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Józef Placha

Odkrywać sens świętych obcowania

Jesień ma to do siebie, że bardziej niż inne pory roku skłania do 
głębszych refleksji. Częściej wspominamy tych, którzy już ode-

szli, a przecież wciąż żyją w naszej pamięci. Zwłaszcza w listopa-
dzie przywołujemy swoich najbliższych, znajomych i przyjaciół,
a także ludzi mniej lub bardziej związanych ze środowiskiem La-
sek. Im poświęcimy więcej miejsca – niż zwykle – w bieżącym nu-
merze naszego czasopisma. Do tego stopnia, że zmieniło to nawet 
jego dotychczasowy układ.

W ten szczególny łańcuch wspomnień nie sposób nie włączyć, 
z okazji 30. rocznicy wyboru na Papieża – Jana Pawła II. 

Jego nauka, a nade wszystko postawa, wciąż są dla nas waż-
nym punktem odniesienia i przypominają potrzebę nieustannej 
troski o utrzymanie pionu moralnego – zarówno w wymiarze 
osobistym, społecznym, a także narodowym. Zwłaszcza teraz, 
gdy wydaje się, że nawet w sprawach najprostszych tak trudno 
o porozumienie. Tak, jakbyśmy zapomnieli o papieskim przesła-
niu: nigdy przeciw drugiemu, a zawsze razem. Czasem odno-
si się wrażenie, że takie dochodzenie do wspólnego dobra jest 
nam wciąż dalekie. Nie znaczy to, że nie trzeba mieć nadziei na
pozytywną zmianę; wszak jest to wpisane w naturę ducha Ewan-
gelii.

W pełni rozumiała owego ducha Matka Czacka, która nawet 
z najtrudniejszego dla Niej wyroku losu potrafiła uczynić pozy-
tywny program życia. Jak nam wiadomo, kalectwo utraty wzroku 
stało się dla Niej szczególnym rodzajem powołania.

OD  REDAKCJI
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Pierwszego grudnia 2008 roku minie 90 lat od powołania do 
życia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, któ-
rego pierwszą Przełożoną Generalną została Matka Elżbieta Róża 
Czacka. 

Ta okrągła rocznica zbliża nas do kolejnego jubileuszu: stu-
lecia założenia przez Nią w 1911 roku Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi. 

Mamy nadzieję, że obydwie rocznice – jako swoistego ro-
dzaju cezury czasowe – będą nas przybliżać do powszechnie 
oczekiwanego momentu Jej beatyfikacji. Dla wielu z nas Mat-
ka była i jest już świętą. Nawet gdyby proces miał się wydłużać 
w czasie, wierzymy, że już teraz wstawia się za swoim Dziełem 
i za nami, nieporadnymi czasem narzędziami w rękach Boga, 
którego Opatrzności doświadczamy nieustannie, borykając się
z różnego rodzaju trudnościami.

W związku z powyższym dobrze byłoby, aby nasza wiara
w świętych obcowanie była nie tylko werbalnym odwoływaniem 
się do fragmentu Składu Apostolskiego, ale przekonaniem o naj-
głębszym sensie wypowiadanego credo. 

W sposób szczególny i na co dzień – nie tylko przy okazji uro-
czystości Wszystkich Świętych – próbujmy ów sens wciąż i na 
nowo odkrywać.
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LISTY

Władysław Gołąb

Jesienne refleksje

W dniu 1 września uroczyście witaliśmy powracające 
do laskowskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

niewidome dzieci i młodzież. Wszyscy wypoczęci, radośni, bo 
wakacje to czas radosnego i beztroskiego wypoczynku. Trzeba 
znów zabrać się do pracy, aby rok szkolny był czasem nabywania 
niezbędnych sprawności, wiedzy, a tym samym rozszerzaniem 
horyzontów spojrzenia na świat. Chyba najważniejszą spra-
wą jest kształtowanie osobowości, rzeźbienie serca i wdrażanie
w służbę Bogu i ludziom. Chciałbym, aby nasi wychowankowie 
opuszczający Laski byli dobrymi ambasadorami Dzieła Matki 
Elżbiety Róży Czackiej.

Dla nas, którzy pozostaliśmy w Laskach na miesiące waka-
cyjne, był to czas intensywnej, nieraz morderczej pracy. Pani 
dyr. Agata Kunicka wraz z dyr. Jerzym Migurskim walczyli
o ostateczne przyjęcie przez organy państwowe i samorządowe 
wzniesionego budynku Nowych Jabłonek. Dosłownie w ostat-
nich wakacyjnych dniach udało się wszystko załatwić. 

Podobnie było z pracami nad termomodernizacją budynku 
internatu chłopców, czyli Domu św. Teresy. Sprzątanie pomiesz-
czeń po wymianie okien kończono na dwa dni przed powrotem 
chłopców. Mieliśmy również problemy z rozpoczęciem budowy 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Dziś cieszymy się, że nie tylko 
zostały położone fundamenty, ale już „mury pną się do góry”. 
Budynek w stanie surowym zostanie oddany w listopadzie,
a dzieci i młodzież wejdą do nowej szkoły 1 września 2009 roku. 
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Za tym wszystkim kryje się ogrom pracy i dlatego w tym miej-
scu pragnę gorąco podziękować tym wszystkim, którzy przyczy-
nili się do terminowej realizacji podjętych prac.

Miesiące wakacyjne miały i swoje radosne chwile. W dniu
10 sierpnia uroczyście obchodziliśmy pięćdziesięciolecie świę-
ceń kapłańskich księdza prałata Kazimierza Olszewskiego. 
Chcę też wspomnieć, że jeszcze wiosną ksiądz prof. Andrzej 
Santorski – brewe papieskim – został podniesiony do godności 
infułata. Z kolei ksiądz rektor Jakub Szcześniak tuż przed wa-
kacjami otrzymał godność kanonika honorowego. 

Wszystkim Księżom składam serdeczne gratulacje. Bóg 
obdarzył Was szczególną władzą odpuszczania grzechów i do-
konywania cudu przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Pana 
Jezusa. 

W sierpniu odszedł z Lasek do parafii św. Zygmunta ksiądz 
Jan Konarski. Niestety, nie z mojej winy, nie mogłem pożegnać 
księdza i podziękować za służbę w Dziele Matki Elżbiety Czac-
kiej. Dlatego teraz gorąco dziękuję czcigodnemu Księdzu za 
dziesięcioletnią obecność w Laskach, za głębokie i piękne ho-
milie, za dar pochylania się nad ludzką słabością, szczególnie 
wobec ludzi słabych i chorych. Niech dobry Bóg błogosławi 
Księdzu w dalszej służbie.

W okresie wakacyjnym miało miejsce kilka zmian per-
sonalnych. Na kierowniczkę przedszkola została powołana 
siostra Benita, a dotychczasowa kierowniczka – siostra Ida 
– przeszła na stanowisko kierowniczki powołanej przed dwo-
ma laty placówki Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewi-
domego Dziecka w Gdańsku-Sobieszewie. Obydwie placówki 
Wczesnego Wspomagania: w Laskach i w Gdańsku-Sobiesze-
wie są niezależne i obie podlegają bezpośrednio dyrektorowi 
Ośrodka – panu Piotrowi Grocholskiemu. Siostra Ida ma obec-
nie niezwykle trudne zadanie budowy nowego obiektu, który 
według wstępnych informacji będzie kosztował około trzech 
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milionów złotych. Skąd wziąć pieniądze? Jak zwykle polegamy 
na Opatrzności.

Zadań, jak Państwo widzicie, wiele. Wierzymy, że zamiary 
przeobrażą się w kolejne fantastyczne osiągnięcia. Trzeba się 
jednak modlić, aby w tym, co robimy, jedynym celem była coraz 
bardziej skuteczna służba niewidomym.

Laski, dnia 10 października 2008 r. 
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Abp Kazimierz Nycz

Na rozpoczęcie
roku szkolnego i katechetycznego

oraz o Roku Świętego Pawła

Umiłowani Bracia i Siostry, 

Stoimy na progu rozpoczynającego się roku szkolnego
i katechetycznego. Za nami czas wakacji, czas zasłużonego 

odpoczynku, dla dzieci i rodziców, dla nauczycieli i katechetów. 
Na początku wakacji Ojciec święty Benedykt XVI ogłosił Rok 
Świętego Pawła, wielkiego apostoła narodów. Według tradycji 
urodził się on 2000 lat temu. Dlatego chciałbym moje słowo na 
początek nowego roku katechetycznego wypowiedzieć w nawią-
zaniu do tego jubileuszu. 

1. Święty Paweł jako człowiek przeżywał różne trudne 
momenty w wierze. Najpierw jako głęboko wierzący i gorli-
wy faryzeusz bronił wiary w jedynego Boga, który objawił się 
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. W imię tej wiary i wartości,
w które mocno wierzył, prześladował młody Kościół Chrystusa. 
Jednak Bóg wybrał go, aby zaniósł orędzie Ewangelii narodom 
pogańskim. Dzieje Apostolskie opisują jego niezwykłe nawró-
cenie na drodze do Damaszku, do którego jechał, aby zniszczyć 
miejscową wspólnotę chrześcijan. Wówczas, dotknięty ślepotą 
fizyczną, duchowo rozpoznaje Boga, który objawił się w Jezusie 
Chrystusie. Po trzech dniach doświadczenia ciemności, w czasie 
której gorliwie się modlił i pytał o sens życia, doznaje uzdro-
wienia przez posługę tych, których chciał prześladować. Po tym 
wydarzeniu w centrum swojego życia stawia Chrystusa. Jego na-
wrócenie jest dziś dla nas zachętą, abyśmy również umieli sami 
przewartościowywać nasze życie. 
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2. Święty Paweł stał się głosicielem Dobrej Nowiny o zmar-
twychwstaniu Chrystusa. W swoim nauczaniu podkreśla uni-
wersalizm zbawienia. Według niego „nie ma już Żyda ani Greka, 
niewolnika czy wolnego”, bo wszyscy w Chrystusie stają się jed-
nym ciałem. On również wskazuje na pierwszeństwo łaski Du-
cha Świętego, który działając w wierzących, prowadzi do praw-
dziwej wolności Ludu Bożego. To zjednoczenie z Chrystusem, 
święty Paweł określa słowami – „żyję już nie ja, ale żyje we mnie 
Chrystus”. A wszystko, co czynił, nabierało sensu w Chrystusie, 
przez Chrystusa i dla Chrystusa. Przy końcu swojego życia mógł 
powiedzieć: „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończy-
łem, wiary ustrzegłem a na ostatek został mi przeznaczony wie-
niec zwycięstwa, który mi w stosownym czasie odda Pan.” 

W tym Roku Jubileuszowym chcemy w rodzinach i para-
fiach pochylać się nad osobą świętego Pawła, a zwłaszcza nad 
jego listami, które są ważną częścią Pisma świętego. Księża w ka-
zaniach będą przybliżać nauczanie świętego Pawła. W grupach 
parafialnych będzie okazja do rozważania listów świętego Pawła. 
Szczególnie uroczyście będziemy przeżywać dzień nawrócenia 
świętego Pawła i uroczystość świętych apostołów Piotra i Paw-
ła. W Roku Jubileuszowym Kościół otwiera duchowy skarbiec, 
umożliwiając wiernym uzyskanie odpustów w wyznaczonych 
kościołach i po spełnieniu warunków, koniecznych do uzyska-
nia odpustu. W naszej Archidiecezji są już wyznaczone kościo-
ły jubileuszowe, w których aż do 29 czerwca 2009 roku będzie 
można zyskać odpust zupełny (porównaj dekret o odpustach
w roku św. Pawła apostoła z dn. 11 sierpnia 2008). 

3. Dzisiejszy świat stawia przed nami różne wybory
i problemy. Nasze odpowiedzi i decyzje nie zawsze są zgodne
z wyznawaną przez nas wiarą. Jako ludzie wierzący stajemy dziś 
przed poważnymi dylematami moralnymi zmuszającymi nas do 
podjęcia konkretnych postaw i decyzji. Ciągle trzeba nam sta-
wiać pytanie, czy Bóg jest ważny w naszym życiu? Czy jest na 
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pierwszym i najważniejszym miejscu? Współcześni świętemu 
Pawłowi pytali, czy prześladowca może być apostołem? My też 
pytamy dziś, czy ktoś kto zawiódł, zdradził, może uczestniczyć 
w budowaniu naszej Ojczyzny i jej struktur. Patrząc na świętego 
Pawła musimy powiedzieć, że może i powinien uczestniczyć, pod 
warunkiem, że przeżył nawrócenie tak jak On, że się przyznał
i żałował, i tak jak święty Paweł, do końca był świadom swojej 
niegodności. „Jestem płodem poronionym, niegodnym nazywać 
się uczniem Chrystusa.” Święty Paweł uczy nas też, że wszystko 
co czynimy, mamy czynić na chwalę Bożą i być wdzięcznymi. 

4. To wszystko czego chcemy się nauczyć od świętego 
Pawła w całym Roku Jubileuszowym powinno znaleźć miej-
sce w katechezie dzieci, młodzieży i studentów – zarówno tej 
w szkole, jak i tej, która się odbywa w parafii. W nowym roku 
szkolnym i katechetycznym troszczmy się o to, aby dzieci i mło-
dzież uczęszczała na katechizację szkolną, dając w ten sposób 
świadectwo wyznawanej wiary. Niech nie zabraknie również ka-
techezy parafialnej kierowanej do dzieci i młodzieży, studentów 
oraz katechezy dla dorosłych. Proszę wszystkie wspólnoty jakie 
są w parafii, aby wspomagały w tym dziele swoich duszpasterzy
i w ten sposób pogłębiały swoją formację religijno-duchową. 

Ta pomoc świeckich w parafii jest szczególnie potrzebna
w parafialnym przygotowaniu do I Komunii i bierzmowania,
a także do życia w małżeństwie i rodzinie. Oprócz wiedzy religij-
nej otrzymywanej w szkole konieczne są małe grupy, w których 
młodzi chrześcijanie mogą rozmawiać, modlić się oraz przeży-
wać liturgię i Kościół. Tego nie da się osiągnąć tylko w szkole. 

5. Święty Paweł, był apostołem intelektualistą i nie bał się 
wychodzić do mądrych tamtego świata. Nie zrażał się, gdy mu 
mówili – posłuchamy cię innym razem. 

Tym wyzwaniem dziś w parafiach jest duszpasterstwo stu-
dentów, przyszłej inteligencji w Kościele. Wyzwaniem jest tak-
że proponowanie dorosłym, pracującym w odpowiedzialnych 
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miejscach dzisiejszego świata, wspólnego pochylania nad biblią 
i nauką Kościoła, by uczyć się Bożego spojrzenia na życie. 

Mam nadzieję, że Rok Jubileuszowy świętego Pawła Aposto-
ła stanie się ku temu wspaniałą okazją. Pomoże ponownie przyj-
rzeć się, jakimi jesteśmy chrześcijanami, i będzie wezwaniem do 
nawrócenia. Niech na nowo pozwoli odkryć nasze powołanie do 
świętości i umocni wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego. 

Na owocny trud naśladowania Chrystusa, tak jak to czynił 
święty Paweł, na cały nowy rok szkolny i katechetyczny wszyst-
kim z serca błogosławię. 

+ Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ps. List został odczytany na wszystkich Mszach świętych
w niedzielę 31 sierpnia 2008 roku.
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ODESZLI  DO  PANA

Ze względu na listopad, wyjątkowo tę część „Lasek” sytu-
ujemy w tym miejscu.

Jest to kilka wspomnień o osobach, z którymi związana jest 
okrągła rocznica śmierci. W przypadku Matki Stefanii Wyrzy-
kowskiej była to 20. rocznica, a Jerzego Szczygła – 25. rocznica.

Wspominamy również sylwetkę niewidomego Szczepa-
na Jankowskiego, związanego ze środowiskiem bydgoskim. 
I wreszcie pamięcią swoją ogarniamy osoby, które odeszły
w tym roku: śp. profesor Annę Świderkównę oraz śp. Kazimie-
rza Leszczyńskiego.

(redakcja)

Władysław Gołąb

Całym sercem oddana niewidomym

Przed dwudziestu laty zmarła Matka Maria Stefania Wyrzy-
kowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Fran-

ciszkanek Służebnic Krzyża. 
Współpracowałem z Matką przez ostatnie lata Jej życia. Była 

osobą niezwykłą. Umiała słuchać, zadawać pytania i doradzać
z ogromnym szacunkiem dla rozmówcy. Nie gorszyła się, gdy 
rozmówca wygłaszał poglądy kontrowersyjne, ale starała się 
zrozumieć jego spojrzenie na świat.
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Poniżej przytaczam swój 
artykuł zamieszczony w cza-
sopiśmie „Pochodnia”, z mar-
ca 1988 r. W uzupełnieniu 
zawartych w nim informacji 
należy dodać, że Matka Ma-
ria Stefania kierowała Zgro-
madzeniem przez 15 lat, czy-
li najdłużej, nie licząc Zało-
życielki Matki Elżbiety Róży 
Czackiej. Po Matce Marii 
Stefanii godność przełożonej 
generalnej pełniły kolejno: 
Matka Alma Skrzydlewska; 
1977–1989 /dwie kadencje/, 
Matka Terezja Dziarska; 
1989–1995, Matka Goretti 
Podoska; 1995–2001, Matka 
Noemi Wróbel; 2001–2007. Od 2007 godność przełożonej 
generalnej sprawuje Matka Anna Maria Sikorska.

Wymieniony w moim wspomnieniu ksiądz Tadeusz Fedo-
rowicz zmarł w 2002 roku, przeżywszy lat 95. Ksiądz profesor 
Bronisław Dembowski od 1992 roku piastuje godność biskupa.

  

„Siostry … przez całe życie oddają cześć Bogu, aby Go ko-
chać i wielbić kiedyś w niewypowiedzianym szczęściu” – napi-
sała Matka Elżbieta Róża Czacka.

W dniu 4 stycznia 1988 roku, w poniedziałek o godzinie 
17.20 zmarła w infirmerii Zakładu dla Niewidomych w Laskach 
Matka Maria Stefania od Jezusa – Romana Wyrzykowska, czło-
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wiek wielkiej wiary, gorąca patriotka, całym sercem oddana nie-
widomym.

Romana Wyrzykowska urodziła się w Zakopanem, 13 paź-
dziernika 1899 roku. 

Ojciec Romany, Stanisław  (1873–1949), był synem ziemia-
nina z Podola. Początkowo studiował medycynę, a następnie 
polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyrzykowski był 
współzałożycielem tygodnika krakowskiego „Życie”, współpra-
cownikiem „Chimery”, autorem tomu poezji „Plon życia”, try-
logii prozą „Moskiewskie gody”, tłumaczem twórczości Nietz-
schego, E. A. Poego, J. Conrada i W. Schekaspeare’a /Sonety/

Matka Romany, Stefania Deike, z wykształcenia biolog, była 
jedną z trzech pierwszych studentek Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Pochodziła ze znanej rodziny warszawskiej wyznania 
ewangelicko – augsburskiego. Ojciec Jej, Karol (1845–1906), był 
skarbnikiem Kasy im. Mianowskich. Z wykształcenia astronom, 
wydawca czasopisma „Przyroda”. 

Państwo Wyrzykowscy mieli troje dzieci: Romanę, o rok 
starszego od Niej brata i o rok młodszą siostrę Zofię. (Zofia Wy-
rzykowska (1900–1984) była wieloletnim świeckim pracowni-
kiem Zakładu w Laskach).

W swoich wspomnieniach z dzieciństwa Matka Maria Stefa-
nia napisała, że obydwoje rodzice byli niewierzący. Mimo to, jak 
wspomina s. Adela, „Świętej pamięci pani Wyrzykowska zmar-
ła jak święta, znosząc z heroiczną cierpliwością własną chorobę
i nad wyraz trudne otaczające ją warunki”. Ojciec, Stanisław 
Wyrzykowski, zmarł także pojednany z Bogiem. Na śmierć dys-
ponował go ksiądz Tadeusz Fedorowicz.

W domu państwa Wyrzykowskich o Bogu mówiło się bar-
dzo mało, ale za to dużo o Polsce. Konsekwentnie wszczepia-
no w dzieci umiłowanie Ojczyzny i dla tych to przyczyn zde-
cydowano się na ochrzczenie dzieci w Kościele katolickim,
a nawet posłanie do pierwszej Komunii świętej. W tym czasie 
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mówiło się: Polak to 
katolik.

W roku 1903 
państwo Wyrzykow-
scy z dziećmi wyje-
chali do Szwajcarii. 
Śmierć Karola Deike, 
w 1906 roku, spowo-
dowała powrót Wy-
rzykowskich do kraju. 
Zamieszkali w War-
szawie. Choroba płuc 
ojca wpłynęła na ko-
lejną przeprowadzkę: powrót do Zakopanego, gdzie pozostali 
aż do zakończenia pierwszej wojny światowej. Romana wraz 
z rodzeństwem uczęszczała do prywatnego gimnazjum Praus-
sów. Pewien wpływ na późniejszą postawę Romany wywarło 
wstąpienie do drużyny harcerskiej prowadzonej przez Olgę 
Małkowską. Po wybuchu wojny prywatne gimnazjum uległo 
likwidacji i dalszą naukę Romana kontynuowała w gimnazjum 
realnym, które ukończyła z odznaczeniem w roku 1918.

W roku 1919 rodzina przeniosła się do Poznania, gdzie Ro-
mana podjęła studia filozoficzne, które jednak musiała przerwać 
ze względu na zły stan zdrowia. Ukończyła je dopiero w War-
szawie w roku 1931, pisząc pracę pt. „Estetyka Schopenhauera”.
Za tę pracę otrzymała nagrodę pieniężną. 

Romana od najmłodszych lat wewnętrznie pragnęła Boga, ale 
zarówno klimat rodzinny, jak i warunki zewnętrzne nie sprzyja-
ły temu pragnieniu. Nie znalazła też Boga w studiach filozoficz-
nych. Dopiero kontakt z ojcem Władysławem Korniłowiczem 
(1884–1946) pomógł Jej w tych wewnętrznych zmaganiach. 
Była gorliwą uczestniczką zebrań „Kółka” księdza Korniłowicza 
i za jego radą w 1932 roku trafiła do Lasek. O swym nawróceniu 
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napisze po latach: „Zalała mnie łaska wiary /.../ .Ktoś, kogo daw-
niej nie było, wkroczył w moje życie, w moją istotę /.../. Trudno 
wyrazić radość, jaka mnie wtedy zalała; znalazłam Boga, które-
go szukałam.” 

Przez pierwszy rok Romana Wyrzykowska pracowała w La-
skach jako bibliotekarka, a następnie jako nauczycielka religii. 
Pozwalało Jej na to ukończenie rocznego kursu katechetyczne-
go Janiny Kotarbińskiej (1875–1954). W roku 1937 złożyła eg-
zamin jako eksternistka w Państwowym Instytucie Pedagogiki 
Specjalnej u prof. Marii Grzegorzewskiej (1888–1967) i wresz-
cie nadszedł czas na podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze 
drogi. W styczniu 1938 roku zdecydowała się na wstąpienie do 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Matka 
Czacka przyjęła Ją z otwartymi ramionami, natomiast dla ro-
dzonej matki był to prawdziwy szok. Decyzję Romany obla-
ła łzami. Romana przyjmując imię zakonne Stefania, chciała
w ten sposób uczcić swą matkę i podkreślić łączącą je nieroze-
rwalną więź krwi.

W nowicjacie siostra Maria Stefania uczyła nowicjuszki re-
ligii, a sama pod kierunkiem siostry Teresy Landy studiowała 
św. Tomasza. Śluby zakonne złożyła 15 sierpnia 1939 roku. We 
wrześniu, w pierwszych dniach wojny, z grupą sióstr wyjecha-
ła do Warszawy na ul. Wolność, gdzie przeżyła stan oblężenia 
stolicy. Po kapitulacji zamieszkała w domu państwa Tyszkie-
wiczów. W maju 1940 roku powróciła do Lasek i tam jesienią 
objęła stanowisko kierowniczki Szkoły Podstawowej. Od 1942 
roku dodatkowo przyjęła stanowisko przełożonej sióstr pracu-
jących w Domu Dziewcząt i Przedszkolu, a potem została kie-
rowniczką internatu. Na stanowisku tym pozostała przez 20 lat, 
skarbiąc sobie przyjaźń setek niewidomych dziewcząt. Pracę tę 
przerwał dopiero wybór w dniu 30 czerwca 1962 roku siostry 
Marii Stefanii na przełożoną generalną Zgromadzenia. W cią-
gu 12 lat poprzedzających ten wybór pełniła w Zgromadzeniu 



19

funkcję wikarii generalnej. Na urzędzie przełożonej generalnej 
Matka Maria Stefania pozostawała do roku 1977. W tym czasie 
zostało opracowane i zatwierdzone nowe prawo Zgromadzenia. 
W latach 1951 – 1980 Matka była członkiem Zarządu Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi i przez większość tego okresu 
pozostawała na stanowisku wiceprezesa Zarządu. 

Matka Maria Stefania do ostatnich godzin swego pracowite-
go życia zachowała pełną świadomość. Interesowała się wszyst-
kim. Żyła sprawami ogólnopolskimi i problemami niewido-
mych. Najmniej mówiła o swoich cierpieniach. Nawet podczas 
kryzysów zdrowotnych, a było ich kilka na przestrzeni ostatnich 
tygodni, nie zaniedbywała modlitw brewiarzowych. Była kapi-
talnym przykładem niewiasty mężnej i czuwającej.

Pogrzeb Matki Marii Stefanii odbył się 8 stycznia. Przed 
Mszą św. przyjechał do Lasek ks. Kardynał Józef Glemp, Pry-
mas Polski, aby złożyć hołd Jej pamięci i odmówić z wiernymi 
tajemnicę różańca. Mszę św. celebrował i kondukt pogrzebowy 
poprowadził ks. Tadeusz Fedorowicz. Współcelebransami byli, 
między innymi: ks. prof. Bronisław Dembowski – rektor kościo-
ła św. Marcina w Warszawie i ks. Stanisław Hoinka – warszawski 
duszpasterz niewidomych.

W Zmarłej Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża utraciło wierną i oddaną kontynuatorkę idei Matki 
Czackiej, a niewidomi wielkiego przyjaciela o gorącym i zawsze 
otwartym sercu. 
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Józef Placha

Stanął po właściwej stronie

Jerzy Szczygieł uro-
dził się 14 marca 

1932 roku w Puła-
wach. W dwunastym 
roku życia osierocony 
przez rodziców mu-
siał zarabiać na utrzy-
manie. Reminiscencje 
tych zmagań o kawa-
łek chleba można zna-
leźć w książce Ziemia 
bez słońca. 

Drugiego listopada 
1945 r. wskutek wybu-
chu miny utracił wzrok 
i lewą nogę. Przeży-
cia tamtych strasznych dni w kategoriach psychologicznych
a nie faktograficznych, utrwalił w książce Milczenie.

W latach 1946-1950 Jerzy Szczygieł przebywał w Zakładzie 
dla Niewidomych w Laskach. Następnie kontynuował naukę 
w liceum warszawskim i w sanatorium przeciwgruźliczym
w Otwocku, gdzie przez półtora roku przebywał na leczeniu. 
Po zdaniu matury, w 1953 roku, podjął studia na wydziale 
filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium 
uzyskał w 1957 r.; w tym samym roku jesienią objął stanowi-
sko redaktora czasopisma dla niewidomej młodzieży – „Nasz 
Świat”, przekształconego później w miesięcznik społeczno-li-
teracki. Od roku 1953 należał do Koła Młodych Związku Li-
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teratów Polskich. Debiutował w 1954 r. opowiadaniem Karta
z dziennika opublikowanym w dodatku literackim „Sztan-
daru Młodych” – „Przedpole”. W 1964 r. został redaktorem 
naczelnym „Niewidomego Spółdzielcy”, którego profil do-
skonalił aż do chwili śmierci, czyniąc zeń pismo unikające 
kompromisu. 

Jerzy Szczygieł był przede wszystkim pisarzem. W 1961r. 
został przyjęty do Związku Literatów Polskich. W swoim 
dorobku pozostawił kilkanaście tytułów; Jego pierwsza po-
wieść, Tarnina, doczekała się kilku wydań. Podobnie Milcze-
nie, Sen o brzozowych bucikach, Ziemia bez słońca, i Powódź. 
Powieść Milczenie była ekranizowana oraz tłumaczona na 
język węgierski.

Jerzy Szczygieł był także dużej klasy działaczem społecznym. 
Razem z innymi spółdzielcami walczył o powołanie Centralne-
go Związku Spółdzielni Niewidomych w miejsce Związku Spół-
dzielni Niewidomych. Zabierał głos w wielu sprawach istotnych 
dla całego środowiska. Trybuną dla głoszenia własnych poglą-
dów uczynił zamieszczany w „Niewidomym Spółdzielcy” Felie-
ton aktualny, a w „Naszym Świecie” – Od kuchni.

W roku 1953 Jerzy ożenił się z Lucyną Marią Kowalewską. 
Urodziło się im troje dzieci. Pani Lucyna stała się nieodłączną 
towarzyszką męża w życiu codziennym i w pracy literackiej. 

W 1970 roku, Jerzy Szczygieł został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był też wyróżniony 
wieloma innymi odznaczeniami. 

22 czerwca 1983 Jerzy doznał wylewu krwi do mózgu. Kilka 
tygodni organizm walczył ze śmiercią. Tragiczny koniec nastąpił 
w niedzielne przedpołudnie, 21 sierpnia. 

Na warszawskim cmentarzu żegnały Go setki przyjaciół, 
niewidomych i widzących. Był człowiekiem bezkompromiso-
wym, zawsze wiernym swoim ideałom, tytanem pracy, którego 
trudności mobilizowały do jeszcze większego wysiłku.



22

  

Powyższa redakcyjna notatka, jaka ukazała się po śmierci 
Jerzego Szczygła w „Pochodni” nr. 9-10, wrzesień-październik 
1983 roku, z pewnością przypomina najważniejsze etapy ży-
cia, ale nie jest w stanie pokazać Jego bogactwa wewnętrzne-
go oraz choćby przybliżyć niezwykle bogaty dorobek literacki
i publicystyczny. Wymagać to będzie w przyszłości osobnego 
opracowania.

Pana Jerzego miałem przyjemność poznać osobiście na po-
czątku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wcześniej widy-
wałem go jedynie z daleka. Pewnego dnia, odwiedzając swoich 
niewidomych przyjaciół, zawitał wraz z żoną do Sobieszewa, 
gdzie również w tym czasie przebywałem. 

W tym samym roku ks. prof. Bronisław Dembowski, póź-
niejszy biskup włocławski, zarekomendował mnie w redakcji 
„Niewidomego Spółdzielcy”. Doszło wtedy do mojego spotkania 
z Naczelnym Redaktorem. Był nim Jerzy Szczygieł. W spotkaniu 
uczestniczył także Sekretarz Redakcji – Dariusz Fikus. Redakcja 
mieściła się wtedy w bardzo skromnym pomieszczeniu przy uli-
cy Gałczyńskiego w Warszawie. Dopiero znacznie później prze-
niesiona została do budynku Polskiego Związku Niewidomych 
przy Konwiktorskiej. 

Nie pamiętam dokładnie przebiegu tej pierwszej rozmowy, 
ale już wówczas uderzyła mnie wielka otwartość na „nowe pió-
ra”, które miały zasilić prowadzony przez pana Jerzego organ 
prasowy. Nieustannie zjawiał się z zewnątrz ktoś, z kim ustalał 
program i warunki współpracy. Niemal w tym samym czasie, 
kiedy rozmawiał ze mną, umawiał się na spotkanie z Jackiem 
Kalabińskim, Stefanem Bratkowskim, Michałem Radgowskim 
oraz innymi dziennikarzami związanymi z ówczesną „Polityką”. 

Byłem zaskoczony zestawem znanych nazwisk z „górnej 
półki” świata dziennikarskiego, co – nie ukrywam – onieśmie-
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lało mnie bardzo. Kolejne moje zaskoczenie to prośba pana 
Jerzego o materiały nawiązujące do tematyki wychowania 
niewidomych w duchu pedagogiki chrześcijańskiej, ponieważ 
wcześniej postrzegałem Go, jako nie dość mocno związanego 
 Kościołem. 

Potem było jeszcze wiele okazji do rozmów – szczególnie 
na temat uciążliwych zmagań z cenzurą. Było też dużo krót-
kich uwag redakcyjnych, raczej bardzo życzliwych, uzupełnia-
nych niekiedy odrobiną dyskretnego sarkazmu. Wtórował mu 
w tym często Darek Fikus, z którym później nawiązałem ser-
deczną przyjaźń.

Czasem spotykaliśmy się w większym gronie współpracow-
ników „Niewidomego Spółdzielcy”. Podczas tych debat pozna-
łem, oprócz wymienionych już osób, Aleksandra Paszyńskie-
go, Wiesławę Grocholę, Jacka Moskwę, Barbarę W. Olszewską, 
Macieja Iłowieckiego. Stałą współpracę z redakcją podjął rów-
nież mec. Władysław Gołąb – prezes Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach.

To niezwykłe otwarcie na ludzi z kręgów ówczesnej opozycji 
dziennikarskiej oraz na sprawy daleko wykraczające poza śro-
dowisko osób niewidomych, było niewątpliwą zasługą Jerzego 
Szczygła.

Gdy odprowadzaliśmy Go na Cmentarz Północny w War-
szawie, wiedzieliśmy, że odszedł Ktoś, kto mimo różnych życio-
wych meandrów oraz trudnych czasów, związanych ze stanem 
wojennym i późniejszymi represjami ze strony władz państwo-
wych, wobec najważniejszych ludzkich dylematów potrafił sta-
nąć po właściwej stronie.    
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Zofia Krzemkowska

Pamięć nadal trwa

Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się
miarą jego zjednoczenia z Bogiem,

 mierzy się jego umiejętnością i gorliwością
w wykonywaniu planów Bożych.

 (błogosławiony bp Michał Kozal)

Takim właśnie głęboko 
wierzącym niewidomym 

organistą był Szczepan Jan-
kowski, którego sylwetkę chce-
my przybliżyć, korzystając
z informacji Rajmunda Kucz-
my zebranych w Bydgoskim 
Leksykonie Muzycznym, wy-
danym w 2004 roku.

Szczepan Jankowski uro-
dził się 26 grudnia 1900 roku 
we wsi Budzyń, w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. 
Ojciec jego był kowalem, 
matka Julianna prowadziła 
czterohektarowe gospodarstwo.

Początkowo Szczepan uczęszczał do szkoły ludowej. Kie-
dy był w drugiej klasie, stracił wzrok. Wówczas podjął naukę
w Zakładzie dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy, (ukończył 
ją w 1919 roku), a w roku 1915 rozpoczął naukę gry na forte-
pianie i skrzypcach w Bydgoskim Konserwatorium. Następnie 
całkowicie poświęcił się organom. 
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Od 1921 roku pracował jako drugi, a od 1925r. jako samo-
dzielny organista w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przy Placu Piastowskim w Bydgoszczy.

W latach 1926-1930 studiował w państwowym Konserwa-
torium w Poznaniu, w klasie fortepianu u księdza Wacława 
Gieburowskiego. Lekcje dyrygentury i kompozycji pobierał 
u Feliksa Nowowiejskiego. Otrzymał dyplom organisty wir-
tuoza.

Od 1935 roku studiował w Akademii Muzycznej w Lipsku 
i Monachium. Wielkim sukcesem było zdobycie pierwszego 
miejsca na muzycznym konkursie organistów w Berlinie w 1936 
roku. Koncertował przed mikrofonami Polskiego Radia w Po-
znaniu, Toruniu, Wrocławiu. Występował w Bydgoskiej Farze 
i w kościele Świętej Trójcy, koncertował na zabytkowych orga-
nach w Gdańsku-Oliwie, w Chełmży i w Chełmnie. Był dyry-
gentem, przez 60 lat prowadził chór kościelny pań, dyrygował 
też chórem „Harmonia”. Komponował pieśni religijne, chóralne, 
hymny. Słowa i nuty notował w brajlu.

W 1964 roku przez Papieża Pawła VI został odznaczony me-
dalem Pro Ecclesia et Pontyfice – Zasłużony dla Kościoła.

Aby poszerzyć te faktograficzne dane, poprosiłam o oso-
biste wspomnienia dawną uczennicę, chórzystkę, solistkę – 
niewidomą Janinę Witkowską-Kochel, która obecnie mieszka 
w Domu Pomocy Społecznej „Promień” przy ul. Łomżyńskiej 
w Bydgoszczy. Pani Janina ma 80 lat, ale jej pamięć jest wciąż 
niezawodna. Oto co powiedziała: „Wszyscy bardzo go lubi-
liśmy, był naszym autorytetem, miał poczucie humoru, cho-
ciaż wobec nas był wymagający. Mnie jako solistce przypa-
dało szczególne zadanie. To że nie widziałam, nie stanowiło 
żadnego problemu. Znał nasze sprawy z własnych przeżyć. 
Mieszkałam wtedy wraz z rodziną: mamą, mężem i trojgiem 
dzieci na Bocianowie, które należy do parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i stąd nasza współpraca. Często występo-
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waliśmy w różnych kościołach regionu. Bardzo lubiliśmy te 
koncerty.”

Szczepan Jankowski spędził przy kościelnych organach po-
nad 60 lat. Potrafił jedną ręką grać, a drugą dyrygować chórem. 
Niektórzy specjalnie przyjeżdżali na Msze święte, podczas któ-
rych grał. Po Eucharystii niewidomy organista mistrzowsko in-
terpretował wielkich kompozytorów i muzykę sakralną. Te kon-
certy słynęły w mieście.  

Osobiście bezpośrednio zetknęłam się z panem Szczepanem 
Jankowskim, gdy był już w zaawansowanym wieku, a ja zbiera-
łam materiały do artykułu o nim dla „Magazynu Muzycznego”. 
Uczestniczyłam również w przepięknych koncertach jego chóru 
organizowanych w bydgoskich kościołach, szczególnie w okre-
sie Bożego Narodzenia.

Kontynuatorami dzieła Szczepana Jankowskiego są organiści, 
absolwenci naszego Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgosz-
czy: Marian Olszowski grający w ośrodkowej kaplicy, Rafał Le-
wandowski, który gra w kościele w Fordonie i Marek Zaremba.
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Jako ciekawostkę chcę podać, że pierwszym niewidomym 
organistą we Francji był Ludwik Braill’e, który, mimo że pracę 
zawodową ze względu na stan zdrowia zakończył wcześniej,
z gry na organach nie zrezygnował do końca swego życia.

Szczepan Jankowski zmarł w Bydgoszczy 7 kwietnia 1990 
roku, przeżywszy 90 lat. Spoczywa na cmentarzu w Ludwiko-
wie.

Miasto, w którym żył i pracował, nie zapomniało o niewido-
mym artyście, o jego pracowitości i zaangażowaniu. Staraniem 
Towarzystwa Miłośników Miasta oraz parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, 3 kwietnia 2008 roku na kamienicy przy
|ul. Śniadeckich 55, odsłonięto tablicę pamiątkową. Podczas 
uroczystości Olaf Jankowski, syn Szczepana, wyraził wdzięcz-
ność bydgoszczanom za życzliwość i ten trwały znak pamięci.
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s. Hieronima Broniec FSK

Darzyła nas swoją przyjaźnią

Dnia 16 sierpnia br. 
odeszła do domu 

Ojca prof. Anna Świ-
derkówna wielka polska 
uczona: filolog klasycz-
ny, papirolog, znawca 
świata hellenistycznego 
i biblistka.

Straciła w niej Pol-
ska wspaniałą popula-
ryzatorkę kultury an-
tycznej i Pisma Święte-
go, bardzo chętnie czytaną autorkę licznych książek z obydwu 
tych dziedzin. Swoją głęboką wiedzą dzieliła się hojnie z wszyst-
kimi, a szczególnie interpretacją Pisma Świętego, którym żyła 
i oddychała jak powietrzem. Jeździła z wykładami do szkół, 
seminariów duchownych, parafii, chyba do wszystkich diecezji 
w Polsce. Należała do wielu towarzystw naukowych polskich
i zagranicznych.

Do Lasek przyjeżdżała od przeszło pięćdziesięciu lat i to
z wielu powodów: pisała tu swoje książki naukowe i nie tyl-
ko, odprawiała rekolekcje, wygłaszała czasem odczyty dla 
młodzieży. Siostra Blanka wspomina tzw. Mikrokongres Kul-
tury w Laskach, w czasie, którego prof. Świderkówna miała
w jednej sali wykład o papirusach, a w innej sali było spotkanie
z informatykiem. Wtedy to się mówiło cybernetykiem, a więc 
coś niesłychanie nowego i dla młodzieży interesującego. Kiedy 
młodzi zaczęli się dzielić wrażeniami po wykładach, to s. Blan-
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ka powiada, że miała spory kłopot z tymi, którzy nie słyszeli 
prof. Świderkówny.

Była też zapraszana przez zgromadzenie z wykładami bi-
blijnymi, a w klasztorze sióstr franciszkanek w Warszawie przy
ul. Piwnej, w Bibliotece Wiedzy Religijnej, jakiś czas miała regu-
larne zajęcia dla świeckich, a później dla nowicjuszek. W Domu 
Rekolekcyjnym pisała „Helladę królów” oraz swoją pracę habili-
tacyjną – „W państwie Apoloniosa”.

Tutaj też często modliła się w Kaplicy, odprawiała rekolekcje 
i podejmowała ważne decyzje życiowe.

Następnie przez jakiś czas, pochłonięta pracą naukową na 
uniwersytecie i udziałem w kongresach papirologicznych, rza-
dziej zjawiała się w Laskach.

Kiedy w początku lat dziewięćdziesiątych zadzwoniłam do 
niej z prośbą o zgodę na przepisywanie jej książek brajlem, ser-
decznie się ucieszyła i oczywiście dała zgodę na przepisywanie 
wszystkich jej książek nawet z możliwością dokonywania skró-
tów i zmian, gdyby coś było niejasne dla niewidomych. Następ-
nie poleciła mi odłożyć słuchawkę, żeby Laski nie płaciły za roz-
mowę, bo chce dłużej porozmawiać. Powiedziała, że chciałaby 
przyjechać do Lasek, ale nie śmie prosić księdza Fedorowicza, 
który jej to zawsze dawniej załatwiał, a teraz po latach sama już 
nie wie, do kogo należy się z tą sprawą zwrócić. Wtedy s. Anna 
Maria, przełożona domu Św. Franciszka, zaprosiła prof. Świder-
kównę na Wielkanoc, bo o to prosiła, twierdząc, że nie może 
tym razem jechać do Tyńca, gdzie często spędzała Triduum 
Paschalne, bo musi już w drugi dzień Świąt być w Warszawie. 
Mieszkała więc jak dawniej w Domu Rekolekcyjnym, ale posiłki 
świąteczne spożywała z nami w klauzurze i była z tego bardzo 
zadowolona.

Na prośbę sióstr podczas obiadu w Niedzielę Wielkanoc-
ną, żeby opowiedziała coś o sobie, powiedziała: „Dziś to tylko 
o zmartwychwstaniu można mówić”. I obiad trwał prawie do 
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nieszporów. Po czym siostry poprosiły, żeby przyjechała też 
na uroczystość Zesłania Ducha Świętego i powiedziała o Nim. 
Tak się też stało. Kolejne wizyty – dłuższe lub krótsze były la-
tem albo zimą w przerwie semestralnej. Dłuższe były poświęco-
ne pracy pisarskiej, a krótsze wypoczynkowi. Mieszkała wtedy 
przeważnie w Domu Przyjaciół. Wieczorami czytała mi swoje 
książki: „Helladę Królów”, „Bogowie zeszli z Olimpu”, a czasem 
też obcojęzyczne, tłumacząc a vista. Także zaprosiła najpierw 
mnie, a potem jeszcze inne osoby do wspólnego odprawiania
„lectio divina”. To była 
prawdziwa uczta takie 
wspólne czytanie Pi-
sma Świętego. Jedne 
wakacje spędziła w Żu-
łowie, gdzie kończyła 
kolejny tom „Rozmów 
o Biblii”.

Kiedy za trudne 
stało się odwiedzanie 
podczas świąt Tyń-
ca, Boże Narodzenie
i Wielkanoc spędzała 
w naszym klasztorze 
na Piwnej, mieszkając 
w najściślejszej klauzu-
rze, bo w nowicjacie.

Ostatni raz wy-
poczywała w Laskach 
latem 2007 roku.
A w marcu br. spotka-
ła się w Domu Reko-
lekcyjnym z pracow-
nikami warszawskie-
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go Hospicjum, dla których wygłosiła dwa wykłady: o Hiobie 
i o modlitwie.

Ostatni swój wykład wygłosiła u Jezuitów na Rakowieckiej 
dla dużej grupy osób. Tam spotykała się ze słuchaczami w każ-
dy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Było to 5 maja br. Nie 
wiem, czy już wiedziała, że ten rok będzie w Kościele poświę-
cony św. Pawłowi, ale od początku roku akademickiego 2007/8 
mówiła o Apostole Narodów.

Pogrzebową Mszę św. 21 sierpnia odprawiał ks. abp Hen-
ryk Muszyński z udziałem ks. bpa Bronisława Dembowskiego 
i bpa Tadeusza Pikusa, 19 kapłanów, rodziny oraz przy licznym 
– mimo wakacji – udziale uczniów, słuchaczy i przyjaciół. Ciało 
prof. Anny Świderkówny złożono w rodzinnym grobie na Po-
wązkach.

Parę lat temu „Znak” wydał ciekawie pomyślaną autobiogra-
fię prof. Anny Świderkówny pt. „Chodzić po wodzie”, do prze-
czytania której bardzo zachęcam.

Zamieszczone w artykule zdjęcia autorstwa Elżbiety Lempp 
i Daniela Malaka pochodzą z książki „Chodzić po wodzie –
z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył” (Społeczny 
Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 2003). 
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Eugeniusz Pokrywka OP

Niech się nie trwoży serce wasze …
W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele.

Przygarnięty do Bożego Serca
(Homilia wygłoszona podczas Mszy św. za śp. Kazimierza Leszczyńskiego)

Żegnamy dzisiaj kogoś kogo znaliśmy, kto był nam bliski, ale 
nie zawsze było nas tak dużo. Ten dzień dzisiejszy, jakby 

specjalnie wyznaczony, choćby i pod względem pogody, kie-

Kazimierz Leszczyński urodził się 3 marca 1945 r. w Ra-
ciążu. Do trzyletniej Szkoły Zawodowej w Laskach przybył
w 1960 r. Pierwszym jego wychowawcą był pan Wacław Czy-
życki, a nauczycielem zawodu mistrz, pan Jerzy Romazewicz. 
Wielkim, szanowanym autorytetem stał się dyrektor Henryk 
Ruszczyc, z którym Kazimierz po ukończeniu szkoły utrzymy-
wał stały kontakt. Był to czas, gdy pan Ruszczyc szukał dla ab-
solwentów miejsc pracy w dużych zakładach przemysłowych. 
Taką pracę w Zakładach im. Waryńskiego podjął Kazimierz. 

W 1969 wziął ślub z Barbarą Adamczyk, pracownikiem ad-
ministracji w Laskach. 

W tym samym roku rozpoczął pracę w Spółdzielni „Metal”, 
jednocześnie podnosząc kwalifikacje: ukończył liceum i kursy 
mistrzowskie. Od 1992 roku, po ukończeniu kursów tyflopeda-
gogicznych, pracował w Laskach w pracowni ćwiczeń terapii 
manualnej, uczył technologii i materiałoznawstwa. W rodzi-
nie przyszły na świat dwie córki: Olga i Marta.

(redakcja)
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dy to nad nami jest zapłakane niebo, kiedy to smutek napełnia 
wiele osób, gromadzi nas tutaj przy świętej pamięci Kazimierzu 
Leszczyńskim – takim zwykłym, takim byśmy powiedzieli nor-
malnym człowiekiem, którego na co dzień spotykaliśmy na tych 
naszych laskowskich dróżkach. Spotykaliśmy go jako instruk-
tora, nauczyciela, ale było coś w nim, co właśnie dzisiaj kazało 
nam tak licznie tutaj przyjść. 

Stawiamy sobie pytanie co to takiego było i odpowiedź jest 
jedna: to właśnie on tak mocno zawierzył Jezusowi Chrystuso-
wi. To on tak bardzo przejął się tym, co Pan Jezus powiedział 
do Swoich uczniów: „Będziecie mi świadkami po całej ziemi” 
i on był tym świadkiem Jezusa Chrystusa na tej ziemi, na na-
szej ziemi laskowskiej, ziemi zakładowej – jak mówimy. To wła-
śnie ta jego osobowość, ta miłość, która płynęła z jego postawy,
a była kierowana przede wszystkim ku tym, dla których praco-
wał, którzy do niego przychodzili, dla tych, o których on wie-
dział, że od tego, co ich nauczy, tak wiele zależy w ich życiu. 

Taki był świętej pamięci Kazimierz. Muszę powiedzieć, że 
znałem go od bardzo dawna, bo przecież razem byliśmy tutaj
w Laskach w szkole, w internacie. Jesteśmy przecież z jednego 
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rocznika. Nieraz żar-
towaliśmy, że jest star-
szy ode mnie, a był 
tylko dziewiętnaście 
dni starszy. 

Dzisiaj on staje 
przed Panem Bo-
giem, a my przy-
chodzimy tutaj, żeby 
za nim orędować. 
To właśnie nasza 
wdzięczność za jego dobroć, za właśnie tę jego postawę, jakżeż 
wspaniałą, kiedy go się widziało wśród uczniów, zwłaszcza może 
te ostatnie czasy, kiedy i sił już nie było i tak często to zdrowie 
szwankowało, ta choroba postępowała, ale u niego była ta wielka 
troska, bo tam są uczniowie, bo tym uczniom tego czy tamtego 
potrzeba, że on ma ich czegoś nauczyć. 

Chciałoby się dzisiaj wspomnieć z naszej polskiej literatury 
jeden pogrzeb wielki w Stanisławowie na dawnych ziemiach na-
szych, kiedy to kapłan wołał do tragicznie zmarłego pana Woło-
dyjowskiego. Tak dzisiaj by się chciało wołać: Panie Kazimierzu, 
rok szkolny się zaczął! Panie Kazimierzu, warsztaty są, uczniowie! 
A gdzież ty jesteś? Tak zawsze byłeś, nigdy nie zawodziłeś! Ale 
dla Ciebie zabrzmiał ten ziemski dzwonek ostatni raz 20 września
w sobotę. I poszedłeś. Już nie na lekcję. Już nie do chłopców.
Ale poszedłeś do Tego, który powiedział: „Niech się nie trwoży 
serce wasze. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie”. Poszedłeś, bo 
tam jest Twoje mieszkanie i Ty stamtąd będziesz patrzył na swo-
ich uczniów, na swoją rodzinę, na nas wszystkich. 

Każdy z nas, kiedy odchodzi z tej ziemi, zabiera jakąś wiel-
ką tajemnicę tego spotkania z Bogiem, tego ostatecznego roz-
rachunku i jaka tam tajemnica – tego nie wiemy, ale wiemy, że 
my w tej tajemnicy Twojego rozrachunku uczestniczymy. Tak 
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dużo nas tu przyszło, bo chcemy się modlić, żeby Pan Bóg Ci 
przebaczył wszystkie Twoje winy, żeby otworzył bardzo szeroko 
Swoje ramiona, żeby Ci wskazał, które to mieszkanie tam przy-
gotowane przez Niego jest dla Ciebie, żebyś Ty mógł tam pójść 
za Twój trud, za Twoją wielką miłość i tę w rodzinie, i tę miłość 
nauczycielską i za to wszystko dobro, które przez Ciebie spoty-
kało ludzi, a których bez słów uczyłeś. Jakie to było budujące. 

Mówili, żeby nie mówić, ale to muszę powiedzieć. W ostat-
nie lata jak tu jestem, jakże często widziałem właśnie Kazimie-
rza, mojego kolegę, który ze swoją małżonką szedł na spacer
i szli z Basią tak bardzo zapatrzeni w siebie, tak bardzo sobie 
ufający. Tak by się chciało wtedy nieraz mówić: popatrzcie na 
nich, uczcie się tego. 

Za to wszystko dzisiaj dziękujemy, a równocześnie pro-
simy, żeby Cię Bóg przyjął do grona Swoich wybranych. Sta-
jesz przed Jego tronem. My ufamy, że On Ci wszystko wyba-
czy, bo Jego miłosierdzie jest wielkie, tak wielkie, że my sobie 
tego nie wyobrażamy. I aby to co dobre, poszło za Tobą przed
Boży tron. 

Ufamy, że On otwiera szeroko ramiona i przygarnia Cię do 
swojego Bożego Serca, a jeśli miałeś coś do odpokutowania, to 
On, Jezus Chrystus, nas też umiłował i tę naszą wdzięczność i tę 
naszą modlitwę dzi-
siaj przyjmie, otwo-
rzy bramy czyśćca
i powie: Kazimie-
rzu, pójdź błogosła-
wiony Ojca mojego 
i posiądź mieszka-
nie, które Ci przy-
gotowałem i żyj w 
pokoju wiecznym.
Amen.
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KARTKA  Z  CMENTARZA

Teresa Cwalina wybór i oprac.

Spełnienie

s. Katarzyna Steinberg

Pogrzeb własny

Tak mi dziś na myśl przyszło, –
Jak to będzie,
Gdy za moją trumną
Pójdą przyjaciele.

Wiem, przychodzą często ludziom
Takie myśli 
I mnie także.

Czasem, gdy człowiekowi smutno, 
Gdy się czuje sam,
Niezrozumiany, opuszczony,
Ta myśl go pociesza, 
Że choć po śmierci 
Ludzie na nim się poznają.

A czasem ktoś, 
Kto nie wierzy w nieśmiertelność duszy,
A jednak ma własną potrzebę nieśmiertelności,
Pociesza się tym, 
Że żyć będzie w pamięci ludzi.
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Myśli, że mu to wystarczy.

Dziś myślę o tym, jak to będzie,
Gdy za trumną moją
Pójdą przyjaciele –
Myślę jakoś inaczej.

Że tacy dobrzy, że przyszli –
Przecież może będzie śnieg czy plucha;
Deszcze –
Jesienny czy wiosenny deszczyk;
Czy upał...
Nie chodzi tu o wróżby.

Przyjdą 
I będą mieli dobre i życzliwe myśli,
Przez różowe okulary
Patrzeć będą na drobne dobro Człowieka
I wyolbrzymiać ziarnko piasku dobra.

A choć pewno niejednemu
Zalazło się za skórę
Nie będą o tym myśleć –
Dobrzy, dobrzy ludzie.
Jak im podziękować?
Nie myślę, żebym wstała 
Z trumny –
Choć się letargu każdy przecie boi.
Muszę już dziś, zaraz,
Podziękować zawczasu wszystkim,
Że nie szczędzili trudu, 
Że przyszli
I mieć o wszystkich przyjaciołach dalekich
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Dobre, życzliwe myśli. -
Zło Panu Bogu oddawać,
By je przemienił,
Za dobro chwalić Boga,
Ale także i człowieka.
Nie czekać 
Aż sama pójdę za czyjąś trumną
By mieć sąd 
Pełen Miłości 
I bez sądu o  człowieku.

(Rok 1962)

  
13 X 1977 roku o godz. 16-tej pisałam, patrząc na umierającą 

siostrę Katarzynę:
Jesteśmy jeszcze w pokoju siostry Katarzyny. Znamy go i nie 

zapomnimy nigdy. To jest kąt z oknem oddzielony przegródką 
od dużego pokoju. Łóżko, dawno przez Zosię nieużywane, biu-
reczko pod oknem, na nim trochę leków, trochę kwiatów, foto-
grafii i książeczka-notes, też go dobrze znamy, tam są wszyst-
kie adresy i telefony, ale to dla nas, bo siostra Katarzyna ma 
wszystkie w pamięci; nawet dwa dni temu, siedząc w fotelu ni 
to śpiąca, ni to mało przytomna, podała siostrze poszukiwany 
numer telefonu. Dalej dwie półki książek ustawionych pod ką-
tem, pod jedną z nich fotel, przed fotelem krzesło z telefonem
i pozostało miejsce na jedną osobę, siedzącą na łóżku. Tak było 
zawsze. A dziś jest inaczej. Nie ma biurka, nie ma fotela, po-
środku pokoju stoi łóżko, a na nim umierająca siostra Katarzy-
na, moja Zosia. Jest cisza i spokój. Jakaś jest piękna, jakaś jasna, 
jaka odmieniona po ciężkich zmaganiach przedśmiertnych.

dr Maria Mancewicz-Jakubowska
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Byłam przez długie godziny świadkiem agonii Siostry Kata-

rzyny: ciężkie w męczarni odejście, może przez wielkie umiło-
wanie ludzi. Modliłam się o szybszy koniec.

Już po śmierci (w trumnie) zapamiętałam wyraz twarzy Sio-
stry Katarzyny: niby cicha radość, onieśmielenie, pokora w zasty-
głych rysach – zapewne wielkie spotkanie z Bogiem. A może „Ma-
teńka” była przy Niej?

Włożyłam do trumny czerwony goździk – znak miłości.
dr Franciszka Burska,

Siostra Katarzyna z Lasek, jaką znałam

  
Klęczałem wczoraj u prostej, niemalowanej trumny, w której 

złożono Siostrę Katarzynę. Nie umiałem się modlić. Nie wie-
działem, czy modlić się w intencji Siostry Katarzyny, czy mo-
dlić się do Siostry Katarzyny. W pokoju Mateńki była ogromna 
cisza. Wokoło klęczały siostry. Wpatrywałem się po raz ostat-
ni w tę twarz zastygłą w surowym wyrazie. Wiedziałem, że nie 
pojawi się już na niej ten uroczy uśmiech. Wyszedłem szybko
w smutnym przeświadczeniu, że ten uśmiech, którym obdaro-
wany zostałem na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych, mu-
szę zapamiętać już na całe życie.

dr Stanisław Trębaczkiewicz,
Uśmiech Siostry Katarzyny z Lasek

  
Stojąc nad mogiłą Siostry Katarzyny, nie mogłam oprzeć 

się uczuciom głębokiego wzruszenia. Mnóstwa kwiatów, jakie 
przyniesiono, nie pomieścił Jej grób, trzeba więc było rozdzielić 
je na sąsiednie mogiły. Siostra Katarzyna nawet po śmierci dzieli 
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się tym, co otrzymała. Co za wymowny symbol. Dopełniła go 
pieśń o ludzkiej dobroci, którą zaśpiewały nad jej mogiłą siostry 
franciszkanki z Lasek.

s. Stefania Jaworska,
Wspomnienia o S. Katarzynie

  
Nie żyje. Tak, to prawda. Przed chwilą wróciłem z Jej pogrze-

bu. Miękki, żółtawy piasek na leśnym cmentarzyku skrył trum-
nę z surowych desek, w której spoczęły zwłoki Siostry.

Wiem, że już Jej więcej w życiu nie zobaczę, a przecież to tak 
bardzo konkretne określenia – zmarła, nie żyje, zupełnie mi do 
tego przypadku nie pasują.

Rozmawiałem z Jej siostrami przed drewnianym kościół-
kiem. Były smutne, ale nie był to smutek po stracie, raczej 
wielki żal tej nieruchomości, niezmiernie trudnej do przyjęcia 
zmiany planu życia, z materialnego, sprawdzanego spojrze-
niem, dotykiem dłoni, na ten drugi, duchowy, który spraw-
dza się każdym wspomnieniem, najkrótszą chwilą skupienia 
na ścieżkach tyle lat przez Nią deptanych, poruszeniem spraw, 
które Ją zajmowały.

Wydaje mi się, że w tym drugim planie Siostra Katarzyna 
z Lasek żyje tak samo konkretnie, jak w tych dniach, gdy – już 
chora – załatwiała przez telefon dziesiątki i setki ludzkich trosk, 
gdy pomagała, radziła, dodawała otuchy, pokonywała trudności, 
którym nikt już nie dawał rady.

Patrzyłem na twarze znajomych, przyjaciół – wielkiej masy 
ludzi bliskich, zgromadzonych przy Jej trumnie – bo wszyscy 
byliśmy tu sobie bliscy – i w skupionych, zamyślonych oczach 
odczytywałem tę samą myśl: odeszła od nas, a więc zewrzyjmy 
szeregi, róbmy to, co Ona, starczy tego ofiarnego trudu dla nas 
wszystkich, aby obdzielić troską i miłością tych, których miała 
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w sercu, być może jeszcze nieznanych, ale już przeczuwanych –
i ich właśnie zostawiła nam.

Żal, że już Jej nie ma wśród nas, ale czy jesteśmy przez to 
słabsi? Nie wydaje mi się. Wierzę, że wiele sił czerpiemy od na-
szych najdroższych zmarłych i że to obcowanie ma niekiedy 
nawet większą wartość, aniżeli za ich życia, tak jak wytopiony 
z rudy kruszec jest więcej warty od szurpatych brył surowego, 
górniczego urobku.

Wytopione pracowitym życiem żużle ciała wróciły z powro-
tem do ziemi, a teraz wszystko, co było w nich najlepsze, jaśnieje 
w duchowym planie dla pożytku ludzi i Boskiej chwały. 

Jan Kucharski,
Po odejściu Siostry Katarzyny

  
Na krótko przed śmiercią kazała sobie przeczytać swój ulu-

biony wiersz, „Urszulę Kochanowską” Leśmiana. Wiersz, którego 
bohaterka, już w niebie, gdzie „wszystko było tak samo, jak tam
– w Czarnolesie”, zasmuca się, kiedy jej długie czekanie na go-
ści, na rodziców – kończy się nie ich pukaniem do drzwi, ale 
pukaniem Boga... Największa na pewno przygoda w życiu Sio-
stry Katarzyny, jaką było szukanie i miłość Boga, rozgrywała 
się od początku wśród ludzi, którym służyła i którymi potrafiła 
się cieszyć.

Stefan Frankiewicz,
Siostra Katarzyna z Lasek 
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W  ŚWIĘTO  DOMU  DZIEWCZĄT

Sławomira Włoskowicz

Edwin Kowalik patronem Szkoły Muzycznej

Na mocy uchwały  Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi z dnia 27 sierpnia 2008 nasza Szkoła Muzyczna 

otrzymała imię Edwina Kowalika. Uroczystość nadania imienia 
odbyła się 18 września – w Dzień Św. Stanisława, patrona Domu 
Dziewcząt. 1 września 2008 roku Edwin Kowalik obchodziłby 
80. urodziny, uroczystość miała zatem podwójnie jubileuszowy 
wymiar.

W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina Edwina 
Kowalika – pani Danuta Kowalikowa, pani Aleksandra Kowa-
lik-Burdzy i Maciej Burdzy, a także pani Helena Jakubowska, 
wiceprezes współpracującego z naszą Szkołą Towarzystwa Mu-
zycznego im. Edwina Kowalika. Na sali obecnych było wielu 
znakomitych Gości, wśród nich między innymi Pani Jadwiga 
Mackiewicz – słynna „Ciocia Jadzia” z Filharmonii czy Pan Dy-
rektor Liceum Francuskiego w Warszawie. 

Odczytanie uchwały Zarządu odbyło się w bardzo podnio-
sły sposób, przy dźwiękach fanfar. Nadzwyczaj wzruszający 
był także moment odsłonięcia przez panią Danutę Kowaliko-
wą portretu Patrona, który ufundowała rodzina muzyka wraz
z Towarzystwem im. Edwina Kowalika. W dalszej części odbyły 
się występy muzyczne – uczniów, absolwentki Ani Kuszaj (któ-
ra w tym roku szkolnym dołączyła do grona pedagogów naszej 
Szkoły), a na koniec Macieja Burdzy – wnuka pana Edwina. 
Zachwycił on wszystkich piękną grą na skrzypcach przy akom-
paniamencie swojej mamy – pani Aleksandry Kowalik-Burdzy.
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W czasie całej uroczystej akademii, wyreżyserowanej po mi-
strzowsku przez Stanisława Badeńskiego, dwukrotnie usłysze-
liśmy fragmenty utworów Chopina w nagraniu samego Edwi-
na Kowalika. Nagranie przypomniało nam również jego głos. 
Bardzo nastrojowe były odczytywane fragmenty wspomnień 
oraz wierszy Patrona. 

Dlaczego Edwin Kowalik? „Był zwyczajnym człowiekiem” 
– mówią Jego bliscy. Zwyczajnym, ale jakże fascynującym. Nie-
zwykle twórczy, chłonny, ciekawy świata, wrażliwy na piękno. 
Świetnie pływał, jeździł na tandemie, chodził po górach. Pisał 
wiersze, komponował muzykę. Redagował muzyczne czasopi-
smo dla niewidomych, wydawał nuty brajlowskie. No i przede 
wszystkim grał. Był laureatem Konkursu Chopinowskiego
w 1955 roku, także konkursów w Bukareszcie i Rio de Janeiro. 
Koncertował w wielu krajach Europy i obu Ameryk. 

Edwin Kowalik bardzo kochał Laski. Jak wspominał Pan 
Prezes Władysław Gołąb, wieloletni przyjaciel naszego Patrona, 
pan Edwin był ambasadorem Lasek w świecie. Zawsze opowia-
dał o Laskach i pracownikach Dzieła z wielkim wzruszeniem: 
„Laski, moja macierz, kolebka najlepszych myśli i wzlotów”…

Od przyszłego roku nasza Szkoła będzie obchodziła swoje 
święto 12 października, w dniu świętego Edwina. Zaczynamy 
już teraz gromadzić pamiątki po Patronie. Rodzina przekazała 
Szkole kopie dyplomów konkursowych Edwina Kowalika, ma-
szynopisy artykułów, plakatów koncertowych i recenzji, a tak-
że tryptyk, składający się z trzech fotografii, z których pierwsza 
przedstawia podpartą na ręce, zadumaną twarz muzyka, druga 
– jego postać przy fortepianie, a trzecia – ręce na klawiaturze.

A fotografie Patrona zafrapowały Kamila Wiśniewskiego,
9-letniego ucznia naszej Szkoły. Swego czasu czytał w brajlow-
skim „Nowym Magazynie Muzycznym” artykuł pani Danuty 
Kowalikowej o fotografiach rodzinnych. Barwnie opowiedział 
nam o tym podczas uroczystości, czym wzbudził podziw i ra-
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dość. Poniżej publikujemy pełny tekst artykułu Pani Kowaliko-
wej wraz ze zdjęciami.

Cieszymy się bardzo, że mamy Patrona zwyczajnego, tak 
nam bliskiego, grającego na tym samym fortepianie, chodzącego 
tymi samymi ścieżkami, a zarazem tak niezwykłego i mądrego, 
od którego możemy tyle się nauczyć, z Jego doświadczeń czer-
pać i Jego miłością do Lasek się zarażać. 

Danuta Kowalikowa 

Fotografie*

Pragnę podzielić się kilkoma wspo-
mnieniami związanymi z fotogra-

fiami Edwina Kowalika. 
Z okresu dzieciństwa i wczesnej 

młodości jest ich bardzo niewiele. Na 
najwcześniejszym jako cztero- czy pię-
ciolatek wędruje z mamą i siostrzycz-
ką jedną z częstochowskich ulic; jest 
uśmiechnięty i wesoło gestykuluje. 
Dwa kolejne zdjęcia ilustrują wczesny 
okres pobytu w Laskach. Ofiarowała 
mi je dawno temu siostra Monika jako upominek z okazji chrztu 
naszego syna. Pierwsze z nich, legitymacyjne, ukazuje poważną 
i trochę przestraszoną buzię siedmiolatka. Na drugim widać go 
pełnego werwy wśród gromadki niewidomych chłopców, usa-

*  Przedruk z „Nowego Magazynu Muzycznego” nr 18/2006 r.
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dowionych na małym wzgórku 
w towarzystwie siostry zakon-
nej. 

Kolejna fotografia to znów 
ulica Częstochowy i smukły na-
stolatek, tym razem ze starszą 
siostrą. Następne chronologicz-
nie są zdjęcia do legitymacji, 
do świadectwa maturalnego, do 
indeksu wyższej uczelni, a także 
nieliczne z wakacji i pierwszych 
koncertów. 

W miarę upływu czasu fo-
tografii przybywa, gromadzi się 
ich coraz więcej, tak dużo, że 
nie sposób ich opisać. Na wielu 
widzimy rozmaite krajowe i za-
graniczne sale koncertowe, wy-
stępy z innymi artystami, wrę-
czanie kwiatów, ukłony, podzię-
kowania, pokoncertowe spotka-
nia. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują zdjęcia z królową bel-
gijską podczas Konkursu Cho-
pinowskiego, z prezydentem 
Brazylii Kubitschckiem w Rio 
de Janeiro w 1957 r., a także już 
mniej oficjalne z prymasem Wyszyńskim, który podczas roz-
mowy serdecznym gestem otacza ręką ramiona Edwina. Mam 
też sporo zdjęć związanych z PZN-em, obrazujących pracę
w redakcji, wspólne występy z niewidomymi artystami upa-
miętniające rozmaite uroczystości, przyznawanie odznaczeń
i tym podobne. 
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Mnóstwo jest fotografii do-
tyczących życia prywatnego 
– turystycznych, wakacyjnych,
z przyjaciółmi i rodziną. Wi-
dzimy Edwina pływającego ka-
jakiem, jeżdżącego z synem na 
tandemie, zwiedzającego god-
ne uwagi miejsca, wędrującego
w górach, ośnieżonego podczas 
zimowej wycieczki w Yellowsto-
ne, gdzie koniecznie chciał zoba-
czyć wybuchające gejzery. Mam 
wiele zdjęć z naszymi dziećmi 
i wnukami, a niektóre z nich są 
naprawdę piękne. 

Szczególną uwagę chciałabym 
jednak poświęcić fotografiom 
przedstawiającym Edwina jako 
artystę. Taki materiał ilustracyj-
ny niezbędny jest przy wydawa-
niu prospektów, folderów czy 
programów koncertowych. Dość 
długo Edwin korzystał z usług 
zwykłych zakładów fotograficz-
nych. Zdjęcia tam wykonywane 
– czasem mniej, czasem bardziej 
udane – zawsze były standardowe 
i banalne. Postanowiliśmy to zmienić i zwróciliśmy się do Be-
nedykta Dorysa, najlepszego w owym czasie fotografika-por-
trecisty. Umówiliśmy się telefonicznie na spotkanie. Pracownia 
połączona z mieszkaniem znajdowała się w samym sercu War-
szawy, na Nowym Świecie. W progu przywitali nas państwo 
Dorysowie, zaprosili do saloniku, usadowili wygodnie i zaczę-
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ła się bardzo cieka-
wa rozmowa o arty-
stach, o literaturze, 
o historii powstania 
Związku Artystów 
Fotografików, któ-
rego nasz rozmówca 
był współzałożycie-
lem, o muzyce, o ak-
tualnym repertuarze 
koncertowym Edwina, a nawet o subtelnościach interpretacyj-
nych. Piliśmy kawę, rozmowa stała się nieco swobodniejsza
i chwilami wszyscy śmialiśmy się radośnie. Straciliśmy poczu-
cie czasu i prawdę mówiąc, zapomnieliśmy o celu naszej wizy-

ty. Po mniej więcej 
dwu godzinach pan 
Dorys stwierdził, że 
chyba wystarczają-
co poznał Edwina
i już zarysowuje mu 
się koncepcja, jak go 
będzie fotografował. 
Poprosił, żeby dać 
mu trochę czasu na 
przemyślenie ujęć,
a ten wieczór potrak-
tować jako spotkanie 
towarzyskie. Właści-
wa sesja zdjęciowa 
odbyła się za kilka 
dni. Trwała długo, 
ale nie była nużąca 
i zostawiła niezapo-
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mniane, miłe wrażenie. Zdjęcia zostały wykonane w dwu róż-
nych ubraniach i w kilku ujęciach. Okazały się rewelacyjne. Uka-
zywały nie tylko podobieństwo fizyczne, ale również osobowość.

Te w smokingu prezentowały ar-
tystę, a te w garniturze – po prostu 
interesującego człowieka. Poza 
tym, chyba dzięki szczególnemu 
ujęciu i oświetleniu, pozostawa-
ły aktualne, mimo upływającego 
czasu. 

Oprócz zdjęć portretowych 
nieodzowne były także fotografie 
bardziej przestrzenne, przy forte-
pianie. I znów szukaliśmy odpo-
wiedniej osoby do ich wykonania. 
W jednym z czasopism natrafiłam 
na rozkładówkę z pięknymi zdję-
ciami wykonanymi przez Marka 
Holzmana, a przedstawiający-
mi wybitnego polskiego reżyse-
ra. Były robione we wnętrzach,
w parku, pod arkadami mostu, zna-
komicie skomponowane i oświe-
tlone. 

Umówić się z panem Holzma-
nem nie było łatwo, a potem trze-
ba było przełamywać jego opory. 
Tym razem to on nas odwiedził, 

by poznać Edwina, zobaczyć mieszkanie, instrument. Piliśmy 
kawę, rozmawialiśmy o filozofii, historii, okrucieństwie wojny
i ulotności życia ludzkiego. Tych wizyt było kilka, o różnych po-
rach dnia, przy zmiennym oświetleniu. Dostawałam zalecenia 
by zdjąć zasłony, inaczej upiąć firanki, wynieść mniejsze meble, 
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usunąć przenośne lampy, bo ich sznury 
przecinają ściany. Otrzymałam nawet 
instrukcję, jaką koszulę mam przygoto-
wać do mniej oficjalnego zdjęcia, 

– Bo przecież żaden pianista nie 
ćwiczy w marynarce – tłumaczył mistrz 
fotografii. Edwin trochę się niecierpliwił 
i kolejny raz pytał o cenę zdjęć, i kolejny 
raz otrzymywał na poły żartobliwą, na 
poły drwiącą, nijaką odpowiedź. 

Aż wreszcie któregoś dnia wspólnie przesunęliśmy fortepian 
i odbyła się krótka sesja zdjęciowa. Na koniec usłyszałam proś-
bę, aby tym razem niczego w pokoju nie zmieniać przez kilka 
najbliższych dni. Po wykonaniu próbnych odbitek mistrz nie ze 
wszystkich był zadowolony. Niektóre ujęcia powtarzał. Wycho-
dząc, pozwolił ustawić meble na stałe miejsca. 

Gotowe zdjęcia przywiózł nam osobiście. Było ich dużo,
w kilkunastu wersjach: w smokingu i w koszuli, przy zamknię-
tym i otwartym fortepianie, z podwójnym odbiciem twarzy
w politurowanej powierzchni klapy instrumentu, pianista wi-
dziany z boku wraz z podnoszącymi się młoteczkami, sylwet-
ka grającego sfotografowana od tyłu z wyeksponowaną kla-
wiaturą, same ręce naciskające klawisze i jeszcze inne, a każde 
z nich to małe dzieło sztuki. Pan Holzman nie chciał żadne-
go honorarium. Stwierdził krótko, że nie fotografował dla pie-
niędzy, ale dlatego, że Edwin jest wspaniałym człowiekiem.
Byliśmy zażenowani. Zauważył to i zgodził się przyjąć butelkę 
koniaku. 

A oto historia jednego z ostatnich zdjęć. Podczas pobytu na 
koncertach w Stanach Zjednoczonych w deszczowe jesienne 
południe wracaliśmy z uciążliwej całonocnej podróży autobu-
sem do naszej „bazy” w okolicach Nowego Jorku. Ostatni etap 
drogi odbywaliśmy podmiejskim metrem. Wagon, do którego 
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wsiedliśmy, był nie-
mal pusty. Swobod-
nie rozłożyliśmy na-
sze bagaże i zaczęli-
śmy rozmawiać. Po 
chwili z drugiego 
końca wagonu pod-
szedł do nas jakiś 
mężczyzna, przed-
stawił się po polsku 
i powiedział, że nas 
poznał. Okazało się, 
że latem był w Warszawie i wraz z żoną słuchał koncertu Edwi-
na w parku Łazienkowskim. Potoczyła się rozmowa, w wyniku 
której zostaliśmy w sposób niezwykle serdeczny zaproszeni na 
kolację tego samego dnia. Mieliśmy wolny wieczór, więc się 
zgodziliśmy. Nowy znajomy mieszkał niedaleko i przyjechał 
po nas samochodem o umówionej godzinie. W domu powita-
ła nas żona, pani Danuta. Okazało się, że była malarką. Jeszcze 
przed pokazaniem nam pięknego zbioru własnych obrazów, 
przedstawiających kompozycje kwiatowe utrzymane głównie 
w pastelowych tonacjach i przed podaniem kolacji zaprowa-
dziła nas do pokoju telewizyjnego i z kasety magnetowidowej 
odtworzyła nagranie koncertu Edwina w Łazienkach. Następ-
nie ofiarowała nam kolorową fotografię, którą zrobiła na tym 
koncercie. Widać na niej na tle zieleni oddalonych drzew gło-
wę Edwina ujętą z profilu. Włosy poruszone lekkim wiatrem 
prześwietla słońce. 

Dzięki rozwojowi techniki powieliłam tę fotografię kilka-
krotnie i ofiarowałam bliskim osobom. Właśnie to zdjęcie, od-
powiednio powiększone i oprawione, było z nami w Laskach 
podczas uroczystości nadania Szkole Muzycznej imienia Edwi-
na Kowalika.
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JUBILEUSZ  KSIĘDZA  PRAŁATA  KAZIMIERZA OLSZEWSKIEGO

Władysław Gołąb

Boży Kapłan

W dniu 10 sierpnia br. w kaplicy zakładowej pod wezwa-
niem Matki Boskiej Anielskiej w Laskach odbyła się 

szczególna uroczystość – pięćdziesięciolecie kapłaństwa księdza 
prałata Kazimierza Olszewskiego. 

We Mszy św. celebrowanej przez Jubilata, jako współcelebran-
si wzięli udział: ks. prof. Janusz Tarnowski, ks. Marian Dwornic-
ki – kapelan Domu Nadziei w Żułowie, ks. Tomasz Olszewski 
– bratanek ks. Olszewskiego, Moris Maurin – Mały Brat Jezusa, 
który pochodzi z Francji,
a obecnie mieszka z innymi 
braćmi w Izabelinie, oraz 
miejscowi księża. Piękną 
laudację na cześć Jubilata 
wygłosił ks. Jan Konarski. 
Po Mszy św. przed kaplicą 
życzenia Jubilatowi skła-
dali: przełożona generalna 
zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Służebnic Krzy-
ża, matka Anna Maria, 
prezes Zarządu Towarzy-
stwa Opieki nad Ociem-
niałymi, Władysław Gołąb 
oraz przedstawiciele para-
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fii z Lasek i Włoch pod Warszawą. Następnie wszyscy uczest-
nicy zaproszeni zostali do Domu Rekolekcyjnego na uroczysty 
obiad. 

Przypomnijmy, że ks. prof. Janusz Tarnowski był wykła-
dowcą w Seminarium Archidiecezjalnym w Warszawie, a jego 
słuchaczem był kleryk Kazimierz Olszewski. Przy stole ksiądz 
Profesor wspominał swoje kontakty z ówczesnym klerykiem. 
Między innymi opowiedział też o tym, czego niedawno dowie-
dział się o księdzu Jubilacie, jako katechecie przedszkolnym. 
Otóż przed świętami wielkanocnymi przepasał się ręcznikiem
i swoim przedszkolakom umywał nogi. Fakt ten został utrwalo-
ny na fotografii, którą można oglądać w pokoju ks. Kazimierza. 
Z kolei ksiądz Tomasz, krewny Jubilata, swoje powołanie ka-
płańskie zawdzięcza księdzu Kazimierzowi, który był dla niego 
wzorem kapłana i świadkiem Ewangelii.

Ksiądz Kazimierz Olszewski urodził się 15 grudnia 1933 r.
w Grądach Wielkich, w gminie i parafii Jedwabne, w powiecie 
kolneńskim, obecnie łomżyńskim. Rodzice jego, Ludwik i Hele-
na z Karnowskich, mieli dziewięcioro dzieci, z których czworo 
zmarło. Dom rodzinny odznaczał się szczególną pobożnością. 
W tej atmosferze kształtował się charakter i stosunek do Boga 
małego Kazimierza. Jego starszy o dziewięć lat brat Romuald 
pierwszy wybrał życie kapłańskie. (Zmarł w 1970 r.) 

Drugim miejscem kształtującym osobowość Kazimierza był 
kościół pod wezwaniem św. Jakuba w Jedwabnem. Parafia ta po-
wstała jeszcze w XV wieku, ale kościół dzieciństwa ks. Kazimie-
rza został zbudowany w latach 1926-1935, w miejsce kościoła 
zniszczonego podczas pierwszej wojny światowej. Obecna świą-
tynia jest piękną trzynawową budowlą w stylu baroku, z dwiema 
wieżami, na wzór tej zburzonej z XVIII w.

Kiedy jednak mowa o Jedwabnem, to każdemu z nas przy-
pomina się tragedia spalonych w stodole Żydów. Przed wojną 
stanowili zdecydowaną większość mieszkańców. Żyli w zgodzie 
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i przyjaźni z Polakami. Co było przyczyną dramatu – wiadomo 
– eksterminacyjna polityka hitlerowskich Niemiec. 

Może dlatego warto przytoczyć sprawę rodziny Apolonii
i Bolesława Dobkowskich. Apolonia, z domu Olszewska, to stry-
jeczna siostra księdza Kazimierza. Dobkowscy od lutego 1942 r. 
do lutego 1945 roku przechowywali czteroosobową żydowską 
rodzinę Lewinów. Mieszkali wówczas we wsi Zanklewo, należą-
cej do parafii Wizna, położonej w pobliżu Jedwabnego. 

Syn Apolonii i Bolesława, Wincenty, wspomina: „Do 20 roku 
życia mieszkałem wraz z rodzicami i siedmiorgiem rodzeństwa 
w Zanklewie. To właśnie tam, w niewielkim domku o małej 
powierzchni – zaledwie dwa pokoje i kuchnia – mieszkało nas 
piętnaście osób: rodzice, dzieci oraz czteroosobowa żydowska 
rodzina Lewinów z Wizny, która ukrywała się u nas (...). Przez 
pełne trzy lata mieli u nas, w naszym domu, schronienie, wikt 
i opierunek – co najważniejsze – czuli się jak najbardziej bez-
piecznie”. 

W latach dziewięćdziesiątych pięć osób z rodziny Dobkow-
skich zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata, ponadto Wincenty Dobkowski otrzymał honoro-
we obywatelstwo państwa Izrael. Czym było niesienie pomocy 
Żydom w czasie okupacji, najlepiej dowodzi fakt, że na domu 
Dobkowskich sołtys Zanklewa co pewien czas wieszał ogłosze-
nie, że za przechowywanie Żydów grozi kara śmierci. O tym, że
w domu tym przebywają Żydzi, wiedział jedynie ksiądz Cwalina 
z Wizny, związany z podziemiem Armii Krajowej.

Ksiądz Kazimierz Olszewski święcenia kapłańskie przyjął
z rąk księdza Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 
3 sierpnia 1958 roku. Pierwszą parafią młodego prezbitera było 
Poświętne, następnie podwarszawskie Włochy, gdzie posługi-
wał sześć lat, i Jadów-Urle. W roku 1967 ks. Kazimierz został 
przeniesiony do Izabelina, z przydziałem do Zakładu dla Nie-
widomych w Laskach. W ubiegłym roku obchodziliśmy czter-
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dziestolecie Jego posługi 
kapłańskiej w Laskach.

W dniu 7 czerwca 1961 r.
ks. Kazimierz został promo-
wany do Unii Apostolskiej 
Kleru Archidiecezji War-
szawskiej, której celem jest 
służenie pomocą kapłanom 
w rozwoju ich życia we-
wnętrznego oraz tworzenie 
przez kapłanów płaszczyzny 
braterstwa i przyjaźni. Unia 
powołana została jeszcze
w XVI wieku.

W 2004 roku za zasłu-
gi w służbie Kościołowi 
ksiądz Prymas kard. Józef 
Glemp nadał księdzu Ka-
zimierzowi Olszewskiemu 
godność kanonika gremialnego i włączył do nowo utworzonej 
Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej.

W dniu 1 września 2008 r., podczas uroczystości rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego, ksiądz Jubilat otrzymał Medal Pax 
et Gaudium in Cruce, przyznawany przez Zarząd Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi za zasługi dla Dzieła Matki Elżbiety 
Czackiej. Myślę jednak, że najwyższym odznaczeniem, jakim Ju-
bilat został wyróżniony, to gorące serca tylu przyjaciół w gronie 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, osób niewidomych, pra-
cowników Zakładu i ogromnej rzeszy parafian z Lasek, Izabelina
i przyległych osiedli oraz podwarszawskich Włoch. 

Ksiądz Kazimierz zdobywa serca swoim serdecznym zain-
teresowaniem się każdym napotkanym człowiekiem. Nie segre-
guje ludzi według ich społecznej ważności, dla niego wszyscy są 
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braćmi w Chrystusie. Był katechetą we wszystkich szkołach la-
skowskich, ale szczególnie upodobał sobie przedszkole; nazywa 
je: „moja akademia”, bo od tych dzieci można się dużo nauczyć. 
Chętnie przebywa w konfesjonale, a jego stosunek do penitenta, 
to pochylanie się z miłością nad każdym grzesznikiem.

Jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa ks. prałat Kazimierz 
Olszewski rozpoczął, wraz ze swymi współjubilatami, w dniu
3 sierpnia 2008 r. Mszą św. na Jasnej Górze. Z przeszło trzydzie-
stu księży wyświęconych w 1958 r. odeszło już do Pana trzyna-
stu. Kilku nie mogło przybyć do Częstochowy z powodu złe-
go stanu zdrowia, ale każdy z przybyłych miał za co dziękować 
Matce Najświętszej.

My, ludzie Lasek, gorąco dziękujemy Ci Drogi Jubilacie za to, 
że jesteś wśród nas, że zawsze jesteś, gdy potrzebny jest kapłan, 
że uczysz nas pokory, że zdobyłeś nazwę „Bożego Kapłana”. Ży-
czymy Ci wielu lat w zdrowiu i niechaj nigdy nie opuszcza Cię 
„Pokój i Radość w Krzyżu”, jak głosi wręczony medal.

Składam także, już z góry, serdeczne życzenia z okazji
75. rocznicy urodzin, po prostu „Plurimos annos” i Szczęść 
Boże!
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JUBILEUSZ  ZAPRZYJAŹNIONEJ  Z  LASKAMI  SZKOŁY  W  BYDGOSZCZY

Zofia Krzemkowska

Szkoła – mój świat

Błogosławieni ci, którzy szukają mądrości
(o. Tadeusz Fedorowicz)

W uczeniu nas, 
jak zdobywać 

wiedzę, przoduje 
szkoła. Ona też ma 
wychowywać, kształ-
tować postawy i zain-
teresowania. „Wiedza 
jest rzeczą, która nas 
wzbogaca i nikt niko-
mu nie może jej ode-
brać” /I. J. Paderewski/. Nie zawsze tak jest. Pozycja szkoły i jej 
autorytet ostatnio maleją. 

Bydgoska szkoła dla niewidomych – najstarsza w Polsce –ist-
nieje 135 lat. Obecnie jest to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Nie-
widomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy. To trzecia szkoła
w moim życiu. Byłam jednym z trzech najstarszych absolwen-
tów tej szkoły biorących udział w Zjeździe, który miał miejsce 
dnia 11.10.2008 r. Zostałam nagrodzona czerwoną różą.

Zjazd Absolwentów, w którym uczestniczyło ok. 200 osób, 
obejmował następujący program: Mszę św. w kościele św. Piotra 
i Pawła – na terenie którego znajduje się szkoła – pod przewod-
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nictwem ordynariusza diecezji bydgoskiej ks. bpa Jana Tyrawy 
koncelebrowali: ks. prałat Stefan Bryl, proboszcz kanonik Teo-
dor Paradowski, ks. Piotr Buczkowski – prefekt Ośrodka i die-
cezjalny duszpasterz niewidomych. Oprawa liturgiczna w wy-
konaniu niewidomych absolwentów, łącznie z grą na organach. 
Następnie odbył się koncert jubileuszowy w Kino-Teatrze w wy-
konaniu uczniów i absolwentów Ośrodka, który miał charakter 
nostalgiczno-wspomnieniowy i obejmował: wiersze, piosenki, 
tańce, konferansjerkę ilustrującą osiągnięcia artystyczne i spor-
towe uczniów i absolwentów. 

Wykład inauguracyjny na temat: „Niepełnosprawni w spo-
łeczeństwie pełnosprawnych” wygłosił prof. Roman Ossowski –
kierownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Profesor rozpoczynał swoją pracę z niewido-
mymi w charakterze wychowawcy w bydgoskim Ośrodku. 

W Zjeździe uczestniczyło wielu zaproszonych gości: przedsta-
wiciele władz lokalnych z wojewodą kujawsko-pomorskim Rafa-
łem Bruskim na czele, władze oświatowe, zaprzyjaźnieni przed-
stawiciele ośrodków szkolno-wy-
chowawczych z Lasek, Lublina, 
Radomia i Dąbrowy Górniczej. 

Pozostała część uroczystości 
odbyła się w budynku Zakładu 
zajmowanym przez Ośrodek od 
chwili jego powstania, czyli od 
1872 roku. Był wspólny obiad, 
zwiedzanie Ośrodka, spotkania 
w klasach po latach, bal absol-
wentów oraz warsztaty w nastę-
pujących blokach tematycznych: 
wczesne wspomaganie, rewali-
dacja osób z dysfunkcją wzroku, 
praca z dziećmi głuchoniewi-
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domymi, perspektywy zawodowe osób z niepełnosprawnością 
wzrokową, zwiedzanie wystawy okolicznościowej: „Historia 
Ośrodka” (makieta, kroniki i zdjęcia) oraz bal w auli szkoły. 

Wśród absolwentów warto wspomnieć siostrę Marię Rosę
z Capodacqua di Assisi, nauczycieli, którzy przez kilkanaście lat 
byli uczniami szkoły, a po ukończeniu studiów wyższych wrócili 
do niej jako pracownicy, licznie reprezentowani masażyści, or-
ganiści,  muzycy i inni. Wszyscy spotkali się po latach, by wrócić 
do wspomnień pierwszych dni w szkole. 

Kto zabiera dzieciom marzenia,
ten kradnie społeczeństwu przyszłość 

/Christopher Welles/

Uczyłam się w szkole bydgoskiej w latach 1948–1954. Naukę 
rozpoczęłam 16 października 1948 r. Było to po wznowieniu dzia-
łalności szkoły po II wojnie światowej, dzięki staraniom dr. Wło-
dzimierza Dolańskiego i ówczesnego dyrektora – niewidomego 
nauczyciela okresu przedwojennego – Władysława Winnickie-
go. W czasie II wojny światowej szkoła nie działała. Władysław 
Winnicki pracował tu z synem Tadeuszem. Obaj już nie żyją. Wy-
chowawcą mojej – najstarszej wówczas klasy IV – był Zygmunt 
Sawilski, widzący, którego ojciec też pracował w tej szkole. Zyg-
munt Sawilski pracował w Centralnej Komisji Pomocy Nauko-
wych przy ZG PZN, wykonywał pierwsze drewniane mapy dla 
niewidomych. Nam, uczniom, pokazał w czasie szkolnych wy-
cieczek jeszcze zburzoną Warszawę, Kraków i jego okolice, gdań-
skie wybrzeże. On też pokazał nam teatr, zachęcał do korzystania
z wystawianych przedstawień. Uczył mnie matematyki, fizyki, 
biologii. Kierował pracami uczniowskiego kółka biologicznego,
w którym uczestniczyłam, a przede wszystkim drużyną harcer-
ską, w której byłam kronikarką i często reprezentowałam ją na 
harcerskich uroczystościach ogólnomiejskich. Uczestniczyłam 
też w obozie harcerskim w miejscowości Ustródź k/Stawibudy
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w Puszczy Ramudzkiej nad jeziorem wśród 120 widzących byd-
goskich  dziewcząt – druhen. Spało się tam w namiotach na wła-
snoręcznie przygotowanych pryczach, jadło z menażek, myło
w jeziorze. Pamiętam, jak na szkolnym dziedzińcu uroczyście, 
jako drużyna harcerska, sadziliśmy „dąb pokoju”. Pamiętam dłu-
gie szkolne korytarze, ogród przyszkolny, gdzie spędzaliśmy przer-
wy śródlekcyjne, i aulę szkolną, która istnieje do dziś. W niej od-
bywały się i nadal odbywają uroczystości szkolne.

Moim polonistą był niewidomy Kazimierz Kurzewski, które-
go 40-lecie śmierci w tym roku obchodzimy. Jego żona Stanisława 
– też nauczycielka – prowadziła z nami zajęcia świetlicowe i czyta-
ła szkolne lektury. Nie było wówczas brajlowskich podręczników 
szkolnych. Potrzebne czytanki trzeba było przepisywać ręcznie. 
Robiła to słabowidząca nauczycielka robót ręcznych, Maria Kry-
gier z Gniezna. Kazimierz Kurzewski był absolwentem klasyczne-
go gimnazjum przedwojennego, dobrze znał łacinę. Jemu zawdzię-
czam zainteresowanie historią i językiem polskim, a także później-
sze studia w tym kierunku. On mi zaufał, powierzał prowadzenie 
koncertów w Kołobrzegu, wykonywanych przez niewidomych 
uczestników kolonii. Wspólnie ze mną – jako uczennicą – te wy-
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stępy przygotowywał. Był organizatorem pierwszych centralnych 
kolonii dla dzieci niewidomych w Ustroniu Morskim, w szkole,
w której pracował przed wypadkiem, w latach 50. ubiegłego wie-
ku. Uczestniczyłam w nich. Był członkiem pierwszych władz cen-
tralnych PZN w 1951 r. i dlatego na lekcjach przekazywał uczniom 
wiedzę o niewidomych. Pamiętam, jak czytaliśmy głośno wybra-
ne artykuły z ukazujących się wówczas czasopism brajlowskich: 
„Pochodni” i „Światełka”, do których też sam pisał.

Gry na fortepianie uczył mnie wirtuoz tego instrumentu, 
niewidomy Henryk Mikołajczak. On sprawił, że uczęszczałam 
do młodzieżowej Niższej Szkoły Muzycznej i że piątkowe wie-
czory spędzam co tydzień w Filharmonii Pomorskiej na koncer-
tach muzyki klasycznej. 

Maszynopisania i języka rosyjskiego uczył mnie Henryk 
Piotrowski – kierownik szkoły. Szczotkarstwa natomiast – nie-
widomy mistrz, Chryzostom Chlebuś. Ta nauka sprawiała mi 
trudności, ale przez dwa lata pracowałam w tym zawodzie, ucząc 
się równocześnie w LO wśród 55 widzących uczniów. Było to 
liceum dla pracujących. Bydgoskiej szkole zawdzięczam dobre 
podstawy wiedzy i ukierunkowanie mnie na jej poszerzanie
w przyszłości. Po latach z sentymentem wspominam stare ceglane 
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mury szkolne, nauczycieli i katechetów: księdza Balcerka i księdza 
Kazimierza Więckowskiego, wychowawców, którzy kształtowali 
mnie, koleżanki i kolegów, z którymi wspólnie się uczyłam. Wy-
chowanie religijne niewidomych dzieci to także spowiedź chęt-
nych z okazji pierwszego piątku miesiąca, udział w rekolekcjach 
wielkopostnych w bydgoskich kościołach. Zapamiętałam jedno 
z haseł takich rekolekcji głoszonych w bydgoskiej farze (obecnie 
katedrze) przez księdza Tadeusza Pomina: „Ratuj duszę swoją”. 
Ukończyłam w Bydgoszczy siedmioletnią szkołę powszechną
i dwuletnią zasadniczą szkołę zawodową, a potem nadal utrzymy-
wałam z nią kontakt korespondencyjny i osobisty w czasie wakacji. 
Uczestniczyłam we wszystkich odbytych do tej pory zjazdach ab-
solwentów, w tym ostatnim także. Zawsze korzystałam z mądrych 
rad moich dawnych nauczycieli. 

„Żyć przyszłością, pamiętać o przeszłości”. Aby tę pamięć 
zachować, cofnijmy się do początków bydgoskiej szkoły dla nie-
widomych. Mówiła o nich dyrektor Ośrodka, Małgorzata Szcze-
panek. Prowincjonalny Zakład dla Niewidomych w Bydgoszczy 
powstał w 1872 r. Uczyło się w nim początkowo 24 uczniów. 
Bydgoszcz liczyła wówczas 31 tys. mieszkańców, ale już wtedy 
była ważnym ośrodkiem niewidomych. W szkole obowiązy-
wał język niemiecki, chociaż miała ona charakter szkoły pro-
wincjonalnej obsługującej całe Wielkie Księstwo Poznańskie.
W warsztatach Zakładu uczono koszykarstwa, tapicerstwa, 
szczotkarstwa, trykotarstwa i robót ręcznych. Najzdolniejsi 
mieli szansę zdobycia zawodu nauczyciela, organisty lub stro-
iciela fortepianów. Dobrze prosperujący Zakład dla Niewido-
mych dzieci niestety nie rozwiązywał problemów niewidomych 
dorosłych na terenie Księstwa Poznańskiego. Absolwenci szkoły 
często wracali do swoich rodzin bez możliwości podjęcia pra-
cy. Wtedy to z inicjatywy kierownictwa Zakładu, w 1889r., po-
wstało Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi w Bydgoszczy. 
Celem Towarzystwa było: „uszczęśliwianie niewidomych przez 
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pracę”. W szczytowym okresie rozwoju Towarzystwa (lata przed 
I wojną światową) obejmowało ono opieką około 1000 niewi-
domych. Jesienią 1898 r. w Bydgoszczy przy ul. Kołłątaja 13/14 
otwarto Schronisko dla samotnych niewidomych. Przez 50 lat 
swojego istnienia odegrało ono istotną rolę w formowaniu wielu 
działaczy na terenie Pomorza i Wielkopolski. 

Ludzie budują za dużo murów,
a za mało mostów

/Izaak Newton/

Sponsorem prasowym zjazdu absolwentów była „Gazeta 
Pomorska”. W udzielonym wywiadzie dyrektor ośrodka, Mał-
gorzata Szczepanek, m.in. powiedziała: dzięki sponsorom wy-
damy monografię szkoły, w której zostaną uwzględnione wnio-
ski wynikające z przeprowadzonej sesji naukowej. Otworzymy 
też izbę pamięci zawierającą zdjęcia z dawnych lat, aby pomóc
w odnowieniu wspomnień związanych ze szkołą. Najważniej-
szym wyzwaniem obecnie są wzmożone starania o nową siedzibę.
W dawnych ceglanych murach pochodzących z 1872 roku, już się 
nie mieścimy. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Marszał-
kowski woj. Kujawsko-Pomorskiego. Wierzymy, że on pomoże 
nam w pozyskaniu środków unijnych na budowę tak potrzebnej 
szkoły oraz miejsca, gdzie ta siedziba mogłaby stanąć. Szkoła ma 
300 wychowanków. Korzystają oni z sześciu szkół: podstawowej, 
gimnazjum, zasadniczej zawodowej, liceum ogólnokształcącego, 
liceum uzupełniającego, przysposobienia do pracy.

Nikt prawie nie wie,
dokąd go doprowadzi droga,

póki nie stanie u celu 
 /J. R.R. Tolkien/

Zdjęcia wykonali:
budynek Ośrodka, wygląd obecny – ks. P. Buczkowski
pozostałe – M. Płąchocki
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s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

Pojednanie jest drogą

W dniach od 25 do 30 sierpnia 2008 r. Ośrodek Ekumenicz-
ny „Joannicum” przy kościele św. Marcina w Warszawie 

gościł 14-osobową grupę pielgrzymów z Rumunii należących 
do założonej w 1991 r. we Francji, a w 1994 r. w Rumunii „Fra-
terni św. Eliasza”.

Członkowie fraterni, świeccy i duchowni, należący do różnych 
Kościołów chrześcijańskich pragną pracować dla Jedności przez 
modlitwę w miłości i prawdzie ewangelicznej oraz lepiej poznać 
wspólne korzenie judaizmu i chrześcijaństwa. Członkami fraterni 
są także Żydzi. Wszystkich łączy codzienna  inwokacja proroka 
Eliasza: „Ty jesteś Żywy, Panie, Boże Izraela, stoję przed Tobą” 
[zaczerpnięta z 1 Kr 17, 1]

Święto patronalne św. Eliasza „Ojca i Przewodnika Karmelu”
w dniach 19-20 lipca gromadzi członków fraterni i ich licznych 
przyjaciół w macierzystym Karmelu rytu bizantyjskiego St Rémy-
-lès-Montbard w Burgundii (Francja), a w dniu 14 września we wsi 
Stanceni, w dolinie rzeki Mures na styku Transsylwanii i Mołdawii 
(rumuńskiej) z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świetego. Jest tu 
drewniana cerkiew, w której trwa nieustanna modlitwa o jedność
w rycie bizantyjskim. Założycielką Karmelu św. Eliasza w Burgun-
dii była matka Elisabeth Roussel OCD, a pustelni (skyte) w Stance-
ni, kontynuatorka dzieła matki Elisabeth Roussel – matka Eliane 
Poirot OCD. Fraternia liczy aktualnie ponad 400 członków w Euro-
pie, w USA i w Japonii. Wydaje kwartalnik „Mikhtav” (List).

EKUMENIA
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We wrześniu 2007 roku  10-osobowa grupa przyjaciół „Joan-
nicum” w drodze do Sibiu była niezwykle gościnnie podejmowa-
na przez członków fraterni; tym razem strona polska zapragnęła 
ugościć rumuńskich przyjaciół proponując im szlak wiodący 
od Lublina przez Warszawę (Laski) – Częstochowę – Oświęcim 
(Auschwitz-Birkenau) – Czerną – Wadowice – do Krakowa.

W Lublinie o. Tomasz Dostatni OP zorganizował spotkania 
w katedrze prawosławnej i w kościele grekokatolickim, poka-
zal Gościom lubelską Starówkę ze szczególnym uwzględnie-
niem starej dzielnicy żydowskiej (Brama Grodzka – Teatr NN).
W dominikańskim kościele Pielgrzymi odprawili mszę św.
w rycie bizantyjskim, a w miejscowym klasztorze poznali
o. Aleksandra Hauke-Ligowskiego, Prezesa dominikańskiej 
Fundacji im. Św. Jacka Odrowąża „Ponad granicami”.

Nazajutrz (26.08) o godz. 17 w Warszawie pielgrzymi uczest-
niczyli w Nieszporach w katedrze prawosławnej na Pradze, a  na 
godz. 19 zostali zaproszeni na uroczystą kolację – ekumeniczną 
agapę w klasztorze sióstr franciszkanek służebnic Krzyża przy 
kościele św. Marcina, na którą przybył Ambasador Rumunii
w Polsce oraz liczna rzesza duchownych i świeckich przedsta-
wicieli „warszawskiej ekumenii”. Ożywiona braterska wymiana 
toczyla się wartko w trzech językach: francuskim, rumuńskim 
i polskim.

W środę rano [27.08] Goście udali się do Lasek Warszaw-
skich, gdzie mogli poznać historię Zakładu dla Niewidomych
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża będące-
go zarazem, za sprawą siostry Joanny Lossow, „kolebką” ekume-
nizmu w Warszawie. W drodze powrotnej z Lasek do Warszawy 
zatrzymaliśmy się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, Pomniku 
Poległych i Pomordowanych na Wschodzie,  Pomniku Bohate-
rów Getta, na Umschlagplatzu, wreszcie przy Pomniku Powsta-
nia Warszawskiego.
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W samo południe zostaliśmy przyjęci przez J.E. ks. biskupa 
Tadeusza Pikusa, który w sposób niezwykle serdeczny i barwny 
ukazal sytuację wyznaniową Polski oraz osiągnięcia i trudności  
w dziedzinie ekumenizmu w naszym kraju. O stronę organi-
zacyjną spotkania zatroszczyli się ks. Marek Danielewski z Se-
kretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Warszawie oraz przybyły
z Lublina ks. Sławomir Pawłowski SAC.

Wielkie wrażenie zrobiła na wszystkich atmosfera przyjaź-
ni między Konsystorzem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
którego siedziba mieści się tuż obok Kurii Metropolitalnej War-
szawskiej a duchowieństwem rzymskokatolickim. Na spotkaniu 
był obecny, w imieniu biskupa Janusza Jaguckiego, proboszcz 
luterańskiej parafii Świętej Trójcy ks. Piotr Gaś. Przybył też ks. 
Piotr Kuszka, bazylianin. Ten ostatni zaprosił nas do swojej 
parafii mieszczącej się po przeciwnej stronie ulicy Miodowej. 
Bliskość dwóch obrządków, jak i dwóch Kościołów ma swoją 
wymowę. Wśród Gości rumuńskich przeważali grekokatolicy, 
dlatego z zainteresowaniem i wzruszeniem słuchali opowieści 
ojca Piotra o kolejach losu Bazylianów i wiernych obrządku gre-
kokatolickiego w Polsce.

Około godz. 14 ruszyliśmy w drogę, która zaprowadziła nas 
najpierw na Jasną Górę, a pod wieczór do Centrum Dialogu
i Modlitwy obok obozu Auschwitz, gdzie oczekiwali nas ks. 
Manfred Deselaers, [niemiecki ksiądz pracujący od 18 lat
w Oświęcimiu] oraz Dyrektor Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oświęcimiu Piotr Cywiński. 

Ten ostatni na zakończenie wieczoru wygłosił znakomitą 
konferencję w języku francuskim [tłumaczoną na rumuński]
i odpowiadał na pytania dotyczące tragicznej historii tego miej-
sca, gdzie zginęło także wielu Rumunów, Żydów rumuńskich
i Romów.

W czwartek [28.08] najgłębszym przeżyciem dnia poza mszą 
świętą w miejscowym Karmelu była wielogodzinna Droga Krzy-
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żowa poprowadzona przez ks. Manfreda oraz poszczególnych 
członków fraterni na terenie obozu zagłady Birkenau, który jest 
„Golgotą naszych czasów”: męka skazanych na śmierć wpisa-
na w Pasję Chrystusa. To był najważniejszy moment całej Piel-
grzymki, który nie sposób opisać.

Dalsza droga przez Czerną, Wadowice do Krakowa przebie-
gała w atmosferze wielkiego skupienia i cichej modlitwy. Klasz-
tor w Czernej to wspólne korzenie duchowości karmelitańskiej, 
kult proroka Eliasza i osoba „męczennika konfesjonału” św. 
Rafała Kalinowskiego. Bardzo sugestywnie przybliżył nam Jego 
sylwetkę jeden z zakonników. Mimo, że wizyta nasza nie była 
zapowiedziana, poświęcił nam dużo czasu.

Wadowice, to wielkie wzruszenie i dziękczynienie Bogu za 
papieża Jana Pawła II. Okazuje się, że Rumuni, niezależnie od 
wyznania, otaczają wielką czcią Papieża – Polaka. Poza wymia-
rem ściśle religijnym uważają, że przemiany polityczne, jakie 
zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej dokonały się w dużej 
mierze dzięki Niemu.

W piątek [29.09] wcześnie rano nasi Goście spotkali się z 
siostrami Matki Bożej Syjońskiej, które podzieliły się swoimi 
doświadczeniami życia w Polsce (s. Anne-Denise Rinckwald 
jest Francuzką, jej współsiostra Anna Bodzińska Polką), a tak-
że swoją wiedzą na temat społeczności żydowskiej w Krakowie. 
Ważnym punktem programu była wizyta na krakowskim Kazi-
mierzu. 

O godz. 11 ks. Manfred Deselaers zaprosił wszystkich do 
Konsulatu RFN, gdzie otrzymał Krzyż Zasługi I klasy Republi-
ki Federalnej Niemiec za wieloletnią pracę na rzecz pojednania 
polsko-niemieckiego i Jego służbę w Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy w Oświęcimiu. Znany ze swej skromności i szukania dla 
siebie zawsze ostatniego miejsca, nie z tego się uradował, iż Go 
wyróżniono, ale że po latach sprawa, której służy, została do-
strzeżona i uznana za ważną. Zwieńczeniem duchowych prze-
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żyć Pielgrzymki było nawiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach.

W sobotę o świcie nasi pielgrzymi, bardzo zmęczeni, ale peł-
ni wrażeń, ruszyli w drogę powrotną do Rumunii, przez Słowa-
cję i Węgry (ok. 1200 km). 

Od Lublina do Krakowa towarzyszyła im niestrudzenie jako 
przewodniczka i tłumaczka Marta Titaniec [absolwentka polito-
logii na UKSW, sekretarz generalny Rady Chrześcijan i Żydów], 
na odcinku Warszawa – Oświęcim ponadto s. Maria Krystyna 
Rottenberg FSK z Ośrodka „Joannicum”. To wspólne pielgrzy-
mowanie bardzo nas zbliżyło. Rumuńscy członkowie fraterni 
spotkają się wkrótce w Stanceni z okazji Święta Podwyższenia 
Krzyża [14 września] będącego świętem patronalnym Pustelni, 
w której na stałe od czternastu lat mieszka matka Eliane, a od 
roku 2007  jako kapelan o. Cornel Darle.

Zarysowuje się projekt wspólnej rumuńsko-polsko-ukra-
ińskiej Pielgrzymki szlakiem życia i działalności Metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego. Być może w przyszłości uda się także 
wyjazd studyjny w poszukiwaniu śladów obecności Żydów na 
Ukrainie Zachodniej.

Pojednanie jest drogą, jedność jest przede wszystkim darem 
i dziełem Ducha Świętego. Jeżeli takie zwyczajne gesty przyjaźni 
na wspólnej drodze mogą przybliżyć godzinę upragnionej jed-
ności, to warto je ponawiać tak długo, aż „zjednoczenia cud się 
stanie”. Ufamy że, jak napisał Raoul Follereau: „Wszelka miłość 
zasiana, wcześniej czy później wzejdzie”.

Warszawa, 4 września 2008
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s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

Słowo od redaktorki

« Tout amour semé tôt ou tard lèvera »
(Raoul Follereau)

Pragnę na wstępie gorąco podziękować wszystkim Autorom 
Księgi Pamiątkowej opracowanej ku czci siostry Joanny Los-

sow z okazji stuletniej rocznicy Jej urodzin, a także Redaktorom 
naukowym z Katedry Teologii Ekumenicznej Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego: ks. prof. Wojciechowi Hancowi 
i ks. dr Januszowi Aptacemu. Wyrazy wdzięczności kieruję też 
do Pana Prezesa Adama Mazurka wraz z całym zespołem pra-
cowników Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „Adam”, którzy 
przyczynili się do ukończenia tego tomu.

Niech mi będzie wolno teraz wyjawić główny motyw, ja-
kim się kierowałam, prosząc tak znakomity zespół specjalistów
o opracowanie Księgi. 

Siostra Joanna wielokrotnie wyrazała pragnienie, aby kościół 
św. Marcina w Warszawie pozostał, także po jej odejściu, miej-
scem nieprzerwanej modlitwy o jedność chrześcijan, i aby Laski 
ten „mały robaczek świętojański na ścieżkach jedności” pozostały 
miejscem spotkań i braterskiej wymiany. Równocześnie szukała 
dróg, jakimi idea jedności mogłaby trafić do szerszych kręgów 
ludzi, którzy nigdy nic o ekumenizmie nie słyszeli, albo odnoszą 
się doń nieufnie.

Wielka życzliwość i gotowość współpracy, jaką okazali mi 
wszyscy, do których się zwróciłam z prośbą o napisanie arty-
kułu, utwierdziły mnie w przekonaniu, że coś bardzo istotnego 
nas łączy od czasów tamtych pierwszych laskowskich spotkań 
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organizowanych przez s. Joannę i s. Reginę, że bez formalnej 
przynależności stanowimy jedną ekumeniczną rodzinę. Niektó-
rzy z Autorów uważają się za uczniów siostry Joanny, a wszyscy 
niemal za Jej przyjaciół.

Nawiązując do słów Raoula Follereau, które siostra Joanna 
pozostawila mi w dniu moich pierwszych ślubów zakonnych 
[15.08. 1979] „na drogę”, można powiedzieć, że miłość Chry-
stusa, miłość do Kościoła Chrystusowego zasiana w naszych 
sercach, wcześniej czy później wzejdzie, jak ziarno wrzucone
w ziemię. Mocno w to wierzę.

Co można zrobić, aby sprawa jedności chrześcijan nie pozo-
stawała w wąskim kręgu osób już do niej przekonanych? Księ-
ga spełni w jakiejś mierze swoje zadanie dając szerszemu gronu 
czytelników duży wybór wartościowych tekstów napisanych
w sposób przystępny. 

 Myśle, że istnieje jeszcze inna droga, którą możnaby dotrzeć 
do szerszych kręgów chrześcijan i nie-chrześcijan.

Warszawa jest „miejscem ekumenicznym” – prawdziwie „lo-
cus oecumenicus”. Tutaj rozpoczynali swoją działalność na rzecz 
jedności: pastor Zygmunt Michelis, ks. Jerzy Klinger, ks. infułat 
Stanisław Mystkowski, biskup Władysław Miziołek, siostra Jo-
anna Lossow, żeby tylko ich wymienić.

W Warszawie mają swoją siedzibę Kościoły zrzeszone
w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego nie będący członkiem PRE, ale mocno zaanga-
żowany  w sprawę jedności. Grono młodych chrześcijan studiu-
je teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) 
i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego [UKSW]. 
Wykładowcy obydwu uczelni od dawna ze sobą współpracują 
zapraszając się wzajemnie do swoich uczelni. 

Różne inicjatywy ekumeniczne spotykają się i wzajemnie 
uzupełniają, jak praca nad ekumenicznym przekładem Biblii za-
inicjowana przez Polskie Towarzystwo Biblijne. Stowarzyszenie 
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„Pokój i Pojednanie” – „Effatha” także nie przestaje  pobudzać 
wszystkich mieszkańców Stolicy do modlitwy i działania: „Aby-
śmy byli jedno”. Ponadto Franciszkańskie Centrum dla Europy 
Środkowej i Azji Północnej prowadzi od lat pracę formacyjną
i wydawniczą w duchu św. Franciszka – Brata wszystkich ludzi. 

Na polu charytatywnym współdziałają ze sobą: ewangelicka 
„Diakonia”, prawosławna „Eleos” i katolicka „Caritas”. Nie bra-
kuje odważnych inicjatyw w dziedzinie dialogu międzyreligijne-
go, jak wspólne świętowanie „SIMCHAT TORA” [Radość Tory] 
przez Żydów i chrześcijan w katolickiej parafii.

Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII „Joannicum” stara 
się zebrać i uporządkować „pisma rozsiane” siostry Joanny oraz 
Jej bogatą korespondencję, aby je w przyszłości opublikować. 
Nie ustaje modlitwa o jedność w kościele św. Marcina [każdy 
ostatni czwartek miesiąca]. Spotkania ekumeniczne w Laskach 
zmieniły formułę [od 2004 r.]. Zostały  one zastąpione przez 
podróże studyjne i pielgrzymki organizowane corocznie przez 
„Joannicum”, dla pokazania ich uczestnikom tego, co najbar-
dziej żywe i twórcze w ruchu ekumenicznym tak w Polsce jak 
i w Europie (Graz – Mariazell – St Elie – Taizé – Grandchamp 
– Sibiu).

„Pokolenia mijają, charyzmat zostaje, ponieważ jest darem
i dziełem Ducha Swiętego” powiedział niedawno kardynał Wal-
ter Kasper przywołując postać Brata Rogera z Taizé w trzecią 
rocznicę Jego śmierci.

Stolica Polski jet idealnym miejscem, by powstał na jej te-
renie Instytut Ekumeniczny będący Ośrodkiem Dokumentacji
i Informacji Ekumenicznej, posiadający bibliotekę i czytelnię 
czasopism a zarazem Ogniskiem inicjującym różnorodne dzia-
łania w tym zakresie.

Wszystkie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej, jak i Kościół katolicki, są w posiadaniu cennych do-
kumentów, które trzeba „zachować i uczynić żywymi”, według 
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ulubionej dewizy mego francuskiego Profesora i Przyjaciela
ks. Charles’a Molette: „servata tradere viva”, począwszy od 
bogatej spuścizny Biskupa Władysława Miziołka, której duża 
część dotyczy przecież ekumenizmu i dialogu międzyreligij-
nego.

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża bardzo pragną 
wzmocnić obsadę personalną  Ośrodka Ekumenicznego im. 
Jana XXIII „Joannicum, przy kościele św. Marcina, na razie nie 
wydaje się to realne. Pozostają jednak zawsze otwarte dla tych, 
którzy chcieliby spotykać się w laskowskim Domu Rekolekcyj-
nym, dla wzajemnego zbliżenia, braterskiej wymiany i wspólnej 
modlitwy, w poszukiwaniu modelu [może nawet nie jednego 
modelu] przyszłej jedności. 

Dla upamiętnienia stulecia urodzin Siostry Joanny od Jed-
ności ofiarowaliśmy Jej wspólnie „Miniatury Ekumeniczne”, ale 
Ona zasłużyła na coś więcej. Jako duchowa córka matki Elżbie-
ty Czackiej i ks. Władysława Korniłowicza, była „człowiekiem 
wielkich pragnień”. 

W pamiętnym dla Polski roku 1966 [Millennium Chrztu 
Polski] za przyczyną Maryi – Królowej Polski, siostra Joanna 
modliła się słowami: 

„Wzbudzaj wielkie pragnienia, śmiałe inicjatywy. Zapalaj 
nowe, święte energie, dla zrealizowania Twoich Zamiarów, aby-
śmy u progu nowego Tysiąclecia wiary chrześcijańskiej w naszym 
kraju – choćby nam przyszło i cierpieć – odpowiedzieli w porę,
z pełną dojrzałością, współczesnym potrzebom Twego Powszech-
nego Kościoł.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Królowo Polski, módl 
się za nami!”

Warszawa, 10 lipca 2008
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Z  WARSZTATU  TEOLOGA

ks. Alfons Józef Skowronek*

Stres nieodwracalny?

Stres osobisty
„Stres”, słowo, które jeszcze do 

niedawna znane było tylko leka-
rzom i psychologom, dzisiaj jest na 
ustach wszystkich. Dlaczego? Co 
wydarzyło się w ciągu ostatnich 50 
lat? Nurtujący niepokój, przepra-
cowanie, apatia i wyczerpanie (ja 
jestem doszczętnie wypalony – burnt out), stany lęku, depre-
sji, zakłócenia emocjonalne – te słowa słyszeć możemy dzień w 
dzień. Stres rozpanoszył się na wielu płaszczyznach. Cierpią na 
niego nie tylko jednostki; jego ofiarą stać się może cała rodzina. 
Stres daje o sobie znać także w Kościele i w naszych chrześci-
jańskich wspólnotach. Fenomen wyczerpania i bezwładu jest 
obecny zarówno w życiu osobistym jak i w parafiach. Niemal 
codziennie słyszymy utyskiwania typu: „Czy to wszystko jest 
konieczne, czego od nas się żąda?” „Do czego ma służyć ta cała 
sceneria?” „My jesteśmy naprawdę już zmęczeni”. Temu sploto-
wi spraw chcemy się dzisiaj z grubsza przyjrzeć.

Po pierwsze, nie jest tak, jakoby każda ludzka nadaktyw-
ność połączona z przepracowaniem przekształcała się w apatię.

*  Ks. prof. dr hab. – emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.
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Ale nietrudno zaobserwować, że ludzie często snują się po ziemi 
jak wygaszone mary! Tak, jakby ktoś przechadzał się po ulicach
z kościelnym gaśnikiem (na Śląsku popularnie mówi się z „polity-
ką” w ręku) i po drodze gasił wszelki odruch radości. Ludzie prze-
żywają stany impasu. Są zalęknieni, miotają się między jednym
a drugim biegunem rzeczywistości, nie odnajdując wewnętrz-
nego spokoju. Nigdy nie są prawdziwie zadowoleni, odpręże-
ni, nie mają beztroskich wakacji. Po nocach nie sypiają, za dnia 
funkcjonują tylko na połowie obrotów. Stale widzą siebie między 
młotem a kowadłem, biegają od lekarza do psychologa. Bezrobo-
cie, łączenie zakładów pracy, upadłość, likwidacja, nowe słowo
„insolwencja” – samoistny rozpad, bez ingerencji od zewnątrz.
A co najważniejsze: to przecież nie my sami wytwarzamy sytuacje 
stresowe, one na nas spadają bez naszego udziału: fala emaili każ-
dego poranka, rachunki do zapłacenia, które przynosi listonosz. 

Stres w rodzinie 
Na naszych oczach zmieniła się rodzina. Ojcowie coraz częściej 

i co raz więcej siedzą w domu (nie tylko na skutek bezrobocia). Do 
tej pory ojciec w dużym stopniu dystansował się od rodziny: wcze-
snym rankiem wyruszał do pracy, wracał późnym popołudniem 
lub wieczorem. Matka pozostawała przez cały dzień w domu. 
Dzisiaj często pracuje również ona i to na dwa fronty: w domu 
i poza domem! Ale, spieszmy dodać, dzisiejsi ojcowie coraz wię-
cej uczestniczą w pracach domowych, mimo iż ich czas często jest 
bardzo ograniczony (nie rzadko można widzieć, jak pchają wózek 
z dzieckiem). Hierarchiczna subordynacja kobiety męż czyźnie jest 
dzisiaj mniej lub więcej legendarną teorią. Między małżon kami 
istnieje dziś i jest realizowana rzeczywista równość. 

Obserwujemy dzisiaj także znacznie większą wolność w od-
niesieniu do tradycji i zwyczajów. Współczesne małżeństwa żyją 
inaczej niż nasi dziadkowie. Owszem, portrety dziadków prze-
chowywane są z szacun kiem w albumach, ale już więcej nie wi-
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szą w owalnych ramach na ścia nach salonów. Rodzice interesują 
się już nawet mniej stylem życia i bycia swych dzieci. Mało zdaje 
się ich obchodzić to, czy dzieci ich na śladują lub ich nie naśladu-
ją. Odnosimy raczej wrażenie, iż czasem dzieci stają się normą 
dla postępowania rodziców (tak zachowuje się mój syn, moja 
córka – oboje z akademickim wykształceniem).

Kruchość małżeńskiej więzi i cierpienie dzieci 
Obsunięcie się terenu obserwujemy także na linii małżeńskiej 

więzi, która dzisiaj staje się mniej stabilna, a bardziej podatna na 
zagrożenia od zewnątrz, m.in. pewnie i dlatego, że budowana 
jest na uczuciu, a nie wspiera się na fundamencie stabilnej in-
stytucji. Owszem, panuje przeświadczenie, że małżeńskie stadło 
ma opierać się na bazie wzajemnej definitywnej i nienaruszonej 
wierności. Ale wierność ta nie jest dziś elementem dla małżeń-
stwa pierwszorzędnym. Istotny zdaje się być tylko fakt, że „my 
się kochamy”. Wiele małżeństw żyje dzisiaj niesionych na emo-
cjonalnej fali miłości. Trwanie współżycia ze sobą mężczyzny 
i kobiety nie tworzy linii ciągłej, która ich losy zabezpiecza jak 
dobrze wybrukowana droga, lecz jest raczej poruszaniem się po 
niezliczonych chwiejących się płytach, z których niejedna nie 
wytrzymuje już żadnego ciężaru i pęka.

Stres w rodzinach przybiera szczególną formę tam, gdzie są 
dzieci i mieszkają tylko z matką, nie mając u swego boku ojca. 
Po rozwodzie dzieci najczęściej przyznawane są matce, podczas 
gdy kontakty z ojcem ulegają radykalnemu rozluźnieniu. Staje 
się to tym więcej oczywiste w wypadku zawarcia drugiego mał-
żeństwa lub kiedy kobieta jest izolowana. Więź między ojcem
i dzieckiem wtedy słabnie, jest niestała i niepewna. Dzieci bardzo 
na tym tracą, albowiem ojcostwo to nie tylko sam afekt; ojciec 
jest nieodzowny w procesie wychowania i społecznej integracji 
dzieci. Rola ojca funkcjonuje przede wszystkim jako podstawo-
wy symbol rzeczywistości i prawa. Wszystko to wypełnia dzieci 
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stresem i rodzi w nich poczucie opuszczenia. Pewnie, że rola 
ojca może być niekiedy zastąpiona przez matkę; w tym wypadku 
ma jednak miejsce kumulacja i pomieszanie ról. Kiedy bowiem 
matka chce występować w roli ojca, zawsze będzie ją pełniła na 
sposób macierzyński. 

Nie ma innego modelu współżycia z sobą ludzi, jak tylko ro-
dzina. Bóg tak to sprawił od Adama i Ewy, że będzie ich dwoje 
i więcej. Żadne wolne związki, żadne rodziny homoseksualne; 
dwaj panowie lub dwie panie: jedno gra rolę męża, a drugie pró-
buje pełnić obowiązki żony – nawet zabiegają o adop cję dzieci
i zalegalizowanie swych homoseksualnych wspólnot, jako mał-
żeństw. Biada takiemu osieroconemu dziecku, które przekaza-
ne zostanie do adopcji „małżeństwu homoseksualnemu”! 

Stres duchowy – Powstawanie pustki 
Stres duchowy nie od razu ukazuje swe naturalne oblicze. 

Najpierw pojawiają się symptomy: człowiek jest duchowo wy-
czerpany. Dokonuje się to często bez rozgłosu: nigdy człowiek 
Boga ani nie odrzucił ani Go nie opuścił, a już na pewno nie 
wyrzekał się wiary. Wszystko bladło dys kretnie, jak roślina
w jamie pozbawiona słonecznego światła. 

Bóg oddalił się z naszego życia bezszelestnie, jakby odszedł na 
pal cach. Wymknął się nam, gdy człowiek tego właściwie nawet nie 
chciał; ale też tenże człowiek nie wykonał żadnego kroku, aby Go za-
trzymać. „Zgubiłem Pana!”, wyznaje pewnego pięknego dnia. I sam 
się dziwi, że przez tak długi czas wcale mu Jego nie brakowało. Prze-
ciwnie, wszyst ko toczyło się dalej w starym trybie – bez Niego. 

Ale oto powstawać zaczęło, zrazu zamglone, wrażenie pew-
nej niesa mowitości, jakiejś pustki. Na scenę wkroczył stres
w przygnębiającym kształcie: „nagle poczułem się całkowicie 
wyobcowany, nie mam, z kim podyskutować, użalić się czy za-
dać jakieś pytanie”. Nie ma już Boga, nie ma Jezusa, nie ma świę-
tych. Co robić, kiedy człek przyciśnięty zo staje do ściany, skon-
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frontowany z chorobą albo ze śmiercią umiłowanej osoby? Czy 
pójść na pogrzeb i po prostu odwrócić kartę? Osoba ta mo że bez 
wątpienia powstać z martwych, mówi się, ale... Ale co będzie, 
kiedy w grę będę wchodził sam osobiście, kiedy choroba zmoże 
mnie lub sam stanę u wrót śmierci? 

Pytania dotyczące wiary, tłumione i wygaszane, wypływają 
od czasu do czasu na powierzchnię i to akurat wtedy, gdy nasze 
wzburzone życie płynie sobie mimo w rytmie raczej spokojnym. 
Wątpliwości i próżnia jawią się jednak na planie od nowa; „Czy 
to wszystko, w co wierzyłem i czym żyłem, nie było mirażem 
pustyni? Fata Morgana? Człowiek wierzył, że dotarł do oazy, ale 
jeżeli nie znalazł tam nic do picia? Czy opowiadania o cudach 
zasługują na wiarę? Co jest mitem, a co prawdą? Snem albo rze-
czywistością? Czy wszystko można wyjaśnić w sposób tak pro-
sty?” Nauka często jaskrawo i nawet brutalnie zawęża granice 
wiary. Nareszcie przebudziliśmy się.

Jakkolwiek byśmy nie wyjaśniali otaczającej nas rzeczywisto-
ści, w głębi serca nadal pozostanie osad niedosytu, nieusuwalne 
złogi różnych form stresu, zmęczenia życiem, a nawet stany de-
presji aż do demencji. 

Nas interesuje jednak religijny, duszpasterski aspekt tej pro-
blematyki.

Zasmucenie u wierzących
Źródło stresu, apatii i niepokoju dotyka nas dziś głębiej niż 

ludzi poprzedniego pokolenia. Jest czymś więcej od zwyczajnej 
chandry lub psychicznego zmęczenia. Rodzi się bowiem w na-
szym „ja”. Wiele stresów bierze swój początek w problemach nie-
rozwiązanych, a związanych z przeżywaniem konkretnej animo-
zji, urazy. Są to stany łączące się z pytaniami typu: „jak?”, „w jaki 
sposób?”, „jak ja mogę żyć?”, „jak lepiej i owocniej pracować?”, 
„jak być szczęśliwym w rodzinie?”. Po znalezieniu odpowiedzi 
na owo „jak?”, i „w jaki sposób?”, melduje się do głosu natych-
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miast trzecie pytanie, które brzmi: „dlaczego?”. Jest to pytanie, 
które odnosi się również do niewierzącego. Odpowiadając na 
nie, zastosować można unik i zripostować wskazaniem na nar-
kotyki, alkohol, aż po zbytnie przeciążenie pracą. W ten sposób 
pytanie „dlaczego?”, nie doczekawszy się sensownej odpowiedzi, 
zostaje jednak zablokowane, ale tylko dorywczo, gdyż pewnego 
pogodnego dnia wy buchnie z nieokiełznaną siłą. 

Są ludzie, którzy pytanie „dlaczego” wykreślają ze słownika. 
Tak jak by do uleczenia choroby wystarczała deklaracja, że cho-
roba nie istnieje. Lecz wyrugowane pytanie powraca bumeran-
giem. Powstaje stres i udręczenie i to jako stany permanentne. 
Pytania „dlaczego” nie wyeli minuje żaden zabieg anestezyjny; 
oścień niedomogi pozostaje i drąży zaatakowaną tkankę. U wie-
lu chrześcijan wiara wyparowała: już nie wiele zdaje się im mó-
wić. Zanik smaku nadprzyrodzoności powstaje nie tylko u zwy-
kłych chrześcijan, dotknąć może nawet tych, którzy rady kalnie 
zaangażowali się w dzieło głoszenia Ewangelii (przed kilku mie-
siącami polska prasa rozpisywała się o odchodzeniu wielu księ-
ży od kapłaństwa). Ludzie ci, ni stąd ni zowąd, znaleźli się na 
duchowej i emo cjonalnej pustyni. 

Uznać apatię 
To swego rodzaju omdlenie zaczyna z wolna ogarniać masy 

wierzą cych, staje się w chrześcijaństwie problemem społecznym. 
Może i my spotykamy się z wypowiedziami typu: „W istocie rze-
czy, dlaczego wie rzyć i modlić się?”, „Ja dużo pracuję, a to też 
przecież modlitwa. Praco wać dla drugich, czy to nie znaczy ich 
kochać?”, „Zgoda! Zdarza się, że się modlę w biegu albo w sa-
mochodzie”, „Później będę więcej się mo dlił! Gdy przejdę w stan 
spoczynku. Wtedy będę miał czas”, „Gdybym miał dobrą parafię, 
dobra wspólnotę lub dobrego kapłana, modliłbym się więcej”.

U drugich chodzi o inną jeszcze sprawę, znajdują się w stanie 
tzw. no cy mistycznej. Bóg sobie poszedł. „Ciemna Noc” Matki 
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Teresy z Kal kuty zaskoczyła w ostatnich miesiącach wielu chrze-
ścijan. A tymcza sem w żywotach świętych Pańskich stan modli-
tewnej posuchy jest sprawą normalną. Bóg wystawia swoich na 
próbę, a jeszcze więcej tych, których niejako preferuje.              

Co robić?
Zanim do gry wprowadzimy pojęcie Boga, przypatrzmy się 

kryzysowi, jaki ogarnia wielu ludzi w wieku pełnej dojrzałości, oko-
ło 40 roku życia. Psychologia mówi tu o „kryzysie średniowiecza”. 
Z rykiem wdziera się w ludzkie życie „demon środka”. Człowiek 
wszystko już osiągnął, wykształcenie, założył rodzinę, renomowa-
ną pozycję społeczną, uznanie. I nagle zgrzyt. Oto czegoś jeszcze 
zaczyna mu brakować. Życie wypracowało tu określoną strategicz-
ną terapię, m.in. zmiana miejsca pracy, w szczególnych kraksach 
nawet zmiana zawodu. W płaszczyźnie religijnej manewr taki nie 
jest możliwy; Krzyża z drogi życia usunąć się nie da, ponieważ w 
chrześcijaństwie krzyż stał się źródłem nowej, żyznej płodności.

Dorzućmy tu jeszcze wspomnienie z lat 60/70. W tych poso-
borowych latach przewalił się przez Kościół żywiołowy huragan. 
Nieszczęścia sypały się jak z puszki Pandory: kryzys moralny, 
kryzys instytucji, kryzys wiary, raptowny spadek liczby kapłań-
skich powołań, szykany ze strony progresistów i konserwaty-
stów wewnątrz Kościoła. U wielu księży ten wielki kryzys zbiegł 
się z ich kryzysem osobistym, psychologicznie zrozumiałym,
a ciągnie się on po dziś dzień. Z tym przesileniem stowarzyszył 
się stres ogarniający całość ich kapłańskiej egzystencji; duchowy 
niedosyt lub przesyt, co na jedno wychodzi: apatia wyzwolona 
faktem, że soborowa reforma zatrzymała się w połowie drogi. 
Wyjścia z impasu wielu księży szukać zaczęło w poradniach 
psychologicznych i psychiatrycznych. Czy aby księża zrozumieli
i uchwycili sens owego kryzysu? Czy rozwiązaniem było rzeczy-
wiście zawołanie: „Zawróćcie statek! Róbcie inne rzeczy! Albo 
pracujcie w innej branży, z większym powodzeniem”. 
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Czy nasi księża dostrzegali wówczas szansę, że w zaistniałym 
kryzysie kryć się mógł dynamiczny apel wzywający do ducho-
wego zrywu, do wewnętrznego dojrzewania? Jeżeli tak się nie 
stało, wtedy prawdziwy owoc kryzysu nie miał szans na dojrze-
wanie i rozwój. Techniczne środki psychologiczne ostatecznie 
nie wyprowadza ły parowca na wody bardziej spokojne. 

Starożytni ojcowie byli przekonani, iż do przezwyciężenia róż-
nych form apatii pomoc musi nadejść od zewnątrz. Nie chodzi tu 
o jakiś tryb doradztwa w technicznym znaczeniu tego słowa. Mie-
li oni do dyspozy cji męża, zwanego abba, czyli ojca duchownego, 
który pełnił rolę swego rodzaju psychologa; zdawał on sobie jed-
nak dokładnie sprawę, że prawdziwym duchowym terapeutą jest 
sam Bóg. Zło gnieździ się zawsze znacznie głębiej niż w duszy. Jest 
zakorzenione w duchu, naj subtelniejszym punkcie naszej ludzkiej 
egzystencji. Nasze czasy cechu je dotkliwy brak duchowych prze-
wodników, którzy byliby kapłanami konsekrowanymi dla forma-
cji świeckich. Ta kościelna misja nie musi być zarezerwowana dla 
posługi osób ordynowanych, pełnić ją mogą doświadczeni i gor-
liwi wierni. „Abba” rzadko bywał kapłanem. Pod stawową regułą 
dla duchowej posuchy jest otwarcie przed duchownym ojcem, 
mistrzem życia duchowego. Izolowanie się jest niebezpieczne. 

Modlitwa dziękczynienia i pokora 
Do wydostania się z duchowej apatii prowadzi szereg dróg. 

Apatia i znużenie nie są złem samym w sobie, lecz są symptomami 
określonego schorzenia, które należy leczyć. U podłoża kryzysu 
nie tkwi ogólnie i przede wszystkim ludzka wina; u dzieła często 
jest Bóg, który człowie ka doświadcza, wystawiając go na „próbę” 
właśnie poprzez apatię i niedobór duchowego żaru, co prowadzić 
może do stanów rozpaczy i zimowego wychłodzenia duszy, Bóg 
może chcieć nas wyswobodzić od siebie-samych, rozbić dokuczli-
wy kaftan, jaki niejednokrotnie człowiek sam sobie nakłada. Pra-
gnie, być może, abyśmy w naszym życiu stworzyli Jemu miejsce 



80

centralne, ponad nasze osobiste „ja”. Boski ten Rzeźbiarz ścina 
zbyteczne elementy marmuru dla utworzenia z masywnego blo-
ku czystej formy.

W dążeniu do tego stanu pierwszym środkiem jest wytrwała 
modlitwa dla wykształcenia serca, które jest „ogołocone”. Stanąć 
przed Panem z pustymi rękami. Albowiem modlić się, znaczy 
właśnie otworzyć nasze serce dla innego Mistrza; rozluźnić się 
na przechwycenie przez Boga.

Serce jest bowiem przede wszystkim Jego mieszkaniem, a nie 
naszym. W naszej kulturze post – chrześcijańskiego Zachodu mo-
dlitwa stanowi nie podejrzaną terapię, a jedyne solidne ogniwo, 
które na powrót złączyć może z sobą przeszłość i czasy obecne.
W Kościele zmieniać się może wiele rzeczy, w duszpasterstwie czy 
w formach życia duchowego, wartością trwałą i niezmienną pozo-
stanie modlitwa; przede wszystkim wysokiego lotu modlitwa bez-
pretensjonalna: modlitwa pochwalna i dziękczynna. Albowiem 
taka modlitwa pozwala nam przejść od wnętrza na zewnątrz: de-
centralizuje nas. Pewnie i modlitwa błagalna kieruje nas na równi 
ku Bogu, lecz obraca się jeszcze zawsze wokół nas samych.

Fundamentalną postawą człowieka jest również pokora. Al-
bowiem apatia może mieć jeszcze inne przyczyny. Zbyt często 
koncentrujemy uwagę na sobie samych i to w tych sprawach, któ-
re powinniśmy i możemy realizować. Jak wiele zadań zaczynamy 
od zaimka osobowego „ja”: ja się modlę, ja pracuję, ja kocham, 
(zaimek osobowy ja w języku angielskim pisze się przez duże J). 
Natomiast nasze działanie często ogranicza negacja faktu pryma-
tu łaski. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie”, mówi Jezus.

I na sam koniec: wewnętrzna oschłość i apatia ożywiają
w nas na nowo naszą obumarłą potrzebę miłosierdzia. My bar-
dziej potrzebujemy Boga, który mówi do nas: „Ja ci przebaczam”, 
niż Boga, który deklaruje: „Postąpiłeś dobrze”. Pawłowe słowo: 
„Sprawiedliwy żyje z wiary”, możemy sparafrazować i powie-
dzieć: „Sprawiedliwy żyje z miłosierdzia”.  
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SESJA  SIERPNIOWA

ks. Janusz Tarnowski*

Widzieć dobro w każdym człowieku
(Homilia podczas Mszy św. rozpoczynającej Sesję Sierpniową)

Jaki może mieć sens dzisiejsza ewangelia dla nauczyciela – wy-
chowawcy? Pomyślałem, że zamiast mówić o męczeństwie 

Jana Chrzciciela, pozwólcie, że dokonam pewnego paradoksu. 
Poproszę o chwilę uwagi wobec kata, jakim był Herod.

Nigdy uczeń nie powinien być katem dla nauczyciela, ale 
czasem tak bywa, że mamy takich „herodków” w klasie, po-

29 sierpnia w Laskach odbyła się Sesja Pedagogiczna dla 
pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Temat wiodą-
cy: „Od pedagogicznych dylematów do świętości”. Po Mszy św.
w sali Domu Dziewcząt wygłoszone zostały dwa wykłady:
księdza profesora Janusza Tarnowskiego – „Jak wychowywać 
przez dylematy” oraz s. Alberty Chorążyczewskiej – „W kie-
runku świętości Matki Elżbiety Róży Czackiej”.

Pierwszy z ww. tematów drukujemy w bieżącym numerze 
„Lasek”, natomiast drugi opublikujemy w nastepnym numerze 
naszego czasopisma.

(redakcja)

*  Ks. prof. dr hab. – emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.
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tem okazują się oni dobrymi, 
zacnymi ludźmi, przewyższa-
jącymi nieraz nauczyciela.

Jak ksiądz rektor – mój 
uczeń – wspomniał, pewno były 
też cechy dodatnie u Heroda. 
Był rozgniewany na Jana, bo ten 
wypomniał mu cudzołóstwo,
a przy tym szanował go. Szano-
wał i słuchał chętnie tego, który 
wytykał mu winę. 

Jakie to ważne: słuchał chęt-
nie człowieka, który w pewnym 
sensie był jego wrogiem. 

Wreszcie trzeci moment, 
też pozytywny, zasmucił się bardzo, gdy przyszło mu dotrzymać 
przysięgi złożonej dziewczynie. W pewnym sensie był uczci-
wym człowiekiem, skoro przysiągł; z bólem, ze wstydem pew-
nym, wypełnił to.

To się rzadko spotyka, żeby w homilii chwalić Heroda.
W każdym człowieku, to jest zadanie nasze jako pedago-

gów, szukamy dobra. Ktokolwiek to będzie, jakikolwiek on bę-
dzie. W tym roku mamy coś do wykonania: szukamy dobra
w każdym, choćby najbardziej uciążliwym uczniu czy uczen-
nicy. To piękne zadanie do wykonania. Spotykamy się, aby się 
tego uczyć. 

Życzę więc wszystkim i życzę sobie, abyśmy umieli widzieć 
dobro w każdym człowieku, cieszyć się tym dobrem i pomagać 
sobie. A swoje wady, trudy i cierpienia ofiarować Panu.

Jesteśmy tu po to, aby na początku roku szkolnego złożyć
z siebie ofiarę. Ofiarę nie przykrą, ale ofiarę miłości. 

Tego wam kochani i sobie życzę. Amen. 
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ks. Janusz Tarnowski 

Jak wychowywać przez dylematy?

Rozpoczęliśmy dzisiaj – 29 sierpnia – inauguracyjną mszą 
św. nowy rok szkolny jako wychowawcy dzieci i młodzieży: 
Ewangelia, którą słyszeliśmy – zgodnie z kalendarzem liturgicz-
nym na wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela – zawie-
rała tragiczny opis jego śmierci. Tak się dziwnie złożyło, że ten 
właśnie fakt stanowił (niezamierzone!) nawiązanie do naszych 
dzisiejszych rozważań: wychowania przez dylematy. Bowiem 
negatywny bohater ewangelii, Herod, stanął właśnie przed tra-
gicznym dylematem. Do tego faktu jeszcze powrócę. Najpierw 
jednak zastanówmy się nad przydatną do naszych rozważań ter-
minologią.

DIALOG – KLUCZ DO WYCHOWANIA
Czym jest właściwie wychowanie? Określeń tego tak ważne-

go terminu jest bardzo wiele. Autorami różniących się od siebie 
definicji byli m.in. Heliodor Muszyński, Elżbieta Sujak, Bogdan 
Suchodolski, Robert Toporkiewicz, Stefan Kanowski.1) Najbar-
dziej właściwe wydaje się sformułowanie Klausa Schallera, pro-
fesora uniwersytetu w niemieckim Bochum. Według niego wy-
chowanie to „sposoby i procesy, które istocie ludzkiej pozwalają 
się odnaleźć w swoim człowieczeństwie”. Przeprowadziłem kry-
tyczną analizę tej definicji i zaproponowałem – zachowując jej 
istotny sens – następujące sformułowanie pojęcia wychowania: 
jest to całokształt sposobów i procesów pomagających istocie 
ludzkiej, zwłaszcza przez interakcję, urzeczywistniać i rozwijać 
swoje człowieczeństwo.

Dodam jeszcze, że przez interakcję rozumiem dialog mię-
dzy wychowankiem a wychowawcą. Jeżeli pod uwagę weźmie-
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my wychowanie chrześcijańskie, to „człowieczeństwo” jako cel 
i pełnię rozwoju obu partnerów procesu edukacyjnego wyraża 
Ten, o którym namiestnik rzymski powiedział: „Oto człowiek” 
(J 19,5) 2

Należałoby jeszcze określić używany często, nieraz nieod-
powiednio, termin „dialog”. Proponuję odróżnić trzy jego for-
my: metodę, proces i postawę. Metoda to sposób komunikacji, 
w której poszczególne osoby dążą do wzajemnego zrozumie-
nia (element intelektualny), zbliżenia (element emocjonalny)
i w miarę możności do współdziałania (element prakseolo-
giczny). Proces zaś dialogu zachodzi wtedy, jeśli chociażby 
jeden z elementów zawarty w metodzie został urzeczywist-
niony. Postawa natomiast dialogu to gotowość otwierania się 
na rozumienie, zbliżenie i choćby w jakimś stopniu – współ-
działanie.3

W jakim więc znaczeniu można by nazwać dialog „kluczem” 
do wychowania? Otóż jeśli istotnym celem wszelkiej działalności 
edukacyjnej jest urzeczywistnienie i rozwój człowieczeństwa, to 
nasuwa się wniosek, że zarówno wychowawca jak wychowanek, 
każdy z nich jest przede wszystkim człowiekiem bez względu na 
różniący ich wiek, czy odmienną pozycję społeczną. Zatem fun-
damentem, właśnie kluczem procesu pedagogicznego jest połą-
czenie ich wzajemnie postawą dialogu. Nasuwa się teraz pytanie, 
od czego rozpoczynać działanie wychowawcze ukierunkowane 
na dialog i jak je prowadzić?

WARTOŚCI CZY SWOBODNA DYSKUSJA?
Proponuję nawiązanie do problematyki powiązanej z na-

uczaniem etyki. Każdy bowiem wychowawca, jeśli jest na-
uczycielem jakiegokolwiek przedmiotu, powinien zmierzyć się
z problemem, jak należy postępować w codziennym życiu. Dla-
tego odwołam się do polemiki, która obecnie ma miejsce pomię-
dzy profesorem etyki Uniwersytetu Warszawskiego, Magdaleną 
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Środą, oraz Antonim Domaniewskim, autorem książki „Homo 
homini. Mały traktat etyczny”. Dołączył się do niej ostatnio 
Adam Kalbarczyk, dyrektor Prywatnego Gimnazjum, adiunkt
w IFP lubelskiego UMCS w artykule („Ucz się etyki w słodkich 
okowach” Gaz. Wyb. 6 IX 2008 r.) Wymienieni autorzy różnią 
się między sobą w ocenie obowiązującej obecnie perspektywy 
dla licealistów: wyboru nauki religii lub etyki jako przedmio-
tu nauczania. Domaniewski („Gdzie podziały się wartości? Gaz. 
Wyb. 8 VIII 2008 r.) uważa przeciwstawienie: religia – etyka za 
„pomysł poroniony”, dwaj inni cytowani autorzy są odmienne-
go zdania. Pominę istotę tego sporu, odnosząc się jedynie do 
problemu metodycznego, który został poruszony w powyższej 
polemice, ponieważ będzie to bardziej przydatne dla naszej pra-
cy wychowawczej.

Otóż Magdalena Środa kładzie nacisk na „swobodną dysku-
sję” (Etyczna rewolucja w szkołach? Gaz. Wyb. 23 VII 2008 r.),
natomiast Antoni Domaniewski uważa za bardziej istotne prze-
kazanie uczniom norm etycznych (Gdzie się podziały wartości? 
Gaz. Wyb. 8 VIII 2008 r.). Należałoby jeszcze zacytować jedną 
wypowiedź wspomnianej wyżej autorki, zatytułowaną: Czym 
jest wolność i godność. Etyka w szkole. Środa odpowiada Doma-
niewskiemu (Gaz. Wyb. 12 VIII 2008 r.). W tym artykule znajdu-
je się stwierdzenie, że „wartości”, na których priorytet wskazuje 
dyskutant, mogą być rozumiane przeciwstawnie i to właśnie po-
winno być przedmiotem dyskusji. 

Jakie wnioski praktyczne można wyciągnąć z zaznaczonej tu 
ogólnie polemiki? Wydaje się, że punktem wyjścia w etycznych 
rozważaniach nie tyle mają być normy etyczne, co raczej ob-
serwacje i przeświadczenia naszych uczniów, a potem dopiero 
będzie czas na odkrywanie przez nich głęboko przemyślanych 
zasad postępowania w życiu. Nasuwa się wszelako niebezpie-
czeństwo chaotyczności uczniowskiej „swobodnej” dyskusji.
Jak temu zaradzić?
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OD KONKRETU PRZEZ DYLEMAT KU PRAWDZIE
Pierwszeństwo w kształtowaniu postaw etycznych należa-

łoby rzeczywiście oddać naszym wychowankom jako tym, któ-
rzy dostarczą nam „tworzywa tematycznego”. Ich obserwacje
i zdarzenia życiowe mogą stanowić cenny materiał do wspól-
nych rozważań. Trzeba tylko, aby byli przeświadczeni, że wy-
chowawca jest zawsze gotów do szczerej rozmowy, ciekaw tych 
zwierzeń, cierpliwie nastawiony na słuchanie oraz szanujący 
uczniowską ocenę rzeczywistości. Materiałem takich otwartych, 
przyjacielskich rozmów powinny być fakty konkretne, zasłysza-
ne u znajomych opinie, lektura książek, informacje medialne, 
krótko mówiąc – rozmowy o życiu.

Następnym etapem wspólnych rozważań będzie ewentualne 
przeciwstawienie się opinii poszczególnych osób rozmawiają-
cych. Trzeba jednak czuwać, by nikt nie przerywał drugiemu, 
choćby jego myśli wydały się komuś nawet absurdalne. Byłoby 
bardzo pożądane wyłonienie się wśród zebranych stanowisk 
krańcowych. W ten naturalny sposób powstałby uczniowski 
– nie narzucony, lecz „podchwycony” przez wychowawcę –
DYLEMAT.

Termin ten pochodzi z języka greckiego od słowa „dilem-
ma” („dis” – „dwa razy” i „lambano” – „biorę”), a w sensie 
przenośnym oznacza kłopotliwą sytuację, w której pojawia się 
konieczność wyboru między dwoma przykrymi ewentualno-
ściami.4)

Nasuwają się trzy metody rozwiązań: 1) przyjąć pierwsze
z dwu proponowanych rozwiązań; 2) uznać słuszność drugiego, 
które jest pierwszemu przeciwstawne; 3) odnaleźć w pierwszym 
i drugim elementy słuszne, prawdziwe, ale unikając skrajności, 
zdecydować się na trzecie, łączące oba, jednak w inny, nowy 
sposób. Takie rozwiązanie nazwijmy mądrościowym, co według 
profesora Stefana Swieżawskiego „poza miłością ... jest... naj-
większym skarbem człowieka, zresztą równie ważnym”. 5
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 Dodam przy okazji, że w swoim artykule z 23 lipca 2008 r.
Magdalena Środa pomyliła się, przypisując Kantowi zalecenie: 
(„Sapere aude” – „odważ się myśleć”), podczas gdy są to słowa 
Horacego i znaczą coś innego: „Miej odwagę być mądrym”.6

Na czym polega owa mądrość? Wróćmy do cytowanej na 
początku naszych rozważań rozmowy Mistrza z namiestnikiem 
rzymskim, które mogą wskazywać – jak sądzę – rozwój czło-
wieczeństwa jako cel dialogu w wychowaniu chrześcijańskim. 
Pewnego rodzaju dylematem była bowiem wówczas pozycja 
króla, rozumiana inaczej przez Piłata, co wytknął mu Pan, jako 
opartą na przemocy (... „słudzy moi biliby się...”), podczas gdy 
polega raczej na tym, „aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 36-37). Tak więc ce-
lem naszych ujętych dylematycznie rozmów jest zbliżanie się do 
prawdy, której pełnią jest Ten, który powiedział: „Ja jestem dro-
gą, prawdą i życiem” (J 14,6).

WYDOBYWAĆ RZECZY NOWE I STARE
Leży przede mną „rzecz stara”, książka wydana w roku aka-

demickim 1956/57, a więc ponad pół wieku temu. Autorami tej 
pracy zbiorowej, którą wówczas kierowałem, byli studenci IV
i V roku Metropolitalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie.

Można jej przypisać potrójną rolę: a) dokumentu, b) pod-
ręcznika oraz c) inspiracji.

a) „Dylematy” są więc dokumentem. Zostały wydrukowane 
na lichym papierze, metodą powielaczową, jako wydawnictwo 
nielegalne. W tym bowiem okresie żadna książka nie mogła się 
ukazać bez kontroli i zgody odpowiedniego urzędu władzy lu-
dowej. Na takie zaś przyzwolenie podręcznik do nauki religii nie 
mógł liczyć. W tej sytuacji odpowiedzialni za wydanie „Dylema-
tów” ponieśli odpowiednie konsekwencje. O stopniu podejrzli-
wości władzy świadczy, że nawet okładka broszury wydała się 
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politycznie niebezpieczna. Przedstawiłem kilka lat temu wątpli-
wości, zastrzeżenia oraz sankcje, jakie spotkały „winowajców”.

Dokładniej opisuję tę procedurę w książce „Tele-Salomon 
radzi szukającym prawdy”:

W roku 1959 otrzymałem wezwanie do warszawskiego Pała-
cu Mostowskich, gdzie mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Na wezwaniu było wydrukowane: „w charakterze świadka”. 
Każdego wezwanego tak zazwyczaj określano, ale „świadkowie” 
nieraz byli zatrzymywani na kilka tygodni, miesięcy albo nawet 
jeszcze dłużej. Idąc więc do Pałacu Mostowskich, trzeba było być 
przygotowanym na wszystko. „Ubek”, przed którym stanąłem, 
miał w ręku egzemplarz „Dylematów etycznych”, pracy zbiorowej 
alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego wydanej
w roku akademickim 1956/57. Książka ta, licząca 188 stron, od-
bita była prymitywnym, domowym sposobem na kiepskiej jakości 
papierze. Tak wyglądały wtedy druki powielaczowe ukazujące się 
bez cenzury i zgody Władz Państwowych.

Mój rozmówca zarzucił mi, że książka wydana została niele-
galnie, a za to grożą odpowiednie kary. Ale jego partyjną czujność 
obudził jeszcze pewien szczegół: oto na okładce „Dylematów” zo-
stały przedstawione dwa walczące ze sobą koguty.

− Co to może znaczyć? – zapytał.
Wytłumaczyłem, że jest to symbol osób zażarcie dyskutujących. 

Dylemat bowiem zmierza do przedstawienia dwu przeciwstaw-
nych sobie rozwiązań jakiegoś problemu. Katecheta prowadzący 
dyskusję ma więc, (w sensie pozytywnym), „skłócić” uczniów i po-
móc im w odnalezieniu właściwego rozwiązania.

Nie przekonałem jednak mego rozmówcy. W rysunku na 
okładce dostrzegł on zamaskowany podtekst polityczny: zachętę 
dla kleru, aby walczył z władzą ludową.

− Przecież to obrazek wzięty z życia – powiedziałem. Czy 
pan nigdy nie widział walki kogutów na wiejskim podwórku?
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− Wcale sprawa nie wygląda tak niewinnie – stwierdził 
dociekliwy urzędnik. Przecież jeden kogut jest na czarnym polu, 
drugi na czerwonym. I ten z tła czarnego atakuje. Cel jest jasny: 
chodzi o skłócenie „czarnych” (duchowieństwa) z „czerwonymi” 
(władzą ludową).

Rozmowa się przedłużała. Wyczułem, że nie ma mowy o prze-
konaniu mego interlokutora. Zakończył on oskarżeniem, abym nie 
próbował zwalczać jedynego korzystnego ustroju dla Polski przy 
pomocy podstępnych rysunków. Nie jesteśmy naiwni – powiedział 
– i nie pozwolimy, aby straszyć nas jakimiś kogutami.

Skończyło się to dla mnie surowym upomnieniem i sankcjami: 
m.in. wieloletnim zakazem wydawania publikacji książkowych
i opóźnieniem (1972-1982) druku rozprawy habilitacyjnej. Inaczej 
przedstawiała się sprawa ks. Tadeusza Karolaka, który w pierw-
szym roku swego kapłaństwa przesiedział 5 miesięcy w więzieniu: 
początkowo w Pałacu Mostowskich, a potem na Mokotowie.7)

b) „Dylematy” mają charakter podręcznika. Zawierają bo-
wiem zapis 30 propozycji dyskusyjnych z podaniem problemu
w oparciu o literaturę, film i zdarzenia wzięte z codziennego 
życia. Przedstawione zostały przeciwstawne opinie autorów 
oraz propozycja właściwej odpowiedzi, która nie zobowiązuje 
– oczywiście – czytelników.

Oto dylemat IV (s. 30, z książki „Dylematy...”)

IV. Krew na uczcie
„... Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła cór-

ka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod 
przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi.

A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę: «Daj mi 
– rzekła – tu na misie głowę Jana Chrzciciela». Zasmucił się król. 
Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej 
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dać. Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przynie-
siono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ona zaniosła ją 
swojej matce”

(Mt. 14, 6-11)

PROBLEM
Czy Herod zobowiązany był dotrzymać przysięgi?

POSTAWIENIE DYLEMATU
1. Wydaje się, że TAK, ponieważ:
  a)  obiecał dać wszystko, o cokolwiek by był poproszony.

W zakres tego „cokolwiek” wchodzi i ten wypadek: ścięcie 
Jana Chrzciciela.

   b) przysięgi należy dotrzymać.
2. Wydaje się, że NIE, ponieważ:
   a) Herod nie przewidywał, że taka będzie prośba.
   b) Jan Chrzciciel nie zasługiwał na śmierć.

ROZWIĄZANIE
Przysięga na rzecz złą nie obowiązuje. Zamordowanie czło-

wieka niewinnego, a nawet świętego, jakim był Jan Chrzciciel, 
było rzeczą niegodziwą. Nieroztropnie było w ogóle spełnienie 
„czegokolwiek”, czego ktoś zażąda. Ale nawet wtedy pod słowem 
„czegokolwiek” należy rozumieć to, co nie będzie złe i przeciwne 
woli Boga. Lekkomyślne składanie przysięgi, zwłaszcza pod wpły-
wem chwilowych impulsów, nigdy nie powinno mieć miejsca.

Jak wspomniałem na początku naszego spotkania, tak się 
ciekawie złożyło, że na liturgiczne wspomnienie męczeństwa
św. Jana Chrzciciela takie właśnie zdarzenie (chociaż w innej 
Ewangelii: Mk 6, 17-29) zostało w „Dylematach” przedstawione. 
W mej homilii wyciągnąłem z tego opisu – może zaskakujące 
– wnioski pedagogiczne.
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Powiedziałem mianowicie, że negatywna postać Heroda nie 
była jednak pozbawiona cech pozytywnych. Otóż, mimo że Jan 
Chrzciciel zarzucał mu winę cudzołóstwa, Herod uznawał go: 
„jako męża prawego i świętego i brał go w obronę... chętnie go 
słuchał... bardzo zasmucił się...”, gdy miał spełnić lekkomyślnie 
wypowiedzianą przysięgę. (Mk 20-26)

Zaznaczyłem po odczytaniu Ewangelii, że także nieraz uczeń, 
wychowanek, może stanowić dla nas „żywy dylemat”: wydawać 
się istotą pełną wad, warto jednak odkryć w nim utajone dobro
i pomóc, aby dzięki łasce Bożej zostało to docenione.

c) Trzecią wartością „Dylematów” jest inspiracja pedago-
giczna. Nie zestarzały się one bowiem, mimo znacznego upływu 
czasu, jaki minął od ich wydania. Uczą one mianowicie myśle-
nia krytycznego, ożywiają społeczność uczniowską tak często 
bierną i znudzoną „podawaniem do zapamiętania” materiału 
lekcyjnego. Można nie tylko przedstawić i do dyskusji poddać 
wiele jakże niekiedy nadal aktualnych z zaprezentowanych tutaj 
30 dylematów, ale inspirować uczniów do samodzielnego two-
rzenia innych tematów ujętych dylematycznie.

W przygotowaniu do druku znajduje się nowy zbiór dy-
lematów. Były one omawiane na spotkaniach dyskusyjnych
w roku 2007/8 po mszy św. (kaplica Matki Bożej Częstochow-
skiej w Warszawie) rozpoczynającej się o 8 rano w każdą pierw-
szą niedzielę miesiąca. Tematy: Kara śmierci: za czy przeciw? 
Więzienie: kara czy reedukacja? Pedagogika biała czy czarna? 
Ufać sobie-ludziom-Bogu? Polska kraj religijnych czy wierzą-
cych? Fundamentalizm-liberalizm-tolerancja? Kościół święty 
czy grzeszny? Dialog czy dystans? 

Te problemy mają stanowić treść VI tomu serii JAK WY-
CHOWYWAĆ? z podtytułem: PRZEZ DYLEMATY? Wracamy 
w ten – choć już nieco odmienny sposób do DYLEMATÓW wy-
danych w roku 1956/57
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Tak więc możemy odwołać się do słów Zbawiciela: Dlatego 
każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebie-
skiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydo-
bywa rzeczy nowe i stare.(Mt 13, 52)

1  J. Tarnowski, Jak wychowywać? Warszawa 1993, s. 59-64.
2  Tamże, s. 66-67.
3  Tenże, Pedagogika wczoraj, dziś i jutro (pr. zb. Pod red. J. Pla-

chy i J. K. Zabłockiego, Olecko 2003, s. 73.
4  Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1964, t.3, s. 220.
5  Zdradzona mądrość - rozmowa z prof. Stefanem Swieżawskim 

(Gaz. Wyb. 2001, nr 20)
6  Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń. 

Kraków 2005 s. 567.
7  Ks. J. Tarnowski, Tele–Salomon radzi szukającym prawdy, 

Warszawa 2000 s. 13-17.
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Józef Placha

Wpływ kalectwa na dojrzałość
emocjonalno-społeczną

dzieci niewidomych i słabowidzących*

Dojrzałość emocjonalno-społeczna jest z natury swojej 
procesem bardzo złożonym. Jeszcze bardziej problem ten 

komplikuje się w przypadku dzieci niewidomych i słabowidzą-
cych. Używając terminu „komplikuje się” nie stwierdzamy, że 
stajemy wobec tych bardzo złożonych procesów bezradni. Ro-
bimy wszystko, aby – uwzględniając uwarunkowania genetycz-
ne i środowiskowe – pomóc zarówno dzieciom jak i rodzicom, 
zmierzając poprzez medyczne i funkcjonalne dokładne badania 
diagnostyczne do zoptymalizowania ścieżki rozwojowej dziecka 
tak, aby rodzicom, dzieciom, a także wychowawcom, otwierać 
perspektywy twórczej pracy pedagogicznej. Zmierzamy przede 
wszystkim w kierunku nabywania przez dzieci wielu sprawno-
ści fizycznych, umysłowych, zwłaszcza w zakresie przygotowa-
nia do czytania i pisania oraz zrozumienia elementarnych pojęć 
matematycznych na etapie tuż przed podjęciem przez dziecko 
nauki szkolnej. Dużą wagę przykładamy do rozwoju dojrzałości 
emocjonalno-społecznej jako elementu zintegrowanego z cało-
kształtem oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego.   

Z  TYFLOLOGICZNEJ  TEKI

*  Temat ten został również zaprezentowany 9. kwietnia br. na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas Sesji Pedagogicznej poświęco-
nej problematyce dojrzałości emocjonalno-społecznej dzieci.
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♦
Zanim przejdziemy do szczegółów, jeszcze uwaga najogól-

niej określająca, co będziemy mieli na myśli używając terminu 
dzieci niewidome i słabowidzące. Idąc za B. D. Bateman; „Dzieć-
mi niewidomymi są te, które na skutek kalectwa wzroku posłu-
gują się pismem punktowym Braille’a, a dziećmi z resztkami wi-
dzenia – niedowidzącymi – te, które mogą posługiwać się słowem 
drukowanym”1. Często używa się prawno-medycznych określeń 
ślepoty, sprowadzanych do ostrości widzenia: „ostrość wzroku 
mniejsza niż 20/200 dla lepszego oka po korekcji lub ograniczenie 
pola widzenia /20 stopni lub mniej/”2

♦
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach pracu-

je psycholog: Joanna Marasek, która zajmuje się problematyką 
dojrzałości emocjonalno-społecznej dzieci niewidomych i sła-
bowidzących w naszym przedszkolu. Do jej przemyśleń teore-
tycznych i obserwacji tej grupy dzieci nachylimy dalszą część 
rozważań. Przedtem jednak wyjaśnijmy terminy: „dojrzałość 
emocjonalna” i „dojrzałość społeczna”.

Przejawem dojrzałości emocjonalnej jest umiejętność kon-
trolowania swoich emocji, kierowanie nimi, ich uzewnętrznia-
nie, wrażliwość na uwagi innych osób, wytrwałość i obowiązko-
wość, a także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i stresujących. Ponadto kierowanie wykonywaną pracą, wiara
w siebie, nie zniechęcanie się trudnościami, wrażliwość na po-
trzeby innych. Brakiem dojrzałości emocjonalnej, jak i spo-
łecznej, najczęściej cechują się dzieci rozpieszczone, dzieci nie 
uczęszczające do przedszkola, czasami także dzieci, które cechu-
je wysoki poziom rozwoju intelektualnego, a które były wycho-
wane  izolacji, z daleka od rówieśników.3

O dojrzałości społecznej świadczą m.in. następujące umie-
jętności: współdziałanie w grupie, realizowanie wspólnego celu, 
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zdolność do nawiązywania kontaktów społecznych (z rówieśni-
kami, z nauczycielem), zdolność przystosowania się w nowym 
środowisku, równowaga uczuciowa, zdyscyplinowanie i podpo-
rządkowanie się normom współżycia w grupie,  samodzielność
i zaradność w podstawowych sprawach codziennych.4

Gdy chodzi o przyjrzenie się dziecku niewidomemu i sła-
bowidzącemu pod kątem jego dojrzałości szkolnej – w aspekcie 
interesujących nas płaszczyzn rozwoju – w diagnozie tyflopsy-
chopedagogicznej Joanna Marasek z przedszkola w Laskach5  
zwraca uwagę na następujące elementy: 1. potencjalne moż-
liwości zachowanych resztek wzroku zwłaszcza przy pisaniu
i czytaniu zwykłego pisma; 2. sprawność pozostałych zmysłów, 
a zwłaszcza: a) sprawność dotyku – chodzi tutaj o różnicowa-
nie bodźców przestrzennych niezbędne dla nauki brajla, a tak-
że efektywne wykorzystanie dotyku w poznaniu przedmiotów;
b) sprawność słuchu – chodzi o lokalizację przedmiotów i zja-
wisk na podstawie bodźców słuchowych; c) rozwój kompensacji 
percepcyjnej (kompleksowego wykorzystania zmysłów) – w tym
umiejętność poznawania polisensorycznego, zwłaszcza u dzieci 
słabowidzących, które często w zbyt małym zakresie korzystają 
z poznawczych funkcji pozostałych zmysłów – w tym wzroku; 
3. sprawność motoryczna: a) sprawność manualna (tzw. mała 
motoryka) – w tym w małej przestrzeni np. w obrębie kartki 
papieru, trzymanie się w rządku podczas prób pisania brajlem;
b) sprawność lokomocyjna (tzw. duża motoryka) i orientacja 
przestrzenna. Przy okazji warto zauważyć, że istotne znaczenie 
będzie tutaj miała orientacja w schemacie własnego ciała jak 
również umiejętność różnicowania strony prawej i lewej – cho-
dzi o kwestie związane z lateralizacją. W przypadku jej zaburzeń, 
konsekwencje tego są podobne jak u dzieci widzących, to zna-
czy zwykle łączy się to z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz 
rozpoznawaniem stron i kierunków; 4. ogólny rozwój umysłowy 
– chodzi o poziom inteligencji; 5. samodzielność w zakresie wy-



96

konywania niektórych czynności życia codziennego i czynności 
samoobsługowych związanych z: konsumpcją posiłków, zabie-
gami higienicznymi i ubieraniem się.

Generalnie – dzieci do 7 roku życia powinny opanować pod-
stawowe czynności z zakresu samoobsługi.

To wszystko realizowane jest w przedszkolu w Laskach zanim 
doprowadzimy dziecko do fazy, w której jesteśmy zobowiązani 
do określenia jego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Odwołam się teraz do krótkiego schematu codziennej pra-
cy pedagogicznej, mającej na celu przygotować nasze dzieci do 
szkoły.6             

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał dziecka niewido-
mego, trzeba mu stworzyć takie warunki i możliwości działania, 
aby jak najlepiej kompensować brak wzroku. Powinniśmy wspo-
magać i ukierunkowywać jego rozwój, a jednocześnie dawać mu 
poczucie radości i przyjemności z tego, co robi. Małe dziecko 
najszybciej i najchętniej uczy się przez zabawę. Dlatego w przed-
szkolu większość czasu spędza w ten sposób. Według J. Piageta 
dziecko w wieku siedmiu lat znajduje się w okresie wyobrażeń 
przedoperacyjnych (okres ten trwa od dwóch do siedmiu lat).  

W grupie starszaków w Laskach przebywało w tym roku 
szkolnym (2007/2008) dziesięcioro dzieci w wieku 6-8 lat. 
Większa część grupy do przedszkola uczęszcza drugi rok lub 
dłużej. Pod wpływem różnorodnych systematycznych ćwiczeń
i organizowanych zabaw znacznie zwiększyła się u dzieci uwaga. 
U większości grupy (dzieci w normie intelektualnej) występuje 
uwaga dowolna. Dzieci zaczynają kierować swoimi procesami 
poznawczymi. Z uwagą słuchają tekstów opowiadań i bajek, po-
trafią wyciągać z nich wnioski. Zwiększyła się znacznie pojem-
ność pamięci a także trwałość i szybkość zapamiętywania. Dla 
przykładu: Sebastian, który nie potrafił powtórzyć całego zdania, 
obecnie przyswaja pamięciowo długie teksty zarówno rymowa-
nych wierszy, jak też fragmenty bajek. Sandra przez długi czas 
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potrafiła powtórzyć jeden rymowany wierszyk, a obecnie zapa-
miętuje teksty wierszy i piosenek na tym samym poziomie co 
grupa (przy czym wymaga większej liczby powtórzeń). Pamięć 
ma jeszcze charakter emocjonalny. Dzieci nabyły umiejętność 
opowiadania i stosowania opisów. Umiejętności te związane są
z rozwojem mowy i myślenia. Nauczyły się zadawać pytania 
(korzystając z zasad gramatyki). Dzieci potrafią uogólniać i two-
rzyć definicje dotyczące przedmiotów i zjawisk z najbliższego 
otoczenia.

W tym wieku emocje są łatwo i spontanicznie wyrażane. 
Dziecko próbuje dostosować emocje do sytuacji. Pojawiają się 
uczucia wyższe związane z poznaniem świata, relacje w gru-
pie, przedszkolak jest zdolny do współczucia, następuje rozwój 
uczuć moralnych i estetycznych. Dziecko zaczyna się bać tego, 
czego nie ma (działanie wyobraźni). Przykład: jeden z chłopców 
przez długi czas przychodził do przedszkola zmęczony i opo-
wiadał, że nie sypia, bo boi się jednej z reklam TV. Liczba reakcji 
gniewu wzrasta, przedszkolak wyraża gniew w sposób werbalny. 
Jednocześnie potrafi już jako sześciolatek negocjować i przestaje 
krzykiem wymuszać swoje racje. Osiągnięcie pełnej dojrzałości 
emocjonalnej jest procesem długotrwałym i nie każdy człowiek 
dojrzałość tę osiąga. Jeżeli rozwój emocjonalny od początku 
przebiega pomyślnie, to można oczekiwać dalszego prawidło-
wego kształtowania się uczuć. Natomiast wszelkie zakłócenia 
rozwoju emocjonalnego we wczesnym dzieciństwie utrudniają, 
a czasem uniemożliwiają osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej. 
Jest to bardzo ważne w przypadku, gdy powierzone nam dzieci 
często mają zaburzone wzorce zachowań wyniesione z domu,
a dodatkowo zaburza je sytuacja rozłąki z rodziną i wychowanie 
w warunkach internatowych.

W procesie uspołecznienia rodzina pełni ważną rolę, coraz 
ważniejsze stają się kontakty z rodzeństwem, a w przypadku 
dzieci przebywających w internacie kontakty te są zaburzone; 
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związki z rodzeństwem na odległość nie są tak mocne i z czasem 
coraz bardziej się rozluźniają. Ważni są też rówieśnicy i wspólna 
zabawa. W ostatnim czasie w naszej grupie pojawiła się zaba-
wa zespołowa i wyraźny podział na role. Występuje coraz więcej 
zachowań, które cechuje współpraca i współczucie, a także ry-
walizacja. Początkowo dzieci bawiły się obok siebie, nie wcho-
dziły w interakcje i nie miało większego znaczenia, kto bawi się 
obok. Jeżeli występowała zabawa wspólna, to głównie z powodu 
korzystania z tych samych zabawek. Była to zabawa prymityw-
na. Wraz z rozwojem poznawczym dzieci zaczynają bawić się 
tematycznie i współdziałają w zabawie. Organizują wspólnie dla 
siebie zabawki i pełnią przyjęte role w sposób bogaty, wiernie 
odtwarzając to, co mogły zaobserwować w relacjach między do-
rosłymi. Na obecnym etapie dominuje zabawa w dom i w robie-
nie porządków. 

♦
Odwołując się do szerszych badań w zakresie prezentowa-

nej problematyki, warto zwrócić uwagę na fakt, że pedagodzy 
pracujący z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi podkreśla-
ją szczególny wpływ domu rodzinnego na rozwój intelektualny, 
emocjonalny i społeczny dziecka oraz konieczność zrozumienia 
emocjonalno-społecznych skutków ślepoty.7 Wiele uznanych 
autorytetów naukowych w zakresie tzw. osiągnięć szkolnych 
stwierdza, że: „jeśli u niewidomych występuje opóźnienie (w tym 
zakresie przyp. J. P.) to jest ono niewielkie i raczej wiąże się ściślej 
z powolnym tempem czytania alfabetu Braille’a niż z samym po-
ziomem rozwoju umysłowego dziecka”.8

Można zatem powiedzieć, że „ślepota nie przeszkadza w prze-
twarzaniu informacji, a jedynym związanym z nią ogranicze-
niem w zakresie osiągnięć szkolnych jest mała skuteczność metod
(np. alfabet Braille’a), za pomocą których dziecko niewidome 
przyswaja sobie informacje”.9
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Analogicznie można odnieść ten problem do płaszczyzny 
rozwoju emocjonalno-społecznego i zaryzykować twierdze-
nie, że bezpośrednia zależność tej strefy życia od kalectwa nie 
ma miejsca, a jest jedynie uzależniona od czynników rodzin-
nych, środowiskowych i metod pomagających lub nie dość 
wspierających w procesie neutralizowania i przezwyciężania 
zagrożeń. 

Zatem rodzice i wychowawcy stoją przed wielkim zadaniem 
wsparcia dziecka niewidomego i słabowidzącego poprzez wdro-
żenie optymalnych metod rewalidacji, odwołując się do bezpo-
średnich działań przedszkola w Laskach. Ale raz jeszcze chciał-
bym podkreślić wagę właściwych postaw najbliższego otoczenia 
wobec ślepoty, które często determinuje czy nawet kreuje u nie-
widomych ich poczucie mniejszej wartości. 

D. B. Bateman, powołując się na poglądy Cutsfortha, stwier-
dza: 

„1. Ślepota jako taka nie wiąże się z zaburzeniami emocjonal-
nymi, a reorganizacja zmysłowo-ruchowa, którą powoduje, jest 
uzyskiwana zdumiewająco szybko.

2. Osoby widzące oraz postawy wywoływane przez nich u nie-
widomych są odpowiedzialne za konflikty emocjonalne występu-
jące w tej grupie kalectwa […]

3.[…] trudności powoduje raczej sytuacja społeczna związa-
na z brakiem widzenia”.10 

Zdarza się niestety jeszcze, że w zakresie przystosowania 
społecznego niewidomych społeczeństwo traktuje ślepotę jako 
„karę za grzechy”, „dopust Boży”. Nawet w rodzinach dzieci nie-
widomych spotyka się nie zawsze dojrzałe emocjonalnie posta-
wy najbliższych. W badaniach na ten temat wyszczególniono
5 rodzajów rodzicielskich reakcji wobec dziecka niewidomego:
„1. akceptacja, 2. nieprzyjmowanie do wiadomości skutków ka-
lectwa, 3. nadmierna opiekuńczość,4. odrzucenie maskowane 
nadmierną troską o dziecko ,5. jawne odrzucenie.” .11
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W ocenie psychologicznej zjawiska ślepoty z całą pewnością 
można stwierdzić, że „niektóre osoby niewidome przejawiają 
zaburzenia emocjonalne, a inne wykazują według wszelkich kry-
teriów dobre przystosowanie. Czynniki, na których wpływ osoby 
niewidome są szczególnie narażone, to nadmierna opieka, odrzu-
cenie, niedocenienie, frustracja i zmęczenie. Mogą one łatwo wy-
wołać objawy, które można nazwać zaburzeniami” .12

Co więc należałoby robić, aby te zagrożenia zneutralizo-
wać, przezwyciężyć? Oto co proponuje D. B. Bateman: „Jeżeli 
się stwierdzi niepożądane lub patologiczne formy zachowania,
np. wiercenie się, wywijanie rękami, echolalia, kołysanie się, nale-
ży podjąć takie zabiegi, aby w sposób systematyczny doprowadzić 
do wyeliminowania tych form zachowania i zastąpienia ich bar-
dziej pożądanymi” .13

Ponieważ większość nauczycieli jednak nie jest przygoto-
wana do tego zadania, autorka proponuje następujące działa-
nia w kierunku rozwiązywania trudności emocjonalnych dzie-
ci niewidomych: „1. Oddziaływanie wychowawcze na rodziców
i społeczeństwo, osłabienie negatywnych, dewaluujących postaw 
wobec niewidomych i wytworzenie wokół nich atmosfery sprzy-
jającej rozwojowi i osiągnięciom pomoże zapobiegać trudnościom
w przystosowaniu emocjonalnym i społecznym niewidomych.

2. Wczesne wykrywanie objawów innych upośledzeń, takich 
jak upośledzenie umysłowe lub zaburzenia mowy, które mogą 
towarzyszyć ślepocie i wymagają zastosowania innego programu 
wychowawczego.

3. Zapewnienie najskuteczniejszych środków i metod umoż-
liwiających nauczenie dziecka sprawnego poruszania się, odbie-
rania sygnałów dotykowo-kinestetycznych i słuchowych, czytanie 
pisma Braille’a itp. W celu maksymalnego zwiększenia aktualnych 
osiągnięć każdego dziecka niewidomego” .14

Ta ostatnia uwaga koresponduje ze słusznym zaleceniem, 
aby nie oddzielać rozwoju emocjonalno-społecznego od zadań 
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dydaktycznych. Oczywiście w skrajnych przypadkach zaburzeń 
należy skorzystać z pomocy specjalisty, ale na ogół mamy do 
czynienia z takim stopniem zaburzeń emocjonalno-społecz-
nych, które najlepiej przezwyciężać w naturalnych warunkach 
szkoły realizując jednocześnie program dydaktyczny. Następuje 
wówczas sprzężenie zwrotne: nawet najdrobniejsze osiągnięcia 
szkolne eliminują lub łagodzą stany emocjonalne i poprawiają 
relacje społeczne; z kolei to powoduje eskalację kolejnych i bar-
dziej spektakularnych sukcesów i rodzi się sytuacja, w której osoby 
mające przedtem problemy emocjonalno-społeczne na dłużej lub 
całkowicie o tych problemach zapominają. Jak stwierdza E. Lockin
Philips: „Nie jest konieczne ani pożądane rozdzielanie procesu 
kształcenia dziecka na dwa odrębne aspekty: dydaktyczny i emo-
cjonalno-społeczny. Znacznie korzystniejsze jest zespolenie obu tych 
aspektów w jednym dobrze pomyślanym i dobrze zorganizowanym 
programie; albowiem raczej szkoła niż inne instytucje stanowi naj-
lepsze miejsce do wprowadzenia w życie tych programów”.15

Pozostaje jeszcze wyodrębnienie problematyki dzieci słabo-
widzących. To zagadnienie szerzej omówiłem w materiałach po-
konferencyjnych w innym miejscu .16

Przypomnę tylko, że w zakresie wpływu kalectwa na sferę 
emocjonalno-społeczną B. D. Bateman stwierdza, że „Trudno-
ści w przystosowaniu się emocjonalnym i społecznym występują
u niedowidzących silniej niż u osób normalnie widzących lub nie-
widomych”.17 Następnie ta sama autorka, powołując się na ba-
dania Undrberg mówi, że „Grupa niedowidzących charakteryzo-
wała się nieco większą wrażliwością na objawy litości, gorsze było 
też zrozumienie ich przez rodziców. Matki dzieci niedowidzących, 
w przeciwieństwie do innych matek, uważają swe dzieci za odbie-
gające od normy. Niedowidzący są stosunkowo mniej zdolni do 
akceptowania ograniczeń związanych z ich kalectwem niż osoby, 
u których defekt wzroku jest nawet poważniejszy”.18 Osoby nie-
dowidzące w porównaniu z niewidomymi i w pełni widzącymi 
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– jak stwierdza ta sama autorka – „wydają się czasami niekon-
sekwentne w swym zachowaniu, ponieważ niekiedy zachowują 
się jak niewidomi, a niekiedy jak widzący”19 i – podobnie jak 
w przypadku osób niewidomych – konkluduje: „oczekiwania
i postawy społeczeństwa normalnie widzącego mogą rzeczywiście 
przyczyniać się do powstawania problemów emocjonalnych i spo-
łecznych dzieci niedowidzących”.20

♦
Reasumując refleksję na temat wpływu kalectwa na dojrza-

łość emocjonalno-społeczną dzieci niewidomych i słabowidzą-
cych warto raz jeszcze podkreślić wagę rozpatrywania tego pro-
blemu w całokształcie uwarunkowań i realnych możliwości nie-
widomych i słabowidzących ze szczególnym zaakcentowaniem 
konieczności stwarzania dziecku jak najwięcej okazji do osią-
gania sukcesów. Wsparcie dziecka najwcześniej jak to możliwe, 
gdy pojawiają się trudności w nauce, będzie istotnym wkładem 
także w jego rozwój emocjonalno-społeczny.

Poza tym, aby najskuteczniej pomagać dzieciom niewidomym 
i słabowidzącym w zakresie ich dojrzewania emocjonalno-spo-
łecznego trzeba również zwrócić większą uwagę na konieczność 
edukacji całego społeczeństwa w sensie uświadamiania specyfiki 
funkcjonowania osób z jakąkolwiek dysfunkcją wzroku, by obiek-
tywnie i pozytywnie oceniać ich możliwości, by na co dzień dać 
im szansę na normalne życie: wśród innych i dla innych.

1  B.D.Bateman, Dzieci niewidome i niedowidzące, w: Metody 
pedagogiki specjalnej, (N.G.Haring i R.L.Schiefelbusch –red.), 
Warszawa 1973, s.307.

2  Tamże.
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  3  L. Skudlarski, Badanie dojrzałości szkolnej dziecka, w: „O po-
myślny start ucznia w szkole”, Polskie Towarzystwo Dysleksji 
Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego, nr 23(2003), 
s.187; M.Szymańska, Dojrzałość szkolna a podjęcie obowiąz-
ku szkolnego, w: „O pomyślny... dz. cyt., s. 208-209; M. Prze-
tacznik-Gierowska, G.Makiełło-Jarza, Psychologia rozwojowa
i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa 1992, s. 341-347;
B. Zalewska, Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, 
Warszawa 2003 s.11-12; E. Waszkiewicz, Pracuję z sześciolat-
kiem, Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 1996 s. 21. 

  4  Zob. Tamże.
  5  J. Marasek – psycholog w przedszkolu w Laskach
 6  D. Niedbała – wychowawczyni najstarszej grupy dzieci w przed-

szkolu w Laskach.
  7  B. D. Bateman, dz. cyt., s.300.
  8  Tamże, s. 317. 
  9  Tamże.
10  Tamże, s.330-221.
11  Tamże, s. 332.
12  Tamże, s. 333. 
13  Tamże, s.334.
14  Tamże, s. 335.
15  E. Lakin Phillips, Problemy kształcenia dzieci z zaburzeniami 

emocjonalnymi, w: Metody... dz. cyt. s.185.
16  J. Placha, Problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci niedo-

widzących i z resztkami wzroku, w: K.J. Zabłocki i W. Brejnak 
(red.) Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji, Warszawa 
2004, s. 59-68.

17  B. D. Bateman, dz. cyt., s.342.
18  Tamże.
19  Tamże, s. 343.
20  Tamże, s. 344.
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Zofia Krzemkowska

Komunikacja alternatywna
osób głuchoniewidomych

Ciągle za mało jest dobrej, fachowej literatury, z aspek-
tem praktycznym. Miło nam donieść, że wzbogaciliśmy 

się o nową cenną pozycję: Komunikacja alternatywna osób 
głuchoniewidomych*. Adresowana jest do rodzin, przyjaciół, 
współpracujących z osobami głuchoniewidomymi, instytucji
i organizacji działających na ich rzecz, ale także do studentów 
pedagogiki specjalnej. Warto ją przeczytać i mieć w swoich 
zbiorach.

Nie wyobrażamy sobie codziennego życia bez częstego ko-
munikowania się. Jest nam ono nieodzowne. Jeszcze bardziej  
potrzebne jest głuchoniewidomym, by poprawić ich kontakt
z otoczeniem i między sobą. Jak to ułatwić? Jakie trzeba zastoso-
wać metody? Jakie istnieją możliwości działania w tym zakresie? 
Co zrobić, by jak największa grupa głucho niewidomych mo-
gła poprawić komunikowanie się. Możemy się tego dowiedzieć 
ze wskazanej lektury. Jej recenzent, dr hab. Jacek Błeszyński, 
ocenia ją bardzo pozytywnie, wskazując, że jej wartość polega 
między innymi na tym, że wypowiadają się teoretycy i praktycy,
co jest szczególnie cenne.

Z  NOWOŚCI  WYDAWNICZYCH

*  Marzenna Zaorska (red.), „Komunikacja alternatywna osób głuchoniewi-
domych”, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT UMK, Toruń, 2008 r. ss. 218.
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We wprowadzeniu prof. Zaorska stwierdza: „Bez komunika-
cji z takimi osobami (chodzi o głuchoniewidomych) nie moż-
na konstruować żadnych działań terapeutycznych, ani działań 
związanych z kształceniem i wychowaniem”. Solidaryzuję się
z tym stwierdzaniem.

Dobrze, że wspomina się o Towarzystwie Pomocy Głucho-
niewidomym, bo jego rola dla tej grupy osób jest szczególna. 
Temat komunikacji jest Towarzystwu bliski. Uważam jednak, że 
należałoby o tym Towarzystwie napisać nieco więcej. 

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza: „Istota 
komunikacji osób głuchoniewidomych” naświetla specyfikę tej 
kategorii osób niepełnosprawnych. Zawiera cztery teksty, w tym 
trzy prof. Zaorskiej i jeden dr. Tadeusza Majewskiego,  znanego 
czytelnikom „Pochodni” z licznych publikacji o sytuacji niewi-
domych za granicą. Jego tekst zatytułowany jest: „Znaczenie ko-
munikacji interpersonalnej dla głuchoniewidomych”.

Część druga: „Metody alternatywnej komunikacji głucho 
niewidomych” zawiera między innymi teksty Bogdana Szcze-
pankowskiego ze Związku Głuchych, o języku migowym, głu-
choniewidomego Michała Ostrowskiego o komputerze i Inter-
necie w procesie komunikowania się, trzy teksty dwóch auto-
rek związanych z oddziałem głuchoniewidomych bydgoskiego 
ośrodka L. Braille’a: Krystyny Klugiewicz – praktyk, ekspert
o zasięgu ogólnopolskim w sprawach głuchoniewidomych 
– uczyła dzieci głuchoniewidome, a gdy dorosły, pozostała
z nimi i zawsze mogą liczyć na jej pomoc, i Hanny Rudomskiej 
zatrudnionej w ośrodku L. Braille’a w oddziale dla głuchoniewi-
domych. Są to: „Daktylografia”,  „Kreślenie liter drukowanych na 
dłoni”, jednoręczny i dwuręczny brajl do palców. Ten tekst  kore-
sponduje z moim opracowaniem o alfabecie brajlowskim. Mało 
znanym faktem są osiągnięcia bydgoskiego ośrodka rehabilitacji 
i szkolenia w latach 70. ubiegłego stulecia, kiedy dyrektorem był 
Józef Buczkowski – twórca Ośrodka – w zakresie rehabilitacji 
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dorosłych głuchoniewidomych. Instruktorzy docierali do nich, 
rehabilitowali, szukali pracy i miejsca pobytu dla szkolonych 
osób. Szczególne osiągnięcia w tym zakresie mają: dr Sylwester 
Nowak, były dyrektor Ośrodka oraz inż. Jerzy Słowiński. Po-
nieważ w tym czasie pracowałam w Ośrodku jako nauczyciel 
– instruktor, miałam również swój pewien wkład; Nauczyłam 
kilkoro dzieci pisma brajla, a przede wszystkim prowadziłam
z nimi w tym piśmie wieloletnią korespondencję, propagowa-
łam kwartalnik: „Słowa i Dłonie”. W sygnalizowanej pozycji
są jeszcze inne teksty, których tu szerzej nie omawiałam.

Pani prof. Marzennie Zaorskiej  dziękujemy za przygotowa-
nie i zebranie materiału do publikacji oraz wzbogaceniu jej wła-
snymi przemyśleniami.
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Tadeusz Naumiuk

Dzieło Lasek

To Stwórca przez naturę daje często światu 
Aby przez to ukazać swoich życzeń znaki 
Nietuzinkowych ludzi wielkiego formatu 
By dla nas wskazywali właściwych dróg szlaki 

Jak bardzo niezbadane są boskie wyroki 
Jak można z tym nieszczęściem pięknie innym służyć 
Niech świadczy misja ludzi pozbawionych wzroku 
I doświadczenie hrabianki Matki Czackiej Róży 

Gdy na przełomie wieków cele życia zmienia 
Straciwszy wzrok – jej los staje się impulsem rzesz

następców wielu 
Miała poznać do bólu zbawczy sens cierpienia 
Gdy ból dał się przetworzyć – w radość, gwar, wesele 

U pozbawionych wzroku – radość płynie z wiary 
Co emanuje z serc wychowawców, z Krzyża Tajemnicy 
Szerzy się Dzieło Lasek – rzecz ogromnej miary 
Dla dzieci z całej Polski, tuż u stóp Stolicy 

Dla Dzieła Lasek Matka Róża 
Zgromadziła najlepszych, o skromnym sposobie bycia 
Część z nich – już wcześniej zawiodły – złudne świata burze  
Szukali więc w posłudze innym – sensu życia 

PRÓBA  POETYCKIEJ  REFLEKSJI  NAD  HISTORIĄ  DZIEŁA
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Przyszli ludzie w sutannach i cywilnych szatach 
By świadczyć wielkiej sprawie – swe szczere posługi 
Oddali serce, zdrowie, swe najlepsze lata 
Wszak zawsze szczęście daje – wierna służba drugim 

Z inicjatywy samej Matki Czackiej Róży 
Są to dziesiątki postaci – proszę Ich o wybaczenie 
Tylu ich wcześniej służyło, tylu nadal służy 
Ze nie da się ich wszystkich w tym hołdzie wymienić 

Wymieniam Siostry Franciszkanki Krzyża Służebnice 
Księży Fedorowiczów, Marylskiego i Korniłowicza 
Przez wielkie W wychowawcę – Henryka Ruszczyca 
zaś z żyjących – obdarzona szczególną łaską 
Służącą blisko 80 lat sercem i duszą Laskom 
Sto trzy letnią Seniorkę – Zofię Morawską
 
Z wielkim sercem i oddaniem wspomagali Dzieło Lasek 
Ich Eminencję – Dostojni Kardynałowie, Prymasi 
Którzy w trudnych ateizacji Polski czasach 
Bronili przed nią Ojczyznę, Naród, Dzieło Lasek 

Wielu też ludzi świeckich, aby służyć drugim 
Jak Prezes Towarzystwa Pan Władysław Gołąb 
Daje dziś z siebie wszystko Laskom na usługi 
Przed dorobkiem Ich wszystkich nisko chylę czoło 

W blisko stuletniej historii tej placówki wyjątkowej 
W jej ewolucji, przemianach i rozwoju 
Znaczące piętno odcisnęli sami jej wychowankowie 
Dając świadectwo postaw wielkiego pokroju 

To oni są Solą Ziemi – żywym Lasek Dziełem 
Świadcząc dobitnie, skąd się ich radość i chęć życia bierze 
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Skąd się ta niezłomna postawa – hołdu Stwórcy wzięła 
To z Dzieła Lasek – z opoki osadzonej w wierze 

Wyszli z pieca do wytopu szlachetnych metali 
Jakim Laskowski Zakład, od stu lat się mieni 
Gdzie żar serc wychowawców – miast ognia się pali 
Hartując próby szczerego złota – szlachetnych kamieni . 

Takich pereł wychowankom Lasek – Stwórca nie poskąpił szczodrze 
I w Ojczyźnie i w świecie tkwią na trudnych szańcach 
Gdzie skromnie i bezgłośnie innym służą mądrze 
Jak choćby – przez pół wieku – Kazimierz Lemańczyk 

Podobnych ludzi z charyzmą Laski wysyp dały 
Na brajlu pokończyli studia – doktoraty 
Każdy solidny w pracy i w przyjaźni stały 
Zdolni, niezłomnych zasad, użyteczni światu 

Dlatego – w wymiarze fizycznym – zda się, że nieduże 
Ale duchem i plonem efektów – ogromne 
Dzieło Lasek – rozrosłe ziarnem Matki Róży 
Wkrótce się okazało dziełem wiekopomnym 

Gdybyśmy zapragnęli owy plon ujawnić 
O absolwentach Lasek – jasno stwierdzić trzeba 
że są apostołami pośród pełnosprawnych 
Coraz częściej wyzutych z sumień, wiary, Nieba 

Bo w Laskach na nikogo nikt nie patrzy z góry 
Lecz w pełni podmiotowo traktując każdego 
Wpaja się nić miłości do Stwórcy, natury 
Chęć pełnego oddania serca dla. bliźniego 
Stąd, gdy oczy widzących widzą powierzchni poświatę 
Ich wzrokiem są inne zmysły – jak ręce i uszy 
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Nadto – ludzie bez światła oczu – widzą głębię świata 
Gdyż głównie patrzą oczyma serca oraz duszy 

Zaś wzrok ludzi widzących jest narzędziem ciała 
Uwikłany w pozorne piękno – postrzega inaczej 
Powierzchownym spojrzeniem – nie przez serce działa 
I nie jest w stanie – istoty spraw świata zobaczyć 

Gdy chcę porównać apatię życia pełnosprawnych 
Z erupcją – tutaj w Laskach – szczęścia, ofiarności 
Mój umysł nieodparcie wciąż pytania stawia 
Która z tych grup – dotknięta piętnem niesprawności 

Ta różnica, rodowód z tej przyczyny bierze 
że w Laskach oraz innych grupach niewidomych· 
Prym – najwyższe miejsce – dano Chrystusowi – wierze 
Do tego dążą wszystkie myśli, nogi, dłonie 

Oprócz rodzinnej atmosfery, bratniej życzliwości 
Prócz pełnego, humanistycznego wychowania 
Przygotowuje się adeptów do samodzielności 
Na moment, gdy z Laskami przyjdzie czas rozstania 

Laski też zadbały o pokolenia absolwentów 
Tworząc zręby przyszłego – ich drugiego domu 
Przykładem – powołanie przed ponad pół wiekiem 
Artystycznej Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” 

W Dziele Lasek ogromny zaznaczyli udział 
Polskie elity, kwiat legendarnej arystokracji 
Duchowieństwo i inni wielcy, światli ludzie 
Zwłaszcza przed II wojną – w dobie demokracji 
Ale wraz z okupacji sowieckiej nastaniem 
Komuniści zwrócili na nich ostrze swych represji 
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Nastał terror, szykany i prześladowania 
Wziął ich na. ząb cynizmu bezpieczeństwa resort 

Lecz nigdy się nie ugięli – ponosząc ofiary 
Nie pozwolili młodzieży z patriotyzmu wyzuć 
Wyjałowić z cech ludzkich i pozbawić wiary 
Stanowili dla władzy kość w gardle, bezsilności wyrzut 

Mocarstwo zła runęło i to z wielkim hukiem 
Polacy rozszarpali – kolejny raz – pęta 
Dzieło Lasek trwa – prowadząc sprawdzoną naukę 
Radośni są tam chłopcy, szczęśliwe dziewczęta 

Laski mają wciąż kontakt ze swą liczną bracią 
Ludzie na stanowiskach w Dziele uczestniczą 
Poprzez sprzężenia zwrotne tych związków nie tracą 
Tak jak rodzice z dziećmi, jak statek z kotwicą 

W obie strony wciąż płyną fluidy wzajemne 
Obie strony chcą służyć czynem, pracą, radą 
Co daje obopólne korzyści niezmierne 
Wychowankowie działają w organach Zakładu 

Niech to Dzieło trwa nadal i niech się rozszerza 
Dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży 

Twórcom tego szczególnego monumentu 
Dane nam jest hołd złożyć, nisko się pokłonić 
I życzyć aby takie dzieła święte 
Bóg otaczał swym płaszczem, pomnażał i chronił 

Warszawa, marzec 2007 r. 
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SPOTKANIA  MAŁŻEŃSKIE  W  LASKACH

Irena i Jerzy Grzybowscy

Minęło już 30 lat

A właściwie to znacznie więcej... Pierwszy eksperymental-
ny „weekend dla małżeństw” odbył się w Laskach w maju 

1977 r. Od wiosny następnego roku kontynuowane były kolejne 
weekendy rekolekcyjne, które zainicjowały Spotkania Małżeń-
skie. Od tego czasu kilka razy w roku spotykamy się na naszych 
nietypowych rekolekcjach. Początkowo był to ruch, a obecnie 
jest to już międzynarodowe stowarzyszenie oficjalnie zatwier-
dzone przez Stolicę Apostolską.

Laski zostały wybrane na miejsce przeprowadzenia pierw-
szego eksperymentalnego weekendu dla małżeństw z dwóch 
powodów. Przede wszystkim Laski były – i są nadal – miejscem 
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poszukiwań indywidualnych dróg do Pana Boga; miejscem, 
gdzie rodziły się niestandardowe powołania i metody pracy 
duszpasterskiej; miejscem pierwszych rekolekcji indywidual-
nych, szczególnej wrażliwości na drugiego człowieka, zwłaszcza 
cierpiącego. A nasze Spotkania Małżeńskie są właśnie takimi 
nietypowymi rekolekcjami, które mają w sobie wiele cech reko-
lekcji indywidualnych, w czasie których niezwykle ważna jest 
wrażliwość męża i żony na siebie nawzajem. Po drugie – był to 
jeden z nielicznych w ówczesnej Polsce domów rekolekcyjnych 
w ogóle.  

Inicjatorem pierwszego eksperymentalnego weekendu
w Laskach był śp. Stanisław Boguszewski. Przywiózł on z Ka-
nady program, który przekazał małżeństwom, pomógł w zor-
ganizowaniu pierwszych kilku spotkań i wycofał się z tej pracy. 
Wkrótce zmarł. W latach następnych prowadzona była inten-
sywna praca nad stworzeniem programu rekolekcyjnego, opar-
tego o podstawy teologiczne i psychologiczne oraz naukę Ko-
ścioła. Weekendy z Lasek ponieśliśmy do innych miast w Polsce 
oraz do innych krajów. 

W samych zaś Laskach nadal gromadzimy się w domu re-
kolekcyjnym kilka razy w roku, by inspirować dialog wśród co-
raz to nowych małżeństw. Przyjeżdżają zarówno te pary, które 
przeżywają wielką miłość we dwoje i w swojej  rodzinie, chcą 
umocnić ją, odświeżyć i nabrać nowych sił do dalszego wspól-
nego życia. Ale przyjeżdżają także małżeństwa w głębokim 
kryzysie, nierzadko nie mieszkające już razem, a jednak poszu-
kujące wspólnego języka, dialogu, porozumienia i możliwości 
przebaczenia. Przyjeżdżają małżeństwa głęboko zaangażowane 
w życie Kościoła, ale przyjeżdżają także pary niepraktykujące,
a nawet niewierzące, skonfliktowane z Panem Bogiem i Kościo-
łem. Program naszych nietypowych rekolekcji pozwala każde-
mu małżeństwu przeżyć odnowę swojego związku, a także więzi 
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z Bogiem, na podstawie własnych, indywidualnych doświad-
czeń życiowych. Spośród setek świadectw wypowiedzianych na 
zakończenie tych rekolekcji, przytaczamy kilka:

- Wychowany byłem w rodzinie katolickiej, ale Pan Bóg zagubił 
się w naszym domu. Wtedy zaczęły się problemy w naszym 
małżeństwie. Tu dotarło do mnie, że mam przyjmować drugą 
osobę taką jaka jest, bez naprawiania jej, że nie mam nawra-
cać jej, tylko siebie.

- W czasie tych rekolekcji po raz pierwszy w naszym życiu mó-
wiliśmy o pozytywach między nami, a nie – jak to się zwykło 
robić – o negatywach.

- W czasie tych rekolekcji tak mało mówiło się o Bogu, a były 
one tak pełne Boga,

- Jesteśmy zaledwie kilka miesięcy po ślubie, a już wszystko za-
częło psuć się między nami, Kłótnie ciągnęły się nieustannie. 
Tutaj dowiedzieliśmy się, i to od siebie samych, że nie jesteśmy 
dla siebie wrogami, że może być inaczej.

To ostatnie małżeństwo powiedziało, że o braku wzajemnej 
wrogości dowiedziało się „od siebie samych”. W czasie tych re-
kolekcji nie ma tradycyjnego układu: prelegent-słuchacze. Pro-
wadzący – odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłan 
– inspirują pracę własną małżonków. Ich dialog prowadzony 
jest we dwoje, i jak powtarzamy – tylko we dwoje, w obecności 
Chrystusa. Nikt z prowadzących, ani spośród innych uczestni-
ków nie ingeruje w to, nad czym pracuje mąż i żona. Najważ-
niejsze jest nie to, co mówią prowadzący, ale praca własna męża 
i żony. To ich dialog prowadzi do lepszego wzajemnego porozu-
mienia, odkrycia na nowo tego, co ich łączy. 

W Laskach poprowadziliśmy pierwszy weekend rekolekcyj-
ny dla małżeństw cywilnych w powtórnych związkach po roz-
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wodzie. To właśnie osoby żyjące w takich związkach dały nam 
świadectwo wielkiej tęsknoty za Bogiem, poszukiwania Boga i 
umocniły przekonanie o konieczności pielęgnowania małżeń-
stwa sakramentalnego. To w Laskach usłyszeliśmy:

- Każdy z nas szukał tu potwierdzenia, że nie jest odepchnięty, 
że nie jest na marginesie Kościoła. Kiedy skończyło się moje 
pierwsze małżeństwo, myślałem, że przede mną jest już tylko 
grób. Ale to pierwsze małżeństwo było bez Boga. Tu odkryłem 
głębsze zbliżenie do Boga.

- Te rekolekcje pomogły nam wrócić do Boga. Oboje odkryliśmy, 
że musimy cały nasz związek oprzeć na Nim: naszą więź i na-
szą jedność. Przeżywamy ograniczenia w życiu sakramental-
nym, ale mimo wszystko czujemy się blisko Pana Boga. Na 
tych rekolekcjach rozpoczęliśmy drogę budowania naszego 
związku zupełnie na nowo.

- Czytałam wszystko, co Kościół naucza na temat związków 
niesakramentalnych, ale była to dla mnie teoria, której nie po-
twierdzała rzeczywistość. Czułam się odrzucona. Dopiero na 



116

Spotkaniach Małżeńskich zobaczyłam po raz pierwszy, że to 
co Kościół naucza, jest prawdą. Poczułam ulgę.

Wiele małżeństw dziękuje prowadzącym za odwagę dzie-
lenia się bardzo intymnymi sprawami, ale to właśnie otwar-
tość i szczerość prowadzących inspiruje intymny i delikatny 
dialog uczestników, który, powtarzamy, prowadzony jest wy-
łącznie we dwoje. 

- Chciałam tu przyprowadzić męża, by zobaczył, czego ma się 
nauczyć, a tu uświadomiłam sobie, że to ja mam wiele do po-
prawienia.

- Dużo zawsze rozmawialiśmy i wydawało się, że to jest dialog, 
ale tak naprawdę to był monolog

- Dla nas to cud, że Pan Bóg jeszcze raz na nas spojrzał. Wy-
jeżdżamy z nadzieją, że to, co popsuliśmy i to, co popsuł
w nas świat, da się scalić, naprawić i pogodzić, wyjeżdżamy
z odwagą do życia.

Przez tych przeszło 30 lat doświadczaliśmy – i doświadcza-
my nadal – wielkiej życzliwości i zrozumienia ze strony kolej-
nych sióstr przełożonych domu rekolekcyjnego. Wyrażamy im 
w tym miejscu ogromną wdzięczność. Wszystkie, poczynając od
śp. s. Stefany Hołyńskiej, poprzez siostry: Miriam, Rut, Blan-
kę, Klarę, Noemi, Teresę, Paulinę, Janę Pawłę, Dolores aż do 
aktualnie sprawującej pieczę nad domem s. Anity, stwarzały 
warunki umożliwiające prowadzenie tak nietypowych reko-
lekcji. Niejednokrotnie same zachęcały osoby przyjeżdża-
jące do Lasek do wzięcia udziału w tych rekolekcjach. Lata-
mi towarzyszył nam modlitwą i wielkim zainteresowaniem
śp. ks. Tadeusz Fedorowicz. Ile razy przyjeżdżaliśmy do La-
sek, aż do ostatniego roku życia, interesował się żywo rozwo-
jem Spotkań Małżeńskich. Same zaś rekolekcje przez wiele lat 



117

współprowadził ks. Janusz Strojny, który na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych mieszkał w Laskach. Umac-
niał naszą wrażliwość na uczestników i w ten sposób odegrał 
dużą rolę w kształtowaniu duchowości Spotkań Małżeńskich
w pierwszym okresie ich rozwoju. 

Cuda nawrócenia, pojednania ze sobą w małżeństwie i po-
jednania z Bogiem na Spotkaniach Małżeńskich, dokonują się 
dziś nie tylko w Laskach. Rekolekcje prowadzone w domu re-
kolekcyjnym im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego są tylko 
niewielką cząstką pracy prowadzonej przez całe Dzieło. Roz-
wija się ono nie tylko w Polsce, ale także w 10 innych krajach 
Europy i Azji. Pamiętamy jednak, że zaczynaliśmy w Laskach. 
Chętnie tu nadal wracamy.

www.spotkaniamalzenskie.pl
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KORESPONDENCJA

Śp. Jan Byczek

Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że 
dnia 4 sierpnia 2008 roku odszedł od nas na 

zawsze do Domu Pana, wierny syn Kościoła kato-
lickiego, Wasz wieloletni przyjaciel Jan Byczek. 

Wiemy, że Tatuś wspomagał finansowo Wasze Stowarzyszenie 
i było to jedno z wielu działań, którymi się nie chwalił, a które 
przysporzyły, mamy nadzieję, mnóstwo pożytku. Dzielił się tym, 
co posiadał, mimo że sam żył z mamusią z niewielkiej emerytury. 
Uważał jednak, że są na świecie osoby, które potrzebują takiego 
wsparcia. I chwała Mu za to. 

Już po śmierci, mieliśmy okazję przejrzeć zwyczajne, codzien-
ne listy jakie wysyłał do Was, dzieląc się w nich swoimi kłopotami, 
troskami, ale również swoim szczęściem. Przejrzeliśmy również 
wzruszające listy od Was, traktujące o powszednich zmaganiach
z rzeczywistością, sukcesach, radościach i zmartwieniach. 

Dumni jesteśmy z tego, że nasz Tatuś obdarzony był tak wiel-
kim sercem, wyczulony na potrzeby innych, szczególnie tych do-
świadczonych przez los, bardziej niż pozostali. (…)

Jak pewnie wiecie z listów, był to człowiek niezwykle aktyw-
ny, wesoły, towarzyski. Był muzykiem amatorem, grał na waltorni,
w niektórych okresach nawet w 4-5 orkiestrach. Pisał także wiersze 
(udało nam się wydać swoim sumptem tomik Jego poezji), pięk-
nie malował, był niezwykle oczytany i inteligentny, a jednocześnie 
skromny. Dla nas był wspaniałym mężem, ojcem, teściem i dzia-
dziem. Rzadko zdarza się tak głęboki pełen miłości, wyrozumiało-
ści i cierpliwości kontakt między dziadkiem a wnukami, jaki miał 
właśnie On.  (…)
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W styczniu 2008 (…), badanie komputerowe wykazało, że 
stan wątroby jest tak ciężki, że nie można zastosować, żadnego 
leczenia. Nie wchodziła w grę radioterapia, chemioterapia, ani za-
bieg operacyjny. Już wtedy, w lutym, lekarz powiedział, że zostało 
Mu trzy – cztery miesiące życia. My jednak trwaliśmy w nadziei, 
że zdarzy się cud, wyszukiwaliśmy różne kuracje, które pomogły 
innym. Niestety, nie udało się.  (…)

Przez cały okres choroby opiekowaliśmy się Tatusiem w domu, 
(tzw. hospicjum domowe), patrząc na jego ból, cierpienie i na to 
jak powoli od nas odchodzi. 

Chciał umierać w swoim domu i w swoim łóżku. Niestety, jedy-
nie tej woli nie udało nam się spełnić. Kilka dni przed śmiercią nie 
można było podawać kroplówek, bo nastąpił obrzęk ciała. Miał co-
raz mniej sił; nic nie jadł ani nie pił. Udało nam się załatwić przyję-
cie na oddział. Podanie kilku kroplówek poprawiło nawet Jego stan. 
Niestety, był tam tylko trzy dni. Umarł przy żonie i jednej z córek. 

Tatuś pamiętał o Was zawsze – nawet w obliczu śmierci. 
Ostatnią Jego wolą było, aby uczestnicy pogrzebu nie składa-

li kwiatów, lecz by podczas mszy ofiarowali datki na Dom Dzieci 
Ociemniałych w Laskach. Miał to być ostatni dar Jego serca dla Was. 

W zasadzie wszyscy spełnili ostatnią wolę Tatusia, dzięki cze-
mu mamy niezwyczajny obowiązek, a zarazem przyjemność prze-
kazać Wam kwotę 1300 zł. Przyjmijcie te pieniądze, otrzymując 
równocześnie od nas obietnicę, że tę piękną tradycję postaramy się 
kontynuować na cześć Jego pamięci. 

Jesteśmy pewni, że będzie Go to bardzo cieszyło tam, gdzie 
mamy nadzieję teraz przebywa – w niebie. 

Prosząc o modlitwę, pogrążona w smutku i żałobie najbliższa 
rodzina: żona, córki, zięciowie oraz sześcioro wnucząt.

Od Redakcji:
Msza św. za śp. Jana Byczka odprawiona została w kaplicy zakła-
dowej dnia 14.10.2008 r.  
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4-19.07.    w Mielnie turnus kolonijny dzieci z Rabki. Zaplano-
wany program wycieczek, zajęć rehabilitacyjnych
i artystycznych zrealizowano w pełni. Cały czas do-
pisywała piękna pogoda, co pozwoliło w pełni ko-
rzystać z plaży i morskich kąpieli.

15.07.     w kościele parafialnym w Izabelinie, w 43. rocznicę 
śmierci ks. Aleksandra Fedorowicza została odpra-
wiona Msza św., której przewodniczył ks. Proboszcz 
Henryk Michalak, a kazanie wygłosił o. Leon Kna-
bit (OSB). Tegoroczne obchody były zarazem poże-
gnaniem z parafią i trwającą tam nieprzerwanie od 
56 lat posługą Zgromadzenia. W końcu lipca Dom 
Zakonny FSK w Izabelinie przestał istnieć.

01.08.     w 64. rocznicę Powstania Warszawskiego ogarnia-
liśmy modlitwą wszystkich poległych.

02.08.     w patronalne święto kaplicy zakładowej podczas 
Mszy św. o godz. 8.00, Profesję Wieczystą złożyła
s. Kamila od Miłości Pana Jezusa.  

03.08.     na Jasnej Górze rozpoczęły się uroczystości związa-
ne z 50. rocznicą święceń kapłańskich ks. Kazimie-
rza Olszewskiego, który już od czterdziestu jeden 
lat posługuje w Laskach. Z tej okazji 10 sierpnia w 
Laskach z udziałem wielu księży odprawiona była 
Msza św., po której społeczność laskowska i goście 
składali Jubilatowi serdeczne życzenia. Więcej na 
ten temat w bieżącym numerze „Lasek”.

05.08.     sprzed kaplicy w Laskach wyruszyła na Jasną Górę 
trzydziestoosobowa grupa niewidomych z prze-
wodnikami, aby dołączyć w Babicach do XXVIII 
Warszawskiej Pielgrzymki Akademickiej. 

INNE  WYDARZENIA
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16.08.     zmarła w Warszawie zaprzyjaźniona z Laskami
i Zgromadzeniem prof. Anna Świderkówna, papi-
rusolog, znawca literatury klasycznej, popularyza-
torka wiedzy o Biblii. Pogrzeb odbył się 21 sierp-
nia na warszawskich Powązkach. Wspomnienie
o Zmarłej w bieżącym numerze „Lasek”.

29-30.08.   w Laskach odbył się Zjazd Absolwentów roczników 
1989-1990.

30.08.     początek kursu dla stażystów koordynowany przez 
Józefa Plachę.

01.09.     Mszą św. w kaplicy w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Laskach zainaugurowany został rok 
szkolny 2008/2009. 
Tego samego dnia wieczorem tradycyjnie miała 
miejsce Msza św. i procesyjne przejście na cmen-
tarz wojenny w Laskach z modlitwą za poległych
w 69. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

06.09.     w kościele katedralnym pod wezwaniem świętego 
Jana w Toruniu odbył się ślub naszych wychowan-
ków: Ani Kuszaj i Marka Faderewskiego. 

07.09.     w kościele św. Marcina w Warszawie uroczyste 
zakończenie dorocznej Nowenny ku czci Matki 
Boskiej Pocieszenia i odśpiewanie starożytnego 
Akatystu ku czci Bogurodzicy. Mszę św. sprawo-
wali: ks. bp. Bronisław Dembowski, ks. rektor An-
drzej Gałka i rozpoczynający swą posługę w dusz-
pasterstwie świętomarcińskim – ks. Arkadiusz 
Szczepanik.

11.09.     w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomor-
skiego pani wicemarszałek, Krystynie Pajura, wizytę 
złożyli: przełożona generalna – matka Anna Maria 
Sikorska, prezes Zarządu TOnO – Władysław Gołąb
i s. Ida Burzyk – kierowniczka Działu Wczesnej 
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Interwencji w Gdańsku-Sobieszewie. Pani wice-
marszałek obiecała przyjść z pomocą w realizacji 
przyjętej przez Zarząd budowy specjalistycznych 
pomieszczeń dla tego Działu przy Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Wypoczynkowym w Gdańsku-Sobie-
szewie. Aktualnie z pomocy w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju na terenie województwa 
pomorskiego korzysta przeszło pięćdziesięcioro 
dzieci wraz z rodzicami. Projektowana inwestycja 
będzie kosztowała około trzech milionów złotych. 
Zdobycie środków będzie trudnym zadaniem.

15.09.     w Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Żu-
łowie odbyła się niecodzienna uroczystość. W związ-
ku z rezygnacją z przyczyn prawnych s. Felixy – Bo-
gumiły Bunikowskiej, ze stanowiska dyrektora Za-
kładu, na dyrektora powołana została s. Pia – Ewa 
Gumińska. Uchwałę Zarządu TOnO, z dnia 10 paź-
dziernika, o powołaniu nowego dyrektora, odczytała 
przełożona generalna – Matka Anna Maria. Prezes 
Zarządu W. Gołąb złożył gorące podziękowanie
s. Felixie za jej dziesięcioletnią służbę w Żułowie. 
Podkreślił zasługi Siostry: 1. przeprowadzenie ga-
zyfikacji Zakładu, (przyczyniła się też w znacznym 
stopniu do gazyfikacji całej gminy Kraśniczyn),
2. modernizacja systemu grzewczego, 3. wymia-
na okien w budynku głównym, 4. przeprowadze-
nie wielu prac remontowych, 5. realizacja tzw. 
Programu Naprawczego ustalonego przez władze 
kontrolne, 6. budowa nowych dróg wewnętrznych
i boiska dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, 7. upo-
rządkowanie spraw własnościowych: uzyskanie
w 2002 r. tytułu własności na teren bezpośrednio 
związany z zakładem i odzyskanie gospodarstwa 
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sadowniczo-rolnego (107 ha) w 2007 r. oraz wyko-
nanie wielu innych prac, czyniących dom w Żuło-
wie nowoczesnym zakładem dla niewidomych. 
Podziękowanie s. Felixie złożyli także starosta – Ja-
nusz Szpak, wójt – Jan Chorągiewicz, proboszcz pa-
rafii w Kraśniczynie – ks. Juliusz Iracki, współpra-
cownicy i przede wszystkim Pensjonariuszki Domu 
Nadziei. Z tej okazji wystawiono piękny obrazek 
sceniczny „Nadzieja to nasza szansa na pokój i mi-
łość”. Uroczystość zakończona została wspólnym 
posiłkiem dla wszystkich uczestników spotkania, 
który upłynął w niezwykle serdecznej atmosferze.

17-18.09.   święto patronalne Domu św. Stanisława, trady-
cyjnie nazywanego Domem Dziewcząt. W wigilię 
uroczystości miała miejsce Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, a podczas wieczornego koncertu 
przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Szko-
ły Muzycznej nastąpiło uroczyste nadanie Szkole 
imienia Edwina Kowalika, pianisty, wychowanka 
Lasek, laureata międzynarodowych konkursów for-
tepianowych. Gośćmi honorowymi byli żona, córka 
i wnuk śp. Edwarda Kowalika, Maciej Burdzy. Wię-
cej na ten temat w bieżącym numerze „Lasek”.

20.09.     w zakładowym szpitaliku w Laskach zmarł śp. Ka-
zimierz Leszczyński, wychowanek i wieloletni na-
uczyciel Ośrodka. Pogrzeb odbył się 24.09 na miej-
scowym cmentarzu. Wspomnienie o Zmarłym
w bieżącym numerze naszego czasopisma.

22.09.     w Milanówku zmarła Izabela Borosiewicz, wielolet-
ni członek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, 
człowiek wielkiego serca. 
Od lat, razem ze swoim mężem Karolem, zmar-
łym w 2002 r., wspierała dzieła charytatywne
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i edukacyjne. W testamencie dorobek wspólnego 
życia zapisała na Dzieło Matki Elżbiety Czackiej dla 
niewidomych dzieci. Jej pogrzeb, w którym wzięli 
udział przedstawiciele Lasek, odbył się 25 września 
w Grodzisku Mazowieckim.

26.09.     w Siedlcach, w wieku 88 lat zmarł ks. bp dr Jan 
Mazur, członek Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi. Święcenia kapłańskie przyjął w 1949 r. Bi-
skupem pomocniczym lubelskim został w 1961 r.,
Od 1968 był ordynariuszem siedleckim. Od marca 
1996 r. na emeryturze. W latach 1972-1996 sprawo-
wał opiekę nad duszpasterstwem niewidomych. Za 
Jego zgodą kapłan siedlecki – ks. Jacek Ponikow-
ski – podjął pracę w Dziele Matki Elżbiety Czackiej
w Laskach, by następnie, po tragicznie zmarłym 
ojcu Bruno Pawłowiczu, na osiem lat objąć funkcję 
Krajowego Duszpasterza Niewidomych.  

30.09.     obchody Święta Patronalnego Domu św. Teresy – 
Domu Chłopców, zakończone Konkursem Wiedzy 
o tej placówce.  

01.10.     rozpoczęcie obchodów 90. rocznicy powstania 
Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża;

w nocy z 1. na 2. paź-
dziernika nocne czu-
wanie na Jasnej Górze,
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w którym udział wzięli pracownicy i siostry z La-
sek, Żułowa i Rabki.

4-15.10.    pielgrzymka do Włoch pracowników administracji 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

11-12.10    w Laskach odbył się Zjazd Absolwentów – roczniki 
1971, 1972 1973. W drugim dniu trwania Zjazdu 
spotkanie to połączono z obchodami Dnia Absol-
wenta.

15.10.     w Dniu Edukacji Narodowej w szkołach ponad-
gimnazjalnych miała miejsce piękna uroczystość 
poświęcenia budynku „Nowych Jabłonek”.  Aktu 
poświęcenia dokonał delegat księdza arcybisku-
pa Kazimierza Nycza ksiądz dr Marek Przybylski. 
Głównym sponsorem budowy była Fundacja „Pol-
sat”, natomiast inicjatorem ojciec jednej z naszych 
uczennic – Maciej Skalski. W nagrodę za wkład
w to niezwykle cenne przedsięwzięcie Zarząd 
TOnO przyznał medal: „Pax et Gaudium in Cruce”. 
Prezes Zarządu Władysław Gołąb wręczył go uro-
czyście następującym osobom: Małgorzacie Żak – 
prezesowi Fundacji „Polsat”, Michałowi Nocunio-
wi – architektowi, który wykonał projekt budynku 
oraz Maciejowi Skalskiemu – niestrudzonemu orę-
downikowi budowy nowej szkoły. 

15.10.     Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Jacka Poni-
kowskiego, ks. Kazimierza Olszewskiego pod 
przewodnictwem o. Romana Soczewki z Niepo-
kalanowa, rozpoczęły się uroczystości związane 
z 40-leciem powstania Domu św. Maksymiliana. 
Po odegranej przez uczniów inscenizacji pt. ”Fili-
żanki”, przygotowanej przez p. Edytę Budzyłę, do-
mownicy i zaproszeni Goście świętowali podczas 
wspólnej agapy.
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Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez:
A. Pawełczak-Gedyk, J. i W. Gołąbów, s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: D. Niedbała, A. Pawełczak-Ge-
dyk, D. Kowalik, Z. Krzemkowska, s. Gabriela Szlubowska,
s. Lidia Witkowska, 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 ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2007 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,
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