słowa autora: „Kiedy jednak pa-
trzysz na stworzenia, powtarzaj sobie: perfekcjonizm jest grze-
chem. On jest diabelską iluzją, gdyż nic nie jest doskonałe na tym 
świecie. Gdy nie godzisz się na własną czy innych niedoskonałość, 
urągasz doskonałej miłości Chrystusa, który nas ukochał właśnie 
niedoskonałych. Staraj się przede wszystkim kochać stworzenia 
w ich niedoskonałości, jeżeli chcesz  kochać po Bożemu”19. 

Czy tego rodzaju paradoks da się urzeczywistniać w procesie 
pedagogicznym? 

14 listopada 2006 r. przypatrywałem się dzięki telewizji toczącej 
się w sejmie (niestety, przy pustawej sali) debacie parlamentarzy-
stów na temat konieczności reform pedagogicznych. Padła m.in. 
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wypowiedź, że praca wychowawcy polega właściwie na uczłowie-
czeniu. Wydało mi się to bardzo istotne. Ale natychmiast ogarnął 
mnie niepokój. Jeżeli bowiem pedagog zapragnie „uczłowieczyć” 
wychowanka z przekonaniem, jakoby sam osiągnął już właściwe 
człowieczeństwo, sytuacja staje się niebezpieczna. Wychowanie 
polega bowiem na odkrywaniu i rozwoju człowieczeństwa po obu 
stronach procesu pedagogicznego. Oczywiście, odpowiedzialność 
niewspółmiernie większa i wymagania ciążą na osobie wychowaw-
cy. Świadomość jednak, że nie jest on jeszcze doskonałym człowie-
kiem, powinna mu stale towarzyszyć. Wtedy właśnie i tylko wów-
czas, jeśli – jak mówi Brat Efraim – świadom jest swej niedoskona-
łości, może pomagać również niedoskonałym uczniom. 

Przez autentyczny dialog obaj powinni zatem zmierzać do 
angażującego spotkania z Synem Człowieczym, otwierając się na 
Jego łaskę. Wychowanie więc to wzajemne i pokorne uczłowie-
czanie wpatrzone w Tego, o którym powiedział urzędnik rzym-
ski: „Oto człowiek” (J 19, 5). 

1 J. Maritain, Trzej reformatorzy: Luter - Descartes - Rousseau, Warszawa 
1959, s. 30; Une philosophie de l’education, Paris 1959, s. 24.

2 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1962’, s. 31; T. Bilicki, 
Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2000: 
„Poglądy papieża można określić jako personalizm pedagogiczny” 
[podkr. T. B.]. „Jest to realistyczna pedagogika [podkr. T. B.] oparta 
na realistycznej teorii człowieka – �lozo�a osoby, która określa zasa-
dy kształcenia i wychowania”, s. 89.

3 J. Tarnowski, Pedagogika egzystencjalna, w: Pedagogika podręcznik 
akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1, Warszawa 2005, 
s. 248-260.

4 Np.: „A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim” (Mt 4, 
22); „On zostawił wszystko i poszedł za Nim” (Łk 5, 28); „Czyż może 
być co dobrego z Nazaretu? [ ... ] Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś 
Królem Izraela” (J l, 46. 49).

5 P. M. Zuhlener, Schronienie dla duszy. Ćwiczenia duchowe dla mniej 
pobożnych, Poznań 2006, s. 6.
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6 J. Tarnowski, Pedagogika dialogu, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia 
wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 69-78.

7 Inaczej widzi sprawę Jacek Salij, który uzależnia dialog z niewierzą-
cym od uznania przez niego części Dekalogu odnoszącej się do rela-
cji międzyludzkich (zob. M. Okoński, Tajemnice niewiary, „Tygodnik 
Powszechny” 2001, nr 17 (2703).

8 Ilustracja tego postulatu zawiera się w: J. Tarnowski, Jak wychowy-
wać? Uczyć się od wychowanków (przyjaciół), Kraków 2005.

9 J. Tarnowski, Jak wychowywać? W ogniu pytań, Ząbki 2003, s. 37-40
10 J. Tarnowski, O użyteczności niektórych kategorii personalistycznych 

dla pedagogiki, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1993, nr 2, s. 34-39.
11 Tenże, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa 

1972. Zatwierdzenie przez Centralną Komisję Kwali�kacyjną nastąpi-
ło dopiero w osiem lat później (1980), a druk aż po 10 latach (1982).

12 Róża Czacka utraciła wzrok w 22 roku życia. Uznała to jednak za wska-
zanie Bożej Opatrzności do całkowitego oddania się niewidomym. 
Wyjechała więc do Francji, by zapoznać się z pracą odpowiednich 
ośrodków. W 1910 r. założyła w Warszawie Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi, zatwierdzone przez władze rosyjskie w 1911 r. Powołała 
następnie do tego zadania Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża. Niektóre pozycje bibliogra�czne: J. Stabińska, Matka
Elżbieta Czacka, Poznań-Warszawa 1981, M. Żółtowski, Blask praw-
dziwego światła, Lublin 1999; E. Jabłońska-Deptuła, Matka Elżbieta 
Czacka i Dzieło Lasek, Lublin 2002.

13 J. Placha, Aplikacja założeń wychowawczych Róży Czackiej w prak-
tyce rewalidacyjnej, w: Człowiek niepełnosprawny we współczesnym 
świecie, Warszawa 1999, s. 91-101.

14 J. Placha, Wspólna troska o dziecko w założeniach pedagogicznych 
Marii Montessori i Róży Czackiej, „Laski”. Pismo rehabilitacyjno-
-społeczne z życia dzieła M. E. Róży Czackiej, 2002, nr 6 s. 21-29.

15 Por. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. 2, Warszawa 1967, s. 816-
-824.

16 Por. S. Wołoszyn, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu, t. 3, Kielce 19982, 
s. 462.

17 J. Placha, Aplikacja założeń, s. 23.
18 Brat Efraim, Bóg paradoksów, tł. z fran., Kraków 1998, s. 125.
19 Tamże, s. 125-126.
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Maria Jankowska*

Czasowa rozłąka dziecka z rodziną
– zagrożenia oraz szansa jego rozwoju**

Rodzina stanowi naturalne środowisko wychowawcze, które 
oddziałuje na człowieka najdłużej. Wpływ wychowawczy rodzi-
ny jest najsilniejszy we wczesnych stadiach rozwoju człowieka, 
a potem wzrasta znaczenie środowiska społecznego i innych 
instytucji. Jednakże to rodzina dla dzieci i młodzieży stanowi 
podstawową grupę społeczną, w której uczą się norm i zasad 
funkcjonowania z innymi ludźmi, także w przypadku osób nie-
pełnosprawnych, a w tym niewidomych. Jednakże niepełno-
sprawne dzieci często już nawet w okresie przedszkolnym mu-
szą opuścić dom rodzinny i udać się do odpowiedniej placówki, 
żeby mieć właściwe warunki nabywania wiedzy i odpowiednie-
go wykształcenia, a potem zdobycia zawodu, a także umiejętno-
ści potrzebnych do funkcjonowania społecznego. Konieczność 
rozłąki dotyczy przede wszystkim dzieci niewidomych, które 
nie mając blisko swego miejsca zamieszkania odpowiedniego 
zakładu wychowawczego lub szkoły muszą opuścić dom. Dzieci 
te doświadczają zatem dość wcześnie rozłąki ze swoimi rodzi-
cami, rodzeństwem, dziadkami czy sąsiadami. Czasowa rozłąka 
dziecka z rodziną z najbliższymi oraz ze swym środowiskiem 
może stanowić szansę rozwoju takiego dziecka lub też może 
być przyczyną zagrożenia dla jego psychiki i społecznego roz-
woju. Stąd należy wskazać na takie obszary współdziałania ro-

  *  Dr adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej
**  Autorka zaprezentowała ten temat podczas Sesji Rady Pedagogicznej naszego Ośrodka 

w dniu 22 listopada 2007 r.
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dziny z instytucją oraz takie uwarunkowania, które zapewnią 
mu integralny pomyślny rozwój w sferze �zycznej, psychicznej,
społecznej i duchowej oraz zminimalizują niekorzystny wpływ 
rozłąki dziecka z rodziną. Rozważając problem rozłąki dziecka 
z rodziną oraz związanych z tym szans i zagrożeń dla jego roz-
woju należy zwrócić uwagę na następujące czynniki: 
1. Cechy placówki;
2. Indywidualne, a także całościowe podejście do wychowanka 

i ucznia oraz aktywna współpraca z rodziną;
3. Sposób przygotowania przez rodzinę dziecka do konieczności 

rozłąki i udania się do placówki, szkoły, internatu;
4. Struktura osobowości dziecka.

Zakład w Laskach jest moim zdaniem bardzo dobrze zorga-
nizowaną oraz odpowiednio wyposażoną instytucją, która może 
zapewnić integralny rozwój każdego przebywającego tu dziecka. 
Biorąc pod uwagę cechy tej Placówki śmiało mogę stwierdzić, iż 
przebywanie tutaj dziecka niewidomego może jedynie stanowić 
szansę dla jego rozwoju. Znam wiele osób wychowanych tu, któ-
re bardzo sobie chwalili swój wieloletni pobyt w Laskach i wiele 
dobrego tu doświadczyli, jak też zdobyli zawód, który daje im sa-
modzielność, niezależność i możliwość samorealizacji.

Niezwykle ważnym w oddziaływaniu wychowawczym jest 
traktowanie każdego wychowanka jako indywidualnej, rozwija-
jącej się jednostki posiadającej określone zdolności, umiejętności 
i możliwości. Każdy człowiek został wyposażony w jemu właści-
we cechy, które należy poznać oraz pomagać mu rozwijać jego 
mocne strony, a także korygować te, które stanowią przeszkodę 
w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Poznając indywidualne 
cechy dziecka, które przybyło do internatu, szkoły lub przedszko-
la należy przede wszystkim zwrócić uwagę na system rodzinny, 
z którego dziecko pochodzi. Coraz częściej obecnie i moim zda-
niem bardzo słusznie, zwraca się uwagę na to, by system rodzinny 
traktować w sposób całościowy. Jeszcze niedawno preferowano 
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taki pogląd, że jeśli w rodzinie była chora lub niepełnosprawna 
osoba, to uważano, że jest to sprawa tej osoby i tylko ta osoba źle 
funkcjonuje, tak więc pomagano tylko jej, ona jedynie podlega-
ła ewentualnemu leczeniu bądź terapii. Natomiast całościowość 
systemu rodzinnego oznacza, że jest on integralną strukturą po-
równywalną do żywego organizmu. Aby wiedzieć jak funkcjonu-
je system rodzinny trzeba poznać nie tylko poszczególne osoby 
przynależące do rodziny, ale i spojrzeć globalnie na ich interakcje 
oraz na całość funkcjonowania rodziny. Wszyscy członkowie ro-
dziny są współtwórcami układu wzajemnych relacji, jednocześnie 
każdy z nich stanowi indywidualną jednostkę, która nosi ślady 
ogólnego systemu rodzinnego. Dzięki temu układowi pomiędzy 
osobami w rodzinie istnieje sieć różnych sprzężeń zwrotnych, 
dlatego też zaistnienie jakichkolwiek zmian w tym układzie (np. 
niepełnosprawność, choroba w rodzinie, a zwłaszcza posiadanie 
dziecka niewidomego) ma ogromny wpływ na funkcjonowanie 
całego systemu rodzinnego. Tak więc sytuacja niepełnosprawno-
ści lub zaburzenia któregoś z członków rodziny wpływa na spo-
sób funkcjonowania rodziny jako systemu. Stąd bardzo ważnym 
zadaniem, stojącym przed osobami zajmującymi się dzieckiem 
niewidomym, a zwłaszcza nauczycielami i wychowawcami jest 
dogłębne poznanie przez nich domu rodzinnego dziecka, wza-
jemnego systemu oddziaływań wszystkich członków rodziny. 
Dzięki temu możliwe staje się poznanie i zrozumienie problemów 
dziecka, zapewniające odpowiednie oddziaływanie na niego. Dla 
prawidłowego i właściwego rozwoju dziecka przebywającego poza 
domem rodzinnym oczywistym staje się także podjęcie aktywnej 
współpracy rodziców z nauczycielami i wychowawcami. Jest ono 
uzależnione od cech struktury rodziny, możliwości rodziców, 
a także odległości placówki od miejsca zamieszkania dziecka. Na-
leży podjąć wszelkie starania, by kontakt dzieci z rodzinami był 
jak najczęstszy, ale uwzględniał wszystkie indywidualne zależno-
ści i cechy mające na celu wyłącznie dobro samego dziecka. W ta-
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kim znaczeniu rodzinę, dziecko i instytucję należy traktować wła-
śnie jako system. Wszelkie błędy we współpracy i niedociągnięcia 
któregoś ogniwa na pewno jest niekorzystne przede wszystkim 
dla dziecka i może być powodem zagrożenia jego rozwoju. 

Następnym czynnikiem niewątpliwie istotnym w rozważa-
niach na temat szans i zagrożeń czasowej rozłąki dziecka z ro-
dziną jest sposób przygotowania dziecka przez rodzinę do roz-
łąki. Jest to bardzo skomplikowany problem, ponieważ nie tylko 
należy wziąć pod uwagę przekaz werbalny, a więc to, co rodzice 
powiedzieli dziecku o tym, czego może się spodziewać, kiedy 
wyjedzie do Lasek, ale także istotne są tu wszelkie niewerbalne 
sposoby przekazu, a także cechy osobowości samego dziecka. 
Jeśli dziecko otrzymuje werbalne lub niewerbalnie informacje, 
że jego wyjazd umożliwi rodzinie upragniony odpoczynek od 
niego, że nareszcie wszyscy od niego „odetchną”, to jest to bar-
dzo dla niego krzywdzące i na pewno nie stanowi pozytywnego 
klimatu dla właściwego przystosowania się do nowej sytuacji. Do-
bry start utrudnia także straszenie dziecka nieznanym, np. wypo-
wiadane słów: „pojedziesz to zobaczysz, co cię tam może spotkać 
i nie będziesz mógł się tak zachowywać...”, albo też lękowa posta-
wa rodziców, że obawiają się czy dziecko w ogóle poradzi sobie 
poza domem. Są to przykłady scenariuszy zachowań rodziców, 
które często są w praktyce spotykane i nie sprzyjają one pozy-
tywnej adaptacji dziecka w placówce. Nie zdawanie sobie sprawy 
z niewłaściwego nastawienia rodziców do placówki oraz braku 
odpowiedniego przygotowania do wyjazdu może spowodować, 
że czasowy pobyt nawet w bardzo dobrze funkcjonującej placów-
ce nie będzie dla dziecka szansą lecz zagrożeniem. Wobec tego 
nauczyciele i wychowawcy powinni wziąć pod uwagę sposób 
przygotowania rodziców do rozłąki z dzieckiem i podjąć odpo-
wiednie sposoby oddziaływań na dziecko, by rozwiać jak najszyb-
ciej wszystkie obawy dziecka i by czuło się możliwie jak najlepiej 
w nowym środowisku.
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Ostatnim, ale moim zdaniem najważniejszym czynnikiem, od 
którego zależy szansa integralnego rozwoju dziecka przebywają-
cego czasowo poza domem, jest jego struktura osobowości. Oso-
bowość każdego człowieka kształtuje wiele czynników. Jednym 
z nich jest w sytuacji dziecka niewidomego jego niepełnosprawność 
i związany z tym stosunek dziecka do bycia niewidomym, a także 
rodziców do dziecka oraz czasu i okoliczności, w którym nastąpiła 
utrata wzroku. Rodzice w momencie uzyskania informacji, że ich 
dziecko jest, bądź będzie niepełnosprawne, przeżywają bardzo sil-
ne negatywne emocje: od buntu, żalu, gniewu, złości aż po agresję 
skierowaną do siebie lub na kogoś. Po czasie uczucia te ewoluują. 
Przychodzi moment zastanowienia się, re�eksji, pozornego przy-
stosowania się, aż w końcu konstruktywnego akceptowania niepeł-
nosprawności dziecka warunkującego zapewnienie mu optymalne-
go rozwoju. Dokładnie te okresy charakteryzuje T. Gałkowski:1 

I okres to szok (okres krytyczny zwany okresem wstrząsu) 
– następuje bezpośrednio po tym, kiedy rodzice dowiadują się, że 
ich dziecko jest niepełnosprawne.

II okres to kryzys emocjonalny (zwany okresem rozpaczy lub 
depresji). Rodzice nie potra�ą pogodzić się z myślą, że ich dziec-
ko jest niepełnosprawne. Winią się wzajemnie za ten stan. Między 
rodzicami pogłębiają się kon�ikty i kłótnie. Jeżeli dziecko w sytu-
acji kon�iktu między rodzicami wyjeżdża do placówki, na pewno 
ma zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Nie jest właściwie przy-
gotowane do faktu rozłąki, przyjazdu do szkoły lub przedszkola. 
Na pewno ma szereg obciążeń spowodowanych nie tylko samym 
kalectwem, ale także problemami psychicznymi spowodowany-
mi przez postawy i zachowania rodziców.

III okres – pozornego przystosowania się, w którym rodzi-
ce podejmują próby przystosowania się do sytuacji i odwiedza-
ją różnych specjalistów, łącznie z bioenergoterapeutami. Rodzi-
ce często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, jak pomóc dziecku 
w jego kalectwie, jak nauczyć je poruszania się w najbliższym 
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otoczeniu, gdzie posłać do szkoły. Często czują się bezradni i ten 
stan bardziej lub mniej świadomie przekazują dziecku wpływając 
na ukształtowanie się postaw lękowych, poczucia niepewności 
i w konsekwencji izolacji.

IV okres – konstruktywnego przystosowania – kiedy rodzice 
szukają metod, w jaki sposób można pomóc dziecku, zastanawia-
ją się jaka będzie jego przyszłość, czego go nauczyć, jak zorgani-
zować wspólne życie. 

Niewątpliwie istotny wpływ na przeżycia emocjonalne rodzi-
ców ma fakt, na jakim etapie rozwoju dziecka pojawiła się nie-
pełnosprawność, jeżeli zaraz po porodzie, to okres szoku trwa 
krócej, jeżeli wskutek choroby, to trwa dłużej, gdyż rodzice ob-
winiają się wzajemnie i obarczają odpowiedzialnością za upośle-
dzenie dziecka. Innym czynnikiem, mającym wpływ na przeżycia 
rodziców jest to, w jaki sposób rodzice dowiadują się o tym, że ich 
dziecko jest niewidome. Wszystko to miało niewątpliwie wpływ 
na wyłonienie się określonej postawy rodziców wobec dziecka, 
a to z kolei wpłynęło na ukształtowanie się charakterystycznych 
cech jego osobowości. 

T. Majewski za V. Sommers wyróżnił pięć głównych rodzajów 
postaw rodziców wobec niewidomych dzieci2. Każda z tych po-
staw warunkuje ukształtowanie się określonych problemów oso-
bowościowych dziecka, które pokrótce scharakteryzuję.
1.  Akceptacja dziecka i jego kalectwa. Jest to postawa prawi-

dłowa rodzicielska, która daje szansę dziecku na ukształto-
wanie się cech osobowości sprzyjających adaptacji do środo-
wiska i warunków życia. 

2.  Akceptacja dziecka z odrzuceniem jednak skutków jego 
kalectwa. Postawa ta ugruntowuje opóźnienie lub w ogóle 
brak akceptacji przez dziecko swej niepełnosprawności oraz 
poczucie skrzywdzenia. Wszystko to sprzyja ujawnianiu się 
takich cech jak: zazdrość, agresja do świata, poczucie, że jest 
się gorszym, pesymizm, depresja.
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3.  Nadmierna opiekuńczość. Ta postawa rodzicielska wzmaga 
zależność dziecka od innych, niezaradność, nieumiejętność 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, lękliwość, izolację od 
otoczenia, trudności w społecznym przystosowaniu się.

4.  Ukryte odrzucenie. Postawa ta w efekcie nie sprzyja zabez-
pieczeniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak poczucie 
bezpieczeństwa, akceptacji i miłości, co w efekcie prowadzić 
może do zahamowania rozwoju emocjonalnego dziecka, po-
czucia mniejszej wartości, nieśmiałość wzmaga chwiejność 
emocjonalną. Dziecko boleśnie odczuwa brak miłości, a tak-
że często ma poczucie winy, że swoim kalectwem sprawiło 
„krzywdę” rodzicom. Postawa ukrytego odrzucenia wynika 
zazwyczaj z tego, że sami rodzice nie akceptują faktu, iż ich 
dzieci są niewidome, stąd mając poczucie, że w jakiś sposób 
„los ich pokarał”, czują się skrzywdzeni, naznaczeni piętnem, 
a przez to inni niż przeciętne rodziny. Rodzice swoją postawą 
nadmiernie wzmagają u dziecka poczucie inności, które w 
konsekwencji u niego prowadzi do usuwania się z kontaktów 
społecznych aż do zupełnego izolowania się.

5.  Jawne odrzucenie. Jest to postawa szczególnie niekorzystna 
dla rozwoju psychicznego dziecka, często je niszcząca i nie 
sprzyjająca wzmacnianiu umiejętności społecznych, a sprzy-
ja na pewno jego izolacji i potęguje agresję, i niskie poczucie 
swojej wartości.

Maria Ziemska wyróżniła prawidłowe postawy rodzicielskie, 
które sprzyjają ukształtowaniu się dojrzałej osobowości dziecka. 
Należą do nich: 1. akceptacja, 2. współdziałanie, 3.rozumna swo-
boda, 4. uznanie praw dziecka. Wyróznia także postawy niepra-
widłowe. Są to: 1. unikanie, 2. odrzucenie, 3. nadmiernie chronie-
nie, 4. nadmierne wymagania3.

Bardzo istotne dla pełnego rozwoju dziecka, przebywającego 
czasowo poza domem, jest nie tylko poznanie, jakie postawy w 
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stosunku do dziecka przyjmowali rodzice, ale także podjęcie 
wszelkiego działania zabezpieczającego i korygującego niewła-
ściwe sposoby zachowania się dzieci. Należy więc przyjrzeć się 
każdemu dziecku, które przychodzi do placówki: z jakiej jest 
rodziny, w jakiej fazie reakcji rodziców na jego niepełnospraw-
ność się znajduje, jakie wady wystąpiły w jego wychowaniu lub 
nauczaniu. Ażeby pobyt w placówce był szansą, a nie zagroże-
niem dla dziecka, należy delikatnie skorygować błędy rodzi-
ców, a także w miarę możliwości dziecka poznać i wzmacniać 
jego mocne strony. Ważne jest, by dzieci miały zabezpieczone 
wszystkie potrzeby, by mogły rozwijać swe niepowtarzalne i in-
dywidualne dla siebie zdolności i realizować swoje plany i za-
mierzenia.

Bardzo istotne jest przeanalizowanie systemu zabezpieczania 
potrzeb w rodzinie. Należy także uświadomić sobie fakt, ze insty-
tucja, do której udaje się dziecko powinna zabezpieczać w sposób 
kompleksowy i indywidualny wszystkie potrzeby dziecka. Bar-
dzo ciekawą hierarchię potrzeb podał A. Maslow, który wyróżnił 
potrzeby podstawowe, do których należą: potrzeby �zjologiczne,
bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i uznania oraz 
potrzeby wyższe, które obejmują potrzeby poznawcze, estetyczne 
i samorealizacji. Warunkiem pojawienia się wyższej potrzeby 
w hierarchii jest zaspokojenie potrzeby niższego rzędu. Zasady tej 
nie należy traktować w sposób mechaniczny. W hierarchii dopusz-
czalne są pewne przesunięcia, kiedy np. u danej osoby przed po-
trzebą miłości pojawi się potrzeba uznania i szacunku, ponieważ 
akurat w jej sytuacji życiowej ta potrzeba jest ważniejsza. W two-
rzeniu się hierarchii potrzeb człowieka i w ich zaspokajaniu wystę-
puje taka prawidłowość, że im potrzeba zajmuje wyższe miejsce 
w hierarchii, tym stopień jej zaspokojenia może być mniejszy. Zna-
czy to, że np. potrzeba bezpieczeństwa musi być w większym stop-
niu zaspokojona niż potrzeba uznania i szacunku. Ponadto każ-
da wyżej postawiona potrzeba w hierarchii wymaga od człowie-
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ka większego wysiłku i dyscypliny wewnętrznej, aby mogła być 
spełniona w sposób zadowalający. To wyjaśnia fakt, dlaczego tak 
mało osób działa pod wpływem potrzeby samorealizacji, albo re-
alizuje się w sposób niepełny, nie wykorzystując do końca swych 
zdolności i nie rozwijając tym samym swych możliwości. Hierar-
chia potrzeb nie polega na tym, że są one kolejno zaspokajane, 
ale że wystąpienie potrzeby wyższej wymaga takiego zaspokoje-
nia niższej, żeby przestała ona decydować o całym zachowaniu 
człowieka. Z chwilą, gdy potrzeby wyższe raz się ujawnią, mogą 
przez świadomy wybór zdominować potrzeby niższe. 

Sposób zaspokojenia potrzeb zależy od oddziaływania rodzi-
ny. Rodzice powinni tak pokierować wychowaniem dziecka, by 
doprowadzić do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Rodzina funk-
cjonująca nieprawidłowo może przyczynić się do zahamowania 
rozwoju psychicznego swego dziecka. Dziecko, które zostało po-
zbawione bezpośrednich więzów osobowych w rodzinie nie ma 
zaspokojonych podstawowych potrzeb, a to wpływa na ukształ-
towanie się określonych cech osobowości. Jeżeli nie wzrasta ono 
w atmosferze miłości rodzinnej, ma później trudności w nawiązy-
waniu relacji z innymi ludźmi, nie czuje się bezpiecznie w nowym 
środowisku wśród wychowawców, rówieśników, nie czuje się ak-
ceptowane przez innych, nie ma pewności siebie, czuje się gorsze 
od innych, nie potra� rozwijać i wykorzystywać swych zdolności 
i umiejętności. W takiej sytuacji nauczyciele i wychowawcy po-
winni podjąć odpowiednie działania, by spełnić zwłaszcza nieza-
spokojone potrzeby psychiczne, dając tym samym szansę każde-
mu dziecku w jego indywidualnym rozwoju.

Wychowanie integracyjne w placówce powinno umożliwić 
uczniowi niewidomemu lub słabowidzącemu zdobywanie wie-
dzy i umiejętności na miarę jego możliwości. Dziecko niewidome 
lub słabowidzące powinno być poddane dokładnej wielospecjali-
stycznej diagnozie, gdyż wymaga indywidualnej realizacji potrzeb 
w zakresie organizacji procesu dydaktycznego oraz rewalidacji.
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Proces nauczania i wychowania dzieci z uszkodzonym wzro-
kiem musi uwzględniać zasady i metody pedagogiki specjalnej, 
do której należą:
•  Zasada indywidualizacji;
•  Zasada konkretności i poglądowości nauczania; 
•  Zasada priorytetu rewalidacji w organizacji procesu dydak-

tycznego; 
•  Zasada przystosowania wymagań do indywidualnych możli-

wości wychowanków;
•  Zasada zapewnienia bezpieczeństwa, życzliwości, akceptacji, 

tolerancji, zaufania dziecka do prowadzącego zajęcia; 
•  Zasada stopniowania trudności, zasada korekcji i kompensa-

cji (zastępowanie wzroku innymi zmysłami); 
•  Zasada celowości i systematyczności; 
•  Zasada kształtowania u dziecka pozytywnej motywacji do nauki, 

kształtowanie wiary we własne siły, przezwyciężanie trudności; 
•  Zasada optymizmu pedagogicznego (tzn. wiara w możliwości 

dziecka, dostrzeganie najdrobniejszych sukcesów itp.).

Wychowawcy i nauczyciele kierujący się w swoim oddziaływa-
niu tymi zasadami z pewnością przyczynią się do rozwoju dziec-
ka niewidomego, natomiast konieczną czasową rozłąkę dzieci 
z rodziną będą traktować jako szansę dla ich rozwoju, dającą im 
możliwość realizowania swoich umiejętności i zwiększającą ich 
jakość życia pomimo niepełnosprawności.

1 Gałkowski T., Dzieci specjalnej troski, Wydawnictwo Pedagogiczne, 
Warszawa, 1979.

2 Majewski T., Psychologia niewidomych i niedowidzących, PWN, 
Warszawa 1983.

3 Dokładny opis postaw rodzicielskich zamieszczony jest m. in. w publika-
cji M. Prztacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998, s.132-139.
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Hanna Pasterny

Widzisz, co mówię?

Jestem niewidoma. 1 marca, w ramach unijnego programu Mło-
dzież, wyjechałam na czteromiesięczny wolontariat do Belgii. 

W Liège, gdzie mieszkałam, znajduje się szkoła dla niewidomych 
i niesłyszących. Jako że już wtedy zamierzałam studiować logo-
pedię, (plany zrealizowałam na początku września – jestem na 
pierwszym roku studiów podyplomowych), nawiązałam kon-
takt z dyrektorem gimnazjum. Zgodził się na moje uczestnictwo 
w zajęciach logopedycznych. Nie tylko je obserwowałam, lecz 
także prowadziłam. Dzięki wypożyczanym z brajlowskiej bi-
blioteki w Brukseli ubrajlowionym grom, mogłam też aktywnie 
uczestniczyć w lekcjach z uczniami niesłyszącymi. Zadawali mi 
sporo pytań dotyczących życia po niewidomemu: interesowało 
ich poruszanie się, nauka, gotowanie, używany sprzęt. Te pytania 
bardzo mnie zdziwiły. Większość uczniów z dysfunkcją wzroku 
stanowili niedowidzący, ale było także kilku niewidomych. Nie 
rozumiałam, dlaczego niesłyszący pytają mnie, skoro równie do-
brze mogą zapytać swoich kolegów.

Do szkoły przychodziłam w swoim wolnym czasie, co naj- 
mniej raz w tygodniu. Coraz lepiej poznawałam panujące w niej 
obyczaje, uczniów i pracowników. Niesłyszący często mi pomaga-
li, np. w znalezieniu kogoś lub wyminięciu zaparkowanych przed 
wejściem samochodów. 

Zaczęłam odnosić małe sukcesy: niewidoma, upośledzona 
umysłowo i mająca problemy z rękami dziewczyna samodzielnie 
przeczytała pierwsze słowa z prawdziwej książki, niedowidzący 

Z  TYFLOLOGICZNEJ TEKI
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Manuel powiedział, że obserwując mnie, wziął się w garść, też chce 
pomagać innym, a w przyszłości wyjechać na wolontariat, niesły-
szący, zbuntowany czternastolatek zaczął czytać na głos. Przekonał 
go mój argument, że nie mam tekstu, nie widzę obrazków, więc nie 
wiem, o co chodzi. Jednak zaczęłam również zauważać, że niewi-
domi i głusi w ogóle się ze sobą nie kontaktują. Klasy nie są miesza-
ne, ale przecież spotykają się na wszystkich przerwach. Tylko raz 
słyszałam, jak moi uczniowie, jeden niewidomy, drugi ten zbun-
towany niesłyszący, zamienili ze sobą kilka słów. Gdy usiadłam 
w ławce, inny niesłyszący chłopak pokazał mi, że się pomyliłam, 
bo to ławka głuchych. Niewidomi siedzą naprzeciw. Nie zdawałam 
sobie sprawy, że podział jest aż tak duży. Odpowiedziałam, że się 
nie pomyliłam i tu zostaję. Bardzo go to zaskoczyło.

Po tym wydarzeniu poprosiłam dyrektora o rozmowę. Nieste-
ty zbagatelizował problem. Jego zdaniem uczniowie niewidomi 
i niesłyszący są w świetnych relacjach, niektórzy nawet przyjaźnią 
się. Nie mogłam się z nim zgodzić. Powiedziałam, iż moim zda-
niem oni chcieliby się poznać i mają na to ochotę, lecz nie wiedzą, 
jak to zrobić. Zaproponowałam wspólne wycieczki, powiedzia-
łam o możliwości pisania na komputerze lub telefonie komór-
kowym, dałam mu alfabet Lorma (metoda porozumiewania się 
z głuchoniewidomymi polegająca na pisaniu na dłoni rozmów-
cy), o którym ani on, ani logopedzi wcześniej nie słyszeli. Dyrek-
tor ucieszył się z alfabetu i jeszcze raz podkreślił, że problem nie 
istnieje. Nie nalegałam. W końcu byłam tylko wolontariuszką, 
w dodatku to nie był nawet mój projekt. Zarówno wcześniej, jak 
i później, dyrektor dał wiele dowodów na to, że jest człowiekiem 
otwartym, życzliwym, któremu zależy na dobru uczniów. Tym 
razem jednak schował głowę w piasek.

Wielu uczniów nie ma motywacji do nauki. Zaproponowa-
łam dyrektorowi organizowanie spotkań z dorosłymi niewido-
mymi i niesłyszącymi, którzy coś w swoim życiu osiągnęli. Mło-
dzież mogłaby z nimi porozmawiać, zadać pytania, podzielić się 
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swoimi wątpliwościami i obawami. Bardzo mu się ten pomysł 
spodobał. Udało mi się znaleźć dwie chętne do przyjścia do szko-
ły osoby: moją głuchoniewidomą, belgijską koleżankę studentkę 
oraz znajomą, niesłyszącą Francuzkę, pracującą na uniwersyte-
cie w Reims. Kilka dni przed moim powrotem do Polski dyrek-
tor podziękował mi za owocną współpracę. Usłyszałam, że wie-
le wniosłam w życie szkoły i bardzo mu zależy, byśmy pozostali 
w kontakcie.

Problem ławki pojawia się też w spektaklu „Widzisz, co mó-
wię?”. Wystawiano go w miasteczku oddalonym od Liège o prawie 
200 kilometrów. Grali w nim niewidomi i niesłyszący. Po przeczy-
taniu recenzji, koniecznie chciałam go zobaczyć. Był jednak grany 
wieczorem. Nie udało mi się znaleźć nikogo chętnego na wyjazd. 
Zadzwoniłam więc do prezesa stowarzyszenia przygotowującego 
przedstawienie. Wiedział, że nie będę miała jak wrócić, widział, 
że jestem bardzo zmotywowana, więc zaproponował mi nocleg 
u siebie. Na peronie czekała na mnie sekretarka. Po wejściu do 
sali dostałam brajlowską broszurkę z programem, wypowiedziami 
aktorów i opisem przedsięwzięcia. Gdy chciałam zapłacić za bilet, 
okazało się, że jestem gościem honorowym. Wskazano mi miejsce 
w pierwszym rzędzie. Obok usiadła Virginie, ta głuchoniewido-
ma koleżanka z psem przewodnikiem. W pierwszej scenie weszła 
niewidoma dziewczyna również z psem przewodnikiem. Później 
Virginie mówiła mi, że zna Marię, a ich psy się lubią. Oba zaczę-
ły się więc wyrywać i szczekać. Marie o mało nie spadła ze sceny, 
a Virginie prawie się na niej znalazła.

Akcja spektaklu toczy się wokół ławki, która jest miejscem 
kon�iktu i kością niezgody. Klan niewidomych toczy wojnę z kla-
nem głuchych. Robią sobie różne psikusy, a publiczność pęka ze 
śmiechu. Potem pojawia się para – niesłysząca dziewczyna i nie-
widomy chłopak. Ostatecznie wszyscy się godzą. Przedstawienie 
było tłumaczone na język migowy, a niewidomym opisywano, co 
się dzieje.
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Po spektaklu przeprowadziłam wywiad z reżyserem. Vincent 
Logeot pracował wcześniej z upośledzonymi umysłowo i wózko-
wiczami.

„Ta sztuka mówi o komunikacji, próbach nawiązania kon-
taktu, czasem o porażkach. Przede wszystkim jednak mówi 
o kobietach i mężczyznach, którzy w niej grają. Wraz ze stowa-
rzyszeniem Passe Muraille postanowiliśmy stworzyć spektakl, 
w którym zagrają niewidomi i głusi. Początkowo wydawało się to 
niewyobrażalne, czyli zarazem pociągające. Tekst napisałem wraz 
z aktorami. Najpierw wymyśliliśmy tytuł. Zależało mi na tym, by 
spektakl był zabawny i inaczej przedstawiał niepełnosprawnych. 
Dla mnie nie były ważne problemy związane z niepełnospraw-
nością, lecz rozwiązania. Moim zdaniem, nie ma sensu mówić 
o inwalidztwie, gdyż jest ono widoczne. Poza tym aktorzy bory-
kają się z nim na co dzień, więc lepiej skupić się na czymś innym. 
Właśnie dlatego w tej sztuce nie mówimy o niepełnosprawności, 
ale o trudnościach w komunikowaniu się. Nie chodzi tu o pro-
blemy w komunikowaniu się pomiędzy niesłyszącym i niewido-
mym, lecz generalnie między ludźmi, np. z różnych kultur.

Aktorów znalazłem poprzez stowarzyszenia. Są to amatorzy. 
Najstarszy ma 87 lat. Spotykaliśmy się raz w tygodniu. Praca za-
jęła nam półtora roku.”

Philippe Harmegnies, prezes stowarzyszenia Passe Murail-
le, dodaje, że bardzo trudno było znaleźć aktorów niesłyszących. 
Rozmawiałam też z Patrickiem, niesłyszącym nauczycielem języka 
migowego. Oboje mamy nadzieję, że sztukę uda się wystawić także 
w Polsce.

Reżyser zapewniał, iż spektakl będzie grany jedynie w salach 
dostosowanych do wózków inwalidzkich, wyposażonych w pę-
tle indukcyjne, w obecności tłumacza języka migowego. Istotne 
jest również, by obsługa nie bała się niepełnosprawnej publicz-
ności. Niezbędny jest opis dla niewidomych. Korzystając z okazji, 
zwróciłam mu uwagę na momenty, które nie były wystarczająco 
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komentowane. Kilkakrotnie prosiłam o komentarz siedzącą za 
mną panią. Dobrze, że nie była głucha. Vincent przyznał mi ra-
cję, trzeba to dopracować. Zapytałam również o wersję tekstową 
dla nieznających języka migowego. Rozważał taką możliwość, ale 
byłyby problemy techniczne i nieładnie wyglądałoby to na scenie. 
Takie podejście bardzo mnie rozczarowało. Dużo mówił o prawie 
niepełnosprawnych do dostępu do kultury, a przeszkadzają mu 
napisy. Poruszyłam więc ten temat z Filipem. Obiecał, że wspól-
nie się nad tym zastanowią.

Następnego dnia rano miała miejsce zabawna sytuacja. Filip 
powiedział mi, że ma starego, głuchego labradora. Gdy wrócili-
śmy w nocy, już spał i nie miał okazji mnie poznać. Rano pierw-
sza zeszłam do łazienki. Szłam powoli, by nie nadepnąć mu na 
ogon. Gdy wyszłam, czekał na mnie pod drzwiami. Obwąchał 
mnie od czubka palców. Pogłaskałam go, merdał ogonem, ale gdy 
chciałam wrócić na górę, zaczął się denerwować, szczekać i nie 
pozwolił mi zrobić ani kroku. Filip nie powiedział mi, w jakim 
stanie są zęby jego psa. Wolałam nie eksperymentować. Wcze-
śniej nie miałam do czynienia z głuchymi psami. Jak się z takim 
dogadać? Na imię nie reaguje, mimo że je znałam, mowy z ust 
raczej nie przeczyta, mało prawdopodobne, że zna alfabet Lor-
ma, laptop i komórka też na nic. Powoli doszliśmy do schodów, 
ponownie obwąchał moje rzeczy, widocznie doszedł do wniosku, 
że nie ukradłam ich jego państwu i mnie puścił. Gdy zeszliśmy na 
śniadanie, nie odstępował mnie ani na krok i cały czas się łasił.

Zależało mi na tym, by spektakl wystawiono także w Liège. 
Zwróciłam się więc do dyrektora szkoły oraz do stowarzyszenia, 
które zorganizowało mój wolontariat. Nie udało się dopasować ter-
minów, ale nadal trzymam rękę na pulsie i mam nadzieję, że w naj-
bliższym czasie projekt dojdzie do skutku. Ufam, że obejrzenie tej 
sztuki pomoże niewidomym i niesłyszącym uczniom, że zaczną ze 
sobą rozmawiać, a niewidomy nastolatek nie będzie się już bał zapy-
tać niesłyszącego, czytającego z ust kolegi: „Widzisz, co mówię?”.
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s. Benita Hadamik FSK

Gra�ka dotykowa w nauczaniu
języków obcych osób niewidomych

W dniach 18-19 października 2007 r. w Lublinie miała 
miejsce, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lu-

belski, jednego z partnerów projektu EFS EQUAL – Per linguas 
Mundi ad Laborem, konferencja pod tytułem „Gra�ka dotyko-
wa w nauczaniu języków obcych osób niewidomych”. Uczestnicy, 
którzy w liczbie blisko 70 osób, przybyli z różnych stron Polski, 
a także z Kanady, są specjalistami zajmującymi się ty�ogra�ką 
i nauczaniem języków obcych osób niepełnosprawnych.

Projekt „Per linguas Mundi ad Laborem” („Przez języki świa-
ta do pracy”) realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnoto-
wej EQUAL ze środków �nansowych Europejskiego Funduszu
Społecznego ma na celu opracowanie rozwiązań ułatwiających 
wchodzenie i trwałą integrację na otwartym rynku pracy osobom 
z niepełnosprawnością wzrokową. 

W ramach projektu prowadzone są szkolenia z zakresu języka 
angielskiego z wykorzystaniem najnowszych środków informa-
tycznych oraz pomocy dydaktycznych zaadaptowanych do po-
trzeb uczestników kursów. Kursy prowadzone były przez nauczy-
cieli języka angielskiego będących słuchaczami studiów podyplo-
mowych organizowanych w ramach projektu przez Uniwersytet 
Warszawski, a przeznaczonych dla lektorów zainteresowanych 
zdobyciem kwali�kacji do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku.

W realizację tego projektu zaangażowane są następujące in-
stytucje:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ad-
ministrator), 
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Akademia Pedagogiki Specjalnej,
Polski Związek Niewidomych, 
Uniwersytet Warszawski, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Czas trwania projektu: 01.07.2005-31.12.2007

W konferencji w Lublinie z naszego Ośrodka uczestniczyli: 
p. Ewa Nowacka – nauczycielka języka angielskiego, p. Krystyna 
Kauba – nauczycielka matematyki i �zyki ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, p. Rafał Kanarek – nauczyciel języka angielskiego 
w szkole średniej oraz s. Benita, w zastępstwie s. Elżbiety, z Działu 
Ty�ologii.

Od lutego 2006 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
realizuje projekt, który ma za zadanie przygotowanie i wdrożenie 
skutecznego modelu nauczania i certy�kacji znajomości języków
obcych osób z dysfunkcją wzroku.

Projekt opiera się na współpracy kilku instytucji zajmujących 
się wspieraniem osób niewidomych i słabowidzących – ostatecz-
nych bene�cjentów programu.

Idea przewodnia projektu polega na zastosowaniu w dotych-
czasowych metodach aktywizacji zawodowej nauki języka obcego 
i towarzyszącego mu cyklu poradnictwa zawodowego dla zwięk-
szenia szans zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku. 

Statystyki dotyczące zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku 
lokują Polskę w znacząco niekorzystnej sytuacji względem innych 
krajów Unii Europejskiej. Dane odnoszące się do tej grupy osób 
gromadzone przez Polski Związek Niewidomych jednoznacznie 
wskazują, że zatrudnienie obejmuje mniej niż 12% tej populacji. 

Zadania projektu koncentrują się na zapobieganiu dyskrymi-
nacji osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy poprzez podno-
szenie ich kwali�kacji.
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Główne komponenty projektu to:
  stworzenie uniwersyteckich ośrodków adaptacji materiałów 

dydaktycznych
  dwie edycje podyplomowych studiów ty�odydaktycznych

dla nauczycieli języka angielskiego
  kursy języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku
  stworzenie ośrodka doradztwa zawodowego przy Polskim 

Związku Niewidomych oraz w ramach Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego

Przedsięwzięcie oparte na współpracy oraz doświadczeniach 
wszystkich Partnerów ma stanowić odpowiedź na potrzeby osób 
z dysfunkcją wzroku w momencie tworzenia społeczeństwa in-
formacyjnego w Polsce.

Pierwszy dzień konferencji obejmował następujące wykłady: 
1.  Czy osobom niewidomym potrzebna jest gra�ka dotykowa?

– prof. Bogusław Marek z KUL
2.  Co to jest termogra�a? – Cecelia i Edward Anczurowski 

z ośrodka Tactile Vision Inc. z Kanady.
3.  Gra�ka dotykowa w edukacji osób niewidomych – Alicja Ta-

lukder, Marek Jakubowski – z Ośrodka dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach.

4.  Adaptacja podręczników języków obcych w katedrze ty�o-
dydaktyki języka angielskiego KUL – problemy i rozwiązania 
– Marcin Matys z KUL

5.  Co nowego w nauczaniu języków obcych? – dr Piotr Stein-
brich

6.  Realia i potrzeby: dostępność podręczników języków obcych 
i gra�ki dotykowej dla dzieci i dorosłych osób niewidomych
– prezentacje nauczycieli na temat własnych doświadczeń 
w pracy z niewidomymi i słabowidzącymi uczniami i uczest-
nikami kursów językowych. 
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Brak kontaktu dziecka z gra�ką dotykową przyczynia się
do braku zainteresowania gra�ką wypukłą i w konsekwencji do
trudności z jej rozumieniem. Rozumienie, czyli inaczej czytanie 
gra�ki dotykowej, jest zadaniem dla nauczycieli i wymaga opra-
cowania odpowiedniej metodyki nauczania. 

Zagadnieniem szeroko omówionym na konferencji była nowa 
technika druku wypukłego nazwana TERMOGRAFIĄ. Metoda 
ta powstała w wyniku wieloletnich prac i poszukiwań 

w kierunku znalezienia materiału do produkcji tonera umoż-
liwiającego uzyskanie wypukłego druku. 

Technika opracowana przez Edwarda Anczurowskiego, pra-
cownika �rmy XEROX w Kanadzie,  okazała się idealna dla nie-
widomych i w przyszłości, jak zapewniał sam wynalazca, nie bę-
dzie szybko innej, nowej. Urządzenia i technologię zakupił, poza 
Kanadą, Amerykański Instytut dla Niewidomych w USA.

Termogra�a ma wiele zalet, w tym: dobrą wysokość punktu
brajlowskiego oraz trwały druk oceniany przez osoby niewidome 
jako przyjemny w dotyku, szybkość druku do 130 kopii na minu-
tę, szybką możliwość zmiany koloru papieru i ustawienia ilości 
kopii. 

Pracę rozpoczyna się od utworzenia dokumentu w kompute-
rze, wydruk można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie, moż-
liwa jest również dowolna liczba powtórzeń. 

Konferencji towarzyszyła wystawa edukacyjnej gra�ki doty-
kowej dla osób niewidomych. Obejmowała ona prezentację map, 
książek dla dzieci, pojedynczych rysunków wypukłych wykona-
nych różnymi technikami, podręczników zaadaptowanych dla 
osób niewidomych i pomocy dydaktycznych do nauczania rysunku 
wypukłego. Zaprezentowano także podręcznik pod tytułem: „Pla-
ny do nauki orientacji przestrzennej – nakrycie stołu” (w dwóch 
tomach), autorstwa s. Elżbiety z Lasek i Aliny Talukder z Owińsk. 
Szeroko prezentowane były wypukłe mapy i plany miasta. 
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Prof. Bogusław Marek przedstawił opracowaną przez siebie 
pomoc dydaktyczną o nazwie transfograph, który służy do uroz-
maicenia  ćwiczeń przygotowujących do tworzenia i czytania ty-
�ogra�ki. Drewniane pudełko z wycięciem na wieczku umożli-
wia przekształcanie trójwymiarowych przedmiotów i tworzenie 
ich dwuwymiarowego obrazu. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie www.hungry�ngers.com.

Wszystkie prezentowane prace pochodziły z wielu ośrodków 
służących niewidomym w Polsce i na świecie.

W drugim dniu konferencji odbyły się dwa seminaria. Pierw-
sze dotyczyło omówienia konkursu na książkę dotykową dla nie-
widomych dzieci w ramach Europejskiego projektu Ty�o & Tactus
oraz omówienia dostępnych aktualnie technik tworzenia gra�ki
dotykowej wraz z oceną czytelności i stopnia przygotowania osoby 
niewidomej do korzystania z gra�ki dotykowej.

W tym roku konkursowi przewodniczyła Francja. Zapropo-
nowano, aby w roku 2008 organizatorem  była Polska. W związku 
z tym poszukuje się ośrodka, który podjąłby się tego zadania. 

Drugie seminarium obejmowało zagadnienia alternatyw-
nych sposobów adaptacji ilustracji w podręcznikach języków 
obcych przez udźwiękowienie oraz zagadnienie adaptacji pod-
ręczników języków obcych dla osób niewidomych i podejmo-
wania współpracy z wydawnictwami językowymi i  autorami 
tych podręczników. 

Więcej informacji o projekcie „Per linguas Mundi ad Labo-
rem” można uzyskać na stronach internetowych m.in.:
www.kul.lublin.pl
www.equal.aps.edu.pl
www.adaptacje.uw.edu.pl
www.angielski.pzn.org.pl
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A co w Laskach?
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach od wielu lat 

nie tylko posługujemy się rysunkiem przygotowanym dla ucznia, 
ale również uczymy rysowania, co ma istotny wpływ na rozumie-
nie przez ucznia przekazu gra�cznego.

Na początku przyszłego roku kalendarzowego ma się ukazać 
książka „Nauczanie niewidomych dzieci rysunku, poradnik dla 
nauczyciela” opracowana przez zespół nauczycieli z Lasek pod 
kierunkiem s. Elżbiety Więckowskiej. 

Podczas prowadzonego od 1993 roku eksperymentu podjęto 
próbę systematycznego nauczania dzieci niewidomych rysunku 
już od klasy wstępnej. W wyniku tej pracy okazało się, że „wczesna 
edukacja gra�czna dziecka jest możliwa, jest skuteczna, ma do-
datni wpływ na rozumienie prezentacji gra�cznych przez ucznia
i na rozwój jego pojęć przestrzennych”. Obecnie nauczanie gra�ki
rozpoczynamy już w przedszkolu. Całościowe, podręcznikowe 
opracowanie tego zagadnienia pozwoli na szersze wykorzystanie 
naszych doświadczeń zarówno w zakresie metodyki nauczania 
rysowania i nauczania czytania gra�ki przez niewidome osoby,
jak i podstawowych zasad redagowania ilustracji, rysunków i gra-
�ki dla osób niewidomych, o czym również mówiono na konfe-
rencji w Lublinie.

W Owińskach do druku  przygotowano, wspomniany wcze-
śniej, podręcznik dla niewidomego dziecka, którego autorkami 
są: Alina Talukder i s. Elżbieta Więckowska z Lasek. Jest to opra-
cowany metodycznie zbiór ćwiczeń oraz propozycja jednego ze 
sposobów prowadzenia zajęć i rozmowy nauczyciela z dzieckiem. 
Ćwiczenia te, oprócz zapoznania się z pojęciem planu, mają po-
móc w rozumieniu relacji przestrzennych. Jest to rodzaj elemen-
tarza, jak objaśniają autorki we wstępie podręcznika, rozumia-
nego jako „Elementarz do nauki czytania planu, zawiera rysunki 
uszeregowane według stopnia trudności i zredagowane w sposób 
dostosowany do czytania dotykiem. Przy każdym zaproponowa-
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nym, wypukłym planie podano propozycję zajęć z nim związa-
nych. Przebieg zajęć z konkretnym uczniem będzie zależał oczy-
wiście, od poziomu ucznia i inwencji nauczyciela”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że mamy również swój 
wkład i znaczące osiągnięcia na forum międzynarodowym, które 
zostały uwieńczone prestiżową nagrodą International Map Tra-
de Association. (IMTA) 2007 dla Zespołu Konsultacyjnego do 
Spraw Opracowywania Map dla Niewidomych i Słabowidzących 
przy głównym Geodecie Kraju, w kategorii „Najlepszy Atlas” 
za ty�ologiczny „Atlas Geogra�czny Europy” dla niewidomych 
i słabowidzących. Kilkuletnia merytoryczna współpraca, zaanga-
żowanie i wkład pracy siostry Elżbiety Więckowskiej FSK przy 
tworzeniu tego atlasu  zyskały dyplom, słowa  uznania i gratulacje 
ze strony Głównego Geodety Rzeczpospolitej Polskiej, o czym in-
formowało czasopismo „Laski”  nr 3 z 2007 roku.

Szczegółowe informacje i materiały z konferencji w Lublinie 
są dostępne w Dziale Ty�ologii.
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s. Agata Bieleś FSK

Edukacja, rehabilitacja i wychowanie
dzieci głuchoniewidomych

„Nie myślcie o dzisiejszej porażce, lecz myślcie o ewentualnym 
jutrzejszym sukcesie. Sprawa, której poświęciliście życie jest trudna,
ale proszę uwierzyć – zwyciężycie! Pokonując przeszkody poczujecie 

radość, podnosząc się wzwyż poczujecie rozkosz, której nigdy nie 
poczulibyście gdyby droga była równa i przyjemna”

/Helen Keller/

Oto motto spotkania, które odbyło się  we Lwowie w dniach 
29-30.XI. 2007r. Była to konferencja „okrągłego stołu” na 

temat: Współczesne kierunki w edukacji, rehabilitacji i wycho-
waniu głuchoniewidomych dzieci. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci 
niewidomych z Polski i Ukrainy i ośrodków dla dzieci głuchych 
z Ukrainy. Laski reprezentowały: s. Ida Burzyk i s. Agata Bieleś 
FSK. W obradach i dyskusjach trwających dwa dni uczestniczy-
ły przedstawicielki z Ministerstwa Oświaty i Nauczania z Kijo-
wa oraz najwyższe władze z resortu oświaty i władze z okręgu 
lwowskiego.
Wiodącymi tematami były:
- organizacja edukacji i wychowania głuchoniewidomych,
- możliwość społecznej integracji osób głuchoniewidomych,
- wymiana doświadczeń w pracy z głuchoniewidomymi.

Po o�cjalnym powitaniu uczestników spotkania, dyrektor
Viera Rymażewska pokrótce przedstawiła historię edukacji głu-
choniewidomych w świecie, po czym rozpoczęła się prezentacja 
poszczególnych ośrodków szkolno-wychowawczych ze szczegól-
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nym określeniem miejsca głuchoniewidomych dzieci w struk-
turach ośrodka. Z Ukrainy prezentowane były szkoły: Levenia 
– szkoła dla dzieci z zaburzeniami wzroku – gospodarz spotka-
nia, szkoła dla dzieci głuchych w Żytomierzu, a z Polski: Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej 
w Lublinie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Mło-
dzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy, Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym z Warszawy. Prezen-
tacje były bogato ilustrowane zdjęciami, �lmami i folderami.

W kolejnych etapach konferencji omawiano zasadnicze pro-
blemy pojawiające się w pracy z głuchoniewidomymi. Jedną z bar-
dzo istotnych spraw jest wiek dzieci głuchoniewidomych tra�a-
jących do ośrodków szkolno-wychowawczych. W dyskusji dużo 
czasu poświęcono wartości oddziaływań Wczesnej Interwencji. 
Jak najwcześniejsze dotarcie do dziecka i jego rodziny, wczesna 
stymulacja i wsparcie rodziny gwarantuje lepszy start dziecka 
w szkole oraz możliwość lepszej komunikacji. Zwrócono uwagę 
na niższy z reguły poziom intelektualny i sprawnościowy dzieci 
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wynikający z wielu mikrouszkodzeń u dzieci z bardzo niską wagą 
urodzeniową. W niewielu przypadkach istnieje możliwość uży-
wania języka migowego czy alfabetu Lorma. Naukę rozpoczyna 
się od najprostszych znaków migowych, rozwoju totalnej komu-
nikacji i samoobsługi, wyrabianie sprawności grafomotorycznej 
do nauki języka migowego w procesie dydaktycznym i w szkole-
niu zawodowym.

Bogactwem doświadczeń w długoletniej pracy z głuchoniewi-
domymi dziećmi dzieliły się nauczycielki z Bydgoszczy. Zwróciły 
uwagę na sens bardzo trudnej, długotrwałej, indywidualnej pracy 
zakończonej często malutkimi, ale widocznymi sukcesami.

Dużym zainteresowaniem cieszył się �lm „Ciszę i ciemność
pokonam” o naszej wychowance – Małgosi Gajdzińskiej.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić ekspery-
mentalną placówkę – Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne dla 
Dzieci z Wadami Wzroku (Levenia). Jest to wzorcowy ośrodek 
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inspirujący  osoby pracujące z głuchoniewidomymi do dalszych 
poszukiwań w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Gospodarze spotkania stworzyli atmosferę ciepłą i życzliwą; 
wszyscy mogliśmy się z troską pochylić nad głuchoniewidomym 
dzieckiem, które potrzebuje naszej akceptacji i miłości. Uczestni-
cy wyrażali gotowość współpracy z jednoczesnym otwarciem  na 
dzielenie się własnymi doświadczeniami i pomysłami, co jest nie-
zwykle istotne w naszych trudnych poszukiwaniach właściwych 
metod działania.

Mark Twain pisał, że najwybitniejszymi postaciami XIX wie-
ku byli Napoleon i Helen Keller. Zestawienie z pozoru niespodzie-
wane.  Z całą pewnością Helen Keller odkryła nam wewnętrzny 
świat �zycznie upokorzonych, dobroć ludzi i moc ducha, która
płynie  z wiary w Stwórcę.
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Agata Kunicka-Goldfinger,
Maciej Podbielkowski

Młodzi na rzecz wzajemnego poznania,
zrozumienia i akceptacji ograniczeń

Taki tytuł nosi projekt realizowany przez szkoły ponadgimna-
zjalne „Jabłonki” we współpracy z Red Nord Nordic United 

World College (RCNWC). 
W dniach 7-13 października gościliśmy w naszej szkole 

12 uczniów z międzynarodowego colleg’u z Norwegii. Pochodzą 
oni z różnych krajów, reprezentują różne kultury, tworząc jedną 
społeczność szkoły. Do Lasek przyjechali uczniowie z Finlandii, 
Gwatemali, Argentyny, Izraela, Hong Kongu, czyli reprezentanci 
trzech kontynentów: Europy, Azji i Ameryki Południowej. 

Program tygodniowego pobytu w Polsce ogniskował się wo-
kół dwóch tematów. Pierwszy, to poznanie codziennego życia 
w szkole młodzieży niewidzącej i słabowidzącej, drugi – specy�-
ka historii państw Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem współżycia wielu narodów w obrębie jednego państwa.

W ciągu tego tygodnia młodzież z Norwegii brała udział 
w zajęciach razem ze swoimi  rówieśnikami z Lasek. Dało to moż-
liwość uświadomienia, co to znaczy być osobą niewidomą, jakie 
są ograniczenia z tym związane i jakie istnieją możliwości ich po-
konywania.

Goście z Norwegii włączyli się w codzienny rytm zajęć Ośrod-
ka. Poznawali sposoby przekazywania wiedzy uczniom niewido-
mym, mogli poznać specy�czne metody pracy i specjalistyczne
pomoce dydaktyczne. W czasie zajęć zetknęli się bezpośrednio 
z pismem brajla, maszynami brajlowskimi, rysunkami i mapa-
mi wypukłymi. Mogli też zorientować się, jakie możliwości dają 
współczesne techniki komputerowe w dostępie do informacji, 
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w przetwarzaniu zapisu elektronicznego na druk brajlowski oraz 
w uzyskiwaniu odczytu za pomocą syntezatora mowy. Ucznio-
wie mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach z orientacji prze-
strzennej.

Spotkanie ze środowiskiem młodzieży z problemami widze-
nia pozwala zrozumieć zarówno rodzaj barier napotykanych 
przez nich w codziennym życiu, ale również uświadomić sobie 
możliwości ich pokonywania.

Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach projektu gra w goal 
– ball (piłka toczona, zwana u nas potocznie „golbalem”. Zasady 
przypominają grę „w dwa ognie”. Piłka do golbala ma umieszczo-
ne wewnątrz  małe dzwonki, co pozwala osobom niewidzącym  
na  lokalizowanie położenia piłki i udział w grze zawodników 
niewidomych i słabowidzących. Aby wyrównać szanse obu dru-
żyn, goście grali z zasłoniętymi oczami.

Cykl zajęć na temat współistnienia różnorodnych kultur 
i kształtowania postaw tolerancji przebiegał w dwóch aspektach: 
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historycznym i współczesnym. Zaprosiliśmy gości do udziału 
w symulacji obrad sejmu szlacheckiego, poddając pod obrady 
projekt zawarcia unii międzypaństwowej. Procedury i przebieg 
debat wzorowane były na faktach w oparciu o materiały źródło-
we. Trzygodzinna sesja doprowadziła do „ponownego zawarcia” 
unii Korony z Litwą, a temperatura sporu przypominała atmosfe-
rę negocjacji toczonych współcześnie przy redagowaniu Traktatu 
Konstytucyjnego Unii Europejskiej.

Realia parlamentaryzmu nowożytnego (renesansowego) go-
ście i nasi uczniowie mogli skonfrontować następnie z wraże-
niami z pobytu w Sejmie RP. Podczas wizyty w Sejmie mieliśmy 
możliwość wejścia na salę obrad. Chętni mogli nie tylko wysłu-
chać dobrego wykładu o roli ustrojowej sejmu we współczesnej 
Polsce, ale zasiąść w ławach poselskich, a nawet przemówić z naj-
bardziej prestiżowej mównicy w państwie.    

Jeden ze wspólnie spędzonych dni poświęcony był dyskusji 
o roli poznawania i przekazu trudnej historii wspólnot narodo-
wych, kulturalnych, religijnych. Punktem wyjścia dyskusji, na-
wiązującej częściowo do reguł „Debaty oksfordzkiej”, był teza: 
powracanie do trudnej historii sąsiedztwa narodów jest przeszko-
dą w budowaniu ich pokojowej współpracy. 

Po wstępnej prezentacji poglądów uczestnicy wzięli udział 
w trzech rodzajach zajęć: spacer śladami pamięci getta warszaw-
skiego, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz projek-
cja �lmu Romana Polańskiego „Pianista”. 

Niezależnie od bardzo interesującej wymiany zdań, która 
wywiązała się po wznowieniu debaty, na uwagę zasługuje ważna 
obserwacja. Otóż młodzi ludzie reprezentujący bardzo odległe 
od siebie kręgi doświadczeń i wartości kulturowych wykazali rze-
czywiste zainteresowanie postawionymi problemami. Bez trudu 
rozumieli przekaz historyczny, ciekawie konfrontowali go z dzie-
jami swoich krajów,  wykazali się zaskakująco wysokim stopniem 
„historycznej empatii”. 
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Ostanie dni pobytu norweskich uczniów upływały w swobod-
niejszej atmosferze. Atrakcyjnie wypadło spotkanie pod hasłem: 
„Prezentacja własnych kultur”. Uczniowie z „Jabłonek” w czasie 
wspólnych zajęć próbowali przybliżyć młodzieży z collegu’u pol-
skie tradycje i symbole. Sami zaś mogli bezpośrednio od swoich 
rówieśników dowiedzieć się o zwyczajach i tradycjach krajów, 
z których pochodzili goście.

Tydzień spędzony razem na pewno zbliżył ze sobą te dwie 
grupy młodzieży. Był okazją nie tylko do konwersacji w języku 
angielskim, ale także do nawiązania indywidualnych kontaktów,  
poznania rówieśników z innych stron świata. Mamy nadzieję, że 
będziemy mogli kontynuować naszą wymianę i na wiosnę grupa 
młodzieży z „Jabłonek” wyjedzie do Norwegii. 

Wymiana młodzieży była �nansowana z funduszy Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji – Program Młodzież.  
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DZIAŁ  ABSOLWENTÓW

Krystyna Konieczna

O kontaktach z absolwentami Lasek

Jednym z wielu zadań Działu Absolwentów jest utrzymywa-
nie kontaktu z byłymi wychowankami; kontaktu potrzebnego 

choćby po to, żeby wspólnota Lasek trwała. Tę wspólnotę stano-
wią przecież nie tylko obecni, ale i dawni uczniowie, pracownicy, 
siostry i przyjaciele Lasek. 

Potrzebne jest również monitorowanie działań wychowan-
ków po zakończeniu nauki w Ośrodku po to, by służyć im – o ile 
zajdzie potrzeba – wsparciem i móc proponować różne działania 
czy udzielać informacji dla zainteresowanych Laskami i proble-
matyką  osób niepełnosprawnych.

Korespondencja w brajlu lub w czarnym druku była od lat 
i jest wciąż dobrym znakiem bliskich więzi z absolwentami i pa-
mięci o nich. Co najmniej raz w roku pisze się list do każdego 
wychowanka z prośbą o kontakt i podzielenie się tym, czym teraz 
żyje. Wysyłane są również życzenia – wraz z opłatkiem – z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Żyjemy w erze nowoczesnych technologii informacyjnych, 
większość ludzi posiada telefon stacjonarny lub komórkowy, więc 
Dział utrzymuje także kontakt telefoniczny z wieloma absolwen-
tami. Prawie każdy z wychowanków Lasek ostatnich roczników 
ma komputer. Za pomocą Internetu może śledzić nasze strony 
internetowe (http://dzialabsolwentow.laski.edu.pl) oraz (www.
promocjaikariera.pl) i na bieżąco śledzić, co dzieje się w Laskach. 
Dzięki adresom e-mail: dzialabsolwentow@poczta.fm i biuro-

http://www.promocjaikariera.pl
http://www.promocjaikariera.pl
mailto:dzialabsolwentow@poczta.fm
mailto:biuro@promocjaikariera.pl
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@promocjaikariera.pl można bardzo szybko nawiązać kontakt, 
wysłać zapytanie i natychmiast otrzymać odpowiedź. 

Absolwenci, zwłaszcza ci mieszkający bliżej Lasek, starają się 
mieć bezpośredni kontakt z Działem. Wiedzą, że mogą zawsze 
przyjechać i zostaną poczęstowani gorącą herbatę czy talerzem 
zupy, usłyszą dobre słowo. Jeśli w Dziale Absolwentów już nie ma 
nikogo, to na pewno przyjmie gości s. Tabita. Trudniej czasami 
znaleźć nocleg, gdy przyjedzie się bez uprzedzenia, ale zawsze 
w Laskach znajdzie się jakiś kąt. 

Nic nie zastąpi wspólnych spotkań po latach. Dlatego organi-
zowane są zjazdy dawnych wychowanków. Przyjeżdżają zazwy-
czaj absolwenci trzech roczników. Łączy ich znajomość szkolna; 
mieli tych samych nauczycieli i wychowawców, pracowały z nimi 
te same siostry. Do wielu spotkań dochodzi z inicjatywy samych 
absolwentów; Dział wspiera te starania i pomaga w organizacji 
zjazdu. 

mailto:biuro@promocjaikariera.pl
mailto:biuro@promocjaikariera.pl
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Jesienią 2007 roku odbyły się aż trzy zjazdy. W dniach 1-2 
września br. miał miejsce Zjazd Absolwentów Jabłonek – rocz-
ników 1983, 1984 i 1985; w dniach 13-14 października br. spo-
tkali się – z inicjatywy byłego wychowanka, Ryszarda Dziewy 
– absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej – roczniki 1965, 
1966 i 1967; 14 października br. zjechali do Lasek absolwenci 
Ruszczycowi. Pierwsza grupa wychowanków ukończyła ponad 
dwadzieścia lat temu naukę w Ośrodku, starsi – ponad 40 lat 
temu. Absolwenci Ruszczycowi to wychowankowie Pana Hen-
ryka Ruszczyca, osoby, które łączy szczególna więź bliskości 
i pamięć o Laskach; od lat spotykają się w każdą drugą niedzielę 
października na Mszy św. w Kaplicy Zakładowej, modlą się za 
żywych i zmarłych pracowników i wychowanków, potem na-
wiedzają cmentarz, zapalają znicze na znajomych grobach osób 
świeckich i sióstr, i agapą w Domu Dziewcząt kończą spotkanie. 
Dobrze byłoby, aby zgodnie z tradycją Ruszczycowego spotka-
nia, druga niedziela października stała się Dniem Spotkań Ab-
solwentów Lasek 
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Organizowane przez Dział zjazdy mają podobny przebieg. 
Goście z całej Polski zjeżdżają się przed południem do Domu 
Dziewcząt. Witani są przez s. Tabitę i s. Kingę. Po zakwaterowaniu 
składają wizytę w Dziale Absolwentów. Pada wiele pytań, docho-
dzi do pierwszych po latach rozmów. Potem wszyscy są zaprosze-
ni na obiad, a  o godz. 15.00 uczestnicy Zjazdu i goście spotykają 
się w sali koncertowej Domu Dziewcząt z Zarządem Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Kierownictwem i Gronem 
Pedagogicznym Ośrodka, a także z dawnymi pracownikami La-
sek. Spotkania prowadzi kierownik Działu - Krystyna Koniecz-
na. Miłą niespodzianką dla absolwentów jest zawsze obecność 
Pani Zo�i Morawskiej i spotkanie się z dawnymi wychowawcami 
i nauczycielami: s. Blanką, s. Hieronimą, s. Elżbietą, s. Koletą, 
s. Lucjaną i s. Grzymisławą, Jolantą i Janem Krakowiakami, Do-
rotą i Antonim Święcickimi. Absolwenci z roczników 1983-1985 
spotkali  się z Małgorzatą i Krzysztofem Beredą, Barbarą Dwor-
nik, Andrzejem Urmańskim, Jackiem Kwapiszem, Tadeuszem 
Koniecznym, Krystyną i Piotrem Szocińskimi, Teresą i Eugeniu-
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szem Wiśniowskimi. Przyjazd tak licznej grupy byłych pracowni-
ków świadczy o więzi, jaka połączyła ich z dawnymi wychowan-
kami i z Laskami. 

O godz. 17.30 wszyscy goście uczestniczą we Mszy św. odpra-
wionej w Dużej Kaplicy przez o. Eugeniusza Pokrywkę, także ab-
solwenta Lasek, a następnie nawiedzają cmentarz. Po uroczystej 
kolacji w Domu Dziewcząt toczą się już w Domu Przyjaciół wie-
czorne rozmowy w kręgu znajomych. Rozmowy, śpiewy, a nawet 
tańce trwają do późnych godzin nocnych. Pan Bogusław Włodar-
czyk gospodarskim okiem czuwa nad przebiegiem spotkań, a na-
stępnego dnia chętnym proponuje wycieczkę po Laskach. Dawni 
wychowankowie nie znają nowych budynków: ambulatorium 
i szpitalika, nowego internatu dziewcząt, domu św. Rafała, biblio-
teki, Działu Wczesnej Interwencji, szkoły podstawowej i gimna-
zjum, Domu Przyjaciół, szkół ponadgimnazjalnych,  basenu i sali 
rehabilitacyjnej, szkoły specjalnej i nowych budynków w warsz-
tatach.

  

Na Boże Narodzenie i Nowy Rok pracownicy Działu Absol-
wentów przywołują w życzeniach opowieść Anny Kaźmierczak, 
wychowanki Lasek: 

„Nagle gwiazda zatrzymała się, oświetlając małą, prawie nie-
widoczną stajenkę. Wtedy Franciszek nakazał ciszę i wszyscy we-
szli do środka. Żłóbek stał nieopodal, a przy nim siedziała Ma-
ryja i św. Józef. Dzieciątko leżało cichutko, zwinięte w pieluszki. 
Franciszek podszedł do jednego z dzieci, wziął je za rękę i razem 
zbliżyli się do żłóbka. Święty skierował rękę dziecka do rączek 
Jezusa. 

- Jakie malutkie! – zdziwiło się dziecko, dotykając ostrożnie 
buzi, a potem meszka włosów. Wtedy Dzieciątko uśmiechnęło się 
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i w tej samej chwili nad żłóbkiem zajaśniało światło o niespotyka-
nej sile i niewidzialnym dotąd przez nikogo blasku.

- Światło! – wykrzyknęły chórem dzieci, a zwracając się do 
dziecka, stojącego przy żłóbku, dodały: Popatrz!

- Ja nie widzę światła – odpowiedziało dziecko. Gromada jed-
nak nie dawała za wygraną.

- Spójrz, spróbuj. Może jednak zobaczysz. To jest inne świa-
tło. 

Wreszcie dziecko uległo namowom i spojrzało. W tej samej 
chwili twarz jego pojaśniała i rozległ się radosny okrzyk: Ja widzę 
światło! Po chwili dziecko, wpatrzone w blask, powiedziało wol-
no, w zamyśleniu:

- To jest Światło! 
- To jest Światło – powtórzyły cicho inne dzieci, po czym ujęły 

się za ręce, stojąc przy żłóbku i utworzyły krąg. 
Wtedy Franciszek wziął na ręce Dzieciątko, wszedł w środek 

kręgu i zaśpiewał: Chwała Ci, Panie, za Twoje światło nieziemskie 
i za to, żeś oświecił jego blaskiem także tych, którzy – zgodnie 
z Twoją niepojętą wolą – ziemskiego światła widzieć nie mogą”.
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W  ZACISZU  IZDEBKI

Ludwika Amber

NIEBO W DOBRYM HUMORZE
Księdzu Janowi Twardowskiemu na pożegnanie

w niebie wielka radość:
Idzie ksiądz Twardowski!

młodzi aniołowie szybko ustawiają
białe krzesła w niebieskiej świetlicy

niech i tu poczyta radosne wierszyki
wszyscy święci biegną i Trzej Królowie

zdążyli już wrócić z pustynnej drogi
Jasiu chodź tu chodź do nas woła Karol

i mała Matka Teresa staje cicho w progu
słucha i wszystko rozumie w niebieskim języku

Święta Rodzina i zwierzęta jak w szopce
są tu u siebie nawet biedronki i ptaki

Korczak z dzieciakami małe na podłodze
siedzą po turecku gapią się za okno

słuchają jednym uchem jak sławni
poeci nad Wisłą – a w Warszawie zima

sypią się z nieba gwiazdki-wycinanki
a w Sydney lato i lecą lecą szklane kulki deszczu



87

PRZED BOŻYM NARODZENIEM
Siostrze Hieronimie z Lasek na siedemdziesiąte urodziny

w ciszy porannej chorały gregoriańskie 
i resztki snu – jeszcze wołam: mamo

niebo pochmurne listopadowe bliskie 
i drzewa jackarandy całe w kwiatach

na naszej ulicy zielonej pomimo suszy 
w Australii ich miękkie światło liliowe

w ciszy porannej twarze Andrzeja i Tomka
tuż obok mojej w domowym labiryncie książek

zegar na ścianie wycina kółka godzin 
minuta po minucie toczy się wieczność

przez czas na życie podarowany
przez nasze codzienne słowa czułe gesty

w ciszy porannej czekanie na głos Anioła 
na zapach siana i nocne kroki pasterzy

na Marię głaszczącą po raz pierwszy
w świetle lampki oliwnej – swojego Bożego Synka
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WARSZAWA WE ŚNIE
Mamie, przed podróżą

przyśnił mi się las ruin:
Warszawa wojenna zimowa 
miasto naszej młodej Mamy

był styczniowy mróz i śnieg 
skrzypiał pod skórzanymi butami 
(jakie nosiłam w latach 50-tych)

dziwny sen w Australii w środku 
zimy zielonej tamten czas i chłód
cień rosnący przed naszym narodzeniem

jutro przejdziemy po Krakowskim, kochany: 
w jesiennym słońcu senny październik
i domki na całej ulicy zmalałe jak u Nikifora

a my na początku XXI wieku – po której stronie snu
dzieci nad miastem
          unosimy się z Mamą za ręce
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EKUMENIA

s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

Błogosławieni ubodzy, nie ci, co „nie mają grosza”,
ale ci, którzy mają serce wolne

Motto:
Kazanie na górze (Mt 5, 3-10) 
„Błogosławieni ubodzy” 
nie ci, co nie mają „grosza”, ale ci, którzy mają serce wolne. 
„Błogosławieni, którzy płaczą,” 
nie ci, którzy rozczulają się nad sobą, ale którzy wołają. 
„Błogosławieni cisi”: 
nie ustępliwi, ale cierpliwi i wyrozumiali. 
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” 
nie ci, którzy głośno krzyczą, ale ci, którzy się zmagają. 
„Błogosławieni miłosierni” 
nie ci, którzy zapominają, ale ci, którzy przebaczają. 
„Błogosławieni czystego serca” 
nie ci, którzy unikają kon�iktów, ale ci, którzy stawiają im czoła.
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości” 
nie dlatego, że cierpią, ale dlatego, że kochają. 
      [Pierre Jacob] 

Ruszyliśmy z Lasek do Sibiu w niedzielę 2 września dziesięcio-
osobową grupą przyjaciół z Lasek i z warszawskiego ośrodka 

ekumenicznego „Joannicum”: ks. Manfred z Centrum Modlitwy 
i Dialogu w Oświęcimiu, o. Tomasz – dominikanin z Lublina, 
Jarek – kierowca, a zarazem aktywny uczestnik naszej pielgrzym-
ki, Marta – politolog (UKSW), Magda – psycholog społeczny, 
Joanna – architekt, Beata – teolog (PAT), Marek – mąż Beaty, 
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architekt, z zamiłowania fotograf, dwie franciszkanki: s. Daria 
z Lasek i s. Maria Krystyna z Warszawy. Wszyscy głęboko, acz 
różnorako zaangażowani w sprawy Kościoła, jedności chrześci-
jan, dialogu międzyreligijnego i służbę ludziom (niewidomym, 
uzależnionym). O�arowaliśmy sobie na drogę franciszkańską
modlitwę: „Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju” 
i medytację francuskiego �lozofa i poety na kanwie Ewangelii
Błogosławieństw. 

W ciągu dziesięciu dni – 3600 km – doświadczyliśmy trudów 
pielgrzymowania, upału i chłodu, światła i ciemności (w sensie 
dosłownym w pustelni Stanceni po ulewnym deszczu). Dane 
nam też było doświadczyć jak wyboista i ciernista bywa droga do 
jedności. Trasa wiodła przez Lublin – Rzeszów – Duklę – Koszyce  
– Debrecen – Oradea – Cluj Napoca Targu Muresz – Stanceni 
– Mołdawię – Stanceni – Medias – Sibiu. 

Targu Muresz, para�a greko-katolicka.
Od lewej: o. Tomasz Dostatni i ks. Manfred Desela.
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Od Targu Mures począw-
szy, ukrytą przewodniczką 
była francuska karmelitan-
ka – matka [maica] Eliane 
Poirot, która od dwunastu 
lat żyje samotnie nieopo-
dal wioski Stanceni, w doli-
nie rzeki Muresz, na styku 
Transsylwanii i Mołdawii. 
Z pomocą Metropolity greko-
katolickiego, Blaj-Faragas, 
w roku 1994 powstała w tym miejscu drewniana cerkiewka pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, w której trwa nie-
ustanna modlitwa o jedność (w rycie bizantyjskim). Po drugiej 
stronie potoku rozrzucone są drewniane domki-pustelnie; trochę 
wyżej za cerkwią jest większy dom dla pielgrzymów-gości, któ-
rzy okrągły rok nawiedzają tę samotnię w poszukiwaniu „wielkiej 
ciszy”, o jaką coraz trudniej w naszym świecie. Potok wygląda 
łagodnie, ale wystarczy dłuższa ulewa, by zmienił się w groźną 

Spotkanie z para�anami w Targu Muresz.

Matka Eliane Poirot, organizator ca-
łej wyprawy z ks. Manfredem
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topiel porywającą wszystko, co na drodze. Tak się stało w lipcu 
2005 r. kiedy to powódź zniszczyła prawie wszystkie zabudo-
wania mieszkalne i mocno uszkodziła cerkiewkę. Długo trwała 
likwidacja spustoszeń przy pomocy młodych wolontariuszy ru-
muńskich i francuskich. 

Wioska Stanceni jest mocno zróżnicowana etnicznie i wyzna-
niowo. Zamieszkują ją Rumuni, Węgrzy, Cyganie; są prawosław-
nymi, rzymsko-katolikami, reformowanymi, baptystami. Na fre-
skach cerkiewki można zobaczyć wizerunki świętych katolickich 
i prawosławnych, którzy wspólnie wielbią Boga. Liturgia sprawo-
wana była dotąd przez księży przebywających tu okresowo, od 
paru tygodni jest już na stałe o. Kornel z Oradea, gdzie był wy-
kładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym. W cerkwi od-
prawiana jest monastyczna Liturgia godzin i Eucharystia – Święta 
Liturgia w rycie bizantyjskim. Kościołem para�alnym, rzymsko-
-katolickim, kieruje proboszcz Węgier. 

Pustelnia w Stanceni, cerkiewka.
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O ile macierzysta wspólnota karmelitanek we Francji (klasz-
tor św. Eliasza w St Remy), założona w 1974 roku przez matkę 
Elisabeth Roussel – wieloletnią misjonarkę w Chinach – liczy 
tylko cztery profeski wieczyste i kilka oblatek żyjących ducho-
wością Karmelu, ich promieniowanie i wkład w dzieło Jedności 
w Europie są ogromne, odwrotnie proporcjonalne do ubóstwa 
środków, jakimi dysponują. 

W grudniu 1991 roku powstała Fraternia św. Eliasza licząca 
dziś ponad 400 członków. 

Są w niej przedstawiciele różnych stanów: biskupi, księża, za-
konnicy, zakonnice, ludzie świeccy różnych wyznań, małżeństwa, 
rodziny wielopokoleniowe, osoby samotne z około dwudziestu 
krajów (w Europie, USA, Syrii, Wietnamie], młodzi i starsi wie-
kiem, wszyscy, którym bliska jest sprawa jedności chrześcijan 
oraz pogłębienie wiedzy i świadomości o wspólnych korzeniach 
judaizmu i chrześcijaństwa. Członkami fraterni są także Żydzi. 

Ojciec Kornel – duchowny greko-ka-
tolicki, kapelan Pustelni w Stanceni.

Siostra Daria podczas Mszy św. 
w Stanceni.
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Wszystkich łączy zawołanie proroka Eliasza: „Na życie Pana, 
Boga Izraela, któremu służę” (l Krl 17,1). Święto patronalne św. 
Eliasza, który jest „Ojcem i Przewodnikiem Karmelu” obcho-
dzone jest uroczyście w dniach 19-20 lipca. Szczególnym świę-
tem Karmelu jest też Przemienienie Pańskie obchodzone wraz 
z Prawosławnymi 19 sierpnia. Styczniowy Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność jest wielkim wydarzeniem dla sióstr, jak i całej 
fraterni. Organizowane w tym czasie spotkania, sesje i konferen-
cje są następnie publikowane w biuletynie MIKHTA V trzy razy 
do roku, albo w formie książkowej po francusku i po rumuńsku. 
Fraternia organizuje dla swoich członków i przyjaciół pielgrzym-
ki i podróże studyjne. Trzy ostatnie prowadziły ich do Wielkiej 
Brytanii, Armenii i Rosji. Myślą też o podróży do Polski. 

Pozwoliłam sobie na dłuższą dygresję, gdyż to właśnie 
m. Eliane i rumuńska fraternia św. Eliasza: Valer i Simone Pol, 
małżeństwo w średnim wieku, prowadzące �rmę handlową (w za-
kresie metalowych części zamiennych), grekokatolicki proboszcz 
o. Joan Farcas z Targu Mures, prawosławny duchowny o. Joan 
i jego żona Nicoletta Marie z Medias, prawosławna rodzina 
Homar z wioski Blajel, niedaleko Sibiu, zgotowała nam tak go-
rące przyjęcie. Proboszcz Blajel mówiący tylko po rumuńsku 
znalazł nieoczekiwaną pomoc w osobie jedenastoletniej córeczki 
Państwa Homarów, która płynnie i z wdziękiem przekładała jego 
słowa na niemiecki, a ks. Manfred na polski. 

Chwilami miało się wrażenie, że „cała Rumunia”, to przyjaciele 
m. Eliane, których jedyną troską jest, aby nas jak najlepiej ugościć 
i jak najwięcej pokazać. Ona sama pozostawała przez cały czas 
w swojej pustelni. Towarzyszyła nam osobiście tylko w drodze 
do Mołdawii, gdyż bez Niej niełatwo byłoby przekroczyć bramy 
i wrota cerkwi i monasterów. Znająca doskonale Ukrainę s. Daria 
mówi, że tam byłyby jeszcze nie do pomyślenia tak braterskie re-
lacje między Kościołami, ale Duch Święty wieje mocno także na 
bliskiej sercu „zielonej Ukrainie”. „Ekumenizm jest imperatywem 
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chrześcijańskiego sumienia”, 
jak za swym Poprzednikiem 
Janem Pawłem II niestru-
dzenie przypomina papież 
Benedykt XVI. Dodam, że 
nasz pielgrzymi szlak od 
Targu Muresz do Sibiu od-
bywaliśmy dwoma autoka-
rami równolegle z 17-osobo-
wą grupą francuską również 
zaproszoną przez m. Eliane. 
Oni nocowali w hotelach, 
a my u ludzi, co pozwoliło 
nam z bliska dotknąć re-
aliów życia w tym kraju. Przełęcz Bicaz – brama do Mołdawii

Mnich prawosławny – Bistrita
w Mołdawii

Mnich prawosławny z Durau
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Nie sposób opisać szczegółowo miejsca, które nawiedziliśmy. 
Zrobił to w swoich „impresjach rumuńskich” o. Tomasz [zob. 
http://miasta.gazeta.pl/lublin/z dnia 15.09.2007], a Marek utrwa-
lił w kadrze ponad pięciuset fotogra�i. Wyrazistego kształtu i ko-
lorów nabrały znane tylko z atlasów i przewodników nazwy miej-
scowości: Toplita z monastyrem św. Eliasza, przełęcz Bicaz (po-
dobna miejscami do naszych gór stołowych), cała mołdawska re-
publika mnisza – Bistrica, Agapia, Neamt, Secu, Sihastria, Durau, 
cytadela saksońska w Sighisoara. Nie to jednak było najważ-
niejsze. Chcieliśmy spotykać ludzi, poznać ich historię, słuchać 
opowieści o cierpieniach czasu wojny (zagłada Romów i Żydów) 
i długich lat komunistycznego zniewolenia. Nieporównanie dra-
matyczniej niż u nas przebiega w Rumunii proces rozliczania się 
z przeszłością, żeby tylko wspomnieć brutalny koniec reżimu 
Nicolae Ceausescu, zgładzonego w dniu 25 grudnia 1989 roku. 
Ta data znaczy początek nowej ery w dziejach Rumunii. 

Rumunia jest ziemią męczenników i o nich chcieliśmy jak 
najwięcej się dowiedzieć w drodze do Sibiu. Więcej opowieści 
o prześladowaniach usłyszeliśmy z ust grekokatolików. To zrozu-

Przełożona klasztoru w Durau

l/lublin/z
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miałe. Musieli oni wycierpieć wiele nie tylko od krwawego re-
żimu, ale także od prawosławnych, którzy starali się za wszelką 
cenę oderwać ich od jedności z Rzymem. Bracia prawosławni też 
mieli swoją drogę przez mękę.  

Mury więzienia JIV ALA pod Bukaresztem nie miały, jak 
osławiona Łubianka, swego Sołżenicyna, by opisać męczeństwo 
wielu biskupów, księży i wiernych grekokatolików. Wśród nich 
Książę Vladimir Ghika (1873-1954) wyświęcony na księdza 
we Francji, po latach spędzonych na Zachodzie Europy w roku 
1939 wrócił do Rumunii w pełni świadomy konsekwencji tej de-
cyzji, aby dzielić los swego narodu udręczonego najpierw przez 
wojnę, a potem przez sowiecki totalitaryzm o niewyobrażalnej 
sile rażenia. Osadzony w twierdzy Jivala w 1952 r. ks. Ghika 
zmarł 17 maja 1954 roku. Wielką czcią otaczał Go ks. Antoni 
Marylski z Lasek. Jeden z Jego uczniów, biskup Langa, opisał 
swoje 16 lat spędzone za murami tej samej twierdzy, jako świa-
dek ostatnich chwil swoich mistrzów – biskupów: Vladimira 
Ghiki, Joana Suciu, Vasilia Aftenie i Tit-Liviu Chinezu. Inny
więzień, Grzegorz Dumitrescu, który przeżył tortury więzienia 
Jivala opisał je tak, iż trudno wprost czytać te strony, a co do-
piero przeżyć godzina po godzinie, dzień po dniu, rok po roku 
i „trwać mocno w wierze”. 

Czego nie mogliśmy usłyszeć z ust Mgr. Florentina 
Crilhalmeanu, który czekał na nas w swym domu obok budującej 
się nowej katedry grekokatolickiej w Cluj Napoca (niestety nie 
udało nam się dotrzeć nas czas) dopowiedział o. Tomaszowi i ks. 
Manfredowi w ciągu długich nocnych rozmów proboszcz para�i
Zaśnięcia Matki Bożej w Targu Muresz – o. Joan Farcas. 

Mgr Florentyn, wiedząc od s. Eliany o naszym przybyciu do 
Sibiu, był bodaj pierwszym z miejscowych hierarchów, który wy-
szedł nam na spotkanie po uroczystej Liturgii prawosławnej spra-
wowanej w hali sportowej, obdarzył promiennym uśmiechem 
i pasterskim błogosławieństwem. Mówi doskonale po francusku. 
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Jest z wykształcenia inżynierem. Teologię studiował w podzie-
miu. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1990, a konsekrację 
biskupią z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra 
w Rzymie, 6 stycznia 1997 roku. 

Niezatarte wspomnienie pozostawiła mi krótka wizyta w wio-
sce Reghin, niedaleko Stanceni, w domu, gdzie ostatnie dziesięć 
lat życia spędził kardynał Todea. Aresztowany i skazany na śmierć 
w roku 1951, został ułaskawiony w roku 1964. Był Arcybiskupem 
Metropolitą Fagaras – Alba Julia, od 1991 roku Kardynałem. 
W czasie Synodu Biskupów w Rzymie, w grudniu 1991, jego opo-
wieść o latach spędzonych za kratami poruszyła do głębi słucha-
czy. Niestety, wkrótce Kardynał doznał ciężkiego wylewu krwi 
do mózgu, w wyniku którego został całkowicie sparaliżowany. 
Opiekowały się nim do końca Mariana i Maria, siostrzenica i jej 
przyjaciółka. To one do dziś czuwają nad „chałupinką” przekształ-
coną w „izbę pamięci”. Jedynym bogactwem Kardynała były ob-
razy, przedmioty sakralne i książki. Ostatnią radością Jego życia 
było spotkanie z Janem Pawłem II w Bukareszcie, dokąd został 
zawieziony przez niestrudzone Marianę i Marię. Obejrzeliśmy 
�lm dokumentalny z tego wydarzenia. Były wyraźnie wzruszone,
że ludzie z daleka odnaleźli ich dom, o którym zdawałoby się już 
niewielu albo nikt nie pamięta. 

Rumunia – ziemia szczególnego świadectwa 

Kiedy w czerwcu 1997 roku w Grazu na II Europejskim 
Zgromadzeniu Ekumenicznym znaleźliśmy się na jednej dużej sali 
gimnastycznej: Rosjanie, Polacy i Rumuni, nieco onieśmieleni i za-
gubieni mieszkańcy „drugiej Europy”, nawet nie przyszło nam do 
głowy, że następne, III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne 
zostanie zorganizowane właśnie w Rumunii. Utkwiły mi szczegól-
nie w pamięci wieczory, kiedy to strona rumuńska śpiewała pieśni 
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ludowe różnych regionów, a potem długo modliła się klęcząc na 
swoich karimatach. Ileż się zmieniło od tego czasu w naszej części 
Europy. Prawie nie zauważa się mijanych granic: słowackiej, wę-
gierskiej, rumuńskiej. Jedyną formalnością jest okazanie dowodu 
osobistego (nawet nie paszportu) i wykupienie winiety – opła-
ty drogowej dla samochodu. To wszystko. Jeszcze mamy różne 
waluty, ale dokonanie wymiany nie stanowi żadnego problemu. 
Wbrew stereotypom utrwalonym w Polsce, z powodu żebrzą-
cych na ulicach naszych miast Romów, utożsamianych błędnie 
z Rumunami, w tej części kraju, którą przemierzyliśmy, nie widać 
nędzy. Dobre drogi, ciekawe pod względem architektonicznym 
i dobrze utrzymane miasta. Zaledwie kilka razy zdarzyło nam się 
spotkać dziecko lub dorosłego człowieka żebrzących przy wejściu 
do supermarketów lub na stacjach benzynowych. Supermarkety 
równie pełne jak w Warszawie, Berlinie czy Paryżu, tyle że bardziej 
kolorowe. Ale to zaledwie skrawek ogromnego kraju. Trzeba je-
chać dalej w kierunku Bukaresztu. W wielkich miastach są strasz-
liwe strefy nędzy. O dzieciach ulicy wiele mogłaby nam powie-
dzieć inna przyjaciółka s. Elanie, Francine Durieux-Chombart, 
do której nie dotarliśmy. Prowadzi ona Dom Nadziei (fundacja 
Speranta) dla dzieci ulicy w Baia de Cris, 150 km. od Alba Julia. 
Kto dobrze przyglądał się wizycie Jana Pawła II w Rumunii, mógł, 
jak towarzyszący Papieżowi dziennikarze, wiele zobaczyć niejako 
w tle papieskiej pielgrzymki. 

Wydarzenie, jakim jest Zgromadzenie w Sibiu, jeszcze długo 
będzie przedmiotem re�eksji i pogłębionych analiz. Nasza grupa
spędziła w Sibiu tylko jeden dzień: Narodzenie Najświętszej Maryi 
Panny - sobota 8 września. Niezapomniany dzień. Rano uroczy-
sta Liturgia prawosławna w hali sportowej. Równolegle, rano 
i w godzinach popołudniowych, w pobliskich kościołach sprawo-
wane były msze św. i nabożeństwa dla nie-prawosławnych. Potem 
w wielkim namiocie zebranie plenarne, podczas którego liczni 
mówcy proponowali poprawki do ostatecznej wersji Dokumentu 
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końcowego. Rzut oka na miasto. Trochę czasu wolnego na nie-
o�cjalne spotkania. W kościele franciszkanów koncerty mło-
dzieżowych zespołów z różnych krajów Europy. Tymczasem na 
zewnątrz trwały już przygotowania do wieczornej Celebracji 
Światła. To było zwieńczenie całego tygodnia spędzonego przez 
nas w drodze, a przez o�cjalnych delegatów na konferencjach 
i dyskusjach. 

Liturgia greko-katolicka na zakończenie Kongresu w Sibiu

Ci, którzy uczestniczyli w całości, mówią, że od strony mery-
torycznej Zgromadzenie zajęło się bardziej problemami społecz-
nymi i ekologicznymi, odsuwając niejako na dalszy plan debatę 
ściśle teologiczną. Widać to wyraźnie w Dokumencie końco-
wym, który wraca do wielkich tematów zawartych w ogłoszonej 
22 kwietnia 2001 roku w Strasburgu „Karcie Ekumenicznej”. 

Mimo ludzkich ograniczeń, Światło Chrystusa oświeca wszyst-
kich. Trzy części Dokumentu końcowego odpowiadają kluczowym 
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elementom programu: Światło 
Chrystusa dla Kościoła, Światło 
Chrystusa dla Europy, Światło 
Chrystusa dla świata. Uderza 
pojawienie się nowej genera-
cji ekumenicznej – dosłow-
nie i w przenośni. To cieszy 
i jest źródłem nadziei. Mocno 
też zabrzmiały słowa jednego 
z uczestników na rozświetlo-
nym zniczami wielkim placu 
w sercu miasta: „trzeba wresz-
cie wyjść z kręgu ludzi prze-
konanych, że dla ekumenizmu 

nie ma alternatywy. Trzeba iść do ludzi, którzy o nim dotąd nigdy 
nie słyszeli, w Europie i w świecie.” Zaiste, jest to zadanie także i dla 
nas w Polsce. 

Pielgrzym rumuński w Sibiu

Sibiu – celebracja światła



102

Prawdziwa „lekcja” ekumenizmu praktycznego, inaczej mó-
wiąc „miłości stosowanej”, czekała nas jeszcze w domu Hornarów. 
Wróciliśmy po godz. 23. Ku naszemu zdumieniu powitała nas 
rodzina gospodarzy w komplecie, sąsiedzi i przyjaciele, nawet 
dziadek mieszkający w Medias. Uroczysta kolacja i długa rozmo-
wa najpierw przez tłumaczy. Potem i oni nie byli już potrzebni. 
Dziadek snuł swoją opowieść o dawnych czasach, zmarłej żonie, 
dumny z talentów swych wnuczek. Starsza, uzdolniona artystycz-
nie, niedawno osiedliła się w Sibiu, młodsza Cosmina pozostaje 
przy rodzicach. Chodzi do szkoły z językiem niemieckim. Widać 
rodzice chcą jej dać „lepszy start”. Znajomość języków – to „prze-
pustka do Europy”. 

Ostatnią Mszę świętą na ziemi rumuńskiej dane nam było prze-
żyć nazajutrz w domu Hornarów. Radość wspólnoty, a zarazem 
ból z powodu niemożności przystąpienia razem do komunii św. 
A przecież to dom prawosławny, doktrynalnie, zdawałoby się, nic 
nas nie dzieli. Dziadek wyraźnie opóźniał chwilę rozstania. Po śnia-
daniu zabrał panów najpierw do domowej „winiarni” i obdarował 

Pożegnanie z rodziną Hornarów
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butelkami wybornego, choć ni-
skoprocentowego wina. Potem 
wpadł na pomysł, by otworzyć 
szafę pełną haftów, strojów ludo-
wych, gromadzonych z pokole-
nia na pokolenie. Istna „Cepelia” 
w wydaniu rumuńskim. Dla po-
trzeb naszego fotografa za chwi-
lę nastąpiła prezentacja tych 
strojów. Tylko dziadek nie miał 
w co się przebrać, bo jego garde-
roba została w domu. Cosmina 
tymczasem uwijała się, rozdając 
prezenty: komu ręcznik, komu 
makatkę, wszystko domowej ro-
boty. Na koniec, widząc, że ks. 
Manfred i jedna z sióstr nic nie dostali, pobiegła do kredensu i wy-
ciągnęła dwie ulubione maskotki. Księdzu Manfredowi dostało się 
jakieś zwierzątko, bodaj kangur, a siostrze porcelanowa laleczka ze 
złożonymi pobożnie rączkami – pamiętaj o modlitwie. Zwyczajna 
rumuńska rodzina – ubodzy, a jakże wolni. 

Ruszamy. Przed nami daleka droga. Uradował się zapewne św. 
Franciszek w niebie, a jego duchowa rodzina w Laskach, w Asyżu, 
na Ukrainie, w Indiach, w Afryce i nie tylko, iż jedną z ważnych 
rezolucji Zgromadzenia w Sibiu było ustanowienie od 1 września 
do 4 października okresu Ochrony Stworzenia. Na progu Trze-
ciego Tysiąclecia Franciszkowa Pochwała Stworzenia zdaje się 
być bardziej niż kiedykolwiek aktualna: 

„Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą matkę 
Ziemię, która nas żywi i chowa, i wydaje różne owoce, barwne 
kwiaty i zioła”.

Warszawa, 17 września 2007 r.
Zdjęcia: Marek Lewandowski 

Pan Jarek Sikorski – kierowca – cały 
czas dbał o nasze bezpieczeństwo
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KARTKA  Z  CMENTARZA

Anna Kaźmierczak „O sobie” 
(wybrała i opracowała Teresa Cwalina)

Wypominki świąteczne 

Z Matką Czacką zetknęłam się na krótko tylko kilka razy. Raz 
klęczałam przy Jej łóżku, a Ona położyła mi ręce na głowie, 

cała skupiona rozmawiała ze mną. Promieniował z Niej spokój 
i wielkie wyciszenie, które stawały się także moim udziałem.

Pewnego dnia s. Wojciecha  [Wierzbicka] powiedziała nam, że 
Matka Czacka czuje się wyjątkowo dobrze, żebyśmy szybko do Niej 
poszły jako przedstawicielki samorządu. Najprawdopodobniej by-
łam tam z moją przyjaciółką. Znowu nie pamiętam, co mówiłam 
i co mówiła do mnie Matka Czacka. Wiem tylko, że klęczałam przy 
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łóżku, a Matka trzymała ręce na mojej głowie. Matki wcześniej nie 
znałam i nie wydaje mi się, żebym szła tam w zbyt podniosłym 
nastroju. Jednak obecność Boga odczułam tam prawie dotykalnie, 
a skupienie Matki na mojej osobie – jakby zupełne. Czy to do cze-
goś zobowiązuje?... Czy temu zobowiązaniu pozostaję wierna?... 
Nieraz stawiam sobie to pytanie.

  

Ojciec Tadeusz Fedorowicz podkreślał zawsze, że dobra jest 
w świecie więcej niż zła, ale zło jest bardziej krzykliwe. „Jeśli w jed-
nym dobrze zagranym utworze uderzy się jeden fałszywy dźwięk, 
cały utwór wydaje się zły, ale to przecież tylko jeden dźwięk jest fał-
szywy”. Ojciec mówił nie o tym, jak odpychająca jest brzydota, ale 
o tym, jak nieodparcie pociąga piękno. Nie o tym, jaką grozę budzi 
piekło, ale o nieskończonym szczęściu i radości w niebie. Rozwijało 
to we mnie, słuchającej tych nauk, nie tyle strach przed Bogiem, 
ile chęć dążenia ku Niemu. Trzeba tu jeszcze dodać, że Ojciec był 
człowiekiem wielkiego pokoju, którym wokół promieniował. 

Z nauk Ojca Fedorowicza zapadło jeszcze we mnie głęboko ta-
kie oto zdanie: „Jednym jest to, czego ja chcę, a zupełnie czym in-
nym – czego mnie się chce. Uczmy się jak najczęściej wybierać to 
pierwsze, co nie przychodzi łatwo”.

  

Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z Panem 
Ruszczycem; pewnie na dziewiarstwie, gdy nadzorował naszą pra-
cę. Wiele mówi się o stosunku pana Ruszczyca do dziewcząt, może 
raczej o braku tego stosunku. Niektórzy nazywają go nawet anty-
feministą. Może dobrze by więc było, gdyby na ten temat wypowie-
działy się same jego absolwentki. Ja zawsze odnosiłam wrażenie, że 
Pan Ruszczyc traktuje mnie jakoś bardzo serio. 
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Przez wszystkie lata swojej pracy zawodowej aż do śmierci 
Pana Ruszczyca otrzymywałam od niego w brajlu kartki z życze-
niami na Boże Narodzenie z dołączonym do nich opłatkiem. Było 
to dla mnie bardzo ważne: właśnie dlatego, że były pisane brajlem. 
A przecież w owych czasach nie dysponowano jeszcze drukarkami 
komputerowymi, które by rozwiązanie tego problemu upraszczały 
i ujmowały pracy osobom piszącym.

Gdy przybyłam na pogrzeb Pana Ruszczyca jako członek delega-
cji Spółdzielni Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim, siostra opie-
kująca się nim w ostatnim okresie życia, (nie pamiętam jej imienia, 
być może była to s. Felicyta), powiedziała, że Pan Ruszczyc mówił 
o mnie kilka dni przed śmiercią. Bardzo chciałam wtedy wiedzieć, 
co takiego mówił i jestem tego ciekawa dotąd, ale wówczas ambicja 
nie pozwoliła mi o to zapytać.

  

Pan Zygmunt Sera�nowicz – brat Jana Lechonia był za mo-
ich czasów dyrektorem szkoły w Laskach, a prócz tego naszą klasę 
uczył matematyki w szkole średniej. Porywczy, energiczny, trochę 
ironista.

Nasze warsztaty znajdowały się blisko kaplicy. Przed egzami-
nami końcowymi miałyśmy zwyczaj po zajęciach odmówić krót-
ki akt strzelisty. Pewnego dnia Dyrektor spotkał nas przed kaplicą 
i śmiejąc się powiedział: „Jakie to pobożne się zrobiły, kiedy egzami-
ny na karku, a dlaczego przedtem was tutaj nie było?”

Kiedyś przeczytano nam artykuł pana Zygmunta z „Tygodnika 
Powszechnego”, Ukazał w nim inne, odmienne oblicze, które mnie 
zaskoczyło. Z tekstu wyzierał głęboki, tak na co dzień skrywany li-
ryzm. Zachwycał piękny, potoczysty język. Mówiło się, że był blisko 
ze skamandrytami.

Śmierć Lechonia cała szkoła głęboko przeżyła. Pełni współ-
czucia składaliśmy swojemu Dyrektorowi wyrazy żalu. Mam 
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z tych czasów zeszyty z ulubionymi wierszami. Wiele razy wsta-
wałam wcześnie rano, żeby przepisywać wiersze Lechonia, które 
ujmowały mnie swoją nostalgią i romantyzmem, szczególnie te 
emigracyjne. Jest ich w moich zeszytach sporo: „Aria z kurantem”, 
(„Smutek taki mnie chwycił, że zda się aż skomli...”), „Przypowieść”. 
„Naśladowanie Or-Ota” i inne. Część z nich umiem na pamięć, nie-
raz były recytowane na apelach szkolnych.

  

Po raz pierwszy zetknęłam się z nią w wigilię Bożego Narodze-
nia roku 1951 na opłatku in�rmerii w Laskach. Byłam wówczas 
pacjentką jak ona. Wokół nas skupiło się tylko szczupłe grono per-
sonelu in�rmerii. Wszyscy inni, łącznie z moją rodziną, spędzali 
tę uroczystość wśród swoich najbliższych. Było smutno i jakoś nikt, 
ze Stefą włącznie - tak ją [Stefanię Skibę] młodzież nazywała 
w swoim gronie - nie potra�ł tego wówczas ukryć.

Naukę muzyki w Laskach pobierała u dr. Włodzimierza Do-
lańskiego – wybitnego, niewidomego pianisty, znanego psycho-
loga, tyflologa i społecznika, a następnie, również w Laskach 
współpracowała ze znanym w środowisku niewidomych – do-
skonałym skrzypkiem kompozytorem Włodzimierzem Bielaje-
wem jako jego akompaniatorka. Od Bielajewa przejęła bardzo 
wiele w formowaniu swojej osobowości muzycznej. Przekazy-
wała następnym pokoleniom jego pieśni, cieszące się ogromną 
popularnością, zaś jej własne lub tylko harmonizowane przez 
nią utwory miały coś ze stylu Bielajewa: były śpiewne, proste, 
a jednak urzekające owym wdziękiem, który sprawiał, że dzieci 
i młodzież zawsze chętnie ich się uczyły. Dalsze wykształcenie 
muzyczne zdobywała najpierw pod kierunkiem Jerzego Lefel-
da, potem – Władysława Kędry, zaś w roku 1953 ukończyła 
z doskonałym wynikiem Konserwatorium Łódzkie jako student-
ka Marii Wiłkomirskiej. 
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Jej dynamiczna osobowość sprawiała, że chyba nigdy nie od-
bierała życia w barwach szarości, przerzucając się od entuzja-
stycznych radości do głębokich tragedii. Wszystko, co ją obcho-
dziło, przeżywała do samego dna duszy. Jej natura podobna była 
do natury mistrza Beethovena, którego wielbiła i którego dzieła 
grała chyba najwspanialej. Radość umiała znajdować również 
w drobiazgach takich, jak małe prezenty dzieci czy drobne dowo-
dy przywiązania. Jej życie było jednym wielkim porywem, który 
sprawiał, że skupiała wokół siebie wielu młodych, obdzielając nas 
swoją wielką miłością do muzyki. Każda miłość jednoczy, więc 
i my byliśmy ze Stefą zjednoczeni w sztuce i przez sztukę. Z nią 
słuchaliśmy, w nastroju kontemplacji, dzieł wielkich mistrzów 
i teraz, mimo upływu lat, ile razy słucham ich znowu, czuję, jakby 
ona stała tuż obok, jakby jej osobowość emanowała na mnie wraz 
z pięknem utworów Beethovena, Mozarta czy Schuberta. 

Była wielkim erudytą. Znała doskonale łacinę, język francuski 
i niemiecki oraz skróty brajlowskie w tych językach. Czytała mnó-
stwo literatury tak polskiej, jak i obcej. Na maszynie czarnodru-
kowej pisała z szybkością doskonałej, zawodowej maszynistki. 
Wymagała od nas wiele, dając nieraz mocny wyraz swojemu nie-
zadowoleniu z naszych postępów, ale gorącość jej uczuć łagodziła 
zawsze przykrości, jakie mogła sprawić słowem. Nie znosiła lukru. 
Jej słowa były zawsze tak mocne i proste jak jej sposób przeżywa-
nia świata. Zachwyt był zachwytem, bunt – buntem, wzruszenie 
– wzruszeniem. Dowcipna, błyskotliwa, szybka, energiczna spra-
wiała, że zawsze było jej pełno, wszędzie, gdzie się zjawiła, wno-
siła życie i ruch. Pozostały mi po niej listy i wpis w pamiętniku 
szkolnym. Otwieram dziś ten pamiętnik i nie mogę powstrzymać 
długo tłumionych łez. Kto po niej potra� tak mocno kochać pięk-
no, ukochać je tak żarliwie, żeby tą gorącą miłością obdzielić wielu 
ludzi, rozpalić tak w nich wielki płomień zachwytu nad światem, 
który oni przekażą następnym pokoleniom. Kto po niej to potra�?
„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy”   (K. C. Norwid)
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Podczas ostatnich dwóch lat 1957/59 swojego pobytu w La-
skach zaczęłam bliżej obcować z poezją, dzięki świetnej polonistce 
pani Zo�i Bielskiej i z muzyką poważną, co sprawiło pogłębie-
nie się mojego kontaktu z Bogiem na płaszczyźnie piękna. Du-
żym wydarzeniem tego czasu stało się zagranie przez dziewczęta 
przedstawienia na podstawie książki „Tarcza i kaptur”. Tym, co 
najgłębiej zostało w mojej pamięci, było czterogłosowe wykona-
nie przez nas pod kierunkiem pani Stefanii Skiby „Gloria” i „Ave 
Verum” Mozarta. 

Pani Zo�a nigdy nie narzucała nam tekstów do recytacji pozo-
stawiając decyzję wykonawcom, zaś na każdej klasówce był jeden 
temat pracy, który pozwalał wyrazić swoje przemyślenia i opinie. 
Dzięki tej metodzie uczniowie wyrastali na myślących indywidu-
alistów. Przede wszystkim jednak pani Zo�a kochała literaturę, 
choć nigdy nic o tym nie mówiła. Z uwag, jakie mi czyniła pod-
czas recytacji, najczęściej pamiętam jedną „Za szybko, Anko, słowo 
musi wybrzmieć”.

  

S. Maria Stefania Wyrzykowska, późniejsza Matka Generalna 
Zgromadzenia, była moją wychowawczynią przez cały czas pobytu 
w Laskach. Z wykształcenia – �lozof, była osobą nieśmiałą, co dało 
się dostrzec i o czym sama potem pisała. Bywałam czasem impul-
sywna i odnosiłam wrażenie, że nie zawsze umiała sobie ze mną 
poradzić, choć nigdy nie dochodziło do zachowań wysoce nietak-
townych z mojej strony. Była kierowniczką Domu Dziewcząt. Nie 
tworzyła w internacie atmosfery schlebiania, czołobitności i dono-
sicielstwa. Spokojnie przyjmowała nawet niezbyt grzeczne uwagi 
krytyczne młodzieży, jeśli były one uzasadnione. Chętnie posługi-
wała się perswazją i dyskretnie towarzyszyła naszemu duchowemu 
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wzrastaniu tworząc klimat z jednej strony powagi, z drugiej zaś 
– ciepła i serdeczności.

  

Siostra Hieronima [Jasińska] miała wówczas 75 lat i wielkie 
poczucie humoru. Opowiadała nam o swoim patronie, tłumaczyła 
znaczenie imion pochodzenia greckiego, podawała nazwiska sióstr, 
co było dla nas wtedy wielką rewelacją, uczyła niemieckiego, śmia-
ła się z siebie, że tak późno wstąpiła do Zgromadzenia, mówiła 
o siostrze, która wystąpiła po wielu latach i stanęła przed lustrem 
w kapeluszu, jakby go wczoraj zdjęła. Były to nauki pożyteczne, 
gdyż dzięki nim pozbywałam się zbędnej naiwności w postrzeganiu 
świata. 

  

Do s. Joanny Lossow, tej tak zasłużonej osoby dla rozwoju ru-
chu ekumenicznego w Polsce, poszłam podziękować za wspaniały 
artykuł o ks. Prymasie Wyszyńskim i jego więzi z niewidomymi. 
Zamierzałam zrobić to zdawkowo i krótko. Tymczasem s. Joanna 
przyjęła mnie entuzjastycznie, w związku z czym moja wizyta bar-
dzo się przedłużyła. Nić sympatii i przyjaźni nawiązana w czasie, 
gdy ciężko chorowałam jako dziewczynka, a całe Laski modliły się 
o moje zdrowie, przetrwała przez lata, co wydaje mi się wprost nie-
prawdopodobne. Przecież tak wiele nas dzieli: wiek, status społecz-
ny, rodzaj kontaktów. 

  

S. Monika [Bohdanowicz] była człowiekiem wielkiej mądrości 
i wielkiej dobroci, dla której nieco szorstki sposób bycia stanowił 
tylko pokrywkę i pozór. Cechowało ją niepospolite poczucie humo-
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ru, które uczniowie wielce sobie cenią. Miała z pewnością cięty ję-
zyk, co jednak przy wielkiej inteligencji i wspomnianej już dobroci 
dodawało jej tylko wdzięku. Była świetnym nauczycielem i peda-
gogiem o niewyczerpanej wprost inwencji odnośnie stosowanych 
metod wychowawczych. Swoim szerokim zainteresowaniom dawa-
ła ujście w niezwykle interesujących, gawędziarskich opowieściach. 
Myślę, że należała do ludzi bardzo niezależnych tak w myśleniu, 
jak i działaniu. Nigdy nie słyszałam o tym, żeby s. Monika była 
członkiem jakichkolwiek władz. Nie moją sprawą jest osądzać, czy 
słusznie. Nie wydaje mi się jednak, żeby jej na tym szczególnie za-
leżało. Odznaczała się wielką prostotą, jaka cechuje zwykle ludzi 
nieprzeciętnych. Była z pewnością człowiekiem stałej gotowości do 
służenia innym, lecz sama nie wysługiwała się ludźmi dla własnych 
potrzeb.

Poznałam s. Monikę, gdy poszłam do biblioteki wypożyczyć 
pierwszą w życiu książkę. Miałam wówczas 12 lat i byłam pierw-
szy rok w szkole. Poprosiłam, żeby to była książka cienka, ponieważ 
brajla uczę się dopiero od września, a był listopad. W odpowiedzi 
dostałam grube, ciężkie tomisko Lewackiej – „Wśród naszych łąk 
i borów”, całość w sześciu tomach. O żadnej dyskusji nie mogło 
być mowy. Kiedyś poprosiłam o „Anię z Zielonego Wzgórza”. Ja-
kież było moje zdziwienie, gdy się okazało, że książka pisana jest 
skrótami, których niestety nie znałam. Być może rówieśnicy uczyli 
się ich w czasie mojej choroby albo wówczas panowała już pełna 
dobrowolność kwestii opanowania tej umiejętności. Oczywiście 
nie przyznałam się s. Monice do swych braków. Z westchnieniem 
zaczęłam brnąć przez tekst, trochę pytając koleżanek, większości 
domyślając się sama, co przychodziło mi tym łatwiej, że treść coraz 
bardziej mnie wciągała. Zdziwiłam się ponownie, kiedy się okaza-
ło, że dalsze tomy książki pisane są bez skrótów. Jednakże te pierw-
sze wystarczały, aby dobrze opanować skróty i w nich zasmakować. 
Innym znów razem, poprosiłam o książkę z literatury rosyjskiej, 
a z językiem tym nie miałam zbytnich trudności. Gdy przyszłam 
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do internatu i otworzyłam kartę tytułową, stwierdziłam ze zdu-
mieniem, że książka napisana jest w oryginale. Niestety nie chciało 
mi się przedzierać przez arkana języka. Pozycję tę trzymałam dość 
długo, bo nie miałam odwagi przyznać się s. Monice do tej swojej 
gnuśności umysłowej. S. Monika była z pewnością osobą wymaga-
jącą, ale stawiane przez nią wymagania były podawane w takiej 
formie, że nie czuło się ich ciężaru.

W starszych klasach Szkoły Podstawowej s. Monika przychodzi-
ła na zastępstwa czytać. A jakie to było czytanie! Myślę, że aktorka 
nie zrobiłaby tego lepiej: pełna naturalność przy jednoczesnym wy-
eksponowaniu dialogów i co cenniejszych myśli. W ostatniej, czyli 
ósmej klasie Szkoły Podstawowej s. Monika uczyła nas chemii. Od 
pierwszej lekcji zadziwiła mnie niesłychanie klarownym sposobem 
podawania materiału. Po prostu nie można było go nie zrozumieć. 
Miało to miejsce i później, w szkole zawodowej przy prowadzeniu 
geogra�i, z którą wcześniej miałam pewne kłopoty, a tu nagle – bez 
większego trudu z mojej strony – stałam się piątkowa; uczyła też 
higieny i materiałoznawstwa.

Przez cały okres Szkoły Zawodowej s. Monika była wychowaw-
czynią mojej klasy. Gdy na sesjach rady pedagogicznej stawał pro-
blem promowania kogoś do następnej klasy, s. Monika podobno za-
rzucała kadrze, że chce z nas zrobić naukowców, a to przecież tylko 
szkoła zawodowa. Piszę „podobno”, bo na czas sesji wystawiało się 
zwykle uczniowskie czujki, w których osobiście nigdy nie uczest-
niczyłam, ale chyba zawsze zdawano mi z rad dokładną relację. 
Czujka taka ukrywała się w nauczycielskich płaszczach wiszących 
na wieszakach przed kancelarią.(...)

Gdy stałam się uczennicą dziesiątej klasy liceum Sióstr Nie-
pokalanek w Szymanowie, zaczęły się trudności: liczna, o pięć lat 
ode mnie młodsza klasa, brak podręczników, zaległości, którymi 
mściło się przyjęcie mnie bez egzaminów, nieustannie nękające 
nas wizytacje, tęsknota za Laskami. Na początku bez słowa skar-
gi ambitnie borykałam się z przeciwnościami, wreszcie zdecydo-
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wałam się napisać do s. Moniki, oczywiście nie oczekując w za-
mian żadnej pomocy. Odpowiedź dostałam bardzo szybko. Ogra-
niczała się ona niemal wyłącznie do pytania: „Co ci przepisać”? 
Znowu poczułam radosne zaskoczenie i wdzięczność. Poprosiłam 
o teksty z łaciny, ponieważ ich przepisywanie sprawiało mi naj-
więcej trudności i zajmowało najwięcej czasu. W tym samym 
mniej więcej okresie pisałam s. Monice o uczuciu samotności, jakie 
mnie często nawiedza. Odpisała mi jakoś tak: „Ja też odczuwałam 
to w młodości. Potem się samotności nie czuje w takim stopniu”. 
W dalszym ciągu listu odwoływała się do tytułu Mertona „Nikt 
nie jest samotną wyspą”, zamieszczając odpowiednie fragmenty 
z tej książki. Porównanie problemów s. Moniki z moimi, jakoś bar-
dzo mnie nobilitowało. Ta mądra, doświadczona osoba dostrze-
ga między sobą a mną elementy jakiegoś istotnego podobieństwa. 
I znowu radość wywyższenia.           

  

W dzień Wszystkich Świętych przy obiedzie siostra Sewery-
na [Dobrzyńska] powiedziała nam, że to jest dzień wszystkich 
naszych patronów, że są to imieniny każdej z nas i że właściwie 
świętym staje się człowiek, gdy jest w łasce uświęcającej, bo wtedy 
mieszka w nim Bóg. Wprawiło to nas w ogromną radość, odśpie-
wałyśmy „Sto lat”, a potem składałyśmy sobie wzajemnie  życzenia 
imieninowe.
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 5.10    w szpitalu w Łańcucie zmarła śp. Zo�a Olechowska
– Mama s. Judyty, przełożonej Domu Matki Bożej Ja-
snogórskiej. 

11.10    w Teatrze Wielkim w Warszawie podczas koncertu 
„Przywracanie pamięci” miała miejsce uroczystość po-
święcona osobom, które podczas niemieckiej okupacji 
pomagały Żydom i odznaczonym przed laty medalem 
„Sprawiedliwy wśród narodów świata” przyznawanym 
przez Instytut YAD-VASHEM. Prezydent RP – Lech 
Kaczyński udekorował wysokimi odznaczeniami pań-
stwowymi pięćdziesięciu trzech Sprawiedliwych, w tym 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
księdza biskupa krakowskiego – Albina Małysiaka, sio-
strę Andrzeję Górską – urszulankę (SJK) oraz siostrę 
Klarę Jaroszyńską – franciszkankę z Lasek, której towa-
rzyszyły: s. Julitta, s. Karolina i s. Rut.
Koncert, uświetniony występem chóru Opery oraz 
młodzieżowych chórów z Warszawy i Tel-Aviwu, 
transmitowany był przez program I TVP.

INNE  WYDARZENIA
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11.10    z okazji Światowego Dnia Wzroku w Domu Przyja-
ciół odbyło się spotkanie, na które Centrum Pomocy 
i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku za-
prosiło niewidomych pracowników TOnO. Spotkanie 
połączono z promocją siódmego numeru „Biuletynu 
Centrum” i otwarciem wystawy zatytułowanej „Kura-
ki”(ceramika) prezentującej najnowsze prace niewi-
domego artysty Piotra Kuscha i fotogra�e pracownika
Biura Centrum – Adama Jankowskiego.
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11.10    w dolnym kościele św. Andrzeja Boboli, a następnie 
w Sali Bobolanum, odbyło się spotkanie modlitewne 
pt. „Wspólna Radość Tory” zorganizowane przez Pol-
ską Radę Chrześcijan i Żydów, z udziałem księdza abp 
Kazimierza Nycza oraz Naczelnego Rabina w Polsce 
– Michaela Schudricha i Rabina Irwinga Greenberga 
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z USA. W części modlitewnej komentarze wygłosi-
li: abp Nycz, małżonka rabina Greenberga oraz Han-
na Gronkiewicz – Waltz. Spotkanie, pomyślane jako 
wstęp do zbliżającego się Dnia Papieskiego, miało na 
celu ukazanie roli, jaką odegrał Ojciec Święty w bu-
dowaniu porozumienia katolicko – judaistycznego. 
W Sympozjum uczestniczyli: s. Maria Krystyna, s. Rut 
oraz państwo Justyna i Władysław Gołąbowie.

13.-14.10  absolwenci Lasek – roczniki: 1965, 1966, 1967 spotka-
li się po latach na Zjeździe Absolwentów zwołanym 
z inicjatywy Ryszarda Dziewy. Spotkanie przygotowa-
no we współpracy z Działem Absolwentów.
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22.10    w 131. rocznicę urodzin Sługi Bożej Matki Elżbiety 
Czackiej, podczas Mszy świętych oraz przy grobie na 
cmentarzu w Laskach, modliliśmy się o Jej beaty�ka-
cję.

24.10    w kościele św. Marcina w Warszawie, podczas Mszy św. 
o godz. 17.30, Arcybiskup Gnieźnieński – ks. Henryk 
Muszyński otrzymał nagrodę Ponti�ci – Budowniczy
Mostów, przyznaną przez Klub Inteligencji Katolickiej 
za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dia-
logu i poświęcenia na rzecz bliźnich.

27.10    na cmentarzu w Laskach odbył się pogrzeb śp. Ma-
rii Dębińskiej, z domu Skarbek-Borowskiej, zmarłej 
19 września w Genewie synowej śp. s. Henryki Dębiń-
skiej. Po Mszy św. odprawionej przez ks. Adama Bo-
nieckiego i ks. Kazimierza Olszewskiego urna z pro-
chami została złożona w grobie męża – prof. Ludwika 
Dębińskiego.

28.10    w liturgiczne wspomnienie rocznicy konsekracji świąty-
ni, w kościele św. Marcina odprawiona została Msza św. 
w intencji Ojca Tadeusza Fedorowicza w dniu Jego imie-
nin. Jednocześnie, jak w każdą ostatnią niedzielę mie-
siąca, modlono się we wszystkich intencjach osób nie-
widomych. Mszę św. koncelebrowali: ks. Andrzej Gałka 
oraz ks. Jakub Szcześniak. Podczas spotkania po liturgii 
p. Maja Komorowska odczytała fragmenty pism Ojca, 
a następnie wszyscy wysłuchali słów Ojca Tadeusza 
z nagrań archiwalnych.

29.-30.10  w Domu Rekolekcyjnym w Laskach miało miejsce spo-
tkanie przedstawicieli pism katolickich, w którym uczest-
niczyli między innymi p. Tadeusz Mazowiecki, Jacek 
i Henryk Woźniakowscy (krakowski „Znak”), o. Stani-
sław Opiela (SJ) z „Przeglądu Powszechnego”, patrolog 
– o. Henryk Pietras, o. Aleksander Hauke – Ligowski, 
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o. Ludwik Wiśniewski i o. Tomasz Dostatni (dominika-
nie) oraz ks. Aleksander Seniuk, a także świeccy dzien-
nikarze: p. Adam Michnik i Jan Turnau z „Gazety Wy-
borczej”, red. Renata Marsch-Potocka, prof. Jerzy Osia-
tyński, prof. Bohdan Michałowicz, p. Henryk Wujec. 
Środowisko Lasek reprezentowali: dyr Piotr Grocholski 
z Małżonką, ks. Jakub Szcześniak, Matka Generalna 
i kilka sióstr. Organizatorem spotkania był p. Krzysztof 
Śliwiński, przyjaciel Lasek, ambasador w RPA.
Wieczór dyskusyjny, którego tematem były zadania Ko-
ścioła w obecnej sytuacji, umiejętność odczytywania 
znaków czasu, misja i zagrożenia wynikające z uwikłań 
politycznych, zaszczycił swą obecnością ks. abp Kazi-
mierz Nycz, wielokrotnie zabierając głos w dyskusji.

17.11    po trzydniowych rekolekcjach cztery Siostry Jubilat-
ki: s. Alicja Tarkowska – 50 lat Profesji, oraz s. Eligia 
Mendalka, s. Barbara Praiss i s. Jana Pawła Zdunek – 
25 lat Profesji, odnowiły, na ręce Matki, swoje śluby za-
konne według zmody�kowanego przez X Kapitułę for-
mularza. Mszę św. pod przewodnictwem ks. Andrzeja 
Santorskiego koncelebrowało jedenastu księży.
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18.11    nad ranem miał miejsce pożar, na skutek którego znisz-
czone zostało skrzydło Szkoły Podstawowej w Laskach. 
Szerzej pisze o tym prezes Władysław Gołąb w swoim 
Liście.

23.-24.11  s. Alverna i s. Rut uczestniczyły w spotkaniu pt. Historia 
Zakonów i Zgromadzeń Żeńskich w starciu z totalitary-
zmem komunistycznym na Kresach Wschodnich w la-
tach 1939-1956 zorganizowanym przez KUL. Spotkanie 
odbyło się w sali Domu Pielgrzyma „Amicus” przy ko-
ściele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.

 4.12    w Granicy, gmina Kampinos, odbyła się szczególna 
uroczystość – sadzenie dwóch dębów w Alei III Ty-
siąclecia. Dąb „Zula” poświęcony jest Pani Zo�i Mo-
rawskiej – Damie Orderu Orła Białego i wieloletnie-
mu Skarbnikowi Zarządu Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach. „Zula” to zdrobnienie imie-
nia Zo�a, jakim Pani Morawska była nazywana od lat 
dziecięcych.
Drugi dąb, „Kurier”, poświęcony został legendarnemu 
Kurierowi z Warszawy – Janowi Nowakowi-Jeziorań-
skiemu, wieloletniemu dyrektorowi rozgłośni Radia 
Wolna Europa. 
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Dąb „Zula” posadziła sama Pani Morawska, (13 listopa-
da br. ukończyła 103 lata), natomiast dąb „Kurier” po-
sadziła Pani Zo�a Bartoszewska, której mąż, Władysław 
Bartoszewski, nie mógł wziąć udziału w uroczystości. 
Towarzyszyli jej: Pan Zygmunt Puchalski,  dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących im. Jana  Nowaka – Je-
ziorańskiego, oraz uczniowie tej szkoły. W uroczystości 
wzięli również udział przedstawiciele wyższych uczelni, 
władz samorządowych, w tym starosta p. Jan Żychliń-
ski, organizacji społecznych i przyjaciele. Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi reprezentował prezes Zarzą-
du, Władysław Gołąb i dyrektor Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. Róży Czackiej, Piotr Grocholski.
Pani Morawska, dziękując za to szczególne wyróż-
nienie, powiedziała między innymi: „Traktuję ten za-
szczyt, jaki mnie spotkał, jako wyróżnienie dla Lasek, 
dla Dzieła Matki Elżbiety Czackiej. Las, zieleń, zawsze 
były bliskie memu sercu”.
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Przypomnijmy, że Aleja III Tysiąclecia utworzona zo-
stała w 1999 roku jako pomnik utrwalający pamięć 
osób i zdarzeń ważnych dla Kraju. Dwa lata temu po-
sadzono w tej Alei trzy dęby poświęcone: św. Maksy-
milianowi Marii Kolbe, Janowi Pawłowi II i Prymaso-
wi Tysiąclecia. Obecnie rośnie tam już 38 dębów.
Całą uroczystość zorganizował Dyrektor Parku Kampino-
skiego, pan Jerzy Misiak, który w przemówieniu powital-
nym mówił o zasługach głównych bohaterów tego dnia.

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, M. Lewandowski, J. Migurski, L. Pałgan, 
H. Pasieka, A. Pawełczak-Gedyk, A. Scisłowski, s. Rut Wosiek.
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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


