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Józef Placha

O potrzebie zrównoważenia

Mówiąc o potrzebie zrównoważenia zwykle mamy na uwa-
dze spokojne, rozważne i opanowane podejście do różnego 

rodzaju sytuacji. To postawa człowieka, który nie stawia spraw na 
ostrzu noża i nie miota się między różnymi skrajnościami.

Mówi się również o zrównoważonym rozwoju w przyrodzie. 
Jednak na ogół jest to sposób bycia, który kojarzymy z umiejęt-
nością zachowania odpowiednich proporcji zarówno w wymiarze 
indywidualnym jak i społecznym. A stąd już bardzo blisko do 
tego, co nazywamy dojrzałością osobową i społeczną.

Do rozważań nad potrzebą zrównoważenia skłonił mnie 
fragment listu św. Pawła do Koryntian, czytany w XIII Niedzie-
lę Zwykłą: ,,Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, 
a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech 
wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bo-
gactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby na-
stała równość według tego, co jest napisane: »Nie miał za wiele 
ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele«”
(2Kor. 8.13-15).

Ale problem zrównoważenia dotyczy nie tylko spraw mate-
rialnych. Nawiązując do społeczności w Laskach można odnieść 
go także do relacji: widzący – niewidomi. Osoby widzące, dzięku-
jąc Bogu za dar wzroku, niezależnie od wielkiej odpowiedzialno-
ści za ów dar, powinny dzielić się nim z osobami niewidomymi. 
Od niewidomych z kolei należałoby oczekiwać, aby swój los po-
strzegali nie tylko w kategoriach braku, ale jako najmądrzejszego 

OD  REDAKCJI
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– chociaż trudnego do przyjęcia – zamysłu Opatrzności. Być może 
Bóg zechciał ukierunkować niektórych na sprawy głębsze niż tylko 
fizyczne widzenie. Takie spojrzenie niewidomych na własny los 
może być najpiękniejszą lekcją dla widzących, uczących się od 
nich głębszego patrzenia  na otaczającą nas rzeczywistość.

A zatem pozornie duża rozbieżność pod względem fizycz-
nego widzenia w istocie zmierza do zrównoważenia akcentów, 
gdzie jedni i drudzy – widzący i niewidomi – mogą wspierać się 
wzajemnie i ubogacać w taki sposób, aby ten co ma wiele, nie 
zatrzymywał daru tylko dla siebie, a ten, co ma niewiele, miał 
świadomość, że ma wystarczająco dużo, aby obdarowywać tym 
innych. 

Może się wydawać, że na czas wakacji zbyt trudny obrałem 
temat do rozważań, ale sądzę, iż w okresie relaksu i wypoczynku 
warto o sprawach ważnych również  pomyśleć.

Na przykład nie narzekać, gdy będzie za dużo albo za mało 
deszczu lub słońca, a po prostu modlić się wówczas do Bożej 
Opatrzności o zrównoważoną miarę jednego i drugiego, aby za-
pewnić i nam i przyrodzie bardziej sprzyjające warunki. A gdy 
mimo wszystko dojdzie już do przekroczenia upragnionej przez 
nas  proporcji, to nadal ufać, że prędzej czy później Bóg przyjdzie 
nam z pomocą. A póki co róbmy wszystko, aby ewentualne ne-
gatywne skutki owego braku zrównoważenia w przyrodzie kom-
pensować wzajemną wrażliwością, pomagając sobie w różnoraki 
sposób.

Takim sprawdzianem naszej prawdziwej wrażliwości na in-
nych były na przełomie czerwca i lipca trudne dni powodzi na 
południu kraju. Jedni, nie oglądając się na przynależność do ta-
kiej czy innej opcji politycznej, spieszyli z najbardziej elementarną 
pomocą, inni traktowali to jako medialny ,,spektakl”, krytykując 
jedynie formalne władze o ,,interesowność” w niesieniu pomocy,
a wręcz nawet manifestując postawę: im gorzej, tym lepiej. Ale 
dla kogo lepiej? Na pewno nie dla tych, którzy stracili dach nad 
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głową i cały dorobek życia. Widać jednak łatwiej nam głosić ma-
łodusznie hasła bez pokrycia, niż zwyczajnie i bez jakiejkolwiek 
kalkulacji pomóc. Jest to również element zrównoważenia spo-
łecznego, charakteryzujący się wspaniałomyślnością i naturalnym 
odruchem solidarności z jakimkolwiek ludzkim nieszczęściem.

*        *        *

Na czas trwających jeszcze wakacji życzmy sobie w mia-
rę zrównoważonych warunków wypoczynku. Aby po powrocie
z urlopów ze zwielokrotnionymi siłami podjąć na nowo swoje 
zadania i  skuteczniej niż dotychczas służyć Bogu i sobie nawza-
jem.
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LIST

Władysław Gołąb

Na miesiące wakacyjne

Minął kolejny rok szkolny. Przed nami wakacje, miesiące 
urlopów i wypoczynku, a może także refleksji nad sensem 

życia, nad przeżytymi sukcesami i porażkami.
Dobrze, gdy wiemy, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć 

i jakie są nasze ideały. Źle, gdy godzimy się na tak zwaną by-
lejakość, aby tylko minął dzień, tydzień i rok. Czas wakacyjny 
poświęćmy na przygotowanie planu, na ustalenie życiowych 
priorytetów, a wtedy bilans za kolejny rok będzie na pewno ko-
rzystniejszy.

W poprzednim liście pisałem o rocznicach, na które winni-
śmy zwrócić uwagę: dwusetna rocznica urodzin Ludwika Brail-
le’a i o rocznicach wielkich muzyków. Rocznic tych jest znacznie 
więcej i chyba jest to rok wyjątkowo bogaty w jubileusze.

W tym roku mamy także dwusetną rocznicę urodzin Juliu-
sza Słowackiego, setną rocznicę urodzin Imre Ungára, niewido-
mego pianisty węgierskiego, który w 1932 roku zdobył drugą 
nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Cho-
pina. Podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Muzycznej 
powiedziałem, że takie spiętrzenie jubileuszy zdarza się raz na 
pięćdziesiąt lat. Również w naszym życiu społeczno-politycz-
nym mamy liczące się rocznice: trzydziesta rocznica pierwszej 
wizyty w Polsce Jana Pawła II – wizyty, która podniosła z ko-
lan naród udręczony przez lata zniewolenia komunistycznego, 
Jego dziesiąta rocznica wizyty w parlamencie polskim, kiedy 
ukazał rolę parlamentu w służbie obywatelskiej. Mieliśmy także 
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dwudziestą rocznicę, ciągle przez nas niedocenioną, pierwszych 
wolnych wyborów.  Jak widać, wolimy narzekać, niż cieszyć się 
wolnością, wolimy szukać wrogów niż twórczo współpracować. 
Myślę, że wina tkwi w każdym z nas. Jakże często lubimy bić się 
w cudze piersi, bo my jesteśmy ci sprawiedliwi!

W czerwcu minął rok św. Pawła, związany z dwutysięczną 
rocznicą jego urodzin. 

Równocześnie – w związku ze sto pięćdziesiątą rocznicą 
śmierci Jana Marii Vianney’a (1786 – 4 sierpnia 1859) – rozpo-
czął się rok poświęcony kapłaństwu. Ten prosty kapłan jest przy-
kładem na to, jakich zwykłych ludzkich naczyń używa Bóg dla 
realizacji swych Boskich planów. Jan Maria Vianney pochodził 
z chłopskiej rodziny. Były to lata prześladowań Kościoła przez 
rewolucję francuską. Pierwszą komunię św. przyjął w szopie 
zamienionej na prowizoryczną kaplicę. Czytać i pisać nauczył 
się, gdy miał 17 lat. Do święceń kapłańskich dopuszczono go
13 sierpnia 1815 roku, jedynie dzięki prośbom proboszcza
z Écully i braku powołań. W 1818 r. biskup przeniósł go do
Ars-en-Dembes z tytułem kapelana małego kościoła bez upraw-
nień odrębnej parafii. Pod względem religijnym miejscowość tak 
była zaniedbana, że na Mszę niedzielną przychodziło zaledwie 
kilka osób. Co jednak może zrobić gorąca wiara i świadectwo 
życia, świadczy fakt, że w 1859 roku z sakramentu pojednania 
za jego pośrednictwem skorzystało około 80 tys. ludzi. Gło-
śne stały się szczególnie jego charyzmaty – dar czytania w su-
mieniach ludzkich i dar proroctwa. Penitentów miał różnych: od 
prostych wieśniaków po elitę Paryża. W pogrzebie proboszcza
z Ars wzięło udział około trzystu kapłanów i około sześciu tysię-
cy ludzi. Jan Vianney kanonizowany został w 1925 r., a cztery lata 
później papież Pius XI mianował go patronem proboszczów.

Postać tego świętego kapłana jest dla nas wzorem i wskazów-
ką, że nie wiedza i szczególne zdolności, ale gorąca miłość do 
bliźnich i bezgraniczne oddanie Bogu czyni cuda.
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Drugim świętym, którego jubileusz tysiąclecia obchodzi-
my w tym roku, jest Bruno Bonifacy z Kwerfurtu (974–1009), 
patron diecezji łomżyńskiej. Ten niemiecki graf zrezygnował 
ze świetnej kariery, jaką dawało mu pochodzenie oraz nieprze-
ciętne zdolności, przyjął habit zakonny i stał się misjonarzem. 
Antoni Gołubiew w swoim dziele „Bolesław Chrobry” pisze
o przyjaźni i wpływie św. Bruno na polskiego monarchę. W 1009 r.
Bruno udał się do kraju Jaćwierzy nad Bugiem. Nawrócił nawet 
samego księcia Nothimera, ale jego przeciwnicy pozbawili księ-
cia władzy, a misjonarza wraz z osiemnastoma towarzyszami za-
mordowali w dniu 9 marca 1009 r.

Święty Bruno często przebywał na dworze cesarza Henryka II,
a mimo to z odwagą ganił go za wojnę z Bolesławem Chrob-
rym. W liście do cesarza pisał: „Strzeż się królu, gdybyś chciał 
iść za siłą, a nie w duchu miłości! (...) Czyż święty Piotr, które-
go wiernym poddanym uznaje się Bolesław, i święty Wojciech 
– męczennik – nie obronili tego królestwa, kiedyś je napadł
i z poganami wdarł się w jego granice z potężnym wojskiem? (...) 
Czyż nie uważasz tego za grzech – zgroza to mówić – gdy pod 
chorągwią demonów zabija się chrześcijan?”

Jakże piękna postawa kapłana Niemca. Przypomina mi świę-
tego Stanisława biskupa. On też bronił prześladowanych.

Przypomniałem dwóch świętych kapłanów. My w Laskach 
mamy również piękne postacie kapłańskie, jak Ojciec Włady-
sław Korniłowicz i bracia Fedorowicze – Aleksander i Tadeusz. 
Dziękujemy Bogu za tych kapłanów, którzy już odeszli, ale i za 
tych dziś niosących nam posługę kapłańską.

Życzę wszystkim Państwu udanych wakacji i dużo dobrych 
przeżyć umacniających na czekającą nas pracę.

Laski 22 czerwca 2009 r.
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WCZESNA  INTERWENCJA

abp Leszek Sławoj Głódź

Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem

Te słowa Jezusa kierowane są dziś pod adresem Świętego Ma-
cieja. Liturgia wspomina go, jako dołączonego do jedenastu 

apostołów.
Został powołany bezpośrednio przez Jezusa, stale przebywał 

w gronie uczniów, przede wszystkim zaś, był świadkiem Zmar-

14 maja w Gdańsku-Sobieszewie odbyło się uroczyste po-
święcenie przebudowanego Domu św. Maksymiliana. Jest to 
obiekt o standardzie europejskim. Mszę św. celebrował i ho-
milię wygłosił ks. abp Sławoj Leszek Głódź. W uroczystości 
wzięli udział: prezes Zarządu TonO, Władysław Gołąb, siostra 
Teresa, delegowana przez Przełożoną Generalną, wiele Sióstr
z s. Karolą na czele, prezes Zarządu Spółdzielni „Nowa Praca 
Niewidomych” – Kazimierz Lemańczyk, ojciec Eugeniusz Po-
krywka i wielu innych gości oraz przedstawicieli firm wykonu-
jących prace budowlane związane z samym domem św. Maksy-
miliana, jak i kanalizacyjnych, wodociągowych i drogowych.

Uroczystość zakończył wspólny obiad, podczas którego po-
dziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak 
ważnej dla naszego środowiska placówki, złożył prezes Wła-
dysław Gołąb, a wykonawcom – prezes Kazimierz Lemańczyk 
– pełnomocnik Zarządu do spraw związanych z Ośrodkiem
w Sobieszewie. Podziękował również s. Benedykcie, która bez-
pośrednio nadzorowała przebieg prac.

(redakcja)
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twychwstania. Nie wiemy o nim nic więcej. Możemy jedynie 
przypuszczać, dając wiarę Euzebiuszowi z Cezarei, że był jednym 
z siedemdziesięciu dwu uczniów posłanych przez Jezusa „do każ-
dego miasta, dokąd sam przyjść zamierzał” /Łk 10,1/

Fragment z Dziejów Apostolskich, który liturgia podaje jako 
pierwsze czytanie, jest świadectwem nie tylko przyłączenia Ma-
cieja do Kolegium Apostolskiego, ale ukazuje również sposób 
zachowania przyjęty przez pierwszych chrześcijan, gdy chodziło 
o rozpoznanie woli Boga względem wspólnoty.

Wyraźnie widać kryterium, jakim się posługiwano podczas 
dokonywania wyboru: chodzi o znajomość Jezusa, jak i o stopień 
osobistej zażyłości z Nim. Tekst pokazuje, że Jezus był w tej wspól-
nocie dobrze znany, dlatego Piotr zachęcał pierwszych chrześci-
jan, by byli gotowi zdać sprawę z nadziei, jaka w nich trwa.

To jest zawsze pierwsze i podstawowe zadanie każdego apo-
stoła i każdego chrześcijanina: przekazywanie osobistego do-
świadczenia o Bogu. Głoszenie zawsze należy rozpocząć od Mi-
sterium Paschalnego i od początków Kościoła. Wszystko z mocy 
faktu przyjęcia do wspólnoty wybranych.

W Ewangelii usłyszeliśmy: „Wy jesteście moimi przyjaciółmi”. 
Przyjaźń z Jezusem nadaje nową jakość wszystkim wydarzeniom 
– tym sprzed powołania i tym, które miały miejsce po powołaniu. 
Ja was umiłowałem (...), aby radość wasza była pełna. (...) Już was 
nie nazywam sługami (...) Ja was wybrałem i przeznaczyłem na 
to, abyście szli i owoc przynosili (...), aby wszystko dał wam Ojciec,
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.  /J 15,12-17/

Tak jak Maciej, wszyscy jesteśmy posłani do dawania świa-
dectwa o Bogu. Mamy żyć z Jezusem i tak jak Jezus. Apostol-
stwo rodzi się z wewnętrznej potrzeby, a przejawia się w dzie-
łach miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tak uczynił Jezus i tak też 
postąpił Maciej, którego Tradycja przedstawia jako męczennika 
na równi z innymi Apostołami. Może poniósł śmierć na Bliskim 
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Wschodzie, a może w Etiopii, gdzie miał prowadzić swoją po-
sługę ewangelizacyjną?

Maciej jest apostołem bezinteresownej miłości, darmo otrzy-
manej i darmo dawanej. 

Taki charyzmat towarzyszy Zgromadzeniu Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża, opiekujących się niewidomymi na ciele 
i duszy. 

Historia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi związana 
jest z osobą Matki Elżbiety Róży Czackiej, Ojca Władysława 
Korniłowicza i najbliższych współpracowników, którzy wspie-
rali Matkę swoim ideowym zaangażowaniem w tworzące się 
Dzieło opieki nad osobami niewidomymi i ociemniałymi. 

Róża Czacka urodzona w 1876 r. w Białej Cerkwi na Ukra-
inie, w rodzinie hrabiowskiej wychowywana była w duchu religij-
nym i patriotycznym. W wieku 22 lat utraciła całkowicie wzrok.
To trudne doświadczenie życiowe przyjęła w duchu wiary, od-
czytując Boże wezwanie jako powołanie do służby osobom, 
podobnie jak ona dotkniętym brakiem wzroku. Jest Ona przy-
kładem, że tylko na płaszczyźnie wiary możliwe jest właściwe 
odczytanie Bożej woli i przyjęcie doświadczenia krzyża, jako 
udziału w zbawczym dziele Chrystusa. Dlatego wychowanie re-
ligijne stanowi istotny element kształtowania życiowych postaw 
dzieci i młodzieży niewidomej. 

Niewidomi, jak tego nauczała Matka, przez właściwe przyję-
cie krzyża braku wzroku w duchu wiary powinni stać się aposto-
łami wśród osób widzących, ukazując wyższość wartości ducho-
wych nad materialnymi. 

W celu realizowania charyzmatu służby niewidomym fizycz-
nie oraz tym, którzy są niewidomi na duszy na skutek niewiary, 
czy grzechu, który oddala ich od Boga, Róża Czacka założyła 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które oficjalnie zostało 
zatwierdzone w 1911 roku, a następnie powołała, w 1918 roku, 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 



14

Zgromadzenie stanowi podwalinę Dzieła, w którym ściśle 
współpracują zarówno ludzie świeccy, niewidomi jak i siostry. 
Każdego roku w Ośrodku w Laskach przebywa ok. 300 niewido-
mych wychowanków – dzieci i młodzieży. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie 
jest filią Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
W 1946 r. siostra Odylla została oddelegowana przez Zarząd To-
warzystwa w celu zorganizowania miejsca na letni wypoczynek 
dla niewidomych dzieci. 

Siostra udała się na Pomorze i właśnie na Wyspie Sobieszew-
skiej znalazła opustoszałe gospodarstwo poniemieckie, którego 
właściciel, Helmut Friedrich, opuścił je podczas wielkiej ewaku-
acji obywateli Niemiec z terenu Pomorza. 

Siostra Odylla uzyskała zgodę ówczesnej władzy ludowej na 
adaptowanie gospodarstwa dla potrzeb wypoczynku dla dzieci.
I tak powstał punkt kolonijny, który stopniowo przekształcał 
się w ośrodek spełniający standardy wymagane dla realizacji 
rehabilitacji, szkoleń i wypoczynku osób niewidomych i niepeł-
nosprawnych. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, przyjmując 
grupy zorganizowane jak i indywidualnych gości, którzy korzy-
stają z rehabilitacji. 

W swojej długiej historii Ośrodek przeżył dwa poważne po-
żary, które na pewien czas ograniczyły zakres działalności jedy-
nie do pobytów wakacyjnych dzieci. Obecnie, po ostatnim poża-
rze w 1992 r. w którym spłonął dom główny, Ośrodek od 2000 r.
funkcjonuje w coraz pełniejszym wymiarze, obejmując swoim 
zasięgiem cały kraj i wiele środowisk osób niewidomych, którzy 
chętnie wracają w to miejsce. 

Dzięki Kaplicy z Najświętszym Sakramentem i sprawo-
wanej codziennie Mszy Świętej Ośrodek ma swój szczególny 
Boży klimat. Niewidomi goście chętnie uczestniczą we Mszy 
św. i sprawowanych nabożeństwach, umacniając się duchowo 
i nabierając nowych sił do życia wiarą. Najczęściej w domu nie 
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mają tak sprzyjających warunków do praktykowania życia Bo-
żego. 

Od trzech lat istnieje w Ośrodku Dział Wczesnego Wspoma-
gania Rozwoju Dziecka Niewidomego. Ta działalność obejmuje 
najmłodszych niewidomych, w wieku od kilku miesięcy do wie-
ku przedszkolnego. 

Rodzice wraz z dziećmi uczestniczą w zajęciach rehabilita-
cyjnych, by później kontynuować je w warunkach domowych. 
Tu otrzymują fachową pomoc wyspecjalizowanych w różnych 
dziedzinach rehabilitantów. 

Oprócz tej podstawowej działalności związanej ze służbą 
niewidomym, w Ośrodku znajdują swoje miejsce grupy modli-
tewne z parafii, które chcą przeżyć dzień skupienia. 

Swoje zajęcia terapeutyczne prowadzą również grupy ludzi 
uzależnionych. Ośrodek jest otwarty dla wszystkich potrzebu-
jących pomocy – czy to rehabilitacji fizycznej, czy wsparcia du-
chowego. 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża peł-
ni swój charyzmat służby niewidomym na duszy i na ciele
w Ośrodku w Sobieszewie już od ponad sześćdziesięciu lat, sta-
rając się realizować wskazania pozostawione przez Matkę Elż-
bietę Czacką. 

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem”. 

Przez nowe przykazanie Jezus włącza uczniów w to, co sam 
przeżywa, uczy ich kochać tak, jak sam kocha. Tamtego wieczo-
ru, kiedy wypowiedział te słowa, modlił się: Objawiłem im Two-
je imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiło-
wałeś, w nich była i Ja w nich. /J 17, 26/ Od tego momentu, jako 
miłość, zamieszka niejako w sercach swoich uczniów, będzie
w nich kochał. 

Jezus daje nie tylko słowa, które trzeba przestrzegać, daje sie-
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bie samego. Dając nowe przykazanie, Jezus czyni dar ze swojej 
obecności. 

Dziękujmy Bogu za Dzieło, w którym współpracują ze sobą 
osoby niewidome, siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża oraz 
świeccy. Polecajmy Opatrzności Bożej wszystkich współpracow-
ników Dzieła, modląc się z psalmistą: 

Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana 
będzie błogosławione teraz i na wieki.
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Józef Placha

Najwczesniejsza pomoc*

W maju br. temu brałem udział w konferencji naukowej 
zorganizowanej przez stowarzyszenie uniwersyteckie 

„Fides et ratio” na temat nadziei. Przedstawiłem wówczas pro-
blem zmagania się osób z niepełnosprawnością z różnego ro-
dzaju trudnościami wynikającymi z kalectwa i zwróciłem uwa-
gę nie tylko na możliwość uratowania nadziei nawet w sytuacji 
największej niepełnosprawności, ale przede wszystkim na ko-
nieczność bezwarunkowej miłości ze strony rodziców dziecka z 
niepełnosprawnością.

Łatwo jest o tym mówić, ale o wiele trudniej sprostać temu 
doświadczeniu. Najlepiej wiedzą o tym rodzice spodziewający 
się dziecka, ufając, że będzie ono sprawne i zdrowe, a tymcza-
sem okazuje się, że rodzi się z mniejszą lub większą dysfunkcją 
wzroku lub jest całkowicie niewidome.

Trudno poruszyć wszystkie zagadnienia związane z tyflope-
dagogiką jak również kwestie mieszczące się w naukach o ro-
dzinie.

Najbardziej będzie nas interesować to, co pojawia się jako ko-
nieczność pomocy najwcześniej jak to możliwe, a co dotyczy nie 
tylko dziecka, ale także rodziców, którzy w szczególnej sytuacji 
swoich dzieci niejako zobowiązani są do jeszcze większej miłości.

Nie bez powodu w pedagogice rewalidacyjnej niewidomych 
i słabowidzących mówi się dzisiaj nie tyle o wczesnej interwen-

*  Tekst w nieco zmienionej wersji został zaprezentowany przez Autora 25.04.
br. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas konferencji 
naukowej pt. „Wczesna diagnoza i wspomaganie w rozwoju dziecka z dys-
funkcjami rozwojowymi”.



18

cji, lecz o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z dysfunk-
cją wzroku i wsparcia jego rodziny – by odejść od pojęcia, które 
może się kojarzyć niektórym z „policyjną interwencją” lub „in-
terwencją służb specjalnych”.

*     *     *
Pomijając złożone uwarunkowania psychologiczne, a nawet 

dramatyzm sytuacji, kiedy rodzi się niewidome dziecko, ze-
chciejmy w miarę możliwości obiektywnie spojrzeć na to zagad-
nienie.

Niezależnie od wykształcenia oraz innych elementów okre-
ślających sytuację rodziców dziecka niewidomego, ważne jest, 
aby do końca pozostali rodzicami, nie rezygnując jednocześnie 
z otwartości na współpracę ze specjalistami, w stosunku do któ-
rych mają oni określone oczekiwania: „1. Rodzice nie oczekują 
od specjalistów rozwiązania swoich problemów. Nie uważają 
też, że trzeba ich wyręczać w podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych dziecka. Dużo bardziej pragnęliby wsparcia w kontakcie z 
dzieckiem i wskazówek pomocnych w podejmowaniu decyzji. 
Oczekują zrozumienia dla swoich pytań, próśb i problemów oraz 
szacunku dla siebie i swojego dziecka. 2. Rodzice spodziewają się 
po specjalistach szczególnych umiejętności, które ci ostatni po-
trafiliby zastosować w kontaktach z ich dzieckiem, a także mają 
nadzieję otrzymać kompetentne odpowiedzi na trudne pytania. 
Pragną pomocy przy wyjaśnianiu ułatwiającym codzienny kon-
takt z dzieckiem. 3. Rodzice uważają za oczywiste, że specjaliści 
dostarczą im istotnych informacji dotyczących na przykład in-
stytucji oferujących pomoc, czy też, że się zapewni im porady 
prawne. Ponadto pragną komunikacji, która charakteryzowała-
by się przejrzystością i szczerością. 4. Współpracując z wieloma 
specjalistami, rodzice spodziewają się zasadniczej zgodności co 
do udzielanych im fachowych informacji. 5. Rodzice oczekują, 
że ich wiedza i doświadczenie, jakie zebrali w życiu ze swoim 
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dzieckiem, będą doceniane przez specjalistów, a także wykorzy-
stane przy rozważaniach dotyczących wyboru odpowiednich 
metod i terapii”.1

W perspektywie historycznej, mimo iż Wczesna Interwencja 
- że użyję terminu, który stosowany jest najczęściej w języku na-
ukowym i pochodzi od angielskiego terminu: Early Intervention 
– jest stosunkowo młodą dziedziną pomagania dzieciom i rodzi-
nie. W XIX wieku oznaczała „pomoc udzieloną przed rozpoczę-
ciem szkoły i obejmowała zwykle okres między szóstym a dzie-
siątym rokiem życia”2. Przy czym pomoc ta nie miała charakteru 
bezpośredniego. Raczej odbywała się poprzez różnego rodzaju 
broszury i pisemka, w których instruowano rodziców, jak nale-
ży postępować z małym dzieckiem niewidomym. Przykładem 
mogą być wskazówki K.A.Georgiego z lat pięćdziesiątych XIX 
wieku w zakresie ćwiczenia dotyku u dziecka niewidomego:
„W tym celu należy wziąć skrzynkę z  wieloma przegródkami 
albo dużą liczbę małych pudełek lub kartoników, w których zo-
staną posegregowane wszystkie »rozmaitości«. Żaden przedmiot 
nie może być zbyt duży, co uniemożliwiłoby dziecku zmieszcze-
nie go w jednej lub co najwyżej w obu dłoniach. Aby wprowa-
dzić różne formy, trzeba wybierać rzeczy wykonane z podob-
nych materiałów, ale o różnych kształtach. Do drugiego ćwicze-
nia potrzebne są zaś przedmioty o podobnych kształtach, ale 
wykonane z różnych materiałów, czyli na przykład kule i kostki
z drewna, szkła, masy rogowej, metalu i gliny […]. Z tego sa-
mego materiału albo z blachy, tektury, sukna, płótna i tak dalej. 
Przy tym ćwiczeniu trzeba pilnować, aby dziecko zwracało uwa-
gę, które przedmioty są okrągłe, kanciaste, trójkątne, czworokąt-
ne, wielościenne, a które są płaskie, wypukłe, gładkie lub szorst-
kie, twarde, miękkie, ciężkie lub lekkie. W domu, w ogrodzie
i na podwórku są tysiące rzeczy, które można przenosić, dotykać 
i które (dopóki nie spełnią swego zadania), można dorzucić do 
skrzynki z „rozmaitościami”. Jeśli od czasu do czasu będzie się 
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dokładało do niej nowe, nieznane dziecku przedmioty, ćwicze-
nie to nie przestanie być interesujące”3.

Zwróćmy jeszcze uwagę na to, co proponuje Georgi w za-
kresie ćwiczenia zmysłów węchu i smaku: „Dziecko musi się na-
uczyć odróżniać cechy produktów spożywczych. Jak pachną: fa-
sola, ogórki, szparagi, ziemniaki, kapusta, marchew, pietruszka, 
kminek, na surowo i gotowane? Czym różnią się od siebie miód, 
syrop, olej, ocet, wino, wódka, piwo? Zapachem? Jak pachną 
goździki, cynamon, gałka muszkatołowa, pieprz, imbir, tatarak, 
mięta, anyż, koper włoski? Umiesz odróżnić zapach róży, goź-
dzika, fiołka, kwiatu lipy, pomarańczy, szałwii, wanilii, rezedy, 
bazylii?”4.

Jak więc widać, już ponad 150 lat temu nieobce były zagad-
nienia wczesnej rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku.

Po okresie stagnacji – w Niemczech było to związane z szale-
jącym tam nazizmem nieprzewidującym nie tylko pomocy, ale 
w ogóle kwestionującym prawo do życia osób z niepełnospraw-
nością – mniej więcej od 50 lat można mówić o współczesnych 
założeniach Wczesnej Interwencji (że od czasu do czasu użyje-
my tego nie najszczęśliwszego określenia), która obejmuje okres 
od urodzenia dziecka aż do momentu rozpoczęcia nauki szkol-
nej; a nawet ogranicza się ją do okresu od urodzenia dziecka do 
momentu podjęcia zajęć w przedszkolu.

*     *     *
Jednym z najważniejszych elementów prawidłowego podejścia 

do tego zagadnienia jest wczesne rozpoznanie uszkodzenia wzro-
ku – co nie jest takie proste. W przypadku braku wzroku metody 
oftalmologiczne i neurooftalmologiczne pomagają to stwierdzić 
stosunkowo łatwo, natomiast nie są wystarczające w przypadku 
określenia „w jaki sposób i co dany człowiek widzi. Jeszcze wię-
cej trudności przysparza postawienie diagnozy u dzieci, zwłasz-
cza małych, gdyż ich system wzrokowy jeszcze się rozwija”5.
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Przyjmuje się, że w przypadku uszkodzeń wzroku stosunkowo 
najpełniejszą diagnozę można uzyskać dopiero między trzecim i 
szóstym rokiem życia. Wiąże się to z koniecznością nieustającego 
uzyskiwania informacji na zasadzie tzw. „wypowiedzi zwrotnych”
– o które nie jest łatwo w przypadku niektórych dzieci.

Pominiemy różne metody badań diagnostycznych. Wspo-
mnę tylko, że chodzi w nich o badanie ostrości wzroku, akomo-
dacji oka, rozróżnianie kolorów, badanie pola widzenia itd. Jest 
to szerokie zagadnienie kwalifikujące się do działań w zakresie 
treningu widzenia w przypadku osób słabowidzących (tzw. Low 
Vision), których w naszej populacji mamy coraz więcej.

Nas natomiast interesuje głównie dziecko niewidome. Bio-
rąc pod uwagę ogólne założenia Wczesnej Interwencji, wydaje 
się, że istota problemu osadzona jest na jakości „dialogu jed-
nostki z otoczeniem”6. Dlatego Renate Walthes, określając za-
dania tej ważnej kwestii wsparcia w najwcześniejszym okresie 
życia dziecka niewidomego stwierdza, że proces ten „polega na 
udzielaniu pomocy tam, gdzie ten dialog jest niezadowalają-
cy lub gdzie udostępniane możliwości są niewłaściwe. Wysiłki 
wczesnej interwencji koncentrują się zatem na dziecku, rodzinie 
i otaczającym je środowisku”7.

W celu pełniejszego rozpoznania możliwości małego dziec-
ka niewidomego stosuje się wiele różnych narzędzi badawczych, 
które pominę. Natomiast najistotniejsze jest jedno – niezależ-
nie od wyboru takiego czy innego narzędzia badawczego – aby
w indywidualnych programach wczesnej rewalidacji były zawar-
te następujące problemy: „pomoc przy kontroli ułożenia głowy
i przy odbiorze bodźców wzrokowych (przy resztkach wzroku) 
lub fizjoterapia; pomoc przy chwytaniu i poznawaniu przy użyciu 
kolorowych przedmiotów o wyraźnych kształtach (przy reszt-
kach wzroku) lub przedmiotów o wyraźnej powierzchni albo 
wydających dźwięk (przy braku wzroku), z pewnością jednak 
przedmiotów, które zaciekawią dziecko (skrzynka z „rozmaito-
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ściami” Georgiego); pomoc przy poruszaniu się oraz wykony-
wanie czynności ruchowych: turlanie się, siłowanie się, pełzanie
i tak dalej, w połączeniu z bodźcami słuchowymi (przy ślepocie) 
lub wyraźnie dostrzegalnymi bodźcami wzrokowymi znajdują-
cymi się poza zasięgiem ręki; pomoc w rozwoju wzroku przez 
ćwiczenie „Low Vision”; pomoc w rozwoju mowy, z jednej stro-
ny przez mowę towarzyszącą, to znaczy nie tylko przez opis 
rzeczy i akcji, ale także przez opowiadania dotyczące współcze-
snego wykonywania czynności, z drugiej strony przez nazywa-
nie przedmiotów i sytuacji; stwarzanie systemu komunikacji
z dziećmi niemówiącymi lub głuchoniewidomymi przez wspól-
ny ruch, podchwytywanie naturalnych gestów i wspólnie opra-
cowany system znaków.” 8

By zrealizować powyższe zadania, można się posłużyć wielo-
ma już dzisiaj dostępnymi na rynku polskim opracowaniami. Na 
przykład bardzo pomocne mogą być wskazówki Moniki Orkan 
Łęckiej, która posiłkując się doświadczeniami amerykańskimi, 
udostępniła rodzicom dzieci niewidomych do lat trzech znako-
mity poradnik pt. „Pierwszy milowy krok” (Warszawa 1981.) 
lub publikowany w „Naszych dzieciach” (numery: 3 – 7, War-
szawa 1994) przez tę samą autorkę cykl artykułów zatytułowany 
„Tańcząc z moim dzieckiem”. Niezwykle cenną pomocą może 
być także inne opracowanie tej samej autorki, która, również
w oparciu o doświadczenia amerykańskie, przygotowała zarów-
no opis najważniejszych zagadnień związanych ze wzrokiem 
dziecka w najwcześniejszym okresie życia i praktyczny zestaw 
ćwiczeń dla rodziców pt. „Mama, tata, dziecko, czyli o tym, 
jak uczyć małe niewidome dziecko w warunkach domowych”
(W: Zeszyty Tyflologiczne nr 12, Warszawa 1994).

W tym samym kierunku poszła również próba udostępnie-
nia doradcom rodzinnym trzech tomów przetłumaczonego z ję-
zyka angielskiego programu wczesnej interwencji realizowane-
go w warunkach domowych amerykańskich „Modelu INSITE”. 
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Zawarte tam bardzo szczegółowe rozwiązania pracy z dzieckiem 
i rodzicami znajdą z pewnością również swoje uznanie w wa-
runkach polskich (Model INSITE, Laski, 2004, 2007, 2008.)

Wiadomo jak wielką rolę w prawidłowym rozwoju dziecka 
odgrywa zabawa, która różni się w przypadku dziecka widzącego 
i niewidzącego, „ponieważ – jak stwierdza R. Walthes – wrażenia 
słuchowe, dotykowe i zapachy odgrywają w niej większą rolę niż 
doznania wzrokowe”9. Dobrze, jeżeli rodzice – przy pomocy te-
rapeuty – wykorzystują ten ważny element rozwoju. Wydaje się, 
że również mogliby na dalszym etapie współpracy przejąć rolę 
koterapeuty, a nawet kooperatora. W perspektywie niemieckich 
doświadczeń wydaje się to raczej trudne, niezależnie jednak od 
tego R.Walthes formułuje kilka ciekawych spostrzeżeń, łącznie 
z postulatami na przyszłość, gdy chodzi o optymalizację wspar-
cia zarówno rodziców jak i dziecka niewidomego. W Niemczech 
prowadzący zajęcia odwiedza rodzinę co dwa tygodnie (oprócz 
wakacji). W związku z tym „jego rola ogranicza się z zasady do 
udzielania porad i nie dotyczy bezpośrednio konkretnej pracy
z dzieckiem. W proces wspierania dziecka często angażowani są 
tylko rodzice, zaś praca z całą rodziną, w sensie autentycznego 
współudziału wszystkich jej członków, jest realizowana w nie-
wielu placówkach. W dniach, w których zgodnie z planem pracy 
wymagana jest również obecność rodziców, nie udaje się poru-
szyć wszystkich członków rodziny. Konieczne więc staje się albo 
systematyczne tworzenie zorientowanych na rodzinę form pra-
cy (na przykład kursów lub szkoleń dla dzieci i rodziców), albo 
prowadzenie wykładów dla całej rodziny, w Niemczech jednak 
w takiej formie się tego nie robi. A istniejące zajęcia często od-
bywają się bez udziału ojców”10.

W czasie międzynarodowej konferencji naukowej, w ja-
kiej miałem okazję uczestniczyć w 1987 roku w Würzburgu, 
w Niemczech, włączyłem się w prace zespołu, zajmującego się 
Wczesną Interwencją. Duże wrażenie wywarło na mnie wów-
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czas wyznanie matki – M. Becker z Francji – i jej stosunek, 
wspólnie z mężem, do ich niewidomego dziecka, które oprócz 
tego, że było upośledzone w rozwoju umysłowym, dodatkowo 
cierpiało jeszcze na brak czucia w palcach. Chłopiec był dru-
gim dzieckiem z kolei, miał starszego, dobrze rozwijającego 
się i widzącego brata Krzysztofa. Pierwszą reakcją rodziców
z chwilą przyjścia na świat Oliviera – u którego skumulowało 
się tyle różnych niesprawności – było zamknięcie się w sobie. 
Paradoksem było to, że nie od lekarzy dowiedzieli się, co nale-
żało robić w pierwszym okresie życia dziecka, lecz od masaży-
stów, terapeutów i nauczycieli – i to dopiero po upływie sześciu 
lat życia Oliviera. Dopiero kontakt z innymi – także z rodzica-
mi o podobnych problemach – spowodował, że odzyskali utra-
coną równowagę psychiczną. W żmudny proces przywracania 
Oliviera rodzinie i społeczeństwu zaangażowano wszystkich 
członków szerszej familii. Zorganizowano mu stały program 
ćwiczeń. Gdy pojawiły się jakieś trudności, Olivier wiedział, że 
rodzice i najbliżsi są przy nim, ale wiedział również i to, że nie 
wolno mu było w tym wysiłku iść po linii najmniejszego oporu. 
Były to bardzo proste zajęcia: ćwiczenia motoryczne, wibracyj-
ne masaże ciała i różnego rodzaju postępowanie wpływające na 
rozwój zmysłu dotyku. Pani Becker podkreśliła również fakt, 
iż mieli to szczęście, że trafili na szkołę otwartą na wszelkie 
ich sugestie i zezwalające na ścisłą współpracę z terapeutami, 
którzy dochodzili do tej szkoły. A więc otwarcie się na szeroko 
rozumianą wymianę doświadczeń było podstawą ich sukcesu 
pedagogicznego, no i sprawa zasadnicza: oprócz nauczania spe-
cyficznych technik, prowadzących do opanowania podstawo-
wych czynności życia – szczególnie w zakresie elementarnej sa-
moobsługi – położono nacisk na zaspokojenie potrzeby bezpie-
czeństwa przede wszystkim w oparciu o emocjonalny kontakt
z rodziną.
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*     *     *
Z różnych praktycznych uwag związanych z edukacją naj-

młodszych dzieci niewidomych, o których mówiono na wspo-
mnianej konferencji w Würzburgu, wymienię kilka:
-  próbować często zwracać się do dziecka po imieniu,
-  mówić do dziecka dużo, nawet jeśli nie zrozumie wszystkiego, 

to ciepły ton głosu przyczyni się do lepszego kontaktu między 
dorosłym i dzieckiem,

-  przed podaniem przedmiotu do ręki uczyć dziecko łagodnego 
dotykania,

-  ważną rolę odgrywa kołysanie,
-  uczyć dziecko odpowiedniego dotykania własnego ciała,
-  uświadamiać dziecko, że jest ono jedynie częścią świata, by 

nie utwierdzać go w przekonaniu, że świat to tylko ono,
-  bawić się z dzieckiem niewidomym, kiedy to tylko możli-

we,
-  odezwać się do dziecka przed dotknięciem lub podniesieniem 

go z łóżeczka, pomagając w antycypowaniu wszelkich zmian 
pozycji,

-  uczyć się „czytać” z reakcji całego ciała, tak jakby czytało się 
z oczu,

-  pamiętać, że dziecko nie zauważa innych wzrokiem, stąd po-
trzeba sygnalizowania naszej obecności,

-  polecając jakieś zadanie, przed przystąpieniem do jego wyko-
nania dać dokładny opis słowny,

-  przed karmieniem butelką oswoić z nią dziecko, na przykład 
przez delikatne dotykanie jego nosa,

-  wyjaśniać, co aktualnie robię w obecności dziecka, by maksy-
malnie zredukować lęk przed nowym i nieznanym,

-  należy opisać otoczenie dziecka i wszelkie zmiany w nim za-
chodzące,

-  dziecko niewidome rozwija wyobraźnię przestrzenną przede 
wszystkim przy okazji nauki poruszania się, dlatego należy 
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spacerować z nim jak najczęściej; brak tego może prowadzić 
do regresu także w innych płaszczyznach rozwoju,

-  uczyć mądrego korzystania z telewizji, radia, a także innych 
przedmiotów codziennego użytku,

-  najpierw opisać czynność do wykonania, potem (albo jed-
nocześnie) poprowadzić rękę dziecka, na przykład podczas 
otwierania pojemnika z jedzeniem, zapinania guzików, uży-
wania papieru toaletowego w WC, mycia rąk, itp.

Tych parę uwag – być może dla niektórych zbyt prostych
i oczywistych – warto sobie uświadomić i przypomnieć, choćby 
po to, by uniknąć błędów już na samym początku prowadzenia 
dziecka niewidomego, zapewniając mu w ten sposób dobry start 
w życie. Zaczyna się od drobiazgów, ale to przecież podstawa 
niemal każdego sukcesu w życiu osób dorosłych. 

*    *    *
W Polsce zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwo-

ju dziecka niewidomego i wsparcia jego rodziny prowadzone są 
już niemal w każdym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz 
innych miejscach, gdzie realizowana jest idea służby na rzecz 
niewidomych.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia po-
cząwszy, a w sposób już bardziej zorganizowany od nowego już 
wieku realizujemy wciąż rozwojowy program w Laskach i So-
bieszewie koło Gdańska. Wykorzystujemy wszelkie materiały 
dostępne zarówno w językach obcych jak i naszym ojczystym. 
Chcemy czerpać z najlepszych doświadczeń polskich i zagra-
nicznych. Marzy nam się wypracowanie własnego programu, 
bazującego na dostępnych nam źródłach. Wizytujemy domy ro-
dzinne dzieci niewidomych, choć główny nacisk kładziemy na 
organizowanie turnusów rehabilitacyjnych na terenie w/w pla-
cówek.
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Nie wnikając w szeroki front działań, przywołam tutaj dwa 
przypadki pracy z dzieckiem niewidomym oraz ich rodzicami. 
Jest to zapis autorstwa naszej psycholog – Aleksandry Pałki oraz 
tyfloterapeutki – Małgorzaty Góreckiej. 

Spróbujmy w skrócie prześledzić ich trud.

Przypadek I
Chłopiec obecnie w wieku 1;10. Przyszedł na świat o czasie, 

poród nastąpił poprzez cesarskie cięcie. Dziecko pochodzi z dru-
giej ciąży (starsze rodzeństwo chłopca zmarło tuż po urodzeniu się
z powodu poważnych wad wielonarządowych). Mama nadal silnie 
przeżywa żal po stracie, całą miłość przelewając na młodsze dziec-
ko, bywa nadopiekuńcza. Chłopczyk jest wciąż badany pod kątem 
zespołu genetycznego. Jego rozwój psychoruchowy jest opóźniony
z uwagi na problemy wzrokowe oraz obniżone napięcie mięśniowe 
prawej strony ciała. U chłopca wcześnie zdiagnozowano zaćmę 
wrodzoną, którą zoperowano – aktualnie dziecko dostrzega ja-
skrawe przedmioty/kolory. Ponadto nadal utrzymuje się oczopląs. 
Mowa rozwija się powoli z uwagi na niską sprawność aparatu 
mowy.

Chłopiec od samego początku był poddawany intensywnym 
zabiegom leczniczym i rehabilitacyjnym (operacja oczu, systema-
tyczna rehabilitacja ruchowa, terapia widzenia, był także objęty 
opieką tyflopedagoga i psychologa), a nawet tzw. niekonwencjo-
nalnym metodom leczenia. Rodzice wciąż poszukiwali nowych 
rodzajów terapii, nowych ośrodków specjalistycznych. Można było 
odnieść wrażenie, że stosują zasadę: więcej znaczy lepiej. Nieste-
ty, efekty ciężkiej pracy (przede wszystkim ze strony dziecka) były 
prawie niezauważalne. Nie słuchali naszych sugestii odnośnie 
zmniejszenia dziecku ilości zajęć. 

W sierpniu ubiegłego roku splot różnych wydarzeń sprawił, 
że przez około cztery tygodnie chłopiec nie miał żadnych zajęć 
usprawniających. W tym czasie opanował umiejętność samo-
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dzielnego siedzenia. Podczas wizyty w Ośrodku na początku roku 
szkolnego rodzice wyrażali wielką radość, ale przede wszystkim 
ogromne zdziwienie z tego powodu, ponieważ nie byli w stanie 
połączyć „sukcesu” dziecka z żadną formą terapii. 

Jesteśmy przekonani, że postępy naszego podopiecznego poja-
wiły się dzięki przerwie w intensywnych oddziaływaniach reha-
bilitacyjnych i ogólnousprawniających. Dzięki niej chłopiec mógł 
odpocząć od ciągłych ćwiczeń i wyjazdów, nie był przemęczony
i to pomogło mu osiągnąć nową umiejętność. Po rozmowach
z rodzicami udało się ich skłonić do zmniejszenia dziecku ilości 
zajęć przy ich jednoczesnym lepszym ukierunkowaniu. W zeszłym 
miesiącu mama chłopca telefonowała, żeby nas powiadomić, 
że ku wielkiej radości wszystkich jej synek zaczął samodzielnie
chodzić.

Przypadek II
Dziewczynka w wieku 2;6. Dziecko urodziło się zdrowe, o cza-

sie, siłami natury. W pierwszych dniach życia wystąpiło zapalenie 
spojówek i wylewy do obu oczu. Obecnie dziecko wykazuje nie-
znaczną reakcję na światło w lewym oku. Nie występują dodat-
kowe uszkodzenia.

Dziecko stosunkowo szybko trafiło do naszego Ośrodka. Po-
czątkowo zarówno dziewczynka, jak i jej matka były bardzo nie-
ufne. Dziecko było też bardzo nieśmiałe, lękowe, stale wtulone
w mamę, ponadto drażliwe i niechętne do jakiejkolwiek współ-
pracy. Dziewczynka pomimo rozumienia komunikatów werbal-
nych nie reagowała na żadne polecenia i próby nawiązania z nią 
kontaktu. Była niemal zlepiona z matką, która karmiła dziecko 
piersią na każde żądanie (w zasadzie była to dla dziewczynki for-
ma uspokojenia i ucieczki przed terapeutą). Nasz zespół ustalił, że
w pierwszej kolejności należy się zająć nawiązaniem lepszej 
współpracy z rodzicami dziewczynki (przede wszystkim z mamą).
W wyniku polepszenia kontaktu z matką dziecka (stopniowo wzro-
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sło jej zaufanie) oraz zwiększenia częstotliwości wizyt w naszej 
placówce (tak, aby dziecko mogło się oswoić z miejscem i osoba-
mi terapeutów), u dziewczynki zaobserwowano wyraźne postępy. 
Obecnie bardzo chętnie przebywa na turnusach rehabilitacyjnych 
w Laskach, o wiele łatwiej nawiązuje współpracę. Została odsta-
wiona od piersi, co spowodowało „odklejenie” się od mamy (z ko-
rzyścią dla obu stron). W ostatnim czasie dziewczynka znacznie 
rozwinęła też kompetencję komunikacyjną (mówi proste zdania, 
stara się opowiadać, komunikuje potrzeby i preferencje). Mama 
nie jeździ już do innych ośrodków i poradni specjalistycznych, za-
ufała jednemu zespołowi. 

Przedstawiony przykład pokazuje, jak ważne jest dla dziecka 
poczucie bezpieczeństwa i stałości otoczenia. Uwidacznia też, jak 
ważne jest zbudowanie w rodzicach zaufania do zespołu i nawią-
zania z nimi autentycznej współpracy.

*     *     *
Jedno jest pewne: niezależnie od mniej lub bardziej war-

tościowych programów i metod diagnostycznych, zawsze naj-
ważniejszą sprawą pozostanie – gdy chodzi o rodziców – bez-
warunkowa miłość wobec nawet najbardziej poszkodowanego 
przez los dziecka; zaś w przypadku pedagogów i terapeutów: 
świadomość misji i najgłębiej rozumianej pomocy tym, którzy 
jej z upragnieniem oczekują.

Na zakończenie pozwolę sobie na coś w rodzaju puenty. Jest 
to pewna bajeczka, którą opowiedział podczas inauguracji ko-
lejnego roku akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie nieżyjący już biskup Jan Chrapek. Traktuje ona
o małpce, której urodziło się brzydkie i nieporadne małpiątko. 
Zdesperowana małpka udała się po radę do lwa: co ma w tej sy-
tuacji zrobić? Lew poradził jej, aby przez jeden miesiąc głaskała 
po główce z czułością swoje brzydkie i nieporadne małpiątko. 
Po tym czasie niech znów przyjdzie i zastanowią się wspólnie: co 
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dalej robić? Po upływie miesiąca małpka przychodzi po raz ko-
lejny do lwa i oznajmia, że jej brzydkie i nieporadne małpiątko 
stało się w międzyczasie dla niej najpiękniejszym i największym 
skarbem.

Oby i nasze dzieci niewidome – zwłaszcza w ich najwcze-
śniejszym etapie rozwoju – zarówno dla rodziców jak i osób 
pomagających i wspierających, stały się naszą największą war-
tością.

  1  R.Walthes, R.Klaes, Gehenn, Gehenn, Schritt fur Schritt… 
Untersuchung zur Situation von Familien mit einem Blinden, 
mehrfachbehinderten Kind, Frankfurt: Campus 1994, s. 361- 
364, Za: R.Walthes. Tyflopedagogika, Gdańsk 2007, s. 90 – 91.

  2  Za: Walther, Tyflopedagogika, dz.cyt., s. 92.
  3  Tamże, s. 92.
  4  Tamże, s. 92-93.
  5  Tamże, s. 95.
  6  Tamże, s. 96.
  7  Tamże.
  8  Tamże, s. 97.
  9  Tamże.
10  Tamże, s. 99.
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s. Elżbieta Więckowska FSK 

Z historii „polskiego brajla”

System punktowy Ludwika Braille’a
Opracowanie przez Ludwika Braille’a systemu pisma dotyko-

wego opartego na sześciopunkcie było w historii niewidomych 
wydarzeniem przełomowym. Pismo bowiem w tym systemie 
pozwala niewidomym na samodzielne pisanie z pomocą pro-
stych narzędzi i na stosunkowo szybkie samodzielne czytanie. 
Językiem ojczystym Ludwika Braille’a był język francuski, a więc 
dostosował swój system pisma do języka i ortografii francu-
skiej. Zapoczątkował także notację matematyczną i muzyczną.
W miarę upowszechniania system dostosowywano do alfabe-
tów innych języków, dobierając znaki do liter specyficznych al-
fabetu opartego na alfabecie łacińskim, potem dla liter innych 
alfabetów. Dlatego dziś mówimy system Braille’a, a nie alfabet 
Braille’a, bo alfabetów jest co najmniej kilkadziesiąt. 

To genialnie proste pismo ma jednak nieuniknione bra-
ki. System, którego znaki są kombinacją punktów wybranych
z sześciopunktu, składa się z 63 znaków i odstępu. To za mało, 
by odwzorować bogactwo znaków pisma czarnego. Potrzebne 
są klucze nadające znakom nowe znaczenia, np. znak wielkiej 
litery, znak cyfry, znak wiersza, znak miana i inne. To jeszcze 
powiększa rozmiary zapisu. Znaki brajlowskie muszą mieć wy-
starczającą wielkość, by można je czytać dotykiem. Tak więc 
tekst pisany brajlem zajmuje znacznie większą powierzchnię 
niż ten sam tekst w czarnodruku. Pismo wypukłe tłoczone na 
odpowiednio grubym papierze i luźno oprawione zajmuje wie-

W  200.  LECIE  URODZIN  LUDWIKA  BRAILLE’A
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le miejsca. Książka brajlowska jest cięższa i ma wielokrotnie 
większą objętość niż jej czarnodrukowy odpowiednik. Ponadto 
szybkość czytania dotykiem jest mniejsza od szybkości czytania 
wzrokiem, gdyż dotykiem rozpoznaje się jednocześnie najwyżej 
dwa znaki, a wzrok rozpoznaje krótkie słowa jako całości.

W różny sposób próbowano tym brakom zaradzić. Dla 
zmniejszenia rozmiarów zapisu brajlowskiego zaczęto stosować 
zapis dwustronny. Tabliczkę interpunkcyjną skonstruowano 
tak, że po napisaniu strony i odpowiednim odwróceniu arku-
sza można pisać tekst po drugiej stronie, nie niszcząc pierwsze-
go zapisu. Później wypracowano system druku dwustronnego
z dwustronnie zapisanej matrycy cynkowej. Dziś nowe drukarki 
komputerowe drukują brajla dwustronnie.

Innym sposobem zmniejszenia rozmiarów zapisu brajlow-
skiego jest zastosowanie skrótów ortograficznych. System skró-
tów pozwala zastąpić grupę liter w słowie lub całe słowo jednym 
znakiem brajlowskim. Może przewidywać zastąpienie słowa, 
lub cząstki słowotwórczej, grupą liter znacznie mniejszą niż
w zapisie pełnym. Tekst zapisany skrótami ma znacznie mniej-
szą objętość niż ten sam tekst zapisany pismem pełnym. Skró-
tami szybciej czyta się i pisze, bo ta sama treść wyrażona jest 
mniejszą ilością znaków. System skrótów musi być ortograficz-
ny, tzn. nie może naruszać zasad ortograficznych języka. Syste-
mem trzeba posługiwać się konsekwentnie, stosując jego zasady, 
by zapis mógł być poprawnie odczytany. W początkach XX wie-
ku opracowywano już i uzgadniano pierwsze systemy skrótów 
ortograficznych w językach zachodnioeuropejskich. 

System Braille’a na ziemiach polskich.
Na ziemiach polskich adaptowano system Braille’a do języka 

polskiego w różny sposób w różnych ośrodkach1. Powstały więc 
różne polskie alfabety brajlowskie. W alfabetach tych głoskom 
języka polskiego pisanym jedną literą przypisywano różne zna-
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ki systemu. Głoskom pisanym dwiema literami przypisywano 
odpowiednio dwa lub jeden znak systemu. Nie było możliwo-
ści ujednolicenia, gdyż wobec rozbicia ziem polskich pomiędzy 
państwa zaborcze nie istniała instancja władna podjąć decyzję
w sposób obowiązujący. 

Po wskrzeszeniu Państwa Polskiego próbowano uporząd-
kować sprawę. W 1925r. odbył się I Krajowy Zjazd Nauczycieli 
Szkół Specjalnych, który uznał za najwłaściwszy w nauczaniu 
niewidomych w Polsce tzw. alfabet bydgoski, w którym głoski 
zapisywane dwoma literami czarnodrukowymi oznaczono jed-
nym znakiem brajlowskim. Ta decyzja Zjazdu nie była jednak 
ostateczna. 

Róża Czacka - późniejsza Matka Elżbieta – po definitywnej 
utracie wzroku (ok. 1898) opanowała pismo punktowe. Znała 
od dziecka w mowie i w piśmie podstawowe języki zachodnio-
europejskie: francuski, angielski, niemiecki. Można przypusz-
czać z dużym prawdopodobieństwem, że pierwszym pismem 
brajlowskim, jaki opanowała, był brajl francuski sprowadzony 
z Paryża. 

Matka Elżbieta Czacka zaczęła studiować zagadnienia tyflo-
logiczne w okresie, gdy system Ludwika Braille’a właśnie zdo-
był powszechną akceptację i trwały intensywne prace nad jego 
pełnym wykorzystaniem. Matka doceniła wartość tego systemu. 
Uznała za bardzo ważne rozpowszechnienie brajla wśród pol-
skich niewidomych. Przy Towarzystwie Opieki nad Ociemnia-
łymi powstało Biuro Przepisywania Książek bazujące na pracy 
społecznych kopistek, które bezinteresownie przepisywały książ-
ki na tabliczkach brajlowskich. Pozwoliło to rozpocząć komple-
towanie biblioteki brajlowskiej. Już 1913 r. Towarzystwo wydało 
broszurkę – przewodnik dla przepisujących książki wolontariu-
szek pod tytułem Objaśnienie pisowni dla ociemniałych2. 

Śledząc dyskusje toczone w publikacjach tyflologicznych, 
Matka Elżbieta Czacka przyswajała doświadczenie krajów wów-
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czas przodujących, by wykorzystać to doświadczenie w pracach 
na rzecz polskich niewidomych. Włączyła się w dyskusję nad 
właściwym kształtem polskiego brajla. Swoje poglądy i argu-
menty zawarła w artykule System Braille’a w Polsce, opubli-
kowanym w czasopiśmie „Szkoła Specjalna”3. W artykule tym 
postulowała przyjęcie alfabetu używanego we Lwowie, alfabetu 
bez skrótów, w pełni odpowiadającego czarnodrukowemu. Pro-
ponowała tylko zmianę dwu znaków, by uczynić system bardziej 
logicznym. Ponieważ zapis tym alfabetem jest „najdłuższy”, 
Matka Czacka chciała dać jednocześnie prawidłowe metodycz-
nie, proste i łatwe skróty, bardziej wydajne, niż skróty włączone 
do bydgoskiego alfabetu. Uznała to za istotnie lepsze, niż mie-
szanie skrótów z pismem pełnym, co w istocie miało miejsce
w alfabecie bydgoskim. 

Przed zbudowaniem polskiego systemu skrótów Matka 
przestudiowała brajlowskie systemy skrótów w innych językach. 
Opracowanie trzystopniowego systemu skrótów wymagało 
ogromnego nakładu pracy. Siostra Teresa, uczestniczka tej pra-
cy, wspomina: 

„Praca nad alfabetem i skrótami trwała przez kilka lat. /…/ 
W pewnych okresach zabierała ona całe dnie, a nawet część nocy 
Matki i jej pomocników. Trwało to tak długo, ponieważ Matka 
wszystko, co robiła, robiła gruntownie, poważnie, odpowiedzial-
nie./…/ Trzeba było wiedzieć, co należy skracać i jak należy skra-
cać. Były do tego potrzebne prace przygotowawcze językowe,
w tym pomógł prof. Tytus Benni, prace statystyczne, dla których 
dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego Kraeutler powołał 
liczną ekipę swych urzędników. Matka formułowała zagadnienia, 
na które oni szukali odpowiedzi. W ten sposób została przepro-
wadzona ogromna praca nad częstotliwością zbiegów liter w języ-
ku polskim oraz nad wyrazami najczęściej spotykanymi.”4

Owocem tej ogromnej pracy jest trzystopniowy system skró-
tów. Dobry system skrótów ortograficznych powinien posiadać 
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dwie wykluczające się cechy: być łatwym i być wydajnym. Jedy-
nym sposobem osiągnięcia obu zalet jest system wielostopniowy, 
w którym początkowy stopień jest prosty i łatwy. Po jego opano-
waniu czytelnikowi łatwiej jest przyswoić trudniejszy, ale wydaj-
niejszy wyższy stopień, skracający pismo w sposób znaczny.

Tak właśnie został skonstruowany przez Matkę Elżbietę 
Czacką system Polskich Skrótów Ortograficznych.

System PSO stopnia I jest systemem bardzo prostym i łatwym. 
Nawet osoby niezbyt zdolne mogły wyuczyć się go i korzystać
z książek pisanych skrótami, czyli o 1/3 mniejszych objętościo-
wo i dających się czytać odpowiednio szybciej. Można też przy-
spieszyć notowanie skrótami. System stopnia pierwszego zawiera 
tylko skróty jednoznakowe. Znak systemu może mieć maksy-
malnie trzy znaczenia: integralne, tzn. w piśmie pełnym, znacze-
nie zbiegu liter w wyrazie i znaczenie całego wyrazu (znacznik). 
Znaczenie skrótu zbiegu liter nie zależy od położenia tego zbiegu 
w słowie (nie rozróżnia się skrótów początkowych, końcowych
i środkowych). Opanowanie systemu wymaga zapamiętania oko-
ło 80 znaczeń i opanowania kilku prostych zasad ich stosowania. 

System PSO stopnia II jest systemem rozbudowanym. Zna-
ki systemu nie mają już stałych znaczeń. Ten sam znak może 
być jednocześnie skrótem kilku elementów, których nigdy nie 
spotyka się w takiej samej sytuacji. Trudno dziś ocenić wartość 
skracającą systemu, który utworzono dla polszczyzny lat trzy-
dziestych ubiegłego stulecia, i który nie był szerzej używany. Ze 
skrótów stopnia II korzystały pojedyncze osoby studiujące i ce-
niły je sobie. 

PSO stopnia III prócz tablic i słowników II stopnia zawiera 
swoje własne słowniki. Jest praktycznie słownikiem terminów 
filozoficznych z zakresu filozofii opartym na systemie skrótów 
II stopnia.

Dnia 24 maja 1934 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego uznał za obowiązujący w polskich szkołach 
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dla niewidomych alfabet tzw. lwowski ze zmianami zapropo-
nowanymi przez Matkę Elżbietę Czacką. Tym samym zarzą-
dzeniem zatwierdził do użytku szkół dla niewidomych system 
skrótów ortograficznych I stopnia nazywany później skrótami 
laskowskimi5.

W placówkach TOnO uczono biegłego posługiwania się
w pisaniu i czytaniu brajlem. Kształcono nawyk stałego kon-
taktu z książką brajlowską, która była w tym czasie jedynym 
dostępnym dla niewidomych nośnikiem wiedzy i literatury 
pięknej. 

Do lat 60-tych zatwierdzonych skrótów I stopnia uczono
w Laskach w młodszych klasach szkoły podstawowej. Skrótami 
przepisywano podręczniki już od klasy piątej. Ze skrótów korzy-
stała także po opuszczeniu szkoły liczna grupa absolwentów La-
sek. Dla Biblioteki Brajlowskiej w Laskach przepisywano książki 
zarówno integrałem jak i skrótami I stopnia. 

W latach 1960- 1980 w Polskim Związku Niewidomych pra-
cowano nad nowym, wydajniejszym systemem. Zarządzeniem 
Ministra Oświaty dnia 4 listopada 1981r. wprowadzono na miej-
sce dotychczasowego nowy system: Polskie Ortograficzne Skró-
ty Brajlowskie nie będący kontynuacją dotychczasowego6.

Czy pismo Braille’a ma przyszłość?
Następnym przełomem w udostępnianiu niewidomym 

książki stało się upowszechnienie urządzeń elektronicznych 
otwierających niewidomym dostęp do każdego niemal zapisu 
czarnodrukowego. Komputer ze skanerem, monitorem brajlow-
skim i programem czytającym, elektroniczny lektor, książka na 
płycie CD, na karcie pamięci, książka w systemie MP3, w sys-
temie Daisy wraz z urządzeniem czytającym w istotny sposób 
uniezależniają niewidomego od pomocy widzącego lektora.

W tej sytuacji ludzie myślący krytycznie pytają: czy nie jest 
to koniec epoki brajla?
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A ludzie kompetentni7 odpowiadają, że niewidomy żyjący
i pracujący w integracji z widzącymi nie może być analfabetą 
pracującym tylko słuchem, nie znającym ortografii ojczyste-
go języka. System brajlowski daje możliwość konsekwentnego 
zapisu nawet najbardziej skomplikowanych wyrażeń matema-
tycznych, fizycznych, chemicznych, muzycznych i pracy z nimi. 
System jest potrzebny, skoro rozwija się. W systemie Eurobrajla 
zastosowano znaki ośmiopunktowe, by zapis lepiej korespondo-
wał z czarnodrukowym. Trwają poszukiwania tańszych techno-
logii tworzenia monitorów pozwalających na dotykowy odczyt 
dokumentów w komputerze.

Wiele prac zawodowo wykonywanych przez niewidome-
go z pomocą komputera wymaga precyzyjnej, ortograficznej 
kontroli tekstu w języku ojczystym lub w języku obcym. Mo-
nitor brajlowski jest najlepszym narzędziem do takiej kontro-
li, jeśli czytający posiada biegłą umiejętność czytania. Ponadto 
brajl jest nadal użyteczny w życiu codziennym. Dziś w Europie 
wymaga się od firm farmaceutycznych, by leki miały napisa-
ną brajlem nazwę i dawkę. Podpisywanie brajlem opakowań 
kaset, dyskietek, dysków, kart pamięci jest najprostszym spo-
sobem panowania nad bogactwem współczesnych nośników
informacji. 

Fachowcy przypuszczają, że z czasem zmniejszy się ilość 
tekstów drukowanych brajlem na papierze. Natomiast umiejęt-
ność pracy z brajlowskim monitorem będzie nadal niezbędną 
umiejętnością niewidomego pracownika umysłowego. Dlatego 
zachęcam uczniów, którzy chcą być w przyszłości wartościo-
wymi, cenionymi pracownikami, by traktowali naukę brajla 
poważnie, bo brajl będzie dla nich bardzo użytecznym narzę-
dziem pracy.

Laski, 2009-05-15
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Władysław Gołąb

Nasz czworonożny przyjaciel

Nietrudno domyśleć się, że tym 
czworonożnym przyjacielem czło-

wieka jest pies. Według archeologów już 
w epoce paleolitu, około 14 tysięcy lat 
temu, pies towarzyszył człowiekowi w 
jego życiu codziennym. Na przestrzeni 
wieków pełnił różne funkcje: obrońcy, 
współmyśliwego, stróża owiec i wierne-
go przyjaciela. 

 Jak czytamy w Ewangelii wg św. Łukasza: „U bramy jego 
pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 
on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przycho-
dziły i lizały jego wrzody.” 

 O tej przyjaźni psa do człowieka zachowały się liczne świa-
dectwa utrwalone w literaturze. W wieku dziewiętnastym stwier-
dzono, że pies może okazać się przydatnym dla niewidomych, 
wymaga jedynie odpowiedniego przeszkolenia. I tak powstały 
pierwsze zakłady zajmujące się tresurą psów przewodników. 

 Na terenie Polski z pierwszych psów przewodników ko-
rzystali niewidomi w zaborze pruskim. W lutym 1919 r. na posie-
dzeniu Sekcji Opieki nad Ociemniałymi Czerwonego Krzyża w 
Poznaniu, podjęto decyzję,  że „ociemniałym inwalidom wojen-
nym trzeba zapewnić zawód i przydzielić psy przewodniki”. Aże-
by zrealizować ten postulat, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz-
nej tresurę psów przewodników zleciło Związkowi Ociemniałych 

Z  TYFLOLOGICZNYCH  ROZWAŻAŃ



40

Wojaków na Wiel-
kopolskę i Pomo-
rze, który w latach
1927-1930 przydzie-
lił wytresowane psy 
111 ociemniałym in-
walidom wojennym. 
Po drugiej wojnie 
światowej sprawą 
szkolenia psów przewodników zajmował się Polski Związek Nie-
widomych, zlecając te funkcje różnym treserom. W latach sześć-
dziesiątych tresurą psów przewodników zajmował się milicyjny 
ośrodek szkolenia psów w Sułkowicach. 

Dziś z psów przewodników korzysta przypuszczalnie ponad 
120 niewidomych. Wielkim propagatorem psa przewodnika stał 
się znany działacz – pełnomocnik rektora Uniwersytetu War-
szawskiego dla osób niepełnosprawnych – mgr Paweł Wdówik. 
Pamiętam, jak w 2000 r. w Rzymie na Placu św. Piotra z psem 
przewodnikiem, szedł, aby złożyć pokłon Janowi Pawłowi II.

W miarę wzrostu liczby niewidomych korzystających z psa, 
zaczęły mnożyć się trudności z prowadzeniem go do różnych
lokali o charakterze publicznym. Najwcześniej pogodzono się
z tym w komunikacji publicznej. Do roku 2002 psa przewodnika 
można było przewozić bezpłatnie, zarówno w komunikacji kolejo-
wej, jak i autobusowej. W roku 2002 potraktowano psa przewod-
nika na równi z przewodnikiem – osobą – i kazano zaopatrywać 
się dla niego w dodatkowy bilet z zastosowaniem ulgi w wysokości 
95% ceny biletu. Natomiast nadal nie wpuszczano niewidomych
z psem przewodnikiem do urzędów, kawiarń, sklepów, niektó-
rych kościołów i innych pomieszczeń. Wreszcie sprawę defini-
tywnie rozwiązała ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych i ustawy o podatkach i opłatach 
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lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. Nr 223, poz. 1463).

I tak w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), psa przewodnika nazwano „psem 
asystującym”, gdyż ma służyć nie tylko osobom niewidomym, ale 
także innym osobom niepełnosprawnym. W dodanym art. 20a  
między innymi czytamy:

„1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma pra-
wo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: 
budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby admini-
stracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecz-
nej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, tu-
rystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, dro-
gowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świad-
czenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych 
ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania 
podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjal-
nych.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również 
w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wod-
nego  oraz  w innych środkach komunikacji publicznej”.

W zacytowanym przepisie art. 20a ust. 1 i 2 wymienione są  
wszystkie możliwe miejsca, do których niewidomy chciałby wejść 
z psem przewodnikiem. Wyjątek stanowi kościół, ale to zagadnie-
nie regulują Statuty Synodalne z roku 2003, IV Synodu Archidie-
cezji Warszawskiej, który w statucie 409 stanowi:

„Niewidomi uczestniczą w życiu parafii i w niej korzystają
z posługi sakramentalnej. Proboszczowie powinni zorientować 
się, czy osoba niewidoma ma możliwość samodzielnego dotarcia 
do świątyni. Niewidomy ma prawo przebywać w kościele z psem 
przewodnikiem”.
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Niewidomy nie musi zakładać psu przewodnikowi kagańca, 
ale  odpowiada za szkody wyrządzone przez psa. Niewidomy musi 
posiadać certyfikat potwierdzający status psa przewodnika. Cer-
tyfikat wystawia właściwy organ uprawniony do szkolenia psów 
asystujących. Pies musi być wyposażony w odpowiednią uprząż
i posiadać aktualne szczepienia weterynaryjne.

Art. 20b ustawy reguluje sprawy związane z wydawaniem cer-
tyfikatów, prowadzeniem rejestru podmiotów uprawnionych do 
wydawania certyfikatów oraz do ich kontroli. Koszty związane ze 
szkoleniem, wydawaniem certyfikatów itp. mają być pokrywane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Omawiana ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. nowelizuje  rów-
nież ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zmianami), która w doda-
nym art. 59a zobowiązuje podmioty działające na rynku spożyw-
czym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii do 
zapewnienia prawa wstępu i korzystania z tych zakładów przez 
osoby niepełnosprawne z psem asystującym, czyli z psem prze-
wodnikiem.

I wreszcie osoby niepełnosprawne zwolnione są z opłat za po-
siadanie psa asystującego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2009 r. i mam 
nadzieję, że ostatecznie usunie przeszkody stawiane niewidomym 
w życiu społecznym, gdy towarzyszy im pies przewodnik.
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BEZ  AUREOLI

Leon Bloy to postać, która z Laska-
mi nie jest wprost związana, ale jest 
nam bliska przez ducha Ewangelii.
Żył nim mimo różnych, krętych dróg 
swojego życia.

Jest tym, który po całkowitym na-
wróceniu stał się gorliwym wyznawcą 
Chrystusa, niejako „zarażając” swo-
ją autentyczną religijnością wielu 
ówczenych konserwatystów, między 
innymi Raissę i Jasques’a Maritain.

Podobnie jak E. Mourier wniósł 
wiele personalistycznego ducha także w Polsce. Myślę głównie
o środowisku „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”, a także o La-
skach. Matka Elżbieta Czacka oraz Ojciec Władysław Korniło-
wicz – jak również ich bliscy współpracownicy – znali twórczość 
literacką Leona Bloy i umacniali się wewnętrznie śledząc jego 
niekonwencjonalne podejście do spraw związanych z autentycz-
nym życiem religijnym.

Mimo iż w 1917 roku Leon Bloy zmarł myśl jego jest wciąż 
żywa i nadal może inspirować nas w poszukiwaniu własnej dro-
gi do świętości.

Ksiądz Zygmunt Podlejski próbuje nam w tym pomóc.
(red.)

ks. Zygmunt Podlejski
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ks. Zygmunt Podlejski

Leon Bloy (1846-1917)

Leon Bloy urodził się w Perigueux, trochę na północ od 
Bergerac, w departamencie Dordogne, 11 lipca 1846 roku, 

jako jeden z sześciu synów kierownika dróg i mostów. Oj-
ciec, chcąc swoją gromadę utrzymać w ryzach, zaprowadził
w domu wojskowy rygor, a w sytuacjach konfliktowych uciekał 
się do pomocy rózgi. Chłopcy musieli przed spaniem odmawiać 
zalecane modlitwy, a w każdą niedzielę uczestniczyć we mszy 
świętej. Była to pobożność jedynie zewnętrzna. Leon miał czter-
naście lat, gdy w czasie nabożeństwa palił papierosy nad rzeką. 
Uważał, że skoro ojciec nie traktuje religii poważnie, on także 
nie musi się Kościołem szczególnie przejmować. 

Taka była kondycja religijna francuskiej rodziny w drugiej 
połowie XIX wieku. Ojciec zawyczaj powtarzał dowcipy Volta-
ire’a na temat religii i Kościoła, matka była pobożna i próbowała 
dzieciom przekazać wartości religijne, co zdawało sie przynosić 
skutki, lecz jedynie do czasu Pierwszej Komunii Świętej. Potem 
chłopcy szli w ślady ojców, córki w ślady matek. Pani Bloy była 
Hiszpanką, matką samych synów. Musiała więc z bólem przeży-
wać ich odchodzenie od Boga i Kościoła. W jej pobożności był 
wyraźny rys iberyjski. 

Leon kochał matkę, a jeszcze bardziej szanował ojca, który 
był na swój sposób człowiekiem wierzącym, nie lubił jednak Ko-
ścioła i księży. Leon przyjął jego sposób myślenia w natężeniu 
bardziej radykalnym. Nie robił niczego połowicznie. Nawet po 
nawróceniu surowo oceniał przedstawicieli kleru i zdrowo sobie 
z nich kpił. Inna rzecz, że jego krytyka była przeważnie trafna, 
rozpowszechnił się bowiem wówczas typ księdza rutyniarza, 
urzędnika czy rzemieślnika duchowego. 
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Ojciec umożliwił Leonowi edukację w gimnazjum. Chłopak 
uczył się jednak słabo i nie umiał nawiązywać kontaktu z rówie-
śnikami. Przerwał więc naukę, wrócił do domu i zaczął się uczyć 
rysunku technicznego u ojca. Był to czas gorączkowej budowy 
mostów, linii kolejowych, dworców i portów. Każdy zdolny bu-
downiczy był poszukiwany. Nikogo specjalnie nie interesowa-
ły dyplomy, lecz faktyczne umiejętności. Leon miał osiemnaści 
lat, gdy próbował samodzielnie znaleźć zatrudnienie w Pary-
żu, przy budowie dworca Austerlitz. Nie był szczęśliwy. Marzył
o karierze malarza, poety, artysty. Marzenia przeważnie spycha-
ją człowieka na margines, gdy nie są celem, do którego upar-
cie się dąży. Leon był leniem, utracjuszem i pocieszał się tanimi 
przygodami, w myśl powtarzanej przez dorosłych maksymy, że 
młodzież musi się wyszumieć. Ojciec był smutny, bo nie mógł 
być z syna dumny, matka zaś pisała do Paryża serdeczne listy 
– przeczuwała, że Leon tęsknił w gruncie rzeczy za Bogiem, nie 
zdając sobie z tego sprawy. 

Leon porzucił pracę, oddawał się marzeniom lub zachłan-
nie  czytał książki. Denerwowali go ludzie, ich przeciętność, ni-
jakość, bogactwo i głupota. Stał się bezlitosnym krytykiem, nie 
dostrzegając własnej mizerii i nędzy. Przylgnął do socjalistów, 
co rodziców przeraziło, bo żaden porządny człowiek nie miał 
ochoty się do nich przyznawać. Głównym zajęciem socjalistów 
była walka z religią. Byli przekonani, że jest ona przyczyną nie-
sprawiedliwości społecznej. Leon Bloy dał się zwieść tej niena-
wiści, co uczyniło zeń fanatyka, figurę żałosną i śmieszną. Sam 
napisze później: Wiarę straciłem wcześnie... gwałtowność wzra-
stającej namiętności zmiotła ją zupełnie. W ten sposób minęło 
wiele lat, w których duma, dzika nienawiść, zmysłowość, lenistwo, 
zazdrość, pogarda wzrosły paradoksalnie. Był taki moment, kiedy 
nienawiść przeciwko Jezusowi i Jego Kościołowi stanowiła jedyne 
pragnienie mego serca. Była to moja najgłębsza i najbardziej pa-
ląca namiętność. Bloy nie przesadzał. 
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Pewnego dnia Leon spotkał znanego pisarza Barbeya d’Au-
revilly, którym był zafascynowany. Gapił się na niego jak sroka 
w kość. Zaskoczony pisarz zapytał młodego człowieka, czego 
od niego chce. Bloy odpowiedział, że chciał się mu tylko przyj-
rzeć. Taki był początek przyjaźni dwóch literatów. Leon Bloy 
znalazł kogoś, kogo mógł podziwiać i naśladować. D’Aurevilly 
nie był wprawdzie wzorem cnót, był jednak głęboko wierzącym
i praktykującym chrześcijaninem, co zmusiło jego młode-
go przyjaciela do rewizji wielu dotychczasowych poglądów 
dotyczących wiary i Kościoła. W dzień świętych aposto-
łów Piotra i Pawła 1869 roku Bloy udał się do kościoła świę-
tej Genowefy (obecnie Panteon), wyspowiadał się i wrócił na
łono Kościoła. 

Nawrócenie młodego, zbuntowanego człowieka było auten-
tyczne i zdecydowane. Bloy niczego nie robił połowicznie. Nigdy 
nie opowiadał bezpośrednio o swoim nawróceniu, lecz w jego 
książce La femme pauvre, przeczytać jednak można następują-
ce słowa: Nie można było do niego zastosować zwykłego pojęcia 
„konwersji“, bo nie oddawało dobrze jego przeżycia. Został przez 
kogoś, kto był mocniejszy od niego, złapany za szyję i wrzucony do 
płonącego domu. Wyrwano mu duszę i skruszono kości, obdarto 
go ze skóry i spalono. Uczyniono z niego ciasto, lepiącą się masę, 
którą „robotnik“ słodki jak światło, od nowa ukształtował. Potem 
wrzucono go głową do przodu do starego konfesjonału, w którym 
załamały się deski podłogi pod jego ciężarem. Wszystko to odbyło 
się w jednym momencie.

Jest rzeczą niemożliwą wypowiedzieć to, czego wypowiedzieć się 
nie da. Każdy posługuje się słowami i obrazami, które ma do dyspo-
zycji, żeby oddać słabe pojęcie o tym, co Bóg działa w duszach.

Nawrócenie Leona Bloy stało się początkiem jego pracy 
misyjnej. Neofita zaczął redagować długie listy do osób, które 
pragnął nawrócić. Było w nich wiele żaru i chrześcijańskiej ło-
patologii. Styl tych listów był jednak niebanalny, momentami 
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drapieżny. W bólach rodził się znakomity pisarz, z czego Leon 
nie zdawał sobie sprawy.

Rok 1870 był dla Francji rokiem klęski. Leon i jego czte-
rech braci wyruszyli przeciwko Prusakom. Ostatni Bloy został 
w domu, bo miał dopiero jedenaście lat. Leon był gotów oddać 
życie za ojczyznę, którą kochał tak samo jak kochał papieża
i Kościół.

Jego miłość do Chrystusa pogłębiała się. Leon stał się w wie-
ku dwudziestu czterech lat mistykiem, z czego nie zdawał sobie 
sprawy. Nie wiedział, że wszedł na drogę doskonałości chrze-
ścijańskiej i przygody pisarskiej. Jedna i druga droga jest dro-
gą przez mękę, o czym się wnet przekonał, żyjąc do 1890 roku
w skrajnym ubóstwie i samotności. Interesowały go tylko religia 
i literatura. W tym okresie myślał poważnie o życiu zakonnym. 
Pociągał go charyzmatyzm benedyktynów, nigdy jednak nie był 
wewnętrznie przekonany, że jest to prawdziwe powołanie. Za-
rabiał na bardziej niż skromne życie artykułami do rozmaitych 
pism i gazet. Nigdzie jednak nie znalazł trwałego miejsca. Rano 
uczestniczył we mszy świętej, potem pisał z pasją przez cały 
dzień, wieczorami cierpiał z powodu wyobcowania i frustracji. 
Nie znalazł bowiem ciągle swojej drogi. Tak mu się zdawało. 

Leon dojrzewał do świętości. Przeżywał okresy wzlotów du-
chowych i pokus. W czasie jednego z wyżów duchowych, poznał 
prostytutkę Anne-Marie Roule, którą pragnął nawrócić. Jednak 
uległ jej czarowi i został jej kochankiem. W tym czasie zmarli 
jego rodzice. Leon uważał, że jest to kara za jego grzech. Męczy-
ły go wyrzuty sumienia. Dwa razy uciekał do opactwa trapistów. 
Wracał i znowu dzielił łoże z Anne-Marie. Sytuacja zmieniła się 
dopiero wtedy, gdy towarzyszka Leona faktycznie się nawróciła. 
Tak w każdym razie myślał Bloy, nie przypuszczając, że jej na-
gła zmiana była początkiem nieuleczalnej choroby. W roku 1882 
została przekazana do szpitala dla psychicznie chorych, gdzie 
pozostała do końca życia. Leon cierpiał z powodu losu Anne-



48

-Marie. Czuł się współwinny, odpowiedzialny za jej stan. Osa-
motniony, opuszczony przez Boga – tak mu się zdawało – udał 
się do Grande Chartreuse koło Grenoble. Kartuzi pocieszali go 
jak mogli, radzili jednak zapomnieć o życiu kontemplacyjnym. 
Zachęcali go do walki piórem w obronie Boga i Kościoła. 

Leon Bloy wrócił do Paryża i przystąpił do boju. Uderzał na 
lewo i prawo celnymi, potężnymi ciosami, nie oszczędzając ta-
kich sław jak Jules Ferry, Gambetta, Ernest Renan, Emil Zola, 
Victor Hugo czy Bracia Goncourt. Jego sposób argumentacji
i siła słowa stały się postrachem dla wielu wpływowych ludzi 
kultury i polityki. Nawet ugrzecznieni działacze katoliccy po-
czuli się nieswojo i walczyli ze strachem. Bloy bowiem nie re-
spektował oficjalnych etykietek. Krytykował równie ostro ka-
tolicką sztukę, jak i postawę faryzeizmu, czyli pobożności na 
pokaz. Kpił bezlitośnie z pobożnej literatury, śmierdząco głupiej, 
religijnie sentymentalnej, przypominającej dojrzały wrzód nara-
stający przez dwanaście zatrutych pokoleń. 

Bloy nie oszczędzał także kleru. Chłostał zacnych ojców du-
chownych, słowami: Błaga się was, panowie następcy apostołów, 
żebyście maluczkich, którzy szukają Jezusa, nie gorszyli, artystów 
i pisarzy nie nienawidzili, tylko tych, którzy życzą sobie po waszej 
stronie walczyć akceptowali; żebyście byli na tyle pokorni, żeby 
przewodzić nie przez niesprawiedliwość, brak rozsądku i pogardę 
w walce z wrogim obozem... Chcemy kapłanów!

Bloy żądał rzeczy niemożliwej. Chciał, żeby wszyscy chrze-
ścijanie byli święci. On sam dzielnie walczył z sobą, grzeszył jed-
nak ciągle, ale i płakał nad swoją nędzą jak Hiob. Zdołał jednak 
zachować dziecięcą wiarę i ufność w Boga.

Miał czterdzieści cztery lata, gdy podzielił los przyjaciela Ver-
laine’a. Rozpił się i stoczył. Pewnego dnia spotkał u swego przy-
jaciela d’Aurevilly’a młodą Dunkę, Joannę Molbech. Dziewczyna 
była przerażona jego wyglądem i słowami. Po jego zniknięciu za-
pytała, kto to jest? D’Aurevilly odpowiedział: – To żebrak!
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Joanna spotkała Leona Bloy ponownie u poety Coppée. Tak 
opisała to spotkanie: ...gdy go stara służąca wprowadziła, roz-
mawialiśmy ze sobą. Zanurzywszy kawałek chleba w winie, po-
wiedział: „To jest, proszę panienki, mój obiad“... potem zaczęła 
się niezapomniana rozmowa. Panna Molbech była ewangeliczką
o profilu raczej surowym. Pod koniec spotkania zapytała: Jak to 
jest możliwe, że pan, człowiek tak znaczący, jest katolikiem? Bloy 
odpowiedział: Właśnie dlatego!

Joanna Molbech nie była wolna od uprzedzeń w stosunku 
do katolicyzmu. Nie mogła zrozumieć, że człowiek wykształco-
ny, zdolny i inteligentny może być zdeklarowanym katolikiem. 
Jednak z miłości do Leona, do prawdy i Pana Boga przyjęła ka-
tolicyzm. Została 19 marca 1890 roku katoliczką, 27 maja tego 
samego roku stała się wobec Pana Boga i Kościoła małżonką
pisarza. Była żoną wspaniałą, obdarzoną głębią ducha i taką mi-
łością, o której święty Paweł napisał w liście do Koryntian.

Bloy wrócił do regularnej pracy pisarskiej, a przede wszyst-
kim do modlitwy. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, czę-
sto przystępował do komunii świętej. Jego współżycie z Joanną 
było harmonijne i podziwu godne. Stworzyli rodzinę, przenik-
niętą duchem ewangelicznej miłości.

W ich domu panowała bieda, czasem skrajne ubóstwo. Leon 
Bloy zarabiał nędzne grosze. Ambitny pisarz rzadko umie wy-
żyć ze swoich książek. Na jego dorobku bogacą się raczej wy-
dawcy. Prasa przemilczała jego dorobek, bo zbyt wiele żądał od 
ludzi, jego wrogowie ze względów zrozumiałych czynili skutecz-
nie to samo. Nigdzie nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia, był 
bowiem duchem prawdziwie niezależnym, naprawdę wolnym,
a tego redaktorzy gazet nie kochają. Gazeta lub czasopismo jest 
dla nich przede wszystkim towarem, nie zaś trybuną prawdy 
ewangelicznej. Przez pewien czas zagrzał miejsce w jednej z re-
dakcji, odmówił jednak pojedynku z powodu drobnego, śmiesz-
nego zajścia, za co wyleciał z kretesem, bo były to czasy, kiedy 
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trzeba się było koniecznie z powodu drobnego, śmiesznego zaj-
ścia zabijać lub co najmniej ranić.

Dwójka jego dzieci, André i Piere, zmarła z powodu niedo-
żywienia. Veronique i Madeleine żyły, były jednak także niedo-
żywione. Zrozpaczony ojciec postanowił prosić o pomoc zna-
ne osobistości, które opływały w nadmiar dóbr materialnych. 
Jego prośby brzmiały jednak zbyt kategorycznie. Bloy nie mógł 
zrozumieć, że w tym samym czasie, kiedy jemu i jego rodzi-
nie pozwala się przymierać głodem, innym płaci sie miliony. 
Uważał, że takie społeczeństwo, nie zasłużyło na wdzięczność 
uczciwego człowieka. Gardził także katolikami, którzy czytali 
książki Zoli i France’a, jego zaś dorobku nie dostrzegali. A był 
to dorobek potężny lecz niepokojący, a zwykli zjadacze chleba 
nie lubią być niepokojeni.

Twórczość Leona Bloy obejmuje wiele pozycji, których war-
tość i głębię odkrywa się dopiero dzisiaj. Zbawienie przychodzi 
od Żydów, Biedna kobieta, Pot nędzarzy czy wspaniałe strony jego 
Dziennika. W zakończeniu Biednej kobiety napisał: Jest tylko je-
den smutek, ten, że nie jestem święty. Pragnął świętości, marzył 
o świętości, choć pełzał często po szlakach znaczonych grze-
chem. Mimo pozorów, był człowiekiem z głębi serca pokornym, 
o czym świadczą następujące słowa, napisane przed śmiercią:
Te zdania lub te strony, które można by podziwiać, gdyby się nie 
wiedziało, że są tylko rezultatem uderzenia nadprzyrodzonej ła-
ski, którą zaprzepaściłem, z której będę musiał się kiedyś w strasz-
liwy sposób rozliczyć! Nie czyniłem tego, czego Bóg ode mnie żą-
dał, to jest pewne. Przeciwnie, marzyłem o tym, czego się po Bogu 
spodziewałem i oto w wieku lat 68 nie posiadam w ręku niczego 
poza papierem. 

Pan Bóg, który posłużył się kiedyś Barbeyem d’Aurevilly’m, 
żeby sprowadzić Leona Bloy na drogę wiary, posłużył się potem 
jego świadectwem i książkami, żeby innych pociągnąć ku Sobie. 
Wśród konwertytów, którzy dzięki Leonowi Bloy znaleźli Boga 
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są także Jacques i Raissa Maritain. Bloy wiedział, jak bardzo 
skomplikowany jest proces nawracania, bo sam go przeszedł. 
Wobec poszukiwaczy Prawdy wykazywał maksimum cierpliwo-
ści, taktu i miłości. Stał się prawdziwym mistrzem w zdobywa-
niu dusz dla Boga. Jego wiara była tak prosta i głęboka, że pocią-
gał ku Bogu ludzi, których daremnie próbowali nawrócić księża. 
Bloy nie dyskutował uczenie, nie zbijał fałszywych twierdzeń 
lecz dzielił się swymi mistycznymi przeżyciami i doświadcze-
niami, a często w ten sposób rozniecał od nowa zainteresowanie 
dla przeżyć religijnych, dawno zapomnianych. 

Leon Bloy był człowiekiem, który u schyłku XIX wieku bu-
dził katolików z letargu, nierzadko szokującymi słowami. Po-
wtarzał ku zgorszeniu wielu, że człowiek, który nie jest świętym, 
jest świnią! Bloy pomagał Kościołowi, choć ostro i zdecydowanie 
krytykował jego opieszałe sługi. Katolikom zarzucał brak znajo-
mości Biblii, kontaktu z Jezusem eucharystycznym i hołdowanie 
płaskiemu racjonalizmowi. Bloy nie był człowiekiem Kościoła, 
nie był teologiem, naukowcem czy wykwintnym pisarzem. Był 
po prostu konwertytą, który potrafił zachować gorliwość neofity 
do końca swoich dni. 

Leon Bloy marzył o śmierci męczeńskiej, jednak Pan Bóg po-
zwolił mu spokojnie i pokornie umrzeć w swoim łóżku, w dzień
Zaduszny – 2. listopada 1917 roku.
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ks. Alfons Józef Skowronek

Starzenie się zyskiwaniem nowego życia.
Czy żyjemy za długo?

W prasie zaczynają nas zaskakiwać porażające tytuły. Już za 
20 lat nasze społeczeństwo w swej przeważającej części 

będzie się składało z ludzi starych. Sytuacja wygląda tak, że co-
raz więcej ludzi młodych będzie musiało otaczać troską rosnącą 
liczbę starych. Starzy zaczynają kosztować coraz więcej pienię-
dzy. Demograficzny status, w jakim się znaleźliśmy, graficznie 
ilustruje figura dwu piramid: normalnej i odwróconej; Pierwsza 
symbolizuje zdrowy układ społeczny: jej szeroka podstawa to 
dzieci i młodzież, zwężający się szczyt to ludzie starzejący się i 
starzy. Dzisiaj w większości krajów Europy rysuje się obraz dia-
metralnie odwrotny: piramida stoi na głowie, czyli wspiera się 

Z  WARSZTATU  TEOLOGA

Starość to stan, który nie jest tylko domeną specjalistycznych 
rozważań gerontologów, ale dotyczy każdego z nas – zarówno 
młodych, jak i ludzi w podeszłym wieku.

Wiek ten nie musi być „wiekiem klęski” – jak to wyrokował 
nasz znakomity poeta – ale etapem rozwoju, gdzie jest miejsce
i szczególny czas na zbieranie owoców całego życia.

Refleksja teologiczna Księdza Profesora A. Skowronka te 
wielkie i piekne perspektywy starości z pewnością ukazuje.

(red.)
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ks. Alfons Józef Skowronek

na kruchym szpicu (demograficzny 
niż), podczas gdy szeroka podstawa 
u góry wskazuje na olbrzymią li-
czebną przewagę ludzi starych.    

Rozwiązanie problemu wielu 
widzi w tzw. aktywnej pomocy w 
umieraniu. Przeprowadzona nie-
dawno w Niemczech ankieta po-
kazała, że tylko 15% Niemców ka-
tegorycznie odrzuca uśmiercanie 
starych. Sytuacja jest groteskowa. 
Podczas gdy medycyna święci co-
raz większe sukcesy w przedłużaniu 
życia (mówi się, że za 40 lat ludzie 
będą mogli dożywać 120 lat), o starzejącym się społeczeństwie 
mówi natomiast w języku największej katastrofy.

Przewiduje się pojawienie „rasizmu starości”: starzy będą 
podobnie dyskryminowani i eliminowani jak ludzie należący do 
pogardzanych ras.  Możemy to zaobserwować dzisiaj na rynku 
pracy, gdzie już pięćdziesięcioletni są odstawiani na boczny tor. 
Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci – brzmi znane 
hasło. Dla wielu ludzi wiek sędziwy jest natomiast zabarwiony 
panicznym strachem i doświadczeniami cierpienia, choroby, 
osamotnienia, demencji i śmierci. 

Istnieje oczywiście i pozytywna strona zagadnienia. Ludzi 
starych nie pozostawia się samym sobie, lecz próbuje się wyko-
rzystać ich potencjał pracy i życiowe doświadczenie. Dzieje się 
to pod wzniosłym hasłem: Starzeć się znaczy nie tylko życie tra-
cić, lecz także je zdobywać.

Biologiczny proces starzenia się
Starzenie się jest procesem naturalnym. Każde ludzkie ist-

nienie przebiega drogę jednokierunkową, która prowadzi do 
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śmierci i w śmierci się zamyka. W Starym Testamencie ludzkie-
mu życiu przypisywany jest wysoki wiek: Adam żył 930 lat, jego 
syn – Set - 912, jego wnuk Enoch - 905, Kenan - 910, Matuzalem 
- 969, Lamech - 777. Cyfr tych nie należy rozumieć kalendarzo-
wo, są li tylko teologicznym środkiem stylistycznym: Ten, kto 
się starzeje, jest bliski Boga. Naukowcy głoszą dzisiaj, że pro-
gram odnawiania się komórek jest zakodowany na 120 lat życia. 
Według dzisiejszych badań nad przedłużeniem życia u zwierząt 
utrzymują niektórzy uczeni, że teoretycznie człowiek może osią-
gnąć wiek 700 lat. Wyspecjalizowanie się komórek umożliwia 
rozwój wyższych organizmów, których „naturalnym końcem” 
nie może już być dalsze dzielenie się, lecz śmierć. Jest ona ceną 
za istnienie wyższych organizmów, a więc i człowieka.        

W Księdze Mądrości czytamy: „Śmierci Bóg nie uczynił i nie 
cieszy się ze zguby żyjących” (1,13; 2,23). Śmierć wynika sama
z siebie i jest niejako zakorzeniona w każdym wielokomórko-
wym organizmie – jak tylko przestaną istnieć nieodzowne dla 
życia założenia. 

Wyjaśnijmy to bliżej. Śmierć kryje się w programie życia każ-
dego wielokomórkowego organizmu i to nie tylko jako załama-
nie całego systemu u końca ludzkiego życia, lecz jako codzienna 
nasza towarzyszka i nieprzerwany proces. Jesteśmy śmiertelni 
nie tylko w tym sensie, że kiedyś u kresu naszego życia musi-
my umrzeć, lecz my umieramy dzień w dzień, jak długo żyjemy. 
Starzenie się jest procesem codziennego umierania i odnawia-
niem się komórek i o tyle nie jest tylko problemem ludzi starych, 
lecz wyzwaniem rzuconym człowiekowi w każdym wieku życia.
I dzieci mogą śpiewać z dorosłymi hymn modlitwy wieczornej: 
„W samym środku życia osaczeni jesteśmy przez śmierć” (Hymn 
komplety z czwartku). 

Człowiek nie może zbratać się z tą rzeczywistością dostatecz-
nie wcześnie. Musi się uczyć mądrości rozstawania się: z każdym 
dniem i każdym rokiem, z poszczególnymi fazami życia; rozsta-
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nia z drugim człowiekiem, bądź na jakiś czas albo na zawsze. Ist-
nieje powiedzenie, że każde pożegnanie jest małą śmiercią, jest 
ustawicznym wdrażaniem w „wielką śmierć”, którą zamkniemy 
nasz doczesny żywot. Jednym z powodów tego, że tak ciężko jest 
nam uporać się z problemem starzenia się, jest fakt wyłączenia 
fenomenu śmierci poza nawias jako „brata naszego snu”. A po-
winna śmierć być przynajmniej sąsiadką naszego życia.

Biologiczny proces starzenia się nie przebiega jednakowo
u wszystkich ludzi. W skali wieku wyodrębnić możemy młodych 
ludzi, którzy biologicznie wcześnie się postarzeli, i istnieją ludzie 
w wieku zaawansowanym, którzy nie tylko młodziej wyglądają 
od swych rówieśników, lecz – z punktu widzenia biologicznego 
– także nimi są. Różnice te są uwarunkowane już genetycznie. 
Wyrażają się nie tylko w sylwetce fizycznej (twarz, włosy, ru-
chy), lecz także w poczuciu czasu. Pojęcie czasu przeżywa każdy 
z nas odmiennie od wskazówek zegara. Odnosi się to nie tylko 
do godzin upływającego dnia, które są przeżywane w sposób 
zróżnicowany; dotyczy to również miesięcy i lat. Na ogół rządzi 
tu reguła: Każdy rok mija subiektywnie szybciej od poprzednie-
go. U jednostek o krótkim paśmie ziemskiego bytowania piasek
w klepsydrze ich życia wydaje się szybciej przesypywać niż
u innych. Ludzie ci jakby czuli, że mają do dyspozycji mniej cza-
su niż inni i często w krótkim czasie dokonują zadziwiających 
dzieł. Starotestamentowa Księga Mądrości mówi przynajmniej 
o „sprawiedliwym”, a więc o człowieku, którego życie jest ukie-
runkowane na Boga i który swój żywot przeżywa w łączności
z Bogiem: „Starość jest czcigodna nie przez długowieczność
i liczbą lat się jej nie mierzy… Wcześnie osiągnąwszy dosko-
nałość, przeżył czasów wiele” (Mdr 4,8.13). Mieć za sobą pełne 
życie: To odnosi się także do Mozarta, który zmarł w wieku nie-
spełna 36 lat, do Schuberta, który umarł, mając lat 31, i do Cho-
pina, który odszedł, przeżywszy lat 39. Nie tylko ich dzieło, lecz 
także ich życie jako całość jawi się nam jako wielkość zaokrąglo-
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na i dopełniona. Wszyscy oni, im starsi się stawali, życia swego 
nie tracili, lecz życie zyskiwali i mieli za sobą „pełnię życia”. 

Psychiczne starzenie się
Każdy człowiek osiąga określony wiek życia. Nie wszyscy są 

zadowoleni ze swego aktualnego rocznika: Dzieci chętnie chcia-
łyby już być starsze, młodzi ledwie mogą się doczekać wieku do-
rosłych, dorośli przyjmują jako komplement, kiedy ktoś ocenia 
ich jako młodszych niż są rzeczywiście, a niektórzy ludzie starzy 
wzdychają pod brzemieniem swych lat. 

Owo niezadowolenie z osiągniętego wieku kradnie nam wie-
le z naszych radości. Można by nawet pytać, czy ten stan nie jest 
formą niewiary. Albowiem wiara jest nie tylko „Tak” wypowie-
dzianym Bogu, lecz również „Tak” zaadresowanym do samego 
siebie. Człowiek jest częścią dzieła stworzenia i tym samym pod-
dany jego prawom. Ten stan rzeczy powinien najpierw zaapro-
bować przez wygłoszenie – codziennie na nowo - swego zdecy-
dowanego „Tak” Stwórcy. Wielki szwedzki polityk i dyplomata, 
Dag Hammarskjöld (1905-1961), pierwszy Sekretarz Generalny 
ONZ, sformułował znane zdanie: „Za to, co było – Dzięki; na to, 
co będzie – Tak.” Jest to swego rodzaju skrótowa formuła wiary, 
nadziei i miłości, ale także wyraz właściwego nastawienia do ży-
cia we wszystkich jego fazach.

Przeżywanie procesu starzenia się zależy od zasadniczej po-
stawy wobec życia, wobec bliźnich i wobec Boga. Determino-
wane jest także kontaktami i wyzwaniami jednostki. Każdy ma 
swoją młodość i swój wiek, a jeden z największych poetów, Ra-
iner Maria Rilke (+ 1926), modli się: „Panie, daj każdemu jego 
własną śmierć.”

Stopnie starzenia się
Istnieje wspólne poczucie życia w zależności od wieku ży-

cia. Hipokrates, sławny lekarz starożytności (ok. 400 przed Chr.) 
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dzieli czas życia na cztery stopnie. Rzymski uczony Marek Te-
rencjusz Varro (116-27 przed Chr.) rozróżnia pięć stopni, każ-
dy po 15 lat: dziecko (puer), młodzieniec (adolescens), młody 
mężczyzna (iuvenis), starszy mężczyzna (senior) i mąż sędziwy 
(senex). Podpada okoliczność, że liczą się tu tylko lata życia, któ-
rym wszyscy ludzie (mężczyźni) zostają przyporządkowani.

Stopnie życia silnie determinuje dziś i życie zawodowe. 
Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum/liceum, wykształ-
cenie fachowe lub uniwersyteckie wyciskają swe znamię na ży-
ciowej sytuacji i na kontaktowych polach młodych ludzi. Stopnie
w wykształceniu i życiu zawodowym przeżywa wielu jako sek-
tory życia. Wyznaczane im od zewnątrz odcinki akceptują rów-
nież subiektywnie. Na pytanie, ile Pan/Pani ma lat, odpowiada-
ją niektórzy: „Ja jestem już na emeryturze.” A więc nie udzielają 
odpowiedzi na pytanie o wiek, lecz odwołują się do swego miej-
sca w życiu zawodowym. Jeżeli ta postawa stanie się mierni-
kiem, wówczas można sobie wyobrazić, co dla wartościowania 
samego siebie oznacza przejście (wzgl. odesłanie) na wczesną 
emeryturę albo też silną irytację powodowaną np. rosnącym
bezrobociem.

Konfrontacja z emerytalną granicą może się jawić na różne 
sposoby, które zależą od wykonywanego zawodu. Kto fizycz-
nie i duchowo jeszcze jest zdrowy, może popaść w depresję na 
skutek zbyt wczesnej i wymuszonej emerytury. Nagłe rozstanie 
z życiem zawodowym może gwałtownie i widocznie przyspie-
szyć proces starzenia się. Niejeden, który poza swoją zawodo-
wą aktywnością obraca się w intensywnej sieci kontaktów, nie 
potrzebuje po przejściu na emeryturę lękać się uczucia samot-
ności i opuszczenia. Nie aż tak rzadko słyszeć można wyzna-
nie: „Mnie się moja starość podoba. Dopiero ten odcinek życia 
nazwać mogę najpiękniejszą i najcenniejszą jego fazą.” „Nie, ja 
nie chciałbym jeszcze raz być młody; chętnie staję się starym”, 
mówi ktoś inny.
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Lęk w obliczu stopni starości
Uświadomienie sobie starzenia się może – w każdym wieku 

– wytwarzać szereg problemów i lęków. U młodych mogą to być 
zakłócenia na linii ludzkich relacji, które objawiają się albo jako 
nie przyjmowanie pokarmu (anoreksja) albo jako wilczy głód 
(bulimia), jako zaburzenia wzrostu, a nawet jako skłonności do 
samounicestwienia. Podobne obawy mogą występować przed 
rozpoczęciem szkoły lub zmianą szkoły. Później może dawać
o sobie znać lęk, że już więcej nie jest się młodym, młodą, co 
z kolei prowadzić może do niestosownych zachowań (ubiera-
nie się, fryzura, prezentowanie siebie). Między czterdziestką
i pięćdziesiątką melduje się normalnie znany midlife crisis, 
kryzys wieku średniego, wywołany uświadomieniem sobie, 
że połowę swego życia człek ma już za sobą. Ten stan może 
generować pęd do zwiększonego tempa pracy zawodowej, do 
nieprzyjemnego dążenia zrobienia kariery, ale i do stanów de-
presji.

Lęk przed cielesnymi defektami
Niektórzy mogą już przed trzydziestką odczuwać słabnię-

cie siły do pracy; choroby i operacje mogą wzmagać lęki przed 
kolejnym stopniem życia albo wręcz zapoczątkować nowy jego 
etap, w którym siły i możliwości wyraźnie są ograniczone. Słab-
nięcie wydolności oczu i uszu, malejąca sprawność ramion i nóg 
zaczyna człowieka irytować. Z postępem wieku człowiek bacz-
niej wsłuchuje się w sygnały słane przez jego organizm i oba-
wia się, niekiedy całkiem słusznie, że tam zaczyna się coś psuć. 
Pojawia się potrzeba operacji lub cierpienie, z którym musi żyć. 
Niektórzy tego się wstydzą i próbują swe odczucia maskować. 
Pozbawienie prawa jazdy z powodu starości i rozłąka z samo-
chodem, to dla niektórych poważny cios mogący prowadzić do
depresji.
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Lęk przed domami opieki (dawniej Domy Starców)
Obok problemu codziennego zaopatrzenia ewentualna ko-

nieczność zmiany mieszkania i konieczność przeniesienia się 
do domu opieki społecznej wyzwala silne lęki. Utrata własnego 
mieszkania i ulubionego otoczenia, eksmisja do nowej instytucji 
z jej rytmem, redukcją kontaktów z krewnymi i przyjaciółmi, 
problemy finansowe. Niektórzy utyskują gorzko: „To jest ostat-
nia stacja mego życia.” Inni znów są bardzo szczęśliwi, iż dane 
jest im zamieszkanie w takim domu opieki i mówią: Tutaj mam 
wszystko, czego jeszcze potrzebuję: społeczność, jedzenie i na-
poje, pomoc w chorobie, jest także domowa kaplica. Tak więc 
nie muszę globalnie skarżyć się na lęki starości; wiele spraw za-
leży od nastawienia i od okoliczności dotkniętej nową sytuacją 
osoby.

Wyrzuty czynione samemu sobie
Niektórych ludzi starych zadręcza bezradność i nieporad-

ność, z którą niejedno muszą przyjmować. Są rodzice, których 
opanowuje trwoga na widok dzieci, które (pod względem ludz-
kim, politycznym lub religijnym) kroczą własnymi ścieżkami, 
jakie oni – rodzice – uważają za niewłaściwe. Muszą akceptować 
fakt, że ich dzieci wybrały sobie innych przyjaciół i małżeńskich 
partnerów, niż odpowiadałoby to im albo też nie radzą sobie
w swym małżeństwie. Rodzice i dziadkowie zadręczają się też 
często pytaniami: Co myśmy zrobili złego? Co zaniedbaliśmy? 
Byliśmy zbyt surowi albo nazbyt łagodni i ustępliwi? Jak to 
wszystko mogło się stać? Tutaj pokazują się także skutki fałszy-
wej oceny możliwości i granice wychowania w rodzinie.

Niektórych zaprząta także pytanie, czy życie się opłacało? 
Często muszą pogodzić się i z tym, że nie wszystko osiągnęli, co 
było celem ich życia, albo że stracili nawet jakieś przedsiębior-
stwo lub stan posiadania. Inni zapytują: I co pozostaje z moje-
go życia?  Co stanie się z tym, co ja zbudowałem i osiągnąłem?
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Lęk przed bezsensem przeżytego życia niejednemu odbiera
radość z reszty lat, jakie im do przeżycia jeszcze pozostały. 

Lęk przed śmiercią
I wreszcie dochodzi do tego jeszcze lęk przed śmiercią. We-

dle ankiet około jedna trzecia ludności ma strach nie tyle przed 
śmiercią, ile przed umieraniem. Nie istnieją przy tym różnice, 
choćby w tym sensie, że strach staje się tym większy, im wcze-
śniej człowiek spodziewa się zgonu. Niektórzy modlą się o to, 
aby mogli umrzeć rychło, inni mówią: „Ja zamknąłem moje 
życie i dziękuję za każdy dzień, jaki mogę jeszcze przeżyć; ale 
też zgadzam się na każdy dzień, w którym mam umrzeć”. Na-
turalnie, 1/3 starszych ludzi ma strach. Lęka się przed długim 
cierpieniem poprzedzającym śmierć, przed wykonaniem kroku 
w nicość, przed życiem po śmierci, o którym nic nie wiadomo 
i którego nikt nie potrafi sobie wyobrazić. I wreszcie niektórzy 
boją się, że ze swoim trybem życia przed Bogiem nie będą się 
mogli ostać. U ludzi wyczulonych religijnie rolę odgrywają tak-
że określone sceny z nauki religii lub kazań, jak np. drastyczne 
wymalowywanie okrucieństw Sądu Ostatecznego.

Nadzieje
Jakie nadzieje mamy w obliczu faktu, że ustawicznie się sta-

rzejemy? Większość ludzi spodziewa się najpierw, że pozostaną 
zdrowi i także późniejsze lata swego życia spędzić będą mogli 
bez większych dolegliwości. Inni spodziewają się przede wszyst-
kim, że ludzie im bliscy pozostaną na właściwej drodze oraz że 
ich przyjaźnie i dobre międzyludzkie stosunki będą trwały bez 
szwanku. Jeszcze inni liczą na to, co wyznawali przez całe swe 
życie: przebaczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i żywot 
wieczny. 

Nie chodzi jednak tylko o owe małe lub wielkie nadzieje, lecz 
o nadzieję samą w sobie. Starzy Rzymianie mawiali: dum spiro 
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spero – jak długo oddycham, tak długo mam nadzieję. Tego typu 
nadzieja nie może być uzasadniana w kategoriach wewnątrz  
– światowych. Albowiem wiemy jedno: Wszyscy ludzie muszą 
umrzeć, a droga do tego kresu może być długa i bardzo uciążli-
wa. Można więc tylko żywić nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. 
Nadziei nie można wytworzyć drogą argumentów, aktem siły 
lub przez dobre słowo. Jest ona cnotą boską, jak wiara i miłość, 
a więc jest Bożym darem, który dany jest każdemu człowiekowi, 
który go przyjmuje i na niego się zdaje. Rośnie raczej poprzez 
międzyludzkie relacje niż siłą argumentów. Pielęgnowanie do-
brych stosunków z braćmi i z Bogiem jest źródłem nadziei, któ-
ra nie ginie także w wieku starości.

Papież Jan Paweł II opublikował w październiku 1999 List do 
ludzi starych na całym świecie. Owo w dużych partiach bardzo 
osobiście utrzymane pismo papieża zawiera także myśli na temat 
„nieubłaganie upływającego czasu życia” i cierpień wieku staro-
ści. Tam, gdzie rozważa fenomen zbliżającej się śmierci, przy-
znaje: „My, starzy, mamy trudności pogodzenia się z perspek-
tywą tego przejścia.” Mimo to, po refleksji o śmierci w aspekcie 
wiary, papież wreszcie pisze: „Odczuwam wielki pokój, kiedy 
myślę o tym momencie, w którym Pan wezwie mnie do siebie:
z życia do życia.

Sens ludzkiej egzystencji   
Na pytanie o sens życia nie mamy pod ręką żadnej gotowej 

odpowiedzi. Niektórzy, chcąc drugim dopomóc, pytają okazyj-
nie księdza, co powiedzieć ludziom, którzy w swym życiu już 
więcej nie widzą sensu. Pragnęliby mieć w zapasie kilka odpo-
wiedzi, które w razie potrzeby można by podawać jak lekarstwa. 
Tak prosto sprawa się nie ma.

Praski filozof Milan Machoveč (1925-2003) w swej książce o 
sensie ludzkiej egzystencji, pisze co następuje: „Żadna rzecz na 
świecie i gdziekolwiek indziej nie kryje sensu sama w sobie, na-
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wet nie ‘rzecz ożywiona’. Rzeczy podpadają pod kategorię „bytu”, 
natomiast sens należy do kategorii „relacji”. Sens staje się moż-
liwy tylko jako sens określonego: ‘Ktoś w stosunku do jakiegoś 
innego’. ‘Ktoś’, nie tkwi w pojedynczej rzeczy samej w sobie…
w rzeczach samych w sobie sens nie istnieje tak długo, jak długo 
człowiek przez swą umiejętność nie wprowadzi sensu w świat 
– albo też, naturalnie, niekiedy jakiegoś bezsensu.”

Życie nie „ma” w sobie sensu, o którym tylko trzeba by się 
wywiedzieć, jak o ciśnieniu krwi czy zawartości cholesterolu
w krwi. Słowo „sens” znaczy w języku francuskim „droga”. Sens 
znajduje i doświadcza go ten, kto przed sobą widzi drogę, na 
którą może wejść i która prowadzi do czegoś dobrego. „Droga 
powstaje w chodzeniu”, stwierdza hiszpański poeta Antonio 
Machado. Nie istnieje więc sens dany z góry, nie można go też 
„wytworzyć”, lecz powstaje dokładniej krok po kroku w marszu. 
Jest darem; oddaje się on temu, kto wykonuje następny krok, jaki 
na wszelki wypadek może uczynić. Kto idzie, ten odczuwa samo 
kroczenie jako odcinek do przebycia, odczuwa je jako sens.

Pytanie o sens jawi się dlatego w szczególny sposób w oczach 
człowieka, którego życiowa przestrzeń się skurczyła lub przestaje 
istnieć na krawędzi łoża choroby. Gdzie tutaj jest jeszcze droga, 
na którą można wejść? Ktoś czuje się zepchnięty na boczny tor. 
Już więcej nie może zabierać głosu w rodzinie, w życiu zawodo-
wym, odnosi wrażenie, że już więcej nie jest potrzebny nikomu. 
Nikt go już więcej nie pyta o jego wiedzę i jego doświadczenie. 
I tak wciąż od nowa wyłania się pytanie: Po co ja jeszcze żyję? 
Kto ma coś z tego, że ja jeszcze jestem na tym świecie? Czy dla 
drugich nie jestem ciężarem w sposób, który w gruncie rzeczy 
jest brzemieniem dla mnie samego?

Znaczenie pytania o sens
Pytanie o sens nie oczekuje gotowej odpowiedzi. Nie szu-

ka wyjaśnienia, lecz relacji. Szuka człowieka, który myśli i 
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współczuje. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, zawołał słowami Psal-
mu, skarżąc się: ”Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”
(Ps 22.2; Mt 27,46; Mk 15,34). Nowy Testament podaje tylko sło-
wa początkowe, ale w Psalmie czytamy dalej: „Wołam przez dzień,
a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju… Ja je-
stem jak robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgar-
dzony u ludu… Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko,
a nie ma wspomożyciela” (Ps 22, 2-12). Dzięki Bogu, w tym 
momencie śmiertelnego opuszczenia do Jezusa nie przystąpił 
nikt i nie próbował Mu „wyjaśnić”, dlaczego Bóg Go opuścił. 
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego”, dwie dalsze 
niewiasty i apostoł Jan. Milczeli. Mówił tylko Jezus cierpiący 
(por. J 19,25). 

Pytanie o sens zmierza nie tylko do przyszłej drogi, lecz pyta 
także o drogę dotychczasową. I dlatego bulwersuje szczególnie 
ludzi starych, którzy spoglądają przede wszystkim wstecz –
w przeszłość, której nie da się więcej odmienić. Tego, co się wy-
darzyło, nie mogą zmienić, ale mogą przemyśleć swe do tego 
nastawienie. I do tego zmierzają pytania. Pytają dopóty, dopóki 
nie znajdą osobistego nastawienia do swej przeszłości, z któ-
rą będą mogli żyć. Do tego często trzeba ludzi, którym można
o tym opowiadać i którzy pomogą w dotarciu do sprawiedliwej 
oceny w kwestii przebytych dróg i błędnych ścieżek. W ten spo-
sób mądrością stanie się także wiedza i życiowe doświadczenie. 
Droga do tego zaczyna się już wcześnie. „Dwunastoletni Jezus 
zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u lu-
dzi” (Łk 2,52; por. Sm 2,26).

Czy żyjemy za długo? Tym pytaniem rozpoczęliśmy nasze 
refleksje.  Nie sposób udzielić na nie odpowiedzi w cyfrach. Py-
tanie to nie będzie jednak zadręczało nikogo, jak długo będzie 
zdawał sobie sprawę z podstawowej prawdy, że: starzeć się, zna-
czy zyskiwać życie. W doświadczaniu owej wielkiej prawdy mu-
simy sobie jednak wzajemnie pomagać.
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POEZJA  NA  WAKACJE

James Whitcomb Ri1ey (1849-1916)

Anka 
(Little Orphant Annie) 

Jakiś dobry duch widocznie Ankę przysłał nam, sierotę, 
Ona chwili nie odpocznie, lecz się bierze za robotę, 
Ona cały dom zamiecie, i przepędzi gęsi z ganka, 
Pali w piecu, ciasto gniecie – tak zarabia na chleb Anka. 
Lecz gdy skończy swą robotę i gdy zmierzchu przyjdzie pora, 
Ona dzieciom opowiada o straszydłach i upiorach, 
Daje wszystkim dobre rady, by poprawić się na czas – 

Bo inaczej przyjdą dziady i do torby zgarną was! 
Był raz sobie mały chłopiec, co zapomniał o pacierzu 
I gdy kiedyś szedł do łóżka, to przysięgnę, mówię szczerze, 
Mama z tatą usłyszeli, jak przeklinał – i co dalej? 

Pani Agnieszka Kreczmar jest tłumaczką i zgłosiła się do nas 
swego czasu o zezwolenie na przetłumaczenie na język angielski 
jednego z wierszy Antoniego Słonimskiego, którego prawa au-
torskiego posiada nasze Towarzystwo. Po wyrażeniu zgody na 
tłumaczenie p. Agnieszka Kreczmarofiarowała na rzecz czaso-
pisma „Laski” swoje tłumaczenia z języka angielskiego na ję-
zyk polski dwóch wierszy. Wymowa tych wierszy jest w sam raz 
na okres wakacji. Ajedne wprost nawiązujący do popularnego
w Polsce imienia Anny, której święto obchodzimy w lipcu.

(red.)
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Gdy podnieśli kołdrę w górę, nie znaleźli tam go wcale! 
I szukali go w drewutni – może schował się przed deszczem, 
I na strychu i w lodowni, w stawie – i Bóg w i e gdzie jeszcze! 
Lecz nie było po nim śladu – może w jakąś dziurę wlazł? 

Uważajcie, przyjdą dziady i do torby zgarną was! 
Była sobie raz dziewczynka, co lubiła robić miny, 
Przedrzeźniała wszystkich wkoło, z całej śmiała się rodziny, 
A raz kiedy przyszli goście, i to ludzie już niemłodzi, 
Obraziwszy ich okropnie, rzekła – To mnie nie obchodzi! 
Chciała uciec, gdzie pieprz rośnie i już brała za pas nogi, 
Kiedy wielkie dwa Straszydła pojawiły się za progiem, 
I porwały ją przez sufit, nim spostrzegła się na czas - 

Uważajcie, przyjdą dziady i do torby zgarną was! 
Anka bajki opowiada, czas nam wszystkim szybko płynie,
Świerszczyk kończy swoją piosnkę, ogień przygasł na kominie, 
Noc się cicho do nas skrada, księżyc chowa się za chmury, 
A za oknem już ujadać zaczął groźny głos wichury  –
Pamiętajcie drogie dzieci, że rodziców słuchać trzeba 
I szanować ich uczucia, dać sierotom kromkę chleba 
I pamiętać o tych biednych, których tylu wokół nas – 

Bo inaczej przyjdą dziady i do torby zgarną was! 

Z języka angielskiego przełożyła Agnieszka Kreczmar 
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Charles i Mary Lamb (1764-1847) 

Zazdrość 
(Envy) 

Nie po to rośnie róży krzew, 
By rodzić lilie albo wbrew 

Naturze kwiat konwalii. 
I gdyby krzak ten nierad był 
Z kierunku swych życiowych sił, 

Na próżno by się żalił. 

Gdyby się żalił, myślałbyś, 
Że nie wie, jak się róży kiść 

Ślicznie otrząsa z wody, 
Ani jak pachnie własny kwiat, 
Bo wtedy pewnie byłby rad 

Z różanej swej urody. 

Tak ślepa i nieczuła jak 
Głupi, zazdrosny róży krzak 
Niejedna jest osoba. 
Staraj się zajrzeć w duszy głąb 
I tak jej rzadki chować pąk, 

By zakwitł, jak ozdoba. 
 

Z języka angielskiego przełożyła Agnieszka Kreczmar 
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Piotr Stanisław Król

Henryk Ruszczyc znów wśród nas

Jest rok 1930. Energiczny, dwu-
dziestodziewięcioletni mężczy-

zna spotyka na swojej drodze pła-
czące dziecko. Podchodzi i pyta 
– Co się stało? Czemu płaczesz?

– Zginęła mi piłka, nie mogę jej 
znaleźć!

Leżała obok, niemal na wycią-
gnięcie ręki. Dziecko było niewido-
me. Podniósł piłkę, wziął malca za 
rękę i poszli dalej razem. Henryk 

Ruszczyc od tego dnia, aż do ostatnich dni życia, ponad czter-
dzieści lat poświęcił się tytanicznej pracy na rzecz niewido-
mych i słabowidzących dzieci i młodzieży w podwarszawskich 
Laskach. Po wojnie otoczył też troskliwą opieką okaleczonych, 
ociemniałych żołnierzy.

Pana Henryka i jego wielkich zasług nie znałem wcześniej, 
choć o rodzie Ruszczyców wiedziałem całkiem sporo. Przede 
wszystkim o Ferdynandzie – założycielu Akademii Sztuk Pięk-
nych w Wilnie, znakomitym malarzu, rysowniku, pedago-
gu, który reprezentował tzw. symboliczny nurt Młodej Polski.
W naszej bogatej historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
liczni Ruszczyce z ziemi wileńskiej, brzeskiej, wołyńskiej czy 
podolskiej dzielnie zapisywali się na kartach historii, służąc jej
z oddaniem i całym sercem, jak choćby wielce zasłużony w In-

ZE  WSPOMNIEŃ  WYCHOWANKÓW
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surekcji Kościuszkow-
skiej podpułkownik 
Kazimierz Ruszczyc. 
Henryk Sienkiewicz 
nie omieszkał wpisać 
to zacne, rodowe na-
zwisko do swojej Try-
logii.

Pana Henryka Rusz-
czyca poznałem bli-
żej w Muzeum Tyflo-
logicznym Biblioteki 
Centralnej Polskiego 
Związku Niewido-
mych w dniu 12 ma-

ja 2009 roku podczas spotkania upamiętniającego jego życie
i zasługi we wspomnieniach wychowanków, pracowników
i przyjaciół. Choć minęło już trzydzieści sześć lat od jego śmierci 
mogę powiedzieć, że miałem przyjemność go poznać osobiście. 
Jego obecność była wręcz wyczuwalna, jakby siedział wśród nas 
i z dobrotliwym uśmiechem groził, że nas zaraz zaprowadzi „do 
lochu”, czyli pod swoje biurko. Te szczególne „kazamaty Pana 
Henryka” wspominali z nostalgią jego wychowankowie. Tym 
bardziej, że po uwolnieniu dostawali często, jak mówili, pyszne 
ciacho.

Uczestniczyłem w tym spotkaniu jako „osoba z zewnątrz”. 
Nie byłem ani wychowankiem, ani współpracownikiem i nie 
zaliczałem się do licznego grona jego przyjaciół. Mógłbym po-
traktować to wszystko, jako suchą wiedzę biograficzną, ency-
klopedyczną o postaci, nazwijmy to – pomnikowej. „Urodził się
w roku 1901, zmarł w 1973, pełnił to i to tam i tu, zasłużony,
odznaczony...”. – Nic z tego panie redaktorku kochany, nic
z tego... – dało się niemal słyszeć szept Pana Henryka.
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Z humorem i ze śpiewem na ustach

Kiedy otrzymałem kilka tygodni wcześniej zaproszenie na 
spotkanie pomyślałem, że będzie to sztywna i oficjalna impre-
za. Na liście roiło się od osobistości z tytułami prezesów, profe-
sorów, dyrektorów itp. Nadzieją napawała osoba organizatora:  
Wacława Czyżyckiego, który program opracował i miał prowa-
dzić imprezę. Znałem jego niekonwencjonalne, pełne humoru
i jowialności podejście, czego doświadczyłem osobiście, jako 
koordynator jednej z Gal Literackich.

Trzymając książkę Michała Żółtowskiego pt. „Henryk Rusz-
czyc i jego praca dla niewidomych”, którą godzinę wcześniej po-
życzyłem i w pośpiechu przekartkowałem w tutejszej Bibliotece 
Centralnej, słuchałem z narastającym zainteresowaniem kolej-
nych wypowiedzi osób bliskich tej niezwykłej postaci: ks. prof. 
Janusza Strojnego, który po krótkiej modlitwie i przedstawie-
niu w skrócie biografii Pana Henryka przez mec. Władysława 
Gołąba, rozpoczął wędrówkę jego śladami. Mowy były krótkie, 
luźne, pełne ciepła i iskrzącego humoru, którego nigdy nie bra-
kowało tej znamienitej postaci, określanej „twórcą rehabilita-
cji zawodowej niewidomych w Polsce”. Kolejne wspomnienia 
przeplatane były spontanicznym odśpiewywaniem ulubionych 
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pieśni Pana Henryka przy akompaniamencie Czesława Kurka 
(fortepian) oraz Wacława Czyżyckiego (klarnet). Zaczęło się
od „Ukrainy” zaśpiewanej z takim „ogniem i mieczem”, że aż 
serce rosło.

Słuchałem kolejnych wspomnień jego wychowanków, współ-
pracowników, przyjaciół. Dominikanin Eugeniusz Pokrywka, 
prezesi: Kazimierz Lemańczyk, Sylwester Peryt, Grzegorz Ko-
złowski, wspomniany wcześniej Władysław Gołąb, dyrektor 
Piotr Grocholski, Bogdan Włodarczyk i wielu innych – odkła-
dali na bok swoje obecne tytuły, stanowiska, funkcje i wracali 
do wspomnień sprzed lat, kiedy to Pan Henryk wskazywał im 
drogę, otaczał ojcowskim ramieniem, przytulał do serca i da-
wał przykład własną postawą, jak wiele można osiągnąć nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach  życiowych.

Wrażliwość serca i twardość charakteru

Słuchając w jaki sposób działał i pracował Henryk Ruszczyc 
nieodparcie nasuwały mi się słowa wypowiedziane przez Marka 
Twain’a: „Sprawy niemożliwe załatwiamy od ręki, możliwe zabie-
rają nam trochę więcej czasu”. Henryk Ruszczyc miał w sobie 
bez wątpienia, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, ry-
cerskiego ducha. Zdobywał kolejne, niemożliwe wydawałoby się 
z logicznego punktu widzenia – „wąwozy Samossiery”. I jedno-
cześnie miał w sobie tę wielką wrażliwość.

Siostra Monika Bogdanowicz opisała go we wspomnieniach 
tak: „Najbardziej charakterystyczna cecha osobowości Henry-
ka Ruszczyca, to  niesłychana  wrażliwość na cierpienie ludzkie,
a jednocześnie niemożność zajęcia pasywnej postawy wobec czyje-
goś cierpienia. Za wszelką cenę pomóc, pomimo przeszkód i trud-
ności. Czasami – zdawałoby się – wbrew logice”.

I kolejny cytat źródłowy znaleziony przeze mnie po spo-
tkaniu na Konwiktorskiej: „Henryk Ruszczyc miał kompleksowe 
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spojrzenie na rehabi-
litację osób z dysfunk-
cją wzroku. Rehabi-
litacja podstawowa, 
społeczna i zawodowa 
stanowiły całość dzia-
łań, które ostatecznie 
pozwalają uzyskać 
niepełnosprawnemu 
wysoki poziom etyczny, kulturę osobistą i społeczną, możliwie 
wszechstronne wykształcenie ogólne i wyszkolenie zawodowe. Je-
żeli chcecie osiągnąć wy, niewidomi, coś w życiu – zwykł mówić do 
młodzieży Pan Ruszczyc – to za mało jest być dobrym technikiem. 
Wy musicie być naprawdę wykształconymi ludźmi. Nie zapomi-
najcie o humanistyce”.

Henryk Ruszczyc pewnego dnia, przed niemal osiemdzie-
sięciu laty pochylił się i pomógł niewidomemu dziecku odna-
leźć zgubioną zabawkę. Przez resztę życia pochylał się i pomagał 
odnaleźć swoją drogę w życiu wielu innym niewidomym i sła-
bowidzącym dzieciom w podwarszawskich Laskach. Rycerska, 
imponująca postawa, charakteryzująca się wrażliwością serca
i twardym, niezłomnym charakterem. Pola rycerskiej walki
w naszym życiu mają różne oblicza, odcienie i barwy.

* 12 maja 2009 rok, spotkanie w Muzeum Tyflologicznym 
BC PZN pt. „Pan Henryk Ruszczyc we wspomnieniach wycho-
wanków, pracowników i przyjaciół”, zrealizowane przy pomocy 
finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

** Zdjęcia do artykułu wykonał Piotr Stanisław Król.

Źródło: Miesięcznik „Pochodnia” Nr 6/2009
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Władysław Gołąb

Spotkanie ociemniałych inwalidów wojennych

W dniach 19-21 maja br. w Rzymie odbył się XIV Między-
narodowy Kongres Ociemniałych Inwalidów Wojennych 

I.K.K. (Internationalem Kriegsblinden Kongresses). Uczestni-
czyłem w nim jako reprezentant Polski. 

Przypomnijmy, że ta międzynarodowa organizacja powstała 
z inicjatywy dr. Franza Sonntaga – prezesa Niemieckiego Związ-
ku Ociemniałych Inwalidów Wojennych – i Henri Amblarda - 
prezesa Związku Francuskiego. 

Pierwszy Kongres odbył się w 1969 r. w Bonn. Wzięli w nim 
udział Francuzi, Niemcy, Anglicy i Włosi. Powołano na nim pre-
zydium w osobach: prezydent – Franz Sonntag, wiceprezydenci 
– Henri Amblard i gen. Aramis Ammannato. Liczba członków 
I.K.K. rosła z każdym rokiem. Obecnie zarejestrowanych jest 
kilkadziesiąt organizacji, z tym, że większość z nich nie bierze 
udziału w kolejnych kongresach z różnych przyczyn, często po-
litycznych, a najczęściej ekonomicznych. Na przykład w tym 
roku nie przybyła delegacja ze Sri Lanki, gdyż nie otrzymała wiz 
włoskich. Franz Sonntag kierował I.K.K. przez 25 lat.        

W 1994 r. prezydentem został Francuz – Xavier Camille-
rapp. Na kolejnym kongresie w Paryżu w 1997 r. Camillerapp 
zrezygnował ze stanowiska prezydenta i funkcję tę na trzy trzy-
letnie kadencje przejął Anglik – Ray Hazan, prezes St. Dunsta-
n’s. W związku z tym kongresy w 2000, 2003 i 2006 r. odbyły się 
w ośrodku St. Dunstan’s pod Brighton nad kanałem La Man-
che. 

RELACJA  Z  RZYMU
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Przez trzy kadencje pełniłem funkcję jednego z trzech wice-
prezydentów I.K.K.. W 2006 r. funkcję prezydenta przejął Ita-
lo Frioni prezes włoskiego Stowarzyszenia Ociemniałych Ofiar 
Wojny. Dlatego ten XIV Międzynarodowy Kongres Ociemnia-
łych Inwalidów Wojennych odbył się w Rzymie.  Italo Frioni 
połączył go z obchodami trzydziestej rocznicy powstania wło-
skiego stowarzyszenia. 

Warto tej organizacji poświęcić kilka zdań.
Sprawą ociemniałych żołnierzy  we Włoszech zajął się

w 1968 r. ociemniały gen. Aramis Ammannato. Był on zwo-
lennikiem organizacji na wzór Związku Ociemniałych Żołnie-
rzy RP. Jednak na terenie Włoch istniała duża grupa cywilnych 
ofiar wojny, którym przewodził Italo Frioni. Był on zdania, że 
powinien powstać jeden związek zrzeszający zarówno ociemnia-
łych żołnierzy, jak i cywilne ofiary wojny. Pogląd ten zwyciężył
i w 1979 r. powstało Stowarzyszenie Ociemniałych Ofiar Wojny. 
Gen. Ammannato wszedł do władz tej organizacji. Poznałem go 
osobiście podczas międzynarodowej pielgrzymki pokoju w 1990 r.
Opowiadał o swojej przyjaźni z generałem Władysławem Ander-
sem. W ramach tej pielgrzymki odwiedziliśmy cztery cmentarze 
wokół góry Monte Cassino. W klasztorze podczas konferencji
generał Ammannato w swoim przemówieniu powiedział: 

„Ociemniali żołnierze potępiają wszelką przemoc i apelują do 
rządzących, aby załatwiali spory na drodze pokojowej./.../ W spo-
sób szczególny witam przedstawiciela  z Polski i pozdrawiam go 
tu na Monte Cassino, tej górze, która była świadkiem bohaterskiej 
walki jego rodaków pod dowództwem generała Andersa. Ponad-
to Polska jest pierwszym krajem, który potrafił zerwać z komuni-
styczną przeszłością. Dziś wszyscy razem musimy tworzyć nową 
kulturę, kulturę współzależności i wzajemnego zrozumienia. Mó-
dlmy się o potępienie i zaniechanie wszelkiej przemocy, niezależ-
nie od tego skąd pochodziłaby i jakie hasła głosiła. Moim pragnie-
niem jest aby ta góra stała się górą tolerancji, górą nadziei”.
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Niestety, dziś w Rzymie już nie spotkałem generała Amman-
nato – zmarł dwa lata temu, dożywszy blisko stu lat.

  Włoskie stowarzyszenie Ociemniałych Ofiar Wojny uzyska-
ło od władz zgoła wzorcowe warunki socjalne i rehabilitacyjne. 
Wystarczy gdy powiem, że ociemniały żołnierz lub cywilna ofia-
ra wojny otrzymuje rentę w wysokości dla nas astronomicznej: 
około 5 tysięcy euro, a gdy posiada dodatkowo np. brak obu rąk 
– podwójną kwotę. Niestety kryzys dotarł również  do Włoch. 
W 2005 roku, w związku z uzawodowieniem armii, zlikwidowa-
no prawo do osobistego opiekuna dla ociemniałego. Funkcję tę 
pełnili młodzi poborowi. Miano w zamian przyznać specjalny 
dodatek, ale do dziś tego nie wykonano. Co więcej, na ten rok 
dotacje dla Stowarzyszenia obniżono o 80%. 

Mimo sytuacji kryzysowej, obrady XIV  I.K.K. i trzydziestej 
rocznicy Stowarzyszenia Ociemniałych Ofiar Wojny odbyły się 
we właściwej oprawie. 

Na miejsce konferencji przyznano piękną salę w Parla-
mencie – przy wchodzeniu obowiązywała kontrola bramkowa
z elektronicznym wykrywaczem niebezpiecznych przedmiotów. 
Z ramienia Rządu zebranych powitał generał Fabrici Orsini. 
Przypomniał, że armia włoska zmniejszyła swą liczebność z 300 
do 100 tysięcy. Wszędzie obowiązują oszczędności. Francuzi 
już w 2005 r. zmuszeni byli sprzedać swoją siedzibę położoną 
w Paryżu przy ulicy Blanche, którą posiadali od 80 lat, pięknie 
wyposażoną, z dużym dziedzińcem i ogrodem. Przy wyborach 
nowych władz Kongresu Italo Frioni zrezygnował z funkcji 
prezydenta, również z przyczyn ekonomicznych. Na Kongresie
w 2006 r. jednym z wiceprezydentów (na moje miejsce) wszedł 
Thomas Miller, prezes ociemniałych żołnierzy Stanów Zjedno-
czonych, ale i on w Rzymie zrezygnował z tej funkcji, jak można 
przypuszczać z powodów finansowych.

Punktem centralnym Kongresu było złożenie wieńca na Ka-
pitolu oraz spotkanie z przedstawicielami Senatu i izby posłów. 
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Głównym celem Międzynarodowego Kongresu Ociemnia-
łych Inwalidów Wojennych jest troska o sytuację socjalną i reha-
bilitacyjną ociemniałych inwalidów wojennych, w tym i cywil-
nych ofiar wojny oraz podejmowanie działań przeciw wszelkim 
wojnom. W tym celu Kongres podejmuje rezolucje przekazywane 
przez poszczególne delegacje swoim Rządom oraz przez  prezy-
dium Kongresu, organizacjom międzynarodowym. Ja podczas 
pełnienia Funkcji wiceprezydenta I.K.K. przygotowałem kilka re-
zolucji oraz opracowałem nową konstytucję Kongresu. Jeden raz 
odbyło się też posiedzenie prezydium Kongresu w Warszawie. 

Dla mnie ważnym osiągnięciem w ramach I.K.K. było na-
wiązanie przyjaźni z ówczesnym prezydentem I.K.K. Xavierem 
Camillerappem. Siostra prezydenta Annie Camillerapp w latach 
trzydziestych poznała Martę Thomas, żonę marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego. Panie zaprzyjaźniły się i Annie miesiące let-
nie spędzała w Polsce. Gdy marszałek w czasie wojny powró-
cił do Warszawy, jego żona zatrzymała się u pani Camillerapp. 
Kiedy w 1951 r. zginęła w wypadku samochodowym, wszystkie 
pamiątki związane z funkcją marszałka, pozostały w domu Ca-
millerappów. Doprowadziłem do tego, że w 2001 r. zostały one 
przekazane Polsce i umieszczone w Muzeum Wojska Polskie-
go, a państwa Camillerappów gościł ówczesny minister obrony 
narodowej Bronisław Komorowski. W ten sposób dzięki I.K.K. 
wartościowe pamiątki po marszałku trafiły do Polski. Do Rzymu 
Camillerapp już nie przybył. Pełni funkcję honorowego prezesa 
związku francuskiego, ale stan zdrowia nie pozwala mu na dal-
szą pracę organizacyjną.

Obrady XIV Kongresu były smutne. Z jednej strony sytu-
acja finansowa jest bardzo trudna we wszystkich organizacjach, 
po wtóre już prawie nie ma ociemniałych inwalidów z drugiej 
wojny światowej. Dziś najwięcej mamy ociemniałych żołnierzy
z wojen: w Wietnamie, Afganistanie, Iraku, Czeczenii i z tere-
nów innych konfliktów regionalnych. 
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Podczas Kongresu zostało wybrane nowe prezydium. Pre-
zydentem został przedstawiciel Republiki Południowej Afryki, 
Neville James Clarence, wiceprezydenci: Ray Hazan – Wielka 
Brytania, Renelt Dieter – Niemcy i Pierre Tricot Francja. Z po-
przedniego składu nie weszli: Italo Frioni – Włochy i Thomas 
Miller – Stany Zjednoczone. 

Następny Kongres odbędzie się w Wielkiej Brytanii lub
w Republice Południowej Afryki.

Na zakończenie chciałbym jeszcze dodać, że Italo Frioni za-
prosił wszystkich uczestników uroczystości do Villa d’Este po-
łożonej w Tivoli (26 km na wschód od Rzymu). Jest to jedna
z najsłynniejszych willi renesansowych, uznana za zabytek kul-
tury światowej, otoczona wspaniałym ogrodem tarasowym
z aleją Stu Fontann.

Zjazd zakończył uroczysty bankiet w hotelu wojskowym 
imienia św. Piusa X. Żegnaliśmy się z pewną melancholią, czy 
rzeczywiście spotkamy się za kolejne trzy lata? Ilu z nas dożyje 
2012 roku? A Międzynarodowy Kongres Ociemniałych Inwali-
dów Wojennych zawsze będzie negatywnym bilansem współży-
cia między narodami, które niestety tak często zamiast pokoju 
wybierają wojnę.

„Być w Rzymie i nie widziec papieża” – to wstyd. 20 maja
w godzinach popołudniowych przybyliśmy
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Uczniowie i opiekunowie o pobycie w Norwegii

W dniach od 31 marca do 7 kwietnia br. dwunastu uczniów 
z Jabłonek i dwoje nauczycieli, dzięki wsparciu funduszy 

europejskich z Programu „Młodzież w działaniu” – Wymiana 
Młodzieży, przebywało w zaprzyjaźnionej międzynarodowej 
Szkole Zjednoczonego Świata  RCNUWC  w Norwegii. 

Po dosyć długiej podróży – wspomina Michał Filochowski 
– spotkaliśmy się  z bardzo miłym przyjęciem ze strony gospo-
darzy. W czasie obiadu towarzyszył mi Francesco z Włoch, z 
którym „uciąłem” sobie miłą pogawędkę. 

Później dowiedzia-
łem się, że zamieszkam 
z kolegami; jeden z 
nich przyjechał z Kam-
bodży, drugi z Hong-
kongu, trzeci był Ho-
ledrem, a czwarty po-
chodził z Tadżykistanu. 
Bardzo zależało mi na 
tym, żeby rozmawiać 
po włosku, ale nie dane 

mi było,  jak widać, mieszkać w pokoju z Włochem. Często więc 
spotykałem się z Giovannim i Benedettą. Na wycieczce pozna-
łem jeszcze Valerie z Kostaryki. Bardzo ją polubiłem, spędzali-
śmy dużo czasu ze sobą, jedliśmy razem posiłki, chodziliśmy na 
spacery, dużo rozmawialiśmy. 

NORWEGIA
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W pierwszym dniu zwiedziłem campus. Towarzyszył mi mój 
nowy kolega z Kambodży. Na drugi dzień uczestniczyłem już 
w zajęciach szkolnych. Lekcje przypominały formę wykładu na 
studiach.

Zaskoczyła mnie otwartość i opiekuńczość osób, z którymi 
się spotkałem. Oczekuję, że nawiązane kontakty przetrwają pró-
bę czasu. 

Uczniowie i nauczyciele z college’u– mówi Sylwia Tober -  
bardzo troskliwie się nami zaopiekowali i zapewnili nam mnó-
stwo atrakcji. Podczas pobytu w Norwegii nie sposób było się 
nudzić. Uczestniczy-
liśmy w „Africans 
Day”, czyli dniu po-
święconym kulturze 
krajów afrykańskich. 
Spotkanie przygo-
towywali uczniowie 
pochodzący z Afry-
ki. Zorganizowana 
była też niezwykła 
dyskoteka, na której 
królowały afrykańskie rytmy. Kolejna atrakcja, to wspinanie się 
na ściance. Pływaliśmy również na kajakach. 

W szkole uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych lekcjach, 
prowadzonych w języku angielskim, choć nie zawsze do koń-
ca rozumieliśmy wszystko. Ciekawym eksperymentem była też 
wspólna gra z uczniami na instrumentach; nie zawsze wycho-
dziło nam to pięknie, ale najważniejsze, że mieliśmy dobre chęci 
i dobrze się bawiliśmy.

Strzelaliśmy ... z łuku, też nie zawsze celnie, ale fakt faktem 
- bardzo dużo tarcz udało nam się ustrzelić, po prostu bawili-
śmy się w strzelców. Rozegraliśmy również cztery mecze goal-
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balla: dwa chłopców i 
dwa dziewcząt. Drużyna 
chłopców pokazała klasę 
i odniosła zwycięstwo. 

Zorganizowano nam 
także kilka interesują-
cych wycieczek, podczas 
których mogliśmy po-
znać historię Norwegii. 
Mieliśmy okazję obej-
rzeć też bardzo zabaw-
ne i świetnie odegrane 
przedstawienie, przygo-
towane przez uczniów. 
Podziwialiśmy ich talent 
i zapał do pracy. 

Dużo czasu spędzili-
śmy też z naszymi opie-
kunami, którzy z wiel-
kim zaangażowaniem to-
warzyszyli nam i chcieli, żebyśmy czuli się jak najlepiej, Często 
spotykaliśmy się w grupie z uczniami z kolegium, którzy opo-

wiadali nam, jak 
wygląda życie w 
szkole oraz mówili 
o kulturze swojego 
kraju. 

Z Norwegii 
p r z y w i e ź l i ś m y 
wiele miłych wspo-
mnień. Mamy na-
dzieję że będziemy 
mieli okazję spo-
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tkać się jeszcze z ludźmi z kolegium. Przez ten tydzień zżyliśmy 
się z nimi.

Dla mnie, występującego od niespełna roku w roli nauczy-
ciela - zaczyna opowieść pan Przemysław Wzorek - miał to być 
pierwszy taki wyjazd. Jak zwykle w podobnych sytuacjach cie-
kawość przeplatała się z 
niepewnością, jak pora-
dzę sobie z nowym zada-
niem.

Noc z 30 na 31 marca 
nie była zapewne lekka 
dla nikogo. Pobudka koło 
czwartej, droga na lotni-
sko, zbiórka o godzinie 
5.30. Na szczęście nikt 
nie zaspał i w miarę punktualnie dwanaście osób: 10. uczniów 
i 2. opiekunów przeszło przez  kolejne bramki odprawy. Na po-
kład samolotu zaproszono nas w pierwszej kolejności – należy 
się tutaj podziękowanie obsłudze lotniska, która starała się in-
dywidualnie przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa każdego z 
uczniów. 

Kilka minut po siódmej Boeing 737 linii Norwegian wzbił się 
w powietrze i rozpoczęliśmy drugi etap trwającej ponad pół dnia 
podróży. Po 2,5 godzinie lotu przywitało nas swoją codzienno-
ścią Bergen, mgła przeplatała się z deszczem. Zapakowaliśmy się 
do mikrobusu i po 180 kilometrach kołysanki po górskich ser-
pentynach dotarliśmy do Flekke. Akurat w tym czasie uczniowie 
RCN UWC skończyli zajęcia lekcyjne. 

Pierwszy dzień upłynął dla większości z nas pod hasłem za-
wierania znajomości, zwiedzania okolicy i odpoczynku po podró-
ży. O dobre samopoczucie gości dbali norwescy organizatorzy: 
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Kipp i Paulina. Oczywiście nie obyło się bez przygód. Ktoś wziął 
przez pomyłkę moją kurtkę, więc musiałem się zmierzyć z niezbyt 
ciepłym wieczorem. Na szczęście zguba znalazła się nazajutrz. 

W środę, pierwsze-
go kwietnia, pogoda 
spsociła nam figla. 
Mało przypominała 
wiosnę, raczej rozsz-
lochaną jesień. Rano, 
po wspólnym śnia-
daniu poszliśmy na 
zajęcia. Te trwały do 
popołudnia, z prze-

rwami na przekąski i były dobrym przykładem, że można popro-
wadzić szkołę, opierając się przede wszystkim na samodyscypli-
nie uczniów i wzajemnym zaufaniu. Poziom niektórych przed-
miotów jest zbliżony do tego, co w Polsce. Problematyka biologii 
i geografii jest może nieco trudniejsza, ale też i bardziej współcze-
sna. Matematyka w kolegium stanowi przedmiot obowiązkowy 
dla wszystkich. Programy, poczynając od prawie gimnazjalnego 
MathStudies na wpółakademickim Advance kończąc, są bardziej 
zróżnicowane niż w Polsce,.

Po zajęciach odbył się mecz goalballa. W szkole we Flekke 
uczniowie z Lasek zmierzyli się z członkami kolegium. I o ile 
miejscowe dziewczęta dotrzymywały kroku Laskom, nawet od-
nosząc drobną przewagę, o tyle nasi chłopcy rozłożyli przeciw-
ników na łopatki. 

Następnego dnia, tuż po śniadaniu, wsiedliśmy do autokaru, 
który dowiózł nas do Hylestand. Mieści się tam skansen - wio-
ska wikingów (KversteinMuseum). Wycieczka miała charakter 
dydaktyczno-integracyjny. Uczniowie z Lasek byli oprowadza-
ni przez młodzież z miejscowej szkoły. Poznawali życie ludzi 
sprzed tysiąca lat, wytop metali, pracę kuźni, mielenie mąki, 
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przygotowywanie posiłków z podpłomyków i zupy jarzynowej 
bez dodatku ziemniaków, przyrządzanej wspólnymi siłami. Nie 
było takiej osoby, która nie poprosiłaby o dokładkę. Należy też 
wspomnieć, że był to pierwszy sprawdzian dla młodzieży z Nor-
wegii z pełnienia roli przewodników dla naszych uczniów. Wy-
padli w tej roli znakomicie.      

Po południu odbyły się kolejne mecze goalballa, tym ra-
zem Laski kontra miejscowa szkoła. Ponieważ nasi przeciwnicy 
pierwszy raz uczestniczyli w takiej grze, wyniki łatwo było prze-
widzieć. Na koniec dnia zaplanowano przedstawienie „Śmierć 
anarchii” z rewelacyjną grą włoskiego studenta.

Piątkowe przedpołudnie upłynęło w szkolnych ławach.
Z dnia na dzień mieliśmy coraz więcej znajomych. Był to pierw-
szy dzień ładnej pogody, więc kto mógł, udał się po południu na 
spacer. Na chętnych czekała wspinaczka w terenie. Wieczorem 
można było podyskutować o sensie tworzenia Zjednoczonych 
Stanów Afryki.
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Sobota przywitała nas błękitnym niebem. Poranny wypad 
do miasteczka Forde obfitował w piękne widoki. Co prawda od 
zakupów odstraszały wysokie ceny, ale potraktowaliśmy ten wy-
jazd bardziej krajoznawczo. Urocza aura sprzyjała też wspinacz-
ce; było też kajakowanie nieopodal w fiordzie. 

Tego dnia na terenie kampusu pojawiły się egzotyczne stro-
je. Obchody Africans Day, potrwały do rana następnego dnia. 
Kolacja była przygotowywana przez kolegów z Czarnego Lądu. 
Według większości podano najlepsze jedzenie, a po kolacji było 
przedstawienie i impreza do rana... Oczywiście przy afrykań-
skich rytmach.

W niedzielę pogoda się popsuła. Na nieszczęście w planie 
przewidziano imprezy pod gołym niebem. Rano odwiedziliśmy 
owczą farmę, a po południu udaliśmy się do Fordefjord, gdzie 
znajduje się Muzeum Drugiej Wojny Światowej. Kontakt z au-
tentycznymi militarnymi rekwizytami był bardzo przejmujący. 
W budynku znajdowały się części korpusów samolotów, śmigła, 
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silniki ale również bomby. Gospodarze uraczyli nas poczęstun-
kiem. Wracaliśmy w deszczu.

Wieczorem odbył się koncert. Był on w stylu jam sesion, to 
znaczy w sporej mierze improwizowany. Każdy z nas wrzucił 
coś do wspólnego wora, jakim były tworzone melodie.   

Poniedziałek zaczął się zwyczajnie. Najpierw wspólna na-
uka w klasach, po południu czas na spotkania ze znajomymi. 
Czuć było atmosferę zbliżającego się odjazdu. Niektórzy, nieco 
stęsknieni za ośrodkiem w  Laskach cieszyli się z powrotu, ale 
większość chciałaby jeszcze zostać kilka dni w norweskiej szko-
le. Czas płynął nieubłaganie, mierzony uderzeniami piłek od 
bilarda i pluskaniem wody w basenie. Tej nocy chyba mało kto 
zmrużył oko.

Ale rano wszyscy byli zwarci i gotowi, chociaż dla większości 
podróż na lotnisko minęła w klimacie drzemki. Wyjeżdżaliśmy 
z lekkim smutkiem. W czasie lotu cieszyły nas wspaniałe wido-
ki, możliwe dzięki słonecznej pogodzie. 

Warszawa przywitała upałem. 
O pobycie w Norwegii można powiedzieć krótko - siedem 

dni jak jeden dzień. 
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IX MAZOWIECKI KONKURS

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych wraz z 
Klubem Twórczości ŻAR oraz Kwartalnikiem Kulturalnym 
„Sekrety ŻARu”, we współpracy partnerskiej ze Związkiem 
Literatów Polskich, ogłaszają IX edycję Konkursu Małej Formy 
Literackiej w kategoriach: POEZJA oraz PROZA.
Warunki uczestnictwa:
1.  Konkurs organizowany jest dla osób niepełnosprawnych bez 

względu na rodzaj dysfunkcji zdrowotnej.
2.  Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników 

konkursu. Tematyka utworów dowolna. Ocenie podlegać bę-
dzie przede wszystkim ich poziom literacki.

3.  Prace należy przesłać w formie wydruku komputerowego w 
5-ciu egzem pla rzach, podpisane godłem wraz z dołączoną 
zamkniętą kopertą, opatrzoną rów nież godłem, za wierającą 
podpisaną Kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie http://
www.pzn-mazowsze.org.pl/kultura/konkurs2009.html) z 
danymi osobowymi uczestnika, adresem, numerem te lefonu 
kontaktowego oraz krótką informacją o sobie. Mile widziana 
załączona dyskietka lub płyta CD-R z utworami konkurso-
wymi (opisana tylko godłem).

4.  Prace nie mogą przekraczać 5 stron prozy  i/lub 5 wierszy.
5.  Nie będą przyjmowane do konkursu zestawy przekraczające 

ww. ilości (np. więcej niż dwa utwory prozatorskie).
6.  Uczestnik konkursu może brać udział jednocześnie w dwóch 

kategoriach: proza i poezja. W tym wypadku każdy z zesta-

MAŁA  FORMA  LITERACKA  2009
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wów musi być podpisany innym godłem i mieć dołączoną 
odrębną kopertę z Kartą zgłoszenia.

7.  Prace należy nadsyłać w terminie do 18 września 2009 roku 
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Okręg Mazowiecki PZN
Klub Twórczości „ŻAR”
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa
z dopiskiem „KONKURS LITERACKI”

8.  Prace oceniać będzie jury w składzie:
- Bogdan Bartnikowski – poeta, prozaik, ZLP
- Jan Zdzisław Brudnicki – krytyk literacki, ZLP
- Irena Pursa – filolog, pedagog, Klub ŻAR
- Stanisław Stanik – poeta, tłumacz, krytyk literacki, ZLP
-  Andrzej Zaniewski – poeta, prozaik, autor tekstów piose-

nek, ZLP
9.  Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów 

konkursu nie będą udo stępniane osobom trzecim. Organiza-
torzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzega-
ją sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów 
bez honorarium  tylko w ramach promocji  na stronach in-
ternetowych oraz w innych  mediach zgodnie z ustawą z dnia 
4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

10.  Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą 
oceniane.

Koordynator konkursu: Piotr Stanisław Król – red. nacz. 
Kwartalnika Kulturalnego „Sekrety ŻARu”, tel.: 0 504 784 316
E-mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl
Strona internetowa konkursu z Kartą Zgłoszenia: 
www.pzn-mazowsze.org.pl/kultura/konkurs2009.html
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Hanna Pasterny

Wspomnienie

Cisza, las, dobrzy znajomi i przyjaciele. Czy można znaleźć 
lepszy sposób na spędzenie długiego weekendu?

W nawale obowiązków i pośpiechu codzienności zamarzył 
nam się właśnie taki weekend. Postanowiliśmy więc, że się spo-
tkamy. Okazją było uczczenie piętnastej rocznicy ukończenia 
laskowskiej szkoły podstawowej.

W naszej klasie było dziewięć osób. W majowy weekend do 
Lasek przyjechały cztery. Alina i  Daniel od ponad trzech lat są 
małżeństwem. Przepowiedział im to pan Marian Magner. Nie 
wierzyli. Po latach okazało się, że jednak miał rację. Oboje są 

PO  LATACH
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masażystami. Eliza również jest masażystką. Pracuje w hotelu 
w Gdyni. Ja jestem konsultantem ds. osób niepełnosprawnych 
w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w 
Rybniku (województwo śląskie). Kończę podyplomowe studia 
logopedyczne.

Do Puszczy Kampinoskiej przyjechaliśmy w czwartek wie-
czorem, 30. kwietnia. Dzięki uprzejmości siostry Irminy zostali-
śmy zakwaterowani w grupie gościnnej siostry Agaty. Bardzo nas 
to ucieszyło, gdyż przez 
cztery lata s. Agata, na-
zywana Puchatkiem, 
była naszą wychowaw-
czynią w internacie. 
Powitanie było bardzo 
radosne. Późno poszli-
śmy spać, bo nie mo-
gliśmy się nagadać.

Następnego dnia 
rano dołączyła do nas 
nasza wspaniała wychowawczyni, pani Ania Gedyk. Niestety nie 
doszedł do skutku planowany długi spacer po puszczy, ponie-
waż ze względu na zagrożenie pożarowe ogłoszono zakaz wstę-
pu do lasu. Mimo to bardzo miło spędziliśmy czas. Pani Krysia 
Wypich zaprosiła nas na pyszne ciasto. Stało się to doskonałą 
okazją do wymiany przepisów kulinarnych. Zwiedziliśmy Dział 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju i pobawiliśmy się na przed-
szkolnym placu zabaw. Spotkaliśmy się z s. Pauliną, która przed 
wielu laty przyjmowała nas do przedszkola. Chórzystki odwie-
dziły s. Blankę. Złożyliśmy także wizytę pani Zofii Morawskiej, 
która z wielkim zainteresowaniem pytała nas o nasze obec-
ne życie. Alina załatwiła nam wejście na basen. Obejrzeliśmy 
kilka przedstawień z naszym udziałem oraz film o Małgosi 
Gajdzińskiej - naszej głuchoniewidomej, nieżyjącej już koleżan-
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ce z grupy. Niestety udało nam się spotkać tylko z kilkoma na-
uczycielami, ponieważ większość wyjechała na długi weekend.

Oczywiście był też czas na modlitwę w kaplicy, wspomnienia 
i wyciąganie wniosków. Gdy uczęszczaliśmy do szkoły podsta-
wowej, lekcje były również w soboty. Rzadko jeździliśmy więc 
do domu. Gdy w internacie spędza się większą część roku, bar-
dzo ważne są wzajemne relacje, więzi i atmosfera. Właśnie dla-
tego, jeśli dzieci mają dobre kontakty z wychowawczyniami, nie 
jest dobrze, gdy zmienia im się wychowawców. Przecież dorasta-
jąc, nie dostajemy nowych rodziców. Naszym zdaniem dobrze 
by było brać pod uwagę opinie dzieci i umożliwić wychowawcy 
doprowadzenie grupy do końca szkoły.

Czas spędzony z przyjaciółmi płynął w zawrotnym tem-
pie. Nasza kochana pani Ania była z nami prawie całe dwa dni. 
Przyszedł czas pożegnań i rozstania. 

Poprzednie spotkanie klasowe zorganizowaliśmy pięć lat 
temu. Obiecaliśmy sobie, że tym razem nie będziemy tak długo 
czekać.
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Jestem w stałym kontakcie z Laskami. Jako wolontariuszka 
z radością wracam na organizowane tu rekolekcje dla głucho-
niewidomych. W Laskach poznałam wspaniałych ludzi. Gdy 
uczyłam się w liceum dla widzących, pan Marian wielokrotnie 
pomagał mi w zrozumieniu matematyki. Zawsze mogę liczyć 
na panią Anię – gdy dręczą mnie wątpliwości i pytania, albo 
gdy muszę dotrzeć w jakieś miejsce Warszawy i w każdej innej 
sytuacji. Dzięki Puchatkowi w zeszłym roku nawiązałam kon-
takt z głuchoniewidomym księdzem Cyrilem. Kilka koleżanek, 
wychowawczyń i dwoje nauczycieli odwiedziło mnie w domu.
Ja również u nich byłam. Niedawno mojej przyjaciółce ze Szkocji 
pomogli rodzice wyżej wspomnianej Małgosi. Wiedziałam, 
że śmiało mogę do nich zadzwonić, mimo że była już 23.30. 
Państwo Gajdzińscy natychmiast się zorientowali, że sytuacja 
jest wyjątkowa i trudna. Błyskawicznie zareagowali. 

Kontakty z ludźmi bywają trudne, ale to właśnie drugi czło-
wiek jest wspaniałym darem. Warto więc otwierać się na ludzi
i dbać o podtrzymywanie znajomości. Dobrze, że potrzebujemy 
siebie nawzajem.
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U  PRZYJACIÓŁ

Stanisław Razmus

Wizyta młodzieży z Lasek w Modlimowie

Przez trzy dni - od poniedziałku 18 maja do czwartku rano - na 
zaproszenie dyrektora Ryszarda Malińskiego w Gimnazjum 

w Modlimowie gościła delegacja Gimnazjum dla Niewidomych z 
Lasek pod Warszawą. 

Program wizyty był bardzo bogaty. W dniu przyjazdu na tere-
nie gospodarstwa agroturystycznego Eskapada, gdzie goście zo-
stali zakwaterowani, od-
było się spotkanie przy 
ognisku. We wtorek wy-
cieczka do Muzeum Ko-
lejnictwa w Gryficach, 
dalej Muzeum Rybołów-
stwa w Niechorzu, przej-
ście plażą do Rewala ze 
zwiedzeniem po drodze 
latarni morskiej i dalej 
do Trzęsacza. Powrót do 
Gryfic i wieczorem zno-
wu spotkanie przy ogni-
sku i wspólne śpiewanie. 

Następnego dnia wy-
jazd do Szczecina – wi-
zyta pod bramą stoczni, 
zwiedzanie statku szkol-
nego Akademii Morskiej 
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„Nawigator”, wizyta w Muzeum Morskim i na wyjątkowej wysta-
wie doświadczeń z fizyki „Eureka”. Jest to największa w Polsce in-
teraktywna wystawa doświadczeń z nauki i techniki (50 ekspery-
mentów), w której uczestnicy nie tylko mogą, ale nawet powinni 
dotknąć efektów prezentowanych doświadczeń. 

Wieczorem nie mogło się obejść bez kolejnego spotkania
z młodzieżą z Modlimowa przy ognisku, a właściwie w tzw. 
domku myśliwskim, gdzie w ogromnym kominku pali się wspa-
niały ogień, przy którym można się nie tylko ogrzać, ale też 
upiec kiełbaskę oraz znaleźć nastrój do przyjacielskich rozmów 
i wspólnego śpiewania.

A zaczęło się wszystko w listopadzie 2007 roku, kiedy to
w Laskach spaliła się szkoła – mówi Krystyna Kauba nauczycielka 
z Lasek. To był prawdziwy dramat, uczniowie stracili miejsce, do 
którego byli bardzo przywiązani, a my straciliśmy warsztat pracy. 
Ale też szybko tragedia zaczęła przekształcać się w wielkie dobro. 
Z różnych stron kraju zaczęła napływać różnorodna pomoc. 
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Pewnego dnia do ośrodka zadzwonił pan Piotr Bonikowski 
– nauczyciel z Modlimowa i zaproponował, że przyśle nam po-
moce dydaktyczne do nauki matematyki. Już w grudniu zaczęły 
docierać paczki z przepięknymi planszami, a dla nas najważ-
niejsze było to, że były one jakby specjalnie przeznaczone dla 
niewidomych dzieci. Mając świadomość wartości tych darów, 
zaproponowaliśmy, że będziemy w jakiś sposób uczestniczyć
w kosztach wykonania tych pomocy. Pan Bonikowski zdecydo-
wanie odmówił przyjęcia tej propozycji, więc wymyśliliśmy, że 
w zamian chociaż zaprosimy do Lasek młodzież z Modlimowa.  
Pojechaliśmy do Lasek z grupą 19 uczniów – mówi Małgorzata 
Bonikowska i zostaliśmy wspaniale przyjęci. Gospodarze zor-
ganizowali nam zwiedzanie Ośrodka w Laskach oraz wspaniałą 
wycieczkę po Warszawie. Najważniejsze zaś chyba było to, że 
młodzież szybko nawiązała ze sobą przyjacielskie kontakty. 

Oczywiście jeszcze w trakcie tej wizyty padło zaproszenie 
nas do przyjazdu do Modlimowa wspomina Agnieszka Lewicka 
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– wychowawczyni klasy z Lasek. Ale duża odległość i problemy 
organizacyjne spowodowały, że udało się to dopiero teraz. Nasz 
pobyt wspaniale zorganizowali państwo Bonikowscy i oczywi-
ście wspaniała młodzież z Gimnazjum w Modlimowie. To jak 
szybko potrafili oni nawiązać przyjazne relacje z naszymi wy-
chowankami, a także stać się ich przewodnikami w trakcie całe-
go pobytu, zasługuje na najwyższe uznanie. Na wieczorne spo-
tkania w domku myśliwskim przychodzili często z dosyć odda-
lonych miejscowości. Chcieliśmy też podziękować za wspaniałe 
przyjęcie państwu Muszkiewiczom – właścicielom „Eskapady”, 
którzy stworzyli nam wspaniałe warunki pobytu oraz dbali o to, 
aby żadne dziecko, które przychodziło na wspólne spotkania, 
nie było przypadkiem głodne.

Końcowym akcentem wizyty przyjaciół z Lasek była w czwar-
tek rano wspólna lekcja składająca się z dwóch części. Na po-
czątek Krystyna Kauba zaprezentowała krótki wykład o pracy
z młodzieżą niewidomą, a następnie Małgorzata Bonikowska 
przeprowadziła lekcję języka polskiego. A później juz tylko trud-
ne pożegnanie, obietnice kolejnego spotkania i wyjazd o takiej 
porze, aby goście mogli dotrzeć do Lasek przed wieczorem. 
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DOKUMNETACJA

Józef Placha (oprac.)

Sprawozdanie Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi

okres od 1.01.2008 – 31.12.2008 r.

Zanim przejdziemy do prezentacji wydarzeń i spraw, parę uwag 
dotyczących realizacji wniosków, sformułowanych podczas 

ostatniego Walnego Zebrania.
Cieszy fakt, że częściowo została uporządkowana sprawa przy-

stanku autobusowego. Chodzi o odpowiednie oznakowania i za-
bezpieczenia, pozwalające na lepszą lokalizację miejsca przez nie-
widomych. Podczas ostatniego Zebrania (31 maja 2008 roku) zo-
stała również przekazana informacja, że Gmina Izabelin wyraziła 
zgodę na nazwanie tzw. „autobusówki” Aleją Matki Elżbiety Róży 
Czackiej. A zatem można było już umieścić odpowiednią tablicę 
na początku drogi, która prowadzi do Ośrodka. Pozostaje jeszcze 
problem nazwy przystanku. Będziemy się starali związać go rów-
nież z osobą Założycielki.  Pozwoli to – zwłaszcza osobom przy-
jezdnym - na lepszą identyfikację przystanku z naszą placówką.

Jednym z wniosków była propozycja wykorzystania metody 
nauczania naszych wychowanków tańca towarzyskiego w opar-
ciu o „sześciopunkt” brajlowski – metodę wypromowaną swe-
go czasu przez Pana Wacława Czyżyckiego. Sprawa jest w toku 
realizacji, takie lekcje są prowadzone, ale niezależnie od tego 
pragniemy zintensyfikować działania w tym zakresie oraz przy-
gotować filmowy dokument, włączając w jego realizację także 
Pana Wacława Czyżyckiego



97

Dwa kolejne wnioski dotyczyły: ustanowienia II niedzieli 
października Dniem Absolwenta oraz nadania Szkole Muzycz-
nej imienia Edwina Kowalika. Obydwa wnioski zostały wpro-
wadzone w życie.  

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w dniu 31.12.2008 
roku liczyło 1476 członków.

Zarząd wybrany podczas Walnego Zebrania w dniu 31 maja 
2008 r. ukonstytuował się w dniu  4 czerwca 2008 r. 

Prezes: Władysław Gołąb   – Laski, ul. Brzozowa 75 m 15
         05-080 Izabelin
I Zastępca Prezesa: Anna Maria Sikorska – ul. Piwna 9/11
         00-265 Warszawa
II Zastępca Prezesa: Eugeniusz Pokrywka – Laski, ul. Brzozowa 75 m 58
         05-080 Izabelin
Sekretarz: Józef Placha    – Laski, ul. Brzozowa 75 m 4
         05-080 Izabelin
Zastępca Sekretarza: Lucyna Pilaszek – Laski, ul. Brzozowa 75 m 40
         05-080 Izabelin
Skarbnik: Zofia Morawska   – Laski, ul. Brzozowa 75 m 1
         05-080 Izabelin
Zastępca Skarbnika: Agnieszka Szlubowska – ul. Piwna 9/11
          00-265 Warszawa
Członkowie:
Barbara Wosiek  – Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Stanisław Badeński – Laski, ul. Sezamkowa 4, 05-080 Izabelin
Piotr Grocholski  – ul. Krakowskie Przedmieście 30/1,
       00-325 Warszawa

W ciągu roku sprawozdawczego Zarząd odbył 22 posiedzeń.
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OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Na dzień 31.12.2008 roku w Ośrodku przebywało 260 uczniów; 
Przedszkole            21
Szkoła Podstawowa    63
Szkoła Podstawowa Spec. (filia Rabka) 36
Gimnazjum     27
Gimnazjum Specjalne    27
Liceum Ogólnokształcące   23
Technikum Masażu    18
Technikum dla Niewidomych     9
Szkoła Zawodowa    12
Szkoła Zawodowa Specjalna   24

We wszystkich placówkach Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego jako centrum naszych działań przyjęto zasadą optymaliza-
cji pomocy pedagogicznej zarówno wobec najmłodszych dzieci 
niewidomych i słabowidzących, jak również młodzieży, która 
po ukończeniu edukacji u nas z pewnością będzie kontynuować 
naukę na różnego rodzaju studiach, bądź w formach doskonale-
nia zawodowego. Dział Absolwentów ma na tym odcinku szcze-
gólne osiągnięcia. Już od wielu lat realizuje program doradztwa 
zawodowego, wykorzystując środki z Unii Europejskiej, które 
służyły nie tylko naszym absolwentom, ale także osobom niewi-
domym z innych ośrodków w kraju.

Za jedno z największych osiągnięć minionego roku – jak się 
wydaje – można uznać zauważalny  proces rozwoju  działalności 
na odcinku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Nie-
widomego (Wczesnej Interwencji) – i to zarówno w Laskach jak
i Sobieszewie, gdzie już w 2006 roku została powołana filia, któ-
rą w 2008r. wyodrębniono jako samodzielną jednostkę Ośrod-
ka. W sumie, w jednej i drugiej placówce, z pomocy naszych 
terapeutów korzystało w ciągu roku blisko 150 dzieci wraz ze 
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swoimi rodzicami. Jednodniowe, tygodniowe lub dwutygodnio-
we turnusy rehabilitacyjne na terenie ww. placówek, a także wi-
zyty domowe, były możliwe tylko dlatego, że wciąż zauważamy 
coraz większe zainteresowanie i wrażliwość na potrzeby tych, 
których los już od najmłodszych lat postawił w sytuacji więk-
szego utrudnienia życiowego, któremu staramy się skutecznie 
zaradzić.

Niezależnie od naszej troski o dzieci najmłodsze i młodzież, 
codzienny trud zmagań pedagogicznych realizowano w szko-
łach podstawowych i gimnazjach, uzupełniając je całodobową 
opieką w internatach, które w dużej części musiały zastępować 
naszym wychowankom dom rodzinny.

Oczywiście, same szkoły oraz internaty nie byłyby w sta-
nie zapewnić optymalnej edukacji i opieki, gdyby nie wsparcie 
innych placówek, współpracujących ze sobą na rzecz Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego.

Są to: wspomniany już Dział Absolwentów; Dział Tyflolo-
giczny – jako zaplecze szkoleniowo-naukowe dla personelu; Bi-
blioteki – zarówno brajlowska jak i czarnodrukowa czy Dział 
Darów, który troszczy się o pozyskiwanie sponsorów i środków 
materialnych nieodzownych dla pełniejszego i bezpiecznego 
funkcjonowania Ośrodka.

Przedłużeniem działalności Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi były także inne placówki, które służyły sprawie 
niewidomych. Są to: Dział Niewidomych Dorosłych, Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie, Zakład Opie-
kuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie 
oraz Dom Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach.

Jak w każdej społeczności służącej człowiekowi, nie sposób 
prawidłowo funkcjonować bez zaplecza administracyjnego. 
Działalność biurowa, remontowo-budowlana, zaopatrzeniowa, 
transportowa oraz inwestycyjna również służyły  realizacji za-
mierzonych zadań dydaktyczno-wychowawczych. 
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Tych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych było tak 
wiele, że nie sposób wymienić wszystkich. Oto więc tylko nie-
które z nich: 
•  w marcu - ukończenie projektu: Centrum Promocji i Kariery 

Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej;

•  12-13 czerwca –  konferencja nt. notacji matematycznej w 
nauczaniu niewidomych;

•  22 października – obchody 40-lecia istnienia Domu św. 
Maksymiliana  (dzieci i młodzież ze szkoły specjalnej);

•  na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 27 sierpnia 
2008 roku Szkoła Muzyczna otrzymała imię Edwina Kowali-
ka; uroczystość nadania imienia odbyła się 18 września;

•  14 października – uroczystość otwarcia i poświęcenia nowe-
go budynku szkół ponadgimnazjalnych, tzw. Jabłonek, który 
w dużej mierze jest owocem inicjatywy pana Macieja Skal-
skiego,  jednego z rodziców naszej niewidomej uczennicy;

•  5 grudnia – wmurowanie kamienia węgielnego pobłogosła-
wionego w dniu 22 października przez Papieża Benedykta 
XVI w ścianę nowej szkoły, wznoszonej na miejscu spalonej 
18 listopada 2007 roku. Poświęcenie miało miejsce podczas 
pielgrzymki do Włoch naszych uczniów Gimnazjum.

Ważnym aspektem rewalidacji naszych wychowanków było 
– oprócz codziennego realizowania zadań w szkole lub interna-
cie – także przygotowanie do życia w szeroko rozumianym śro-
dowisku społecznym. Stąd duża ilość turnusów rehabilitacyjno-
-wypoczynkowych, tzw. „zielonych szkół”  i wycieczek – w tym 
także zagranicznych. Między innymi były to:
•  11-18 kwietnia – tygodniowy pobyt 12-osobowej grupy mło-

dzieży w Red Cross Nordic United World w Norwegii;
•  6-16 marca – pobyt 30-osobowej grupy uczniów ze szkół po-

nadgimnazjalnych we Włoszech;
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•  19-24 maja – pobyt kilkunastoosobowej grupy dzieci i mło-
dzieży ze szkoły specjalnej w Anglii;

•  11-17 maja – na zaproszenie szkoły w Herzberg wyjazd grupy 
uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum do Niemiec;
Powyższe wydarzenia mogą być przykładem najlepiej rozu-

mianej integracji społecznej naszych wychowanków, jak rów-
nież doskonałą szkołę praktycznej nauki języków obcych.

Jeżeli dodać do tego jeszcze indywidualny wyjazd do Hisz-
panii Zuzanny Osuchowskiej w dniach 16-20 czerwca na I Mię-
dzynarodowy Kongres Niewidomych i Słabowidzących Dzieci, 
do którego została zakwalifikowana nasza uczennica drogą kon-
kursu, jako jedyna przedstawicielka Europy, czy sukces sporto-
wy Damiana Pietrasika na Paraolimpiadzie w Pekinie (srebrny 
medal w pływaniu) – wówczas można powiedzieć, że spektaku-
larne osiągnięcia naszych wychowanków  to również najlepiej 
rozumiany sukces pedagogiczny naszego personelu.

To tyle tytułem nieco rozbudowanego wprowadzenia. Idąc 
śladem od lat przyjętej struktury sprawozdania, teraz więcej 
szczegółów;

Przedszkole
Oprócz wspomnianej na początku Wczesnej Interwencji, 

co roku powtarzane są tam  typowe dla tej placówki zadania, 
włącznie z podstawowymi w zakresie: diagnozy psychologicz-
nej, terapii widzenia, rehabilitacji ruchowej i integracji senso-
rycznej, orientacji przestrzennej oraz  ćwiczeń logopedycznych. 
Niestety, zauważa się wzrost liczby dzieci z dodatkowymi trud-
nościami, stąd problem: rodzice dzieci z normą intelektualną 
mają czasem dylemat – czy najlepszym rozwiązaniem dla ich 
dziecka będzie przebywanie wśród niejednokrotnie bardzo 
uszkodzonych przez los rówieśników. Trzeba nieraz wielu za-
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biegów natury psychologiczno-pedagogicznej i moralnej, aby te 
opory niektórych rodziców  przezwyciężyć.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Wciąż żyjemy sprawą odbudowy spalonego budynku szkoły. 

Dzięki Bogu oraz ogromnej życzliwości ludzi dobrej woli uda-
ło nam się zgromadzić środki na jej odbudowę i jest nadzieja, 
że już od nowego roku szkolnego będzie można podjąć naukę 
w nowym budynku, którego poświęcenie planowane jest na
25 września 2009 roku.

Nauczyciele i uczniowie realizują tzw. podstawy progra-
mowe, ale – podobnie jak w przedszkolu – zauważa się wzrost 
liczby dzieci z dodatkowymi trudnościami. Stąd potrzeba w nie-
których przypadkach zastosowania indywidualnego nauczania 
oraz działań, poprzez które naszym uczniom byłoby łatwiej łą-
czyć zdobywaną wiedzę z praktyką

We wnioskach, kończących rok szkolny 2007/8 zwraca się 
uwagę m.in. na potrzebę zintensyfikowania nauki j. angielskiego 
dla wszystkich uczniów Gimnazjum, a w szczególności uczniów 
III klasy, przygotowujących się do zewnętrznego egzaminu
z tego języka.

Także postulowano kontynuację nauczania rysunku w kla-
sach młodszych oraz konieczność zintegrowania działań w za-
kresie wychowania religijno-moralnego

Z kolei w I semestrze roku szkolnego 2008/9 zasygnalizowa-
no trudność, związaną z przejściem dzieci z nauczania zintegro-
wanego (dawniej początkowego, dziś nazywanego wczesnosz-
kolnym) do klasy IV, co łączy się ze zbyt gwałtowną zmianą 
rytmu i skali zajęć oraz zmianą nauczycieli. Sprawa ta wymaga 
naszej pedagogicznej uwagi i być może przedłużenia do IV klasy 
prowadzenia zajęć przez dotychczasowego nauczyciela.

Grono nauczycielskie zostało zaniepokojone sygnałami
o nowych sugestiach funkcjonowania podstawy programowej. 
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Uważa się, że te nowe propozycje są za trudne dla naszych dzie-
ci i być może – o ile to możliwe – z pewnością będą wymagały 
korekty. (Co z punktu widzenia roku 2009 jest niemożliwe, jako 
że podstawy programowe już zostały wdrożone). 

Należy także podjąć prace związane z wyposażeniem  nowej 
szkoły, tzn. zaprojektować wyposażenie klas, pracowni, szatni 
oraz  pomieszczeń reprezentacyjnych.

Warto odnotować, że czterech uczniów Gimnazjum podjęło 
naukę w szkołach dla widzących.

Gimnazjum Specjalne
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Obydwie szkoły mieszczą się w budynku św. Maksymiliana 
gdzie realizuje się program nauczania w oparciu o plan dydak-
tyczno-wychowawczy, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 
Duża jego część uwzględnia potrzeby indywidualne uczniów.

Dom i Szkoła obchodziły w ubiegłym roku 40.lecie istnie-
nia (6 maja). Z tej okazji zorganizowano Sesję naukową pt.: 
„Święty Maksymilian wśród nas” Dalszym ciągiem pamięci
o Patronie tej placówki była pielgrzymka do Niepokalanowa
(16.X., która pozwoliła naszym wychowankom na bliższe po-
znanie postaci Świętego.

Inicjatyw oraz różnego rodzaju wycieczek i konkursów było 
tak wiele, że nie sposób byłoby je w tym sprawozdaniu wymie-
nić. Oto tylko niektóre z nich: zapoznanie się  z historycznymi 
narzędziami pracy na roli podczas zwiedzania  Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu; wycieczka do Parku Liniowego w Po-
wsinie;  udział w Warsztatach Ekologicznych w Grzybowie; od-
wiedzenie Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu.

Pod koniec listopada  otwarto salę relaksacyjną, która była 
od dawna oczekiwaną przez nauczycieli i uczniów.

Nie możemy nie wspomnieć w tym miejscu o odejściu do 
Pana cenionego nauczyciela i lubianego instruktora zawodu 
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– śp. Kazimierza Leszczyńskiego – z którym uczniowie byli bar-
dzo zaprzyjaźnieni.

We wnioskach sprawozdawczych tej placówki podkreśla się 
potrzebę zakupienia sprzętu specjalistycznego do Sali relaksa-
cyjnej, poprawienie warunków ćwiczeń podczas zajęć wycho-
wania fizycznego oraz poszukiwanie skutecznych metod współ-
pracy z rodzicami naszych uczniów.

ZSZ Specjalną ukończyło 15 uczniów: (dziewięciu jest uczest-
nikami Warsztatów Terapii Zajęciowej; jeden uczy się w Liceum 
Uzupełniającym; pięciu pozostaje w domach rodzinnych, korzy-
stając z renty socjalnej)

Szkoła  Podstawowa  Specjalna w  Rabce
Placówka ta jest miejscem edukacji dzieci niewidomych

z mniejszymi możliwościami rozwoju, dlatego trzeba było szcze-
gólnej troski  i daleko bardziej przemyślanych metod indywi-
dualizacji zajęć niż w innych placówkach. Dzieci potrzebowały 
silnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zwłaszcza 
te, które są dotknięte zaburzeniami emocjonalno-społecznymi 
oraz mają trudności z adaptacją do warunków szkolno-interna-
towych. 

Uczniowie o większych możliwościach mogli rozwijać swo-
je umiejętności  poprzez udział w kole sprawnych rąk, języka 
angielskiego, kole wokalno-insrumentalnym oraz informatycz-
nym.

Dużo czasu poświęcono szkoleniu wewnętrznemu persone-
lu pedagogicznego. Między innymi podjęto pod rozwagę takie 
zagadnienia jak: Zaburzenia psychiatryczne dzieci i młodzieży; 
Alternatywna komunikacja dzieci niemówiących; Orientacja
w przestrzeni i poruszanie się w terenie dzieci ze sprzężoną nie-
pełnosprawnością; Emisja głosu; Wczesna nauka czytania; Pod-
stawy edukacji sensorycznej.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Oto struktura tej złożonej z kilku szkół placówki:
- Technikum Masażu;
-  Technikum dla Niewidomych w zawodzie technik informa-

tyk;
- Liceum;
-  Zasadnicza Szkoła Zawodowa – o specjalizacjach: ślusarz

i rękodzielnik wyrobów włókienniczych. Dwie uczennice re-
alizowały indywidualny program nauczania w zakresie III kla-
sy Liceum Ogólnokształcącego;

Od września 2008 roku zajęcia szkolne odbywały się już
w nowym budynku, w którym wciąż jeszcze trwają prace zwią-
zane z doposażeniem w meble i pomoce dydaktyczne. W tzw. 
„Nowych Jabłonkach” jest obecnie 13 pracowni przedmioto-
wych, takich jak: pracownia masażu, anatomii, fizyki, geografii, 
matematyki, historii, pracownie języka angielskiego i języka nie-
mieckiego, dwie pracownie komputerowe. Mieści się tam także 
pracownia pomocy dydaktycznych wyposażona w dwie drukar-
ki brajlowskie, drukarkę laserową i kserograf oraz urządzenie do 
produkcji pomocy z wykorzystaniem technologii tzw. puchną-
cego papieru.

Zastanawia zbyt duża  liczba uczniów niesklasyfikowanych 
i ocen niedostatecznych uzyskanych przez uczniów po I seme-
strze. Przyczyną tego zjawiska w niektórych przypadkach były 
uwarunkowania zdrowotne, ale także niestety brak wystarcza-
jącej wiedzy i motywacji do nauki, co mamy nadzieję zostanie 
przezwyciężone.

W 2008 roku Technikum Masażu i Technikum dla Niewido-
mych ukończyło 10 uczniów; wszyscy pomyślnie zdali egzamin 
maturalny; 7 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach 
(Wyższa Szkoła Rehabilitacji  w Warszawie – kierunek Rehabili-
tacja; Akademia Podlaska – kierunek Informatyka; Uniwersytet 
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Gdański – kierunek Filologia Polska; Uniwersytet Warszawski 
– kierunek Historia,; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 
kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski – kierunek Filologia Angielska.

Jedna osoba uczy się w Szkole Policealnej Masażu Lecznicze-
go w Krakowie; jedna przygotowuje się do Państwowego Egza-
minu Zawodowego z masażu; jedna zamierza ponownie starać 
się o podjęcie studiów.

Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 5 uczniów: 4 pod-
jęło naukę w liceach uzupełniających, jedna podjęła pracę w 
charakterze strażnika w firmie ochroniarskiej.

Przeprowadzono próbne matury dla maturzystów 2008/9. 
Było to 25.X., 22.XI., 13. XII

W ramach poszerzania oferty uczenia realizowane są zajęcia 
dodatkowe obowiązkowe. Są to: fakultety z przedmiotów matu-
ralnych, ćwiczenia maturalne, zajęcia z prezentacji, konwersacje 
z j. angielskiego i j. niemieckiego.

Zrealizowano wiele wyjazdów i projektów edukacyjnych, 
między innymi – oprócz wspomnianej na początku sprawozda-
nia wizyty naszych uczniów w Norwegii:
- wyjazdy do Krakowa i Oświęcimia
- spotkanie z redaktorem czasopisma „Szansa”
-  udział w konferencji Pt.: „Tyfloinformatyka drogą do aktywi-

zacji społecznej i zawodowej niewidomych i słabowidzących”.

Szkoła Muzyczna I stopnia i Ognisko Muzyczne
Placówka ta, jak wspomnieliśmy na początku sprawozda-

nia, od 18 września 2008 roku, nosi imię Edwina Kowalika.
W Szkole Muzycznej i Ognisku uczą się dzieci z wszystkich 
placówek Ośrodka; wciąż jest duże zainteresowanie tą for-
mą kształcenia. Planuje się wyłączenie z Ogniska Muzyczne-
go Działu Konsultacji, w którym będą się kształcić absolwenci 
Szkoły Muzycznej.
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W związku z tym, że nasi uczniowie nie są motywowani 
bezpośrednio do nauki przez rodziców, rolę tę muszą przejąć 
wychowawcy internatowi. Chodzi o dopilnowanie regularności 
ćwiczeń, a nawet pełnienia roli korepetytora, co udało się już 
wdrożyć w 2008 roku. 

Szkoła ma problem z uczniami, którzy nadmiernie ćwiczą na 
keyboardach, które spełniają pożyteczną funkcję u dojrzałych 
już muzyków, natomiast dla początkujących są szkodliwe.

Stwierdza się także nadmierne słuchanie muzyki popularnej, 
często zbyt głośnej i prymitywnej, kosztem muzyki klasycznej. 
Stąd pomysł, aby w internatach uruchomić radiowęzły, z któ-
rych byłaby emitowana muzyka o walorach kształcących prawi-
dłowy smak muzyczny.

Od roku szkolnego 2008/2009, w związku z problemami ka-
drowymi i zwiększającą się liczbą dzieci widzących chętnych do 
nauki w naszej placówce, a jednocześnie ich nie zawsze uspra-
wiedliwioną absencją na zajęciach, zmuszeni byliśmy zrezygno-
wać z uczenia dzieci pracowników Ośrodka.

Dział Głuchoniewidomych
W minionym roku pracownicy tego Działu zajmowali się 

edukacją i rehabilitacją pięciorga dzieci ze sprzężoną niepełno-
sprawnością. Każdy indywidualny przypadek wymagał osobnej 
diagnozy i wyboru metod pracy w zakresie kształtowania u nich 
odpowiednich zachowań społecznych, samoobsługi oraz reha-
bilitacji słuchu i wzroku.

Dział służył także pomocą dzieciom głuchoniewidomym, 
przebywającym w przedszkolu w ramach Wczesnego Wspoma-
gania Rozwoju.

Przy pomocy „Fundacji Warty” wzbogaciliśmy się o sprzęt 
do Sali Doświadczeń Świata oraz inne pomoce, które pozwolą 
efektywniej rehabilitować dzieci ze sprzężoną niepełnospraw-
nością.
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Raz w tygodniu jedna z naszych wychowawczyń w ramach 
nauki komunikacji uczyła niemówiącą dziewczynkę ze Szkoły 
Specjalnej alfabetu Lorma.

O jednym z naszych wychowanków nakręcono film pt. „Spa-
cer po lesie”, przedstawiający problem głuchoniewidomych.

Dom Dziewcząt
Z wielorakich form działań na rzecz wychowania i rewalida-

cji dziewcząt w tej placówce wybieram tylko niektóre.
W zakresie wychowania społeczno-moralnego:
-  udział w uroczystościach z okazji 50- lecia założenia na tere-

nie Lasek Ochotniczej Straży Pożarnej
-  zorganizowanie uroczystości Święta Domu
-  wspólne przeżywanie Wigilii Świąt Bożego Narodzenia połą-

czone z programem „Uśmiech na Gwiazdkę według Mistrza 
Jana od Biedronki” 

-  przygotowanie programu adwentowo-bożonarodzeniowego 
na spotkanie opłatkowe z ks.abp. Kazimierzem Nyczem.

W zakresie wychowania religijnego, między innymi:
-  udział w uroczystościach na Jasnej Górze, a następnie w ko-

ściele św. Marcina w Warszawie, z okazji 90-lecia Zgromadze-
nia FSK.

Ważne było włączenie się w obchody Roku Świętego Pawła. 
Z tej okazji w najstarszych grupach internatu dziewcząt odby-
ły się spotkania tematyczne nawiązujące zarówno do nauczania 
św. Pawła, jak i zastosowania Jego nauki w życiu.

W grupach młodzieżowych pomagano w organizacji czasu 
odrabiania lekcji, motywowano do systematyczności i rzetelności 
w wywiązywaniu się z zadań szkolnych, Starano się rozwijać ini-
cjatywę, zmysł organizacji, samodzielności i samowystarczalności 
na miarę indywidualnych możliwości. Doskonalono umiejętności 
w zakresie samoobsługi, przygotowując dziewczęta do dorosłego 
życia w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym.
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W grupach dziewczynek młodszych praca wychowawcza 
koncentrowała się na wspieraniu szkoły w sferze dydaktycznej, 
to jest pomoc w odrabianiu lekcji. Była to praca indywidual-
na wychowawczyni z danym dzieckiem według jego potrzeb i 
możliwości. Praca wychowawcza w grupach młodszych skupia 
się na trosce o pełny rozwój dziecka, stąd ważnym zadaniem 
wychowawczym jest wyważenie czasu przeznaczonego na po-
moc w odrabianiu lekcji, czasu na rewalidację przygotowującą 
do samodzielności, a także czasu na wypoczynek: spacer i za-
bawę, co jest niezbędne dla równowagi psychofizycznej małego 
dziecka.

Dom Chłopców
W Internacie przebywało 81 wychowanków. Codziennie

z Warszawy lub okolic dojeżdża 11 chłopców. Praca w siedmiu 
grupach przebiegała zgodnie z wcześniej przyjętymi założenia-
mi zawartymi w Planie Pracy Internatu. Założenia w większości 
zostały zrealizowane. Po południu chłopcy uczestniczyli w na-
stępujących zajęciach: rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korek-
cyjna, rehabilitacja wzroku, ćwiczenia logopedyczne, pływalnia, 
zajęcia lekkoatletyczne, nauka orientacji, nauka w Szkole Mu-
zycznej oraz w Ognisku Muzycznym, kółko stolarskie, kółko 
ministranckie. Wznowione zostały, wspólnie z dziewczętami, 
zajęcia z nauki tańca towarzyskiego. Wychowankowie regular-
nie trenują piłkę bramkową. Cztery zespoły wzięły udział w tur-
nieju zorganizowanym w Wiśle, zajmując I, II, III i IV miejsce. 
Wznowione zostały zajęcia sportowo-rekreacyjne z kolarstwa 
tandemowego. Wyjazdy organizowane były dla poszczególnych 
grup internatowych przy udziale wychowawców i wolontariuszy. 
Większość wyjazdów obejmowała teren Kampinoskiego Parku 
Narodowego i miała charakter krajoznawczo-turystyczny, a tak-
że patriotyczny (Cmentarz w Palmirach, Grób „Jeżyków”, Mu-
zeum w Lipkowie). Celem tych zajęć było propagowanie wśród 
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niewidomych aktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia cie-
szyły się dużym powodzeniem. 

Integracji służyło uczestniczenie w uroczystościach ośrod-
kowych oraz internatowych: z okazji rocznicy urodzin Matki 
Czackiej i rocznicy śmierci Ojca Korniłowicza chłopcy pozna-
wali historię Zakładu. Organizowane były cykliczne spotkania
z p. Michałem Żółtowskim i o. Eugeniuszem Pokrywką.

W ramach współpracy z domami rodzinnymi wychowawcy 
z najmłodszych grup zapraszają rodziców na soboty i niedziele. 
Przygotowywany jest wówczas program artystyczny, ukazujący 
możliwości dziecka. Spotkania są okazją do wymiany doświad-
czeń i uzgadniania linii działań. 

W grupie najmłodszej wychowawcy wprowadzili innowację 
– list do rodziców, w którym każdemu wychowankowi określo-
no zakres ćwiczeń rewalidacyjnych.

W pracowni Tomatisa, oprócz terapii muzycznej prowadzi-
my różne formy zajęć plastycznych, które cieszą się dużym po-
wodzeniem.

Internat Szkoły Specjalnej w Laskach
Placówka ta działa w ścisłej współpracy ze szkołą i pewne 

wydarzenia nakładały się na siebie
Na uwagę zasługuje duża ilość wycieczek i spacerów zorga-

nizowanych pod kątem krajoznawczym. Często były to wyjazdy 
grupowe, co świadczy o dużym zintegrowaniu tego zespołu wy-
chowanków..

Widać duże zainteresowanie muzyką i turystyką
Często można spotkać wychowanków, którzy wraz ze swo-

imi opiekunami wyjeżdżają na rowerach /tandemach/ do pusz-
czy bądź na dalsze wycieczki

Bardzo pięknie działa Koło Teatralne, które przygotowuje 
różne programy okolicznościowe oraz inscenizacje, jak np. frag-
menty słynnego musicalu „Koty”.
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Organizowano wiele spotkań z ciekawymi ludźmi – np.
z kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem, czy znanym 
motocyklistą rajdowym Jackiem Czachorem.

Nieobojętne były chłopcom wydarzenia o charakterze na-
rodowym – na przykład: uczczenie rocznicy „Marca 68”; obej-
rzenie rekonstrukcji „Akcji pod Arsenałem”, czy włączenie się
w „Dzień Pamięci Ofiar Katynia”.

Internat Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce
Praca wychowawcza odbywa się w tej placówce w czterech 

grupach, obejmujących 36 wychowanków. W każdej z nich są 
dzieci o dużym zróżnicowaniu pod względem rozwoju intelek-
tualnego i społecznego – a także uwarunkowań okulistycznych. 
Cześć z nich wymaga również pomocy technicznej w postaci 
sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak: balkonik czy wózek in-
walidzki, ułatwiających poruszanie się.

Realizowano wiele zadań związanych z wychowaniem religij-
nym, społeczno-moralnym, estetyczno-kulturalnym, fizycznym 
i zdrowotnym, kładąc szczególny nacisk na usamodzielnienie 
naszych wychowanków – zwłaszcza w zakresie samoobsługi.

Praca pedagogiczna nie dałaby właściwych  rezultatów, gdy-
by zapomniano o współpracy z rodzicami lub – w przypadku 
rodzin patologicznych – z kuratorami i Sądami Rodzinnymi.

Troska o zdrowie i rehabilitacja
W 2008 roku opieka zdrowotna nad wychowankami i pra-

cownikami Tono przebiegała podobnie jak w latach ubiegłych.
W Szpitaliku przebywało w okresie sprawozdawczym 153 

chorych, z tego: 101. wychowanków; 24. dorosłych pracowni-
ków i mieszkańców Ośrodka (w tym 17 sióstr); kilka osób prze-
wlekle chorych.

Przeprowadzono renowację kuchenki z wymianą mebli. 
Wymieniono krzesła w świetlicy na bardziej użytkowe, wymie-
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niono system głośników w salach chorych. Zakupiono nowy 
trzykanałowy aparat EKG oraz w gabinecie okulistycznym lam-
pę szczelinową z tonometrem.

W okresie sprawozdawczym wszystkie dzieci były profilak-
tycznie badane przez lekarza pediatrę dr D. Święcicką i kiero-
wane na rehabilitację po zajęciach lekcyjnych w ramach progra-
mu rehabilitacyjnego opracowanego i zakontraktowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do ważnych działań rewalidacyjnych należą również ćwicze-
nia z zakresu logopedii, orientacji przestrzennej i rehabilitacji 
wzroku. Zdrowiu i celom rehabilitacji służy także hipoterapia.

Centrum Rehabilitacji Zawodowej
 Ważnym wydarzeniem była przeprowadzka szkół ponad-

gimnazjalnych z pomieszczeń Centrum do nowego budynku 
tzw. Jabłonek. Korzystając z okazji, wyremontowaliśmy pracow-
nie: tkacką, multimedialną, dydaktyczną, ceramiczną, introliga-
torską, muzyczną, oraz sekretariat i pokój dyrektora, a także salę 
wielofunkcyjną.

Niestety, nie udało się przeprowadzenie remontu w Hali 
Warsztatowej oraz pracowni drewna.

Po wyprowadzeniu się „Jabłonek” funkcjonują następujące 
pracownie: ceramiczna, szczotkarstwa  i wyplatania mat, dzie-
wiarstwa i technologii, tkacka, komputerowo-biurowa, elektro-
niczna, rysunku i technologii, pomocy dydaktycznych, muzycz-
ne i studio nagrań.

Poza budynkiem CRZ funkcjonują trzy pracownie: drewna, 
wikliny i usprawniania manualnego.

Ze względu na zużycie sprzętu przestała funkcjonować 
pracownia multimedialna. W jej miejsce powstała pracow-
nia pomocy dydaktycznych Znajdują się w niej dwie brajlow-
skie drukarki typu Tiger do drukowania rysunków, trzecia do 
drukowania tekstu, panele dotykowe, multilektor, autolektor, 
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drukarka czarnodrukowa, skanery oraz urządzenia audiowi-
zualne.

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego nie odby-
wały się zajęcia z reżyserii dźwięku. Podejmowane próby zatrud-
nienia specjalisty do prowadzenia zajęć  nie przyniosły efektów.

We wnioskach podkreśla się między innymi potrzebę uno-
wocześnienia pracowni dydaktycznej i zachęcenie pracowników 
i uczniów do korzystania z niej, po przeszkoleniu odpowiednich 
osób do obsługi sprzętu.

Dział do Spraw Absolwentów
        Oprócz działań związanych ze sprawami wychowanków, 

którzy w tym roku opuszczają Ośrodek, Dział zajmował się ab-
solwentami z lat ubiegłych: pomagał w szukaniu pracy, interwe-
niował w innych sprawach, m.in. Załatwianie rent socjalnych, 
rent rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, alimentów, itp.

Wiele rodzin jest w biedzie, dlatego udzielano też pomocy fi-
nansowej i socjalnej. Przyznano zapomogi 64. osobom na łączną 
kwotę 10.000 zł., a także pożyczki na sumę 5.500 zł. – 3 osoby.

Z udziałem pracowników Działu przyznana została po-
moc finansowa dla absolwentów po maturze: z Funduszu Wie-
czystego Millenium im. Płk. Bolesława Orlińskiego – 3 osoby, 
stypendium im. Ojca Tadeusza Fedorowicza – jedna osoba,
z Funduszu Agnieszki Jakobsen – 3 osoby, z Funduszu Hanny 
i Zdzisława Bronce – 42 osoby. Dokumentację prowadzi Dział 
Absolwentów.

 W roku sprawozdawczym zorganizowano Zjazd Absol-
wentów Szkoły im. Św. Maksymiliana z okazji 40-lecia Szkoły, 
cztery Zjazdy dla wychowanków pozostałych szkół, atakże spo-
tkanie w drugą niedzielę października, kiedy obchodzimy Dzień 
Absolwenta.    

  W pierwszym kwartale 2008 roku kontynuowano działania 
w związku z Projektem Centrum Promocji i Kariery Zawodowej 
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Osób z Dysfunkcją Wzroku. Prowadzono fachowe poradnictwo 
zawodowe, psychologiczne, społeczne i prawne oraz rehabilita-
cję zawodową osób nowo ociemniałych.

W zorganizowanych 22 i 23 lutego 2008r. Warsztatach Po-
szukiwania Pracy wzięło udział 20 osób z umiarkowanym i 
znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu całej Polski. 
Zgodnie z planem wydano ostatni numer kwartalnika „Biuletyn 
Centrum” w wersji brajlowskiej, powiększonym drukiem i elek-
tronicznej. Numer poświęcony jest omówieniu realizowanego 
od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2008r. Projektu.

Jesienią 2008r. w ramach programu PFRON – „Komputer 
dla Homera” przeprowadzono szkolenia dla 15 osób niewido-
mych.

W marcu 2008r. włączono się w Aukcję Charytatywną orga-
nizowaną przez Wójta Gminy Izabelin, Witolda Malarowskiego, 
a we wrześniu w V Filantropijny PiknikPolo Copa Brazil w Polo 
Żurawno, zorganizowany przez p. Kazimierza Czartoryskiego. 
Dochód z imprez przekazany został na Fundusz Usamodzielnia-
nia Niewidomych im. Andrzeja Czartoryskiego.

Aby usprawnić pracę, od grudnia 2008r. wspólnie z PZN, re-
alizujemy projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” 
Liderem Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest PFRON. 
Naszą pomoc kierujemy do absolwentów i uczniów Ośrodków z 
terenu całego kraju.

Wsparciem objęte są także rodziny naszych beneficjentów. 
Przewidziane są spotkania połączone z pokazem technik i me-
tod pracy z osobami z wadami wzroku. Podczas wizyt w miejscu 
zamieszkania będziemy pomagać kontaktować się z instytucja-
mi działającymi na rzecz niepełnosprawnych, a także przybliży-
my problematykę osób z wadami wzroku terenowym służbom i 
organizacjom.
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Pracownia Historyczna
Dokończenie pracy CZASY, ZDARZENIA, LUDZIE autor-

stwa Michała Żółtowskiego; Przygotowanie opracowania Pt. 
Historia robót w drewnie z ilustracjami na podstawie życiory-
su Henryka Ruszczyca; Trzy konferencje o Laskach wygłoszone
w języku francuskim dla grupy harcerzy z Francji; Przepisy-
wanie z maszynopisu (z roku 1963/1964) dla Działu Tyflologii 
opracowania Jak ludzie pracują dla chleba autorstwa s. Rafaeli 
Nałęcz, s. Julii Łukjaniec. 

Dział Darów
W roku 2008 z kwesty uzyskano 11.210.434,37 zł. W tym

„akcja 1%” przyniosła w porównaniu z rokiem ubiegłym sumę po-
nad dwukrotnie większą niż w roku ubiegłym, tj. 2.619.806,75 zł.

Kwesta krajowa: 8.364,799,62 zł. (w tym na rzecz spalonej 
szkoły – 2.837.775,96 zł.

Kwesta zagraniczna: 2.845,634,75 zł. (w tym spadki i zapisy 
stanowią ponad 60%, tj. 1.712.788,74 zł.

Do grona Ofiarodawców i Przyjaciół Lasek, których jest 
obecnie 24.641, dołączają wciąż nowe osoby. Pragną one włą-
czyć się w pomoc dzieciom i młodzieży niewidomej, umożli-
wiając budowanie coraz lepszych warunków nauki, rehabilitacji, 
rekreacji i sportu.

Dział Tyflologiczny
W ramach Działu funkcjonują: biblioteka tyflologiczna z 

księgozbiorem, maszynopisami i innymi materiałami, oraz re-
dakcja czasopisma „Laski”. Oprócz wielu inicjatyw najważniej-
sze wydają się być: 
-  wykonanie „Elementarza do nauki rysunku. Tom II – Przed-

mioty” – s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska;
-  wprowadzenie do książki Matki Elżbiety Czackiej „O niewi-

domych” – s. Elżbieta Więckowska
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Podjęto pracę nad zmianami redakcyjnymi „Zachowanych 
pism …” – Barbara Białkowska. 

Uczestniczono w kolejnych posiedzeniach Zespołu Karto-
graficznego „przy Trakcie” ds. opracowania mapy Unii Europej-
skiej i planu Warszawy dla niewidomych. (s. Elżbieta)

Uczestniczono w konferencji zamykającej Ogólnopolski 
Konkurs na Dotykową Książeczkę dla Małego Dziecka Niewi-
domego (21 – 23.11. 2008. w Owińskach – s. Benita) połączo-
ną z referatem „Dlaczego dziecku niewidomemu potrzebna jest 
specjalna edukacja graficzna” (s. Benita i s. Elżbieta)

Przygotowano trzy rozdziały do książki pod redakcją Mał-
gorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko „Niewidomi w świecie 
książek i bibliotek, wybrane zagadnienia”. Tytuły i autorzy roz-
działów: „Dział Braille’a i biblioteki w Laskach” i „Biblia o nie-
widomych”– s. Hieronima Broniec oraz „Tyflografika – zarys 
problematyki” – s. Elżbieta Więckowska.

Dział prowadził również całoroczny Kurs Stażystów dla po-
czątkujących pracowników pedagogicznych oraz zorganizował 
Sesję Sierpniową na temat: „Od pedagogicznych dylematów do 
świętości”.

Zorganizowano także, po raz pierwszy, skrócony Kurs Tyflo-
logiczny dla pracowników administracyjnych. Tę formę szkole-
nia chcemy prowadzić również w latach następnych.

Kontynuowano redagowanie i wydawanie czasopisma „Laski”.

Dział Braille’a
30 sierpnia zmarła długoletnia lektorka p. Ewa Machowska. 

Od października lektoratem służy p. Anna Szulc-Halba.
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano i przeprowa-

dzono korektę 136 tomów (57 tytułów). Od kilku lat prawie nie 
przepisuje się książek przy pomocy klawiatury. Dzięki uprzej-
mości wydawców opracowujemy teksty przysłane w wersji elek-
tronicznej lub zeskanowane.
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Biblioteka brajlowska
Księgozbiór liczy 5312 tytułów (14845 tomów). Z działu wy-

dawniczego w Laskach otrzymano 65 tytułów (124 tomy), z Wy-
dawnictwa „Print 6” otrzymano 30 tytułów (219 tomów). Z bi-
blioteki korzystało 140 uczniów i 26 dorosłych. Zarejestrowano 
1332 wypożyczenia, w tym: Szkoła Podstawowa – 786, Gimna-
zjum – 169, Gimnazjum specjalne – 83, Technikum – 88, Szkoła 
Zawodowa – 2, Szkoła Zawodowa specjalna – 76, dorośli – 106.

W dniach 2-3 kwietnia 2008r. miała miejsce coroczna wizyta 
bibliotekarzy ze Studium Bibliotekarskiego w Warszawie. Mieli 
oni możliwość poznać specyfikę pracy w bibliotece brajlowskiej.

Biblioteka czarnodrukowa
Placówka jest na etapie komputeryzacji księgozbioru.

INNE PLACÓWKI

Dział Niewidomych Dorosłych
Prace Działu podejmowane są wspólnie z Duszpasterstwem 

Niewidomych i mają już wieloletnią tradycję.
Od 22 lutego do 6 marca po raz pierwszy została zorganizo-

wana Pielgrzymka Osób Głuchoniewidomych do Włoch; uczest-
niczyło w niej 50 osób (głuchoniewidomi z przewodnikami.

W każdą drugą niedzielę miesiąca  mają miejsce spotkania 
dzieci z ośrodków prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzi-
ców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Niedowidzących z Do-
datkowymi  Kalectwami  „Tęcza”.

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywają się spotkania 
tematyczne dla dorosłych niewidomych.

W minionym roku odbyły się trzy spotkania weekendowe 
dla głuchoniewidomych z rodzinami  w Domu Rekolekcyjnym 
w Laskach.
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W wakacje grupa 76 osób (niewidomi oraz ich przewodni-
cy) skorzystała  z turnusu w Horyńcu

Z prowadzonej przez siostry stołówki korzystało regularnie 
35 – 39 osób. Od dwunastu lat obiady wydawane  osobom nie-
widomym są dofinansowywane częściowo ze środków Biura Po-
lityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Od września funkcjonuje nowa grupa wolontariuszy.
Wyzwania jakie dziś stoją przed Działem  i Duszpasterstwem 

Niewidomych to przede wszystkim ogromna potrzeba wyjścia 
naprzeciw osobom starszym samotnym, a szczególnie tym, któ-
re tracą wzrok.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie
W roku 2008 przyjmowano, podobnie jak w latach ubie-

głych, zarówno grupy zorganizowane jak i indywidualnych go-
ści. Niemal we wszystkie weekendy przyjeżdżały grupy terapeu-
tyczne. Grupy niewidomych przyjeżdżały na dwutygodniowe 
turnusy szkoleniowe w ramach programu PFRON „Naprawdę
można”.

Tradycyjnie na wiosnę odbywa się dwutygodniowy turnus 
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Spółdzielni „Nowa Praca Nie-
widomych” z Warszawy.

W minionym roku odbyły się dwa turnusy rehabilitacyjne
z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci i rodzi-
ców.

W roku 2008 z usług oferowanych przez Ośrodek korzystało 
1200 osób., w tym 470 gości indywidualnych.

Realizowano wiele inwestycji remontowo-budowlanych.
Z ważniejszych wydarzeń należałoby wymienić pożegnanie 

dnia 19 kwietnia abp. Tadeusza Gocłowskiego, który po 25 la-
tach pasterzowania odchodził na emeryturę. Natomiast w dniu 
26 kwietnia przywitano nowego Pasterza Diecezji, arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia.
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Dnia 17 maja 2008r. miało miejsce poświęcenie Sali Do-
świadczania Świata, służącej dzieciom i rodzicom w ramach 
Wczesnej Interwencji.

Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
dla Niewidomych Kobiet w Żułowie

W roku 2008 w Placówce przebywało 68 pań. 32 mieszkanki 
Domu i 21 osób dowożonych z terenu Powiatu Krasnostawskie-
go uczestniczyło w zajęciach w pięciu pracowniach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 

Na podstawie uchwały Zarządu TOnO, z dnia 10.04.2008r., 
w związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora Zakładu w Żu-
łowie, s. Felixy Bogumiły Bunikowskiej, z dniem 15.09.2008r. na 
to stanowisko powołana została s. Pia Ewa Gumińska.

Przy Zakładzie funkcjonuje gospodarstwo rolne, które w mi-
nionym roku dostarczało owoce i warzywa na potrzeby Domu.

Zgodnie z uchwałą Zarządu  TOnO, z dnia 19.11 2008 r., 
część gruntów ornych – 18,96 ha. – gospodarstwa rolnego z 
dniem 01.01.2009r. przekazano Gospodarstwu Sadowniczo-
-Rolnemu w Żułowie. Przypomnijmy, że decyzją Zarządu to 
Gospodarstwo zostało powołane w 2007 r.  

29.12.2008 r. w Krasnymstawie została zawarta umowa po-
między Powiatem Krasnostawskim a Towarzystwem Opieki nad 
Ociemniałymi z siedzibą w Laskach o realizacji zadania z zakre-
su pomocy społecznej przez Zakład w Żułowie, na okres od 1 
stycznia 2009 do 31 grudnia 2013 roku. Na to zadanie Zakład 
otrzyma dotację celową.

Dom dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach
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ADMINISTRACJA

I. ZATRUDNIENIE 
Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2008 r. wynosił 539 osób 

(500,4 etatów). 
W roku 2008 zwolniono 87 osób, przyjęto 104 osoby.
Stan zatrudnienia zwiększył się więc o 17 osób (9,9 etatów).
Zatrudnienie zwiększyło się w Laskach o 5 etatów,  na Piwnej 

o 0,8 etatu, w Rabce o 4,1 etatu, w Sobieszewie nie zmieniło się.
Wzrost nastąpił w grupie pracowników pedagogicznych o 

4,9 etatu, w służbie zdrowia o 1,6 etatu, w grupie pracowników 
na stanowiskach robotniczych o 2 etaty, na stanowiskach admi-
nistracyjnych o 1,3 etatu. Zatrudnienie spadło w Warsztatach o 
1 etat oraz w CRZ wzrosło o 1 etat.

Liczba sióstr zatrudnionych w naszych placówkach wzrosła 
o dwie osoby.

Wśród zatrudnionych jest 62 pracowników niepełnosprawnych.

Zatrudnienie w poszczególnych działach (osoby / etaty):

Grupa zawodowa 2007 
osoby / etaty

2008 
osoby / etaty

różnica 
osoby / etaty

pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, 
wychowawcy, instruktorzy, pracownicy bibliotek 
(Laski, Rabka, Niepołomice, Sobieszewo) 

264 / 248,9 275 / 253,8 11 / 4,9

służba zdrowia (Laski, Rabka) 29 / 25,3 31 / 26,9 2 / 1,6
administracja ogólna (Laski, Rabka, Piwna, 
Sobieszewo, Niepołomice) 47 / 43,3 49 / 44,6 2 / 1,3

stanowiska robotnicze – obsługa szkół, 
internatów, warsztatów szk.  gospodarstwo, 
pralnia, kuchnie, stołówki, transport (Laski, 
Rabka, Piwna)

144 / 136,1 145 / 137,1 1 / 1,0

robotnicy budowlano-remontowi (Laski) 12 / 12,0 13 / 13,0 1 / 1,0
Warsztaty 16 / 16,0 15 / 15,0 – 1 / – 1
CRZ 10 / 9,0 11 / 10,0 1 / 1
Razem 522 / 490,5 539 / 500,4 17 / 9,9
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Zatrudnienie w poszczególnych placówkach (osoby / etaty):
Placówka 2007 2007 różnica
Laski 444 / 417,3 455 / 422,3 11 / 5,0
Rabka 53 / 50,2 58 / 54,3 5 / 4,1
Piwna 7 / 6,7 8 / 7,5 1 / 0,8
Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie 2 / 1,5 2 / 1,5 0 / 0,0
Sobieszewo 11 / 10,5 11 / 10,5 0 / 0,0
Niepołomice 5 / 4,3 5 / 4,3 0 / 0,0
Razem 522 / 490,5 539 / 500,4 17 / 9,9

Udział zatrudnienia (pracownicy świeccy / siostry):
Udział zatrudnienia 2007 2007 różnica

Pracownicy świeccy 471 / 441,8 486 / 449,4  15 / 7,6

Siostry 51 / 48,7 53 / 51,0 2 / 2,3

Razem 522 / 490,5 539 / 500,4 17 / 9,9

Powyższe dane dotyczą pracowników zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę.

II. DZIAŁ REMONTOWO-BUDOWLANY.
W roku 2008 dział pracował w składzie 13 osób (w tym 12 

pracowników fizycznych)

1. Ważniejsze prace remontowo-budowlane wykonane
w 2008 roku.
–  wykonanie prac modernizacyjnych w wielu pomieszczeniach 

na terenie niemal wszystkich domów Zakładu, adaptacje sze-
regu pomieszczeń do nowych funkcji, przeróbki i moderniza-
cje instalacji elektrycznych, odgromowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, remonty pokryć dachowych i rynien  

–  adaptacja  pomieszczeń na piętrze, wykonanie szybu windo-
wego, pomalowanie wszystkich pomieszczeń dla sióstr w In-
ternatu Dziewcząt, wykonanie dwóch kabin prysznicowych
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w łazienkach w budynku C-2, wykonanie odprowadzenia 
wód opadowych od nowych budynków Internatu Dziewcząt

–  modernizacja łazienki na parterze  w Domu św. Antoniego, 
wykonanie nowych schodów z podjazdem dla niepełno-
sprawnych

–  pomalowanie wewnątrz wszystkich kotłowni gazowych
–  remont kapitalny łazienki w Hoteliku, wymiana instalacji, 

urządzeń i płytek
–  remont i malowanie elewacji, wymiana rynien w budynku 

Plomby i warsztatu samochodowego
–  remont i malowanie elewacji w budynku chlewni, stajni, i ma-

gazynu ogólno-gospodarczego 
–  dobudowa części budynku na potrzeby Pracowni Poznawa-

nia Świata we Wczesnej Interwencji
–  wykonanie instalacji sieci  w  pracowni komputerowej dla 

Gimnazjum w starym Internacie Dziewcząt, przygotowanie 
pomieszczeń dla potrzeb szkoły

–  przygotowanie starego budynku Szkoły Podstawowej do roz-
biórki, pomoc przy przeprowadzce do starego internatu

–  wymiana opraw oświetleniowych na nowe, we wszystkich sa-
lach i na korytarzach od parteru do II piętra w Domu Chłop-
ców, modernizacja zmywalni naczyń, punktu wydawania po-
siłków, odbudowa budynku śmietnika oraz pomieszczenia na 
resztki kuchenne

–  wymiana opraw oświetleniowych w obydwóch skrzydłach 
Domu św. Maksymiliana, wykonanie odprowadzenia wód 
opadowych od strony  zachodniej

–  remonty dachów na budynkach w Przedszkolu, Stolarni na 
Warsztatach, baraku Działu  Głucho-niewidomych i Hotelika 

–  przebudowa łazienki baraku Działu  Głuchoniewidomych
–  przebudowa schodów i wykonanie podjazdu dla niepełno-

sprawnych przy wejściu do szatni, wykonanie mebli dla kuch-
ni i regałów w piwnicy w Domu św. Maksymiliana
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–  wymiana rynien na budynku Biblioteki
–  wykonanie instalacji internetowej w Przedszkolu i Wczesnej 

Interwencji, Domu nad Łączką, w Domach św. Michała, św. 
Antoniego, modernizacja sieci internetowej w Domu Dolań-
skich 

–  remont balkonu w Domu św. Jadwigi
–  wykonanie nowych podestów w Magazynie Żywności
–  wymiana okien w pokojach w Domu nad Łączką, przeróbka 

otworów okiennych
–  wykonanie ogrodzenia wybiegu dla koni
–  montaż instalacji i telefonicznych na terenie Zakładu
–  remonty dróg (drogi i ścieżki zakładowe)
–  remonty murów (ogrodzenie Zakładu)
–  remonty wakacyjne w pomieszczeniach szkolnych i interna-

towych
–  wykonanie około 3,5 tysiąca różnego rodzaju napraw instala-

cji, urządzeń i wyposażenia budynków, oraz usług transpor-
towych zgłaszanych przez użytkowników

–  bieżąca kontrola i utrzymanie sprawności urządzeń wodno-
-kanalizacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych , gazowych 
i telefonicznych

–  udział w pracach rozładunkowych
–  wykonywanie usług transportowych na rzecz innych dzia-

łów.

III. DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

ZAOPATRZENIE
W roku 2008, podobnie jak w latach ubiegłych Dział Zaopa-

trzenia realizował swoje zadania – zaopatrując wszystkie działy 
w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego funk-
cjonowania Zakładu.
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Dzięki staraniom specjalisty do spraw sponsoringu otrzyma-
liśmy nieodpłatnie bardzo dużo różnego rodzaju artykułów. Bez-
płatnie otrzymywaliśmy m. in. środki czystości, worki na śmieci, 
pasze dla trzody chlewnej oraz witaminy i odżywki dla koni. 

TRANSPORT
Zatrudnienie w dziale transportu w roku sprawozdawczym 

nie uległo zmianie; obecnie zatrudnienie liczy pięciu kierowców, 
w tym dwóch w niepełnym wymiarze ¾ etatu. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Dział służył głównie 
Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu. Kontynuowane było 
dowożenie dzieci z Warszawy do Szkół w Laskach, obsługiwa-
ne były wyjazdy do Ogniska Muzycznego, wyjazdy do szpitali, 
do różnego rodzaju specjalistów – na kontrole i badania lekar-
skie.

PRALNIA
Pralnia Zakładowa świadczyła usługi dla wszystkich działów 

Zakładu oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkańców 
Zakładu.

W roku 2008 wyprano łącznie 18 343 kg bielizny i odzieży, 
niemal tyle samo co w roku ubiegłym..

Do tego celu zużyto 584 kg proszków i innych środków pio-
rących.

Na uwagę zasługuje coraz większe zużycie urządzeń pralniczych 
i suszarniczych. Należy się spodziewać rosnących kosztów remon-
tów, a w niedalekiej przyszłości wymiany dalszych urządzeń.

IV. DZIAŁ ROLNY I UTRZYMANIA TERENU W LASKACH
Działalność rolnicza w roku 2008 obejmowała uprawy (na 

łącznym obszarze 13,5 ha) ziemniaków, żyta, pszenicy, pszen-
żyta, owsa oraz warzyw. Zebrano ponad 53,2 t. ziemniaków,
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28,3 t zbóż i ponad 18,4 t warzyw, nie licząc zieleniny oraz siana 
z własnych i dzierżawionych łąk (ok. 18 t). Rok 2008 był bardziej 
korzystny pod względem zbiorów od roku 2007. Zebrano o ok. 
dwukrotnie więcej ziemniaków niż w roku 2007, zbiory zbóż 
były niemal identyczne, zbiory warzyw były nieznacznie niższe 
niż roku 2007.

Płody rolne były przekazywane do kuchni, a także służyły 
jako pasza dla zwierząt.

Szacunkowa wartość produkcji roślinnej (zbóż, okopo-
wych, warzyw, roślin ozdobnych) w roku 2008 wyniosła ok. 
58.000 zł (nieco więcej niż w roku 2007).

Dokonano uboju 62 sztuk trzody chlewnej w ubojni (łącz-
na waga żywca - 7500 kg, mięso w ilości 6020 kg przekazano 
na potrzeby stołówek). Dla utrzymania zwierząt pasze i ściółka 
przygotowywane są z własnej produkcji polowej (zboża, odpady 
ziemniaków i warzyw, siano i słoma).

Szacunkowa wartość produkcji zwierzęcej w 2007 wynio-
sła ok. 41.000 zł. (o 52% więcej niż w r. 2007).

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono hodowlę wła-
snych kwiatów ozdobnych w szklarni z przesadzaniem do grun-
tu bądź skrzynek.

Zasiew i utrzymanie wszystkich upraw w stanie wolnym od 
chwastów i chorób było możliwe dzięki siedmiu życzliwym fir-
mom, które przekazały nieodpłatnie materiały siewne, środki 
ochrony roślin i nawozy, a także sadzonki kwiatów.

Dział zajmuje się również utrzymaniem koni dla potrzeb hi-
poterapii (karmienie, sprzątanie boksów, wywożenie obornika, 
wyprowadzanie na wybieg).

Na bieżąco były prowadzone remonty maszyn i urządzeń 
rolniczych. Został również przeprowadzony remont kapitalny 
silnika ciągnika Ursus C360.
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Prace usługowe na rzecz dla całego Zakładu:
–  prace transportowe i rozładunkowe,
–   prace porządkowe,
–  utrzymanie zieleni (nawożenie, koszenie, grabienie, strzyże-

nie żywopłotów, przygotowanie kompostu),
–  zimowe utrzymanie dróg,
–  usługi asenizacyjne (ok. 200 beczkowozów),
–  utrzymanie psów.

Do zadań Działu należy również ochrona terenu Zakładu.

V. INWESTYCJE
W sierpniu 2007 roku została zakończona budowa Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych, który we wrześniu rozpoczął dzia-
łalność w nowych warunkach. Środki na budowę w blisko 90 % 
pochodziły od Fundacji Polsatu. Uroczyste przekazanie do użyt-
ku nastąpiło 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej. 

Rozpoczęto prace związane z odbudową Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum, współfinansowane ze środków rządowych (1 
mln zł), PFRON-u (2 mln zł), oraz licznych sponsorów. Prace 
budowlane zostały rozpoczęte w sierpniu, do końca grudnia zo-
stał zakończony stan surowy otwarty. Według przyjętych zało-
żeń szkoła będzie oddana do użytku w sierpniu 2009 r. Obecnie 
w budynku trwają prace instalacyjne i wykończeniowe.

Latem zostały wymienione okna i drzwi zewnętrzne w In-
ternacie Chłopców (118 okien) oraz wykonano ocieplenie ścian 
i dachu. Prace te – według naszych  przewidywań – będą refun-
dowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Podjęto również prace związane z przebudową Domu Św. 
Stanisława na Szkołę Muzyczną i pracownie rehabilitacyjne. W 
maju 2008 r. zostały rozpoczęte prace projektowe, które wkrótce 
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zostaną ukończone. Pozwolenie na budowę zostało już udzielo-
ne.

W ubiegłym roku zostały wykonane prace inwestycyjne w 
Rabce – wydzielenie stref pożarowych oraz zabudowa drzwi 
przeciwpożarowych w Domu św. Tereski. Zostały również roz-
poczęte prace związane wykonaniem nowej wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła obejmującej część szkolno-interna-
tową. Ich zakończenie nastąpi w najbliższym czasie.

Kontynuowane są prace wstępne nad przygotowaniem i re-
alizacją obszernego zadania obejmującego termomodernizację 
budynku z modernizacją systemu ogrzewania z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. Zadanie to może zostać zrealizo-
wane pod warunkiem uzyskania finansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na co są 
duże szanse.

W roku 2008 zostały zakończone prace związane z wyko-
naniem podłączenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynko-
wego dla Niewidomych w Gdańsku-Sobieszewie do sieci ka-
nalizacyjnej Wyspy Sobieszewskiej, została również wykonana 
sieć wodociągowa. Wykonano modernizację głównych dróg 
wewnętrznych oraz ścieżek dla pieszych, dostosowanych dla 
niepełnosprawnych wzrokowo, łączących poszczególne obiekty. 
Rozpoczęto również modernizację pawilonu rehabilitacyjno-
-mieszkalnego. 

VI. DZIAŁANIA Z ZAKRESU BHP
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

W roku sprawozdawczym wystąpiły dwa wypadki przy pra-
cy, powodujących okresową niezdolność do pracy.

Przez cały 2008 rok trwały prace mające na celu coraz lepsze 
dostosowanie Zakładu do wymagań stawianych przez przepi-
sy prawa w zakresie BHP i ppoż. Między innymi były konty-
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nuowane przygotowania materiałów dla poszczególnych grup 
pracowniczych w zakresie szkolenia okresowe bhp. Realizowano 
zapisy  zarządzenia w sprawie odzieży roboczej i ochronnej (wy-
dawanie odzieży lub wypłata ekwiwalentu). Kontynuacja prac 
związanych z opracowaniem oceny ryzyka zawodowego, opra-
cowano i rozmieszczono we właściwych miejscach instrukcje 
stanowiskowe BHP.

Rozpoczęto przegląd urządzeń pod względem dostosowania 
ich do minimalnych wymagań w akresie bhp. 

Rozpoczęto szkolenia okresowe pracowników na wszystkich 
szczeblach.

W zakładzie istnieje system ewidencjonowania, przechowy-
wania i utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

Lekarz medycyny pracy przebadał ponad 100 osób. 
W całym Zakładzie zostały skontrolowane przez uprawnio-

ną firmę gaśnice, a w miejscach, gdzie ich nie było – zostały uzu-
pełnione.

Na bieżąco są utrzymywane kontakty z Powiatową Stacją Sa-
nitarno-Epidemiologiczną oraz z Wydziałem Ochrony Środo-
wiska Urzędu Wojewódzkiego.

Działania z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej 
przewidziane na 2009 rok:
–  Rozszerzenie działań kontrolnych w zakresie bhp i p-poż na 

pozostałe placówki Towarzystwa.
–  Kontynuacja szkoleń okresowych kadry na wszystkich szcze-

blach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
–  Opracowanie systemu alarmowania na wypadek pożaru lub 

innego zagrożenia dla całego Zakładu.
–  Przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w poszczegól-

nych obiektach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
–  Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania instalacji elek-
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trycznych oraz oporności uziemień w placówkach szkolno-
-wychowawczych.

–  Zakończenie opracowania ocen ryzyka zawodowego oraz za-
poznanie z jego treścią poszczególnych pracowników.

–  Nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z protokołów 
z kontroli wewnętrznych.

–  Przeprowadzenie próbnych alarmów ewakuacyjnych.

Zakończenie
Z pewnością, wybrane powyżej wydarzenia, zwłaszcza te, 

które są związane z pracą pedagogiczną Ośrodka mogą budzić 
poczucie dumy, ale mamy również świadomość różnych niedo-
ciągnięć. To jednak umacnia nas w przekonaniu, że systema-
tyczna i rzetelna praca, nawet z najtrudniejszymi przypadkami, 
która wydaje się czasem działaniem „w próżni”, również ma 
głęboki sens. Było to możliwe w połączeniu z podstawowymi 
założeniami Dzieła Lasek, które sformułowała kiedyś Jego Za-
łożycielka –Matka Elżbieta Róża Czacka. Połączyła ona służbę 
niewidomym z najgłębszym przesłaniem wiary w sens choćby 
największego cierpienia w kontekście nauki chrześcijańskiej.

Współpraca osób świeckich z niewidomymi, wsparta istot-
nym udziałem Sióstr ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, którego 90-lecie istnienia obchodziliśmy w minionym 
roku sprawozdawczym (30 listopada – 1 grudnia), z pewnością 
przyniosła dobre owoce i budzi nadzieję na dalszy proces opty-
malizacji naszej służby niewidomym.
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Jeszcze o 50-leciu Kampinoskiego Parku Narodowego

Magdalena Kamińska

Sztandar na złoty jubileusz

Data 24 maja 2009 roku trwale zapisze się w historii Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Tego dnia obchodzący swój 

jubileusz 50-lecia Kampinoski Park Narodowy, otrzymał sztan-
dar ufundowany przez Międzygminny Związek Kampinos. 

Poświęcenie i przekazanie sztandaru przez przewodniczą-
cego związku i jednocześnie wójta gminy Izabelin – Witolda 
Malarowskiego - nastąpiło podczas uroczystości religijnej, któ-
ra odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki 
Przyrody w Secymi-
nie Nowinach. Mszę 
świętą odprawił i ho-
milię wygłosił Prymas 
Polski ks. kard. Józef 
Glemp. 

Po nabożeństwie 
odbył się koncert 
Państwowego Zespo-
łu Ludowego Pieśni
i Tańca „Mazowsze”. W tym wyjątkowym święcie Kampinoskiego 
Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej udział wzięło wie-
lu dostojnych gości, m.in. przedstawiciele władz państwowych
i resortowych, województwa i miasta stołecznego Warszawy, du-
chowieństwo, samorządy lokalne, wojsko, policja, straż pożarna, 
a także ludzie świata nauki, kultury i mediów. Obecni byli też 
dyrektorzy z polskich parków narodowych i pracownicy Lasów 
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Państwowych. Licznie przybyli także mieszkańcy gmin pusz-
czańskich. Honorowymi patronami i sponsorami dnia Kam-
pinoskiego Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej byli: 
Starosta Nowodworski – Krzysztof Kapusta, Burmistrz Nowe-
go Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski oraz Wójt Gminy
Leoncin – Józef Mosakowski.

Już przed południem do malowniczo położonego w otu-
linie Kampinoskiego Parku Narodowego Secymina zaczęły 
ściągać tłumy. Uroczystość rozpoczęła się tuż przed godz. 16. 
Zebranych przy polowym ołtarzu gości powitała przewodniczą-
ca Komitetu obchodów jubileuszu 50-lecia KPN, Małgorzata 
Mickiewicz. Chwilę później, bryczką zaprzężoną w dwa konie
i w asyście motocyklistów z Bractwa Kampinoskiego, do Secymi-
na przyjechał Prymas Polski. Następnie, obok obrazu Madonny 
z Dzieciątkiem ustawionym na ołtarzu polowym, rozpoczęła się 
uroczystość religijna.. 

Gorąco witam wszystkich, którzy są dzisiaj tutaj z nami – po-
wiedział na wstępie Dyrektor parku. W swoim krótkim prze-
mówieniu podkreślił, że poświęcenie i wręczenie sztandaru 
Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu jest wydarzeniem hi-
storycznym o wielkim znaczeniu symbolicznym. Po tych sło-
wach odśpiewano hymn Polski, a po jego zakończeniu nadszedł 
najważniejszy moment – poświęcenie i przekazanie sztandaru. 

Decyzję o jego ufundowaniu podjął Międzygminny Związek 
Kampinos, zrzeszający 12 jednostek samorządu terytorialnego 
z rejonu parku i otuliny. Sztandar według projektu pana Ada-
ma Jesionkiewicza techniką haftu ręcznego wykonały siostry 
Westiarki Jezusa z Warszawy. Sfinansowany został z dobrowol-
nych składek wójtów, burmistrzów, starostów puszczańskich 
jednostek samorządowych oraz datków radnych, pracowników 
samorządów, mieszkańców i przedsiębiorców z rejonu Puszczy 
Kampinoskiej. Drzewiec ufundowali pracownicy parku z do-
browolnych składek. 
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Sztandar nawiązuje do tradycji Rzeczypospolitej, przed-
stawiając w symboliczny sposób przyrodniczą, historyczną
i kulturową spuściznę Puszczy Kampinoskiej. Awers sztandaru 
utrzymany jest w barwach narodowych i przedstawia wizerunek 
Orła Białego na liściu dębowym – znaku noszonym na czapkach 
mundurowych pracowników Parków Narodowych i Lasów Pań-
stwowych. Napis „W służbie ochrony ojczystej przyrody” na-
wiązuje do funkcji i zadań Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Na rewersie w pozycji centralnej znajduje się stylizowana głowa 
łosia oraz cztery znaki w narożnikach: trzy Krzyże Palmirskie, 
Syrena – Herb Warszawy, Orzeł Piastowski – symbolizujący Ma-
zowsze oraz wierzba i nuty na pięciolinii.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Barbara Sielska 
(w latach II wojny światowej pracownica biura Nadleśnictwa 
Kampinos, z siedzibą w Granicy) oraz Waldemar Roszkiewicz 
(członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w przeszłości 
wicemarszałek województwa, od wielu lat mieszkaniec Puszczy 
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Kampinoskiej i członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku 
Narodowego). 

W celu uhonorowania środowisk i instytucji, z którymi Kam-
pinoski Park Narodowy współpracował na przestrzeni pół wie-
ku, w drzewce wbito pamiątkowe gwoździe m.in.: Prymasa Pol-
ski, Marszałka Sejmu, Ministra Środowiska, Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyro-
dy, Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci walk i Mę-
czeństwa, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Prezydenta Warszawy, a także gwóźdź symbo-
liczny upamiętniający inicjatorów utworzenia Parku – Rodzinę 
Państwa Kobendzów. Gwoździe w drzewce wbili również funda-
torzy sztandaru: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
– Jan Żychliński, Starosta Powiatu Nowodworskiego – Krzysztof 
Kapusta, Starosta Powiatu Sochaczewskiego – Tadeusz Koryś, 
Wójtowie: Gminy Izabelin – Witold Malarowski, Starych Babic 
– Krzysztof Turek,  Leszna – Andrzej Cieślak, Kampinosu – To-
masz Tymoftyjewicz, burmistrz Łomianek – Wiesław Pszczół-
kowski, Czosnowa – Antoni Kręźlewicz, Leoncina – Józef Mo-
sakowski, Brochowa – Andrzej Fijołek, burmistrz Ożarowa Ma-
zowieckiego – Kazimierz Stachurski, burmistrz Błonia – Zenon 
Reszke, Teresina – Marek Olechowski i Młodzieszyna – Joanna 
Szymańska.

Po wbiciu ostatniego gwoździa i wpisaniu się na honorową 
listę gości i fundatorów Prymas Polski dokonał poświęcenia 
sztandaru. Akt jego nadania Kampinoskiemu Parkowi Narodo-
wemu odczytał Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
– Jan Żychliński.

 – Niech sztandar ten mówi obecnemu i przyszłym pokoleniom 
o patriotycznych tradycjach kampinoskiej ziemi. Niech przypomi-
na losy żołnierzy i powstańców, leśników i mieszkańców Puszczy 
kampinoskiej, którzy tu ginęli płacąc najwyższą cenę za Honor
i Ojczyznę – powiedział starosta. Po tych słowach przewodni-



136

czący Międzygminnego Związku Kampinos, Witold Malarowski 
przekazał sztandar dyrektorowi Kampinoskiego Parku narodo-
wego Jerzemu Misia-
kowi, który dokonał 
jego prezentacji i 
przekazał pierwsze-
mu w historii parku 
pocztowi sztandaro-
wemu. 

W dalszej części 
uroczystości, w ho-
milii, Prymas przy-
pomniał o znaczeniu 
przyrody dla społeczeństwa polskiego oraz wspólnie z zebrany-
mi dziękował Bogu za pół wieku działalności parku.

Po nabożeństwie przyszedł czas na doznania kulturalne
i kulinarne. Ponad godzinę dla wszystkich, którzy uczestniczyli 
w Dniu Kampinoskiego Parku na Ziemi Nowodworskiej, grał, 
tańczył i śpiewał Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
Występ artystów był prezentem od Marszałka Województwa. 
Na zakończenie dnia uczestników uroczystości poczęstowano 
smaczną wojskową grochówką. 
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Izabelin, dn. 03.06.2009 r.

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy serdecznie Państwa i przedstawicieli Państwa 
instytucji zaprosić do udziału w konferencji popularno-naukowej 
„50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego – funkcje i znaczenie 
w środowisku przyrodniczym i społecznym”, przygotowywanej 
z okazji obchodów 50-lecia istnienia Parku wspólnie przez 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego i Kampinoski Park Narodowy
w dniach 22–23 września br. To niezwykle ważne dla Kampinoskiego 
Parku Narodowego spotkanie oprócz możliwości zapoznania się 
ze szczególnymi wartościami przyrodniczymi, krajobrazowymi 
i kulturowymi Puszczy Kampinoskiej oraz osiągnięciami 
Parku w sferze ochrony i kształtowania tychże wartości, 
stwarza również sposobność zapoznania się ze współczesnymi 
problemami ochrony przyrody oraz wspaniałą okazję do 
promocji zarówno naszego regionu, jak i całego województwa
mazowieckiego. 

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędą się w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie sesje referatowe i projekcja filmu „Z łosiem 
w herbie”, drugiego dnia natomiast zapraszamy do odwiedzenia 
naszego Parku podczas specjalnie organizowanych wycieczek 
autokarowych i pieszych. Wybór wycieczki jak i chęć uczestniczenia 
w konferencji prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej
(w załączniku), którą należy przesłać na adres Kampinoskie-
go Parku Narodowego (ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin)
lub na nr fax 022 722 65 60 do dnia 30.06 br.

Xxxxxxx
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W załączniku przedstawiamy również notatkę z ostatniego 
Posiedzenia Rady Programowej konferencji popularno-naukowej 
„50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego – funkcje i znaczenie 
w środowisku przyrodniczym i społecznym” (załącznik I) oraz 
wstępne propozycje tras wycieczek zaplanowanych na drugi 
dzień konferencji (załącznik II).

Z wyrazami szacunku
rektor Jerzy Misiak

ZAŁĄCZNIK II

Trasa I
11.20 – 12.40 Tułowice – Żelazowa Wola (Zwiedzanie miejsca 

urodzenia Fryderyka Chopina) 
12.40 – 13.40 Żelazowa Wola – Granica (Ośrodek Dydaktyczno 

– Muzealny)
13.40 – 14.50 Granica – Leszno – Wiersze (Cmentarz Wojenny i 

Pomnik Rzeczpospolitej Kampinoskiej) – Palmiry 
(Cmentarz Mauzoleum)

15.00 – 18.00 Pociecha – spotkanie grup, piknik

Trasa II
11.20 – 12.30 Tułowice – Wilków (Obszar Ochrony Ścisłej)
12.30 – 14.00 Wilków – Górki (wykup gruntów) – Stara Dąbrowa 

(wycieczka ścieżką edukacyjną)
14.00 – 14.50 Stara Dąbrowa – Palmiry (Cmentarz Mauzoleum)
15.00 – 18.00 Pociecha – spotkanie grup, piknik

Trasa III
11.20 – 12.40 Tułowice – Granica (Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny)
12.40 – 13.40 Granica – Roztoka (ścieżka edukacyjna – działalność 

bobrów)
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13.40 – 14.50 Roztoka – Palmiry (Cmentarz Mauzoleum) – Długie 
Bagno (torfowisko wysokie)

15.00 – 18.00 Pociecha – spotkanie grup, piknik

Trasa IV
11.20 – 13.00 Tułowice – Izabelin (Centrum Edukacji)
13.20 – 14.20 Izabelin – Niepust (sukcesja naturalna, wrzosowisko, 

aktywna ochrona przyrody)
14.20 – 14.50 Niepust – Palmiry (Cmentarz Mauzoleum)
15.00 – 18.00 Pociecha – spotkanie grup, piknik

Trasa V
11.20 – 12.30 Tułowice – Lipków (kościół)
12.30 – 13.40 Lipków – Izabelin (Centrum Edukacji)
13.40 – 14.20 Izabelin – Mokre Łąki (oczyszczalnia ścieków, zbiornik 

retencyjny)
14.20 – 14.50 Mokre Łąki – Palmiry (Cmentarz Mauzoleum)
15.00 – 18.00 Pociecha – spotkanie grup, piknik

Trasa VI
11.20 – 12.00 Tułowice – Śladów – Secymin (Sanktuarium Matki 

Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody) 
12.00 – 13.00 Secymin – Czarna Woda (Obszar Ochrony Ścisłej)
13.00 – 14.00 Czarna Woda – Grochalskie Piachy (obszar o 

charakterze „pustynnym” – wydmy śródlądowe)
14.00 – 14.50 Grochalskie Piachy – Palmiry (Cmentarz Mauzoleum)
15.00 – 18.00 Pociecha – spotkanie grup, piknik

Trasa VII
11.20 – 13.00 Tułowice – Laski (Zakład dla Ociemniałych)
13.00 – 13.40 Izabelin (Centrum Edukacji)
13.40 – 14.50 Izabelin – Długie Bagno (torfowisko wysokie) – Palmiry 

(Cmentarz Mauzoleum)
15.00 – 18.00Pociecha – spotkanie grup, piknik
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Trasa VIII
11.20 – 14.00 Tułowice – Dziekanów Leśny (ścieżka edukacyjna „ Do 

starego dębu”) – Sieraków (wykup gruntu)
14.00 – 14.50 Sieraków – Izabelin (Centrum Edukacji)
15.00 – 18.00 Pociecha – spotkanie grup, piknik

Trasy I i V – to trasy autokarowe
Pozostałe – przejazdy autokarem + wycieczki piesze
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Tegoroczny rok jest wyjątkowy dla Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. Tak szczególny jubileusz 50-lecia utworzenia 
to wspaniała okazja, by raz jeszcze przybliżyć społeczeństwu 
przyrodę, historię i cenności jedynego, mazowieckiego parku. 
Cieszymy się ze wszystkich życzeń oraz publikacji medialnych. 
Wszystko skrupulatnie gromadzimy i powiększamy nasze zaso-
by biblioteczne oraz wzbogacamy parkową kronikę. 

Pismo rehabilitacyjno-społeczne „Laski”, które systematycz-
nie otrzymujemy od Państwa, czytamy z wielką uwagą i sta-
rannością. Numer 1-2 z 2009 roku ucieszył nas tym bardziej, 
że dużo miejsca poświęciliście Państwo na relację z obchodów 
jubileuszu Kampinoskiego Parku Narodowego. Bardzo dzię-
kujemy za wszystkie ciepłe słowa. Niestety, pragniemy zwrócić 
uwagę, iż do tekstu wkradł się błąd. 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczo-
ny został pan Zbigniew Karbowski, zastępca dyrektora Kampi-
noskiego Parku Narodowego w latach 1966-88, a nie jak podane 
zostało to piśmie „Laski” - wicedyrektor Mirosław Markowski. 
Pan Mirosław Markowski otrzymał tego dnia odznakę honoro-
wą Za Zasługi dla ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz odznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnic-
twa i Drzewnictwa. 

Będziemy wdzięczni jeżeli prawidłowa informacja wydruko-
wana zostanie na łamach pisma „Laski”. 

Z poważaniem
Magdalena Kamińska

Kampinoski Park Narodowy

SPROSTOWANIE
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Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Życiorys Szejkini Fariha AI-Ahmad AI-Jaber 
AI-Sabah - Przewodniczącej Najwyższego Komi-
tetu ds. Przyznawania Nagrody Wzorowej Matki 

dla Wyróżniającej się Rodziny 

Córka Szejka Ahmada Al-Ja ber Al-Mubarak AI-Sabah, 
dziesiątego Emira Państwa Kuwejtu, siostra Jego Wysoko-

ści Szejka Sabah AI-Ahmad AI-Jaber AI-Sabah, Emira Państwa 
Kuwejtu oraz Jego Wysokości Nawaf AI-Ahmad AI-Jaber AI-
-Sabah, Następcy tronu. 

Inicjatorka Instytucji Przyznawania Nagrody Wzorowej 
Matki dla Wyróżniającej się Rodziny. Aktywnie wspiera prawa 
kuwejckich kobiet, działa na rzecz aktywacji roli kobiet w ży-
ciu publicznym i zajmowania przez nich wysokich stanowisk w 
Państwie. 
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Patronuje instytucjom związanym z osobami niepełnospraw-
nymi. Działa na rzecz rozwiązywania problemów rodzinnych. 
•  w 2005 roku wybrana na stanowisko prezesa Instytutu Badań 

Arabsko Kuwejckich 
•  za zasługi i wysiłki charytatywne uhonorowana przez Arab-

ską Akademię Nauk Technologii i Transportu Morskiego w 
Egipcie 

Otrzymała następujące tytuły: 
•  Matka Niepełnosprawnych za wysiłki na rzecz przeforsowa-

nia ustaw i regulacji rządowych gwarantujących osobom nie-
pełnosprawnym prawa pomagające w asymilacji w społeczeń-
stwie 

•  Matka Kuwejtczyków za ciągłe okazywanie pomocy ludziom 
•  Matka Harcerek  za materialne i niematerialne wsparcie dla 

Ruchu Harcerek Kuwejckich 
•  Ambasador Arabów akredytowanych w Kuwejcie 
•  Prezes honorowy  Zespołu Kuwejckiego Teatru w 2006 r . 
•  Lider Tolerancji Religijnej za działania na rzecz zbliżenia re-

ligii, narodów, kultur, za duży wpływ na zapewnienie potrzeb 
budowy kościołów na terytorium Kuwejtu i udział w różnych 
uroczystościach kościelnych 
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•  Matka Algierczyków,  tytuł otrzymała w 2007 r. podczas wi-
zyty w Algierii 

•  Prezes honorowy Arabskiego Komitetu na Rzecz Rozwoju 
Kadr, Zarządzania, Społeczeństwa i Gospodarki 

•  Pionier Działalności Charytatywnej,  Korea Południowa, 
09.2007 r. 

•  otrzymała Narodowy Order Cedru, przyznany przez Prezy-
denta Libanu w listopadzie 2007 r.  
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•  Honorowy Doktorat Amerykańskiego Uniwersytetu w Ate-
nach w 2008 r. w uznaniu dla jej wysiłków na rzecz działalno-
ści charytatywnej 

•  wyróżnienie LPA za aktywne działanie na rzecz arabskiej ro-
dziny, aktywny udział w szczycie gospodarczym Państw Arab-
skich zorganizowanym w Kuwejcie w 2009 r. 

Szejkini Fariha interesuje się osobami niepełnosprawnymi, 
odwiedza domy starców i fabryki sprzętu rehabilitacyjnego, aby 
obdarować tych, którzy potrzebują tego typu urządzeń. 
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s. Maria Krystyna Rottenberg FSK

Mówił tylko o Jezusie Chrystusie

Odszedł od nas nagle
w wieku lat 75 ksiądz Jan 

Hause, pastor luterański, któ-
ry – jak napisano – „patrio-
tyzm miał w genach”, Polak 
nie-katolik, Polak o niemiec-
kich korzeniach. Łatwo to  
dziś napisać, ale dobrze wie-
my, jaką cenę przychodziło 
nie jeden raz płacić ludziom 
o podobnym rodowodzie 
w czasach okupacji, a także 
później, w latach PRL-u.

Ekumenista żarliwy, od 
lat blisko pięćdziesięciu zwią-
zany ze wspólnotą świętomarcińską księży i sióstr franciszkanek 
służebnic Krzyża. Wygłosił w naszym kościele niezliczoną ilość 
kazań – homilii w czasie czwartkowych nabożeństw ekumenicz-
nych. Mieliśmy w Nim niezawodnego Brata i Przyjaciela, który 
nigdy nie odmówił swego udziału w nabożeństwie, w głoszeniu 
Słowa Bożego, poproszony nawet w ostatniej chwili, gdy inny 
duchowny od dawna zapowiedziany zawiódł.

 Przeglądam wybór jego homilii utrwalonych w zbiorze 
„Połączeni chlebem Słowa” z lat 80-tych i 90-tych. Mówił wła-
ściwie tylko o jednym: o Jezusie Chrystusie, o Kościele Chrystu-

ODSZEDŁ  DO  PANA
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sowym, w Jego sercu niepodzielonym. Wiemy, jak bardzo pra-
gnął, byśmy wszyscy spotkali się kiedyś, oby jak najrychlej, przy 
wspólnym Stole Eucharystycznym. 

Odszedł w dniu, a raczej w nocy poprzedzającej katolickie 
Święto Bożego Ciała. Wierzę mocno, że ksiądz Jan, który po-
śród nas żył w komunii pragnienia, dostąpił jej w niebie na całą 
wieczność.
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07.04.     w Centrum Kultury gminy Izabelin odbyło się 
tradycyjne spotkanie przedświąteczne związane z 
dzieleniem się jajkiem. Wójt gminy, Witold Mala-
rowski, powitał gości, radnych oraz pracowników 
i przedstawił sytuację społeczno-gospodarczą gmi-
ny. Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, 
Jerzy Misiak, z okazji 50. lecia Parku wręczył wy-
dany z tej okazji medal pamiątkowy przewodni-
czącemu gminy - Jerzemu Pietrzakowi, prezesowi 
Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
– Władysławowi Gołąbowi, księdzu profesoro-
wi Stanisławowi Olejnikowi i księdzu kanonikowi 
Henrykowi Michalakowi. Wójt medal otrzymał już 
wcześniej przy okazji innej uroczystości. Prezes
W. Gołąb, dzękując za wręczony medal, między in-
nymi powiedział: „Zakład dla niewidomych w La-
skach z Kampinoskim Parkiem Narodowym łączą 
więzy współpracy i przyjaźni. Szczególne podzię-
kowania za okazywaną nam pomoc i życzliwość 
składam na ręce pana dyrektora Jerzego Misiaka.”

09.04     w Czuchowie, w wieku 84 lat, zmarł Ojciec s. Bene-
dykty – śp. Tadeusz Bartnik. W pogrzebie uczestni-
czyła kilkunastoosobowa delegacja z Lasek, Warsza-
wy, Żułowa i Sobieszewa. 

10.04.     w Wielki Piątek zgodnie z wieloletnią tradycją przy-
jechał do Lasek Metropolita Warszawski. Ksiądz 
abp. Kazimierz Nycz spotkał się z całą wspólnotą 
Lasek w Domu św. Franciszka, odwiedził także sio-
stry w Domu św. Rafała i chorych w zakładowym 
Szpitaliku.

INNE  WYDARZENIA
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20.04.     wizytę w Laskach złożyła Szejkini, dr Fariha Al.-Ja-
ber Al.-Sabah, siostra Emira Państwa Kuwejtu, w 
towarzystwie kilkunastu przedstawicieli życia poli-
tycznego i społecznego Kuwejtu oraz ambasadora 
i jego żony. Polskę reprezentowali przedstawiciele 
Senatu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do-
stojnych gości powitały dzieci oraz kierownictwo 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego. Prezes Towarzystwa 
powiedział między innymi: „Witam Waszą wyso-
kość i zapraszam do zwiedzenia Zakładu. Wasza 
Wysokość, między wieloma, nosi tytuł Matki Osób 
Niepełnosprawnych”, a zatem również Matki Nie-
widomych, z tym większą radością przyjmujemy Jej 
wizytę w Laskach. Ponieważ Wasza Wysokość jest 
uznawana za „Lidera tolerancji religijnej”, nasze 
zwiedzanie rozpoczniemy od kaplicy zakładowej 
pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej oraz poko-
ju Założycielki – Matki Elżbiety Róży Czackiej”. 
Przypomnijmy, Ze Kuwejt leży na Półwyspie Arab-
skim (obszar – 17 tys. km2  i 2,3 miliona ludno-
ści). Dochód narodowy jest dwukrotnie wyższy niż 
w Polsce. Głównym bogactwem jest ropa naftowa. 
Mimo panującej religii, jaką jest islam, Kuwejt, jak 
na państwo arabskie, jest krajem tolerancyjnym.
Nasi dostojni goście po przejściu przez kaplicę i po-
kój Matki Założycielki, odwiedzili bibliotekę braj-
lowską, pracownię treningu widzenia i orientacji 
przestrzennej, następnie przedszkole i Dział Wcze-
snej Interwencji. Szejkini zachwyciła się dziećmi. 
Jeden z przedszkolaków oświadczył, że chce poje-
chać do Kuwejtu. Kolejnym punktem zwiedzania 
była sala  domu św. Stanisława, gdzie Szkoła Pod-
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stawowa i Gimnazjum urządziła wystawkę, a tak-
że odbył się występ zespołu Szkoły Muzycznej. Na 
zakończenie wizyty goście przy kawie spotkali się
z kierownictwem Zakładu. Była to okazja do wy-
miany informacji o sprawach niewidomych w Ku-
wejcie i w Polsce. Jej Wysokość Szejkini z ogrom-
nym uznaniem mówiła o poziome Zakładu w La-
skach, a także szczególnie przyjaznej atmosferze tu 
panującej. 
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30.04-03.05.  w Laskach odbyły się rekolekcje dla osób niewi-
domych. W tym roku poprowadził je ks. Edward 
Engelbrecht.

04.05.      prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
przyjął ks. abp. Kazimierz Nycz, Metropolita War-
szawski. Podczas audiencji ustalono termin uro-
czystości związanej z poświęceniem odbudowanej 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystości 
rozpocznie Msza św. celebrowana przez Księdza 
Arcybiskupa w dniu 25 września o godz. 11-tej.

06.05.      w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej 
Meksyku, we wsi Laski, uroczystą Mszą św. cele-
browaną przez ks. abp. Kazimierza Nycza zostały 
zakończone obchody 50 – lecia powierzenia Pol-
ski Matce Bożej z Guadalupe. W zaproszeniu na tę 
uroczystość czytamy: „3 Maja 1959 roku, w trud-
nym dl naszego kraju i Kościoła polskiego okresie, 
na wniosek Prymasa Polski, Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Polonii Meksykańskiej, episkopat 
Meksyku podczas wielkiej uroczystości oddał Pol-
skę w opiekę Matce Bożej z Guadalupe.     
Dla uczczenia 50-tej rocznicy tego wydarzenia 
i wyrażenia wdzięczności Polaków dla Narodu 
Meksykańskiego, za modlitwy w intencji naszej 
Ojczyzny, w Laskach Warszawskich był obcho-
dzony Rok Jubileuszowy”.
W uroczystej Mszy św. z ramienia Zakładu dla 
Niewidomych wzięły udział Siostry ze Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z 
Matką Anną Marią oraz prezes Zarządu TOnO, 
Władysław Gołąb.

08.05.      Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w 
Słupsku poinformował Towarzystwo Opieki nad 
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Ociemniałymi w Laskach, że jednej z ulic w Słup-
sku nadano nazwę Luisa Braille’a w dwusetną rocz-
nicę jego urodzin. Pomysłodawcą tej inicjatywy 
był p. Włodzimierz Leśniak, absolwent Ośrodka 
w Laskach, który zwrócił się w powyższej sprawie 
do Zarządu Koła PZN, a następnie zredagował 
stosowne pismo do Rady Miejskiej.

12.05.      odbyła się konferencja „Fundacji w nowej odsło-
nie Grupy TP w Villi Foksal” z udziałem wolon-
tariuszki, Katarzyny Wojciechowskiej. Fundacja 
po pożarze szkoły przeznaczyła na odbudowę 100 
tys. zł. Podczas spotkania prezentowany był film 
o Laskach.

12.05.      w Muzeum Biblioteki Centralnej PZN przy ul. 
Konwiktorskiej w Warszawie pan Wacław Czyżyc-
ki zorganizował spotkanie poświęcone śp. Henry-
kowi Ruszczycowi. W spotkaniu, w którym wzięli 
udział wychowankowie, przyjaciele i współpra-
cownicy p. Henryka, wykazało, jak wciąż żywą i 
bliską serc ludzkich jest postać tego niezwykłego 
człowieka.

15.05.      Święto Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w La-
skach. W 68. rocznicę śmierci Sługi Bożej Matki 
Elżbiety Róży Czackiej wspólnota Laskowska po 
modlitwie przy grobie Matki wzięła udział we 
Mszy świętej. Spotkanie w Sali Domu Dziewcząt 
poświęcone było Ludwikowi Braille’owi – twórcy 
pisma punktowego dla niewidomych. W tym roku 
przypada dwusetna rocznica jego urodzin. 
W tym dniu przypadają również imieniny Pani 
Zofii Morawskiej. Z tej okazji dzieci, młodzież i 
zebrani Goście złożyli czcigodnej Solenizantce 
serdeczne życzenia. 
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15.05.      to dzień Święta Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. Elżbiety Róży Czackiej, ale też imieni-
ny Pani Zofii Morawskiej, której 104. Urodziny 
obchodziliśmy 13 listopada 2008r. Po Mszy św. 
złożono życzenia czcigodnej Solenizantce, a dyr. 
Jerzy Misiak wręczył Medal  50-lecia Kampino-
skiego Parku Narodowego. Dalszy ciąg uroczysto-
ści miał miejsce w omu św. Stanisława. Pan Pre-
zes przypomniał o obchodzonej w tym roku 200. 
Rocznicy urodzin Ludwika Braille’a oraz o ide-
owych związkach łączących te dwie tak ważne dla 
środowiska polskich niewidomych osoby: Matkę 
Elżbietę Czacką i Ludwika Braille’a.
Następnie s. Elżbieta przedstawiła historię pol-
skiego brajla. W części artystycznej nauczycie-
le i uczniowie Szkoły Muzycznej wykonali kilka 
utworów wokalnych i instrumentalnych, a dzieci 
ze szkoły podstawowej przedstawiły scenkę pt.: 
„Sześć punktów rozwiązuje problem”.
Wieczorem młodzież i dzieci wzięły udział w na-
bożeństwie majowym przed Domem św. Teresy.

15.05.      wieczorem w byłym kinie „Palladium” odbył 
się koncert charytatywny, który zorganizowa-
ła p. Katarzyna Wojciechowska, na rzecz Działu 
Wczesnej Interwencji w Gdańsku-Sobieszewie. 
Gwiazdą koncertu był zespół „Zakopower”, które-
go lider – Sebastian Karpiel-Bułecka – rozdawał 
dzieciom autografy. Koncert prowadził Conrado 
Moreno, znany prezenter telewizyjny. Wyświe-
tlono również film o Laskach, a prezes Fundacji 
Orange, p. Jadwiga Czartoryska, przekazała na 
ręce prezesa Zarządu TOnO – Władysława Go-
łąba i s. Idy – kierowniczki Wczesnej Interwencji 
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w Gdańsku-Sobieszewie, czek na 200 tys. zł. Pani 
Prezes towarzyszył członek Rady Fundacji Oran-
ge – Dominik Lesage. Przychód z koncertu wy-
niósł 22 tys. zł. Prezes Władysław Gołąb gorąco 
podziękował Fundacji oraz głównym nabywcom 
biletów: firmom ubezpieczeniowym za ich serce i 
wrażliwość, tak potrzebne w dzisiejszym świecie.

17.05.      w Teatrze Polskim odbył się koncert charytatywny 
na rzecz Lasek z okazji Jubileuszu Izby Lekarskiej 
w Warszawie. Prezes Zarządu TOnO, dziękując 
władzom Izby za ten piękny gest, między innymi 
powiedział: „Dzieło Matki Czackiej swoimi korze-
niami sięga środowiska lekarskiego, bo to lekarz 
– doktor Bolesław Gepner, słynny okulista war-
szawski, powiedział Jej, że nie ma co liczyć na od-
zyskanie wzroku i niech raczej zajmie się polskimi 
niewidomymi, którymi nikt się nie zajmuje.”
W ramach koncertu wykonano kilkanaście najpo-
pularniejszych arii operetkowych. Solistom towa-
rzyszyła Orkiestra Zabrzańska, a całość poprowa-
dził Bogusław Kaczyński.

28.05.      zmarł w Warszawie śp. Bogusław Marian Engel-
brecht – Brat księdza Edwarda. Msza święta po-
grzebowa odbyła się w Laskach 2 czerwca, a po 
niej pogrzeb na Cmentarzu Północnym.

05.06.      przed tablicą poświęconą żołnierzom węgierskim, 
umieszczoną na domu św. Stanisława, odbyła się 
uroczystość złożenia kwiatów przez ambasadora 
Węgier. Brali w niej udział żołnierze z reprezenta-
cyjnej kompanii Wojska Polskiego, grupa dzieci z 
dyr. Krystyną Broniarz, przedstawiciele Zarządu 
TOnO oraz działacz Towarzystwa Przyjaźni Pol-
sko – Węgierskiej, p. Mieczysław Ostoja z mał-
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żonką. Podczas spotkania przy kawie prezes Za-
rządu TOnO, Władysław Gołąb, przypomniał, że 
w tym roku przypada setna rocznica urodzin nie-
widomego pianisty węgierskiego – Imré Ungara, 
który w 1932 roku, podczas Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, zdobył 
drugą nagrodę. Później wielokrotnie koncerto-
wał w Polsce. Prezes W. Gołąb wręczył panu am-
basadorowi płytę z nagraniem pianisty, Edwina 
Kowalika, niewidomego absolwenta Ośrodka w 
Laskach, laureata międzynarodowych konkursów 
pianistycznych w Bukareszcie, Warszawie i Rio de 
Janeiro. Na zakończenie wizyty goście odwiedzili 
internat dziewcząt oraz przedszkole. (Pani amba-
sadorowa z wykształcenia jest przedszkolanką)

10.06.      uroczystość Ślubowania Absolwentów.
10.06.      uroczystość wręczenia świadectw ukończenia 

szkoły w Jabłonkach. Tegoroczni absolwenci szko-
ły spotkali się o godz. 8.00 po raz ostatni w swoich 
zespołach klasowych. Uczniowie technikum zaję-
li pracownię komputerową; licealiści pracownię 
języka niemieckiego, uczniowie ZSZ pracownię 
chemii. Wielu absolwentom towarzyszyli rodzice.
Tuż przed 9.00 coraz więcej osób gromadziło się 
w holu. Uroczystość wręczenia świadectw ukoń-
czenia szkoły otworzyła dyr. Agata Kunicka-Gold-
finger. 
Witając zebranych, nauczycieli, uczniów i ich bli-
skich, zwróciła uwagę na niezwykły charakter tego 
spotkania, bo w nowych Jabłonkach jest to pierw-
sza tego typu uroczystość i pierwsi w historii szko-
ły absolwenci LO. 
Absolwent liceum – Marcin Rackiewicz otrzymał 
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Nagrodę św. Tomasza z Akwinu – Patrona Szko-
ły. Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest od 
1995 roku temu uczniowi Jabłonek, który twórczo 
podejmuje wyzwania, jakie niesie życie, wyróżnia-
jącemu się swoją postawą w społeczności szkol-
nej.
Wychowawcy klas wręczyli nagrody szkolne, dy-
plomy uznania i świadectwa ukończenia szkoły. 
W imieniu absolwentów głos zabrała Monika De-
rewońko, a odchodzących uczniów pożegnała Syl-
wia Tober - przewodnicząca samorządu.

12.06.      zakończenie roku w Przedszkolu. Z tej okazji 
dzieci wystawiły bajkę „Kot w butach”, której my-
ślą przewodnią jest przyjaźń. Na zakończenie spo-
tkania do dzieci i rodziców kilka słów powiedział 
prezes W. Gołąb i ks. prałat Kazimierz Olszewski, 
wychowawca i opiekun duchowy przedszkola-
ków.

19.06.      zakończenie roku szkolnego 2008/2009 – po 
Mszy św. o g. 8.00, w poszczególnych placówkach 
uczniowie otrzymali świadectwa i pożegnali szko-
łę na ponad dwa miesiące. 
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Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez:
s. Ida Burzyk, A. Pawełczak-Gedyk, J. i W. Gołąbów, E. Górna, 
s. Rut Wosiek.
Zdjęcia do numeru przekazali: s. Ida Burzyk, A. Pawełczak-
-Gedyk, s. Maria Krystyna Rottenberg, D. Szczepkowska,
A. Talukder, s. Rut Wosiek, M. Zając

W numerze wykorzystano równierz kartki świąteczne uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach wykonane pod 
kierunkiem B. Bykowskiej, I. Komorowskiej-Warenik, E. Tarcza-
łowskiej.
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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 2009 rok):

Cz. i H. Adamowscy, Akademia Pedegogiki Specjalnej z Warszawy,
L. Amber, M. Bajorska, M. Bawolska, ks. J. Bednarek, I. i A. Bełcho-
wie, J. Bernaś, K. Białas, E. i L. Bieda, E. Bielicka, Biblioteka Wydzia-
łu Pedegogiki i Psychologii z Lublina, I. i Z. Błażej, S. Bock-Bed-
narek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, A. Burakowski, T. Charcińska,
Z. Chmaj, Z. Chmielewska, K. Chlebek, E. Chromińska, T. Chwałek-
-Górnik, H. Ciężkiewicz, Z. Cichowlas, K. Czajkowska, ks. M. Czaj-
kowski, A. Czerpińska-Hołówka, K. Cwalina, o. S. Ćwierz, M. Dęb-
ska, B. Dobrowolski, ks. A. Drosdz, M. Dubiel, ks. M. Dwornicki,
A. Dzierżyńska, D. Ebert, ks. H. Eliasz, D. Falkowska, A. i J. Fedorowicz,
M. i E. Ferchmin, J. Fronczek, J. Gargula, M. Gawrońska, K. i A. Gle-
ma, A. Głodowska, ks. F. Głód, M. Gogołkiewicz, M. i T. Gołaszew-
scy, ks. S. Gołębiewski, B. Grabowska, J. Grella, ks. G. Gromowski,
E. Grzebyk, M. Grzymski, A. Grzywak, Z. Gutkiewicz, J. Górna, I. Ha-
chulska, D. Hanusek, ks. I. Harazin, K. Hellman, J. Hera-Asłanowicz, 
M. i W. Heydel, A. Ilski, B. i J. Jankowscy, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszew-
ska, T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jedrusik, ks. bp J. Jezierski, H. Jur-
czenko, K. Jóźwiak, A. Kamińska, W. Karpowa, B. Kendziora-Drzyzga, 
J. Klekowska, J. Knyć, W. Klonowska, J. Kłosowska, B. Kobusińska, 
ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, M. Kotowska, H. Kowińska, R. Kozak,
Z. Krawczyk, B. Kryska, Z. i K. Krzemkowskie, T. I A. Krzywaccy,
I. Kubisztal, M. Kukułka, H. Kuszell, J. Kutrzeba, M. Kwiatkowska,
W. Leśniak, C. Leśnik, W. Listkowska, B. Litwiniukowa, T. Lubaczew-
ski, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, K. Macińska, J. Manek,
ks. kard. F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, M. Ma-
ternicka, ks. J. Mazur, T. Mazowiecki, E. Medyńska, A. Mędrzak,
T. Mielęcki, S. Musiałowicz, T. Musiałowicz, M. i P. Mruk, A. Nale-
wajko, W. Narkiewicz, A. Nawrat, ks. bp A. Nossol, M. Niedziel-
ska, A. Niemczykowa, G. Niziołek, R. Nowicka, R. Nowacka-Pyrlik,
Z. Okrutniewicz, E. Olszewska, ks. J. Ornat, G. Orzeszyna, Z. Pacze-
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śna, B. Paprocka,  U. Pawlicka, R. Pawłowska, P. Pieniężny, L. Piszczek, 
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski, U. Pokojska, ks. P. Polaczek, A. Polak, 
ks. J. Popławski, A. Półtawski, M. Przewłocki, J. Putz, M. Rawicz,
A. Rejek-Lenkiewicz, M. Rembowski, W. Rodowicz, D. Rokoszew-
ska, E. Ronikier, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński,  M. Ruszkowska,
T. Sałata, H. Samsonowicz, ks. A. Santorski, A. Sękowski, Z. Siejka,
A. Skowron, D. Skowron, ks. T. Skura, K. Smoleńska, A. Stanisławska, 
J. Starck, J. Starostecki, ks. bp S. Stefanek, S. Stelmaszczyk, M. Stojow-
ska, B. Strońska, A. Styczyńska, B. Swoboda, Suore Francescane An-
celle della Croce, E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras, 
T. Szewczenko, T. Szkuta-Pochopień, Z. Szymańska, P. Ściga, E. Ślip-
ska, ks. T. Śliwowski, J. Śmiałowska, A. Święcicki, T. Stefański, Z. Tajer, 
W. Taworski, H. Tekielska, J. Titkow, A. Tkacz, Z. Trepka, ks. A. Tro-
nina, A. Truskolaski, K. Turska-Wdowiak, E. Ulikowska-Janecka,
E. Unger, K. i A. Wajda, D. Walendowski, M. Wąsowska, E. Wężyk,
E. Więckowska, J. Więckowski, B. Winsch-Stawska, B. i J. Wojnowscy, 
M. Wrzosek, K. Wrońska, J. Zajnoczko, J. I A. Zakrzewscy, S. Zaniew-
ska, B. Zdzienicki, J. Zięckowska, ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiński,
Cz. Żyhoniuk, K. Żyznowska, A. Żuławska-Umeda 

Serdeczne Bóg zapłać
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