
LASKI
PISMO REHABILITACYJNO-SPOŁECZNE

Z ŻYCIA DZIEŁA
MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI
LASKI

ROK XV, Nr 5 (91) 2009



Wydawca:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Prezes Zarządu: tel. 022 752 30 70
Centrala: tel. 022 752 30 00
fax: 022 752 30 09
Redakcja:
Sekretariat: 022 752 32 89
Dział Tyflologiczny: 022 752 32 87

Konto:
PKO BP SA II O/Warszawa 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
(czasopismo „Laski”)

Redaktor: Józef Placha
Sekretarz redakcji: Anna Pawełczak-Gedyk

Korekta:
Justyna Gołąb

Skład i łamanie:
Aleksandra Moraczewska

Okładka:
Wykorzystano motyw kaplicy w Laskach: wyk. Jan Placha
oraz budynek „Domu Nadziei” i wnętrze kaplicy Zakładu
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żułowie

Drukarnia:
Zakład dla Niewidomych w Laskach
Warsztaty Szkolenia i Rehabilitacji Zawodowej
05-080 Izabelin, ul. Brzozowa 75, tel./fax 022 752 23 26

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów
oraz skracania przekazanych materiałów.



3

OD REDAKCJI
Józef Placha – Uczyć się współpracy  7

LIST
Władysław Gołąb – Jesienne refleksje  13

70. LECIE ŻUŁOWA
I. Część wstępna
Józef Placha – Wprowadzenie   16
II. Część liturgiczna
Abp Józef Życiński – Słowa powitania Gospodarza
Archidiecezji Lubelskiej  20
Kardynał Józef Glemp – Spojrzeć oczami Ducha – homilia   22
Matka Anna Maria Sikorska FSK – Podziękowanie   27
III. Część oficjalna i artystyczna
Prezes Władysław Gołąb – Słowa powitania Gospodarza
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi   28
Ks. Andrzej Gałka – Dzieje „Domu Nadziei”  33
Kardynał Józef Glemp – Wydobyte z troski o dobro społeczne  43
Bp Bronisław Dembowski – „Laskowy orzeszek”  44
Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska – Wręczenie medalu  46
IV. Część końcowa
Józef Placha – Rowerem do nieba  50

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
I. Część liturgiczna
Abp Kazimierz Nycz – Laski znakiem tożsamości
religijnej i kulturowej – homilia  57
II. Część oficjalna
Prezes Władysław Gołąb – Słowa powitań i podziękowań  63
Marszałek Bronisław Komorowski – Świat idzie ku dobremu  68
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
– Niemożliwe stało się możliwe  69

SPIS TREŚCI



4

WAŻNA ROCZNICA
Władysław Gołąb – Szedł przez życie dobrze czyniąc  71

SESJA PEDAGOGICZNA OŚRODKA
Ks. Janusz Strojny – W pedagogicznej służbie Bogu i bliźniemu  77
Ks. Janusz Strojny – Dzieło Lasek w charyzmacie
Matki Elżbiety Czackiej  84

Z WARSZTATU TEOLOGA
Ks. Alfons Józef Skowronek – Destrukcyjne i terapeutyczne
aspekty ludzkiego strachu  99

Z WARSZTATU PSYCHOLOGA
Małgorzta Kwiatek – O terapeutycznej wartości spotkania
w kontakcie z dzieckiem niewidomym  109

JUBILEUSZE PRZYJACIÓŁ LASEK
Władysław Gołąb – Ksiądz Marian Dwornicki
– Sześćdziesięciolecie kapłaństwa  122
Józef Placha – Dwie rocznice księdza Janusza Tarnowskiego  128
Abp Kazimierz Nycz – „Niech Bóg będzie uwielbiony”  129
Józef Placha – Mój Mistrz i Przyjaciel  130
Bogusław Śliwerski – Ukochanemu „Korczakowi w sutannie”  132

BEZ AUREOLI
Ks. Zygmunt Podlejski – Janusz Korczak (1879-1942)  134

ZE WSPOMNIEŃ
Czesław Juźwik – Co zawdzięczam Laskom  139

MŁODZIEŻ Z LASEK U PRZYJACIÓŁ
Moje Wilno  142

ECHO WAKACYJNYCH WYJAZDÓW
s. Irmina Landowska FSK, s. Bogusława Rompel FSK
– Turnus Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie  150
– Pielgrzymka do Rzymu i Asyżu  156



5

WCZESNA INTERWENCJA W SOBIESZEWIE
Anna Kobylańska – Sala Doświadczania Świata
jako miejsce terapii i zabawy  160

W 70. ROCZNICĘ WRZEŚNIA
Uczniowie klasy II Technikum (oprac.) – O projekcie
„Laski 70 lat temu i dziś”  164

DZIAŁ ABSOLWENTÓW
Krystyna Konieczna – Spotkania Absolwentów w roku 2009  168

ODESZŁA DO PANA
s. Rut Wosiek FSK – Śp. Siostra Zyta  174

INNE WYDARZENIA  179



6



7

Józef Placha

Uczyć się współpracy

Bieżący numer „Lasek” oddajemy do rąk Czytelników w okre-
sie, gdy bardziej myślimy już o zimie niż o wakacjach. Nie-

mniej, chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę, która szczegól-
nie jaskrawo pojawiła się w mojej świadomości w czasie letniego 
wypoczynku. Chodzi o potrzebę, a nawet konieczność uczenia 
się współpracy z innymi. Umiejętność tę można określić inaczej, 
jako wzajemne świadczenie sobie usług, a nawet prześciganie się
w nich. Tym cechują się zwykle takie społeczności jak dobrze funk-
cjonująca szkoła, internat, zakłady pracy oraz różne wspólnoty 
formacyjne. Z całą pewnością powinna nią być dobrze funkcjo-
nująca rodzina. 

Współpraca z innymi jest jedną z najtrudniejszych lekcji, której 
uczymy się przez całe życie. Ośmielam się nawet sformułować 
tezę, że – paradoksalnie – udanej lekcji w tym zakresie zwykle 
towarzyszą różnego rodzaju trudności, zaś nieudaną staje się 
ona wówczas, gdy wszystko idzie zbyt gładko i bezproblemowo 
– rzeczywistość taka jak gdyby „usypia” nas i jeżeli nie powoduje 
stagnacji, to wyzwala czasem destrukcyjne postawy rywalizacji
i zatroskania jedynie o własny stan posiadania.

Ostatnie wakacje spędziłem w Dębkach nad morzem – razem 
z żoną i najstarszym wnukiem. Pewnego razu zaprojektowaliśmy 
sobie spływ kajakowy na niegroźnej stosunkowo rzece Piaśnicy. 
Wystartowaliśmy w Żarnowcu, a zakończyliśmy rejs u samego

OD  REDAKCJI
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ujścia w morze. Wchodząc do kajaka, nie przypuszczaliśmy, że ta 
raczej bezpieczna rzeka sprawi nam tyle różnych niespodzianek. 
Inna sprawa, że byliśmy bez uprzedniej zaprawy i po dłuższej prze-
rwie, a razem ze Stasiem nie wiosłowałem nigdy. Dlatego od samego 
początku pojawiły się trudności. Po kilku zakolach wylądowaliśmy 
w gęstym sitowiu, a później na niebezpiecznym konarze drzewa. Za-
uważyłem po chwili, że Staś niezbyt był zadowolony z mojego stero-
wania, dając temu wyraz całkowitym wyłączeniem się ze współpra-
cy ze mną. Kilka razy próbowałem zwrócić uwagę, by jednak mimo 
wszystko współpracował i synchronizował swoje ruchy z moimi, co 
dałoby większą sterowność, która przy wspólnym wysiłku zapew-
ne pozwoliłaby uniknąć spychania nas przy każdym zakolu przez 
prąd rzeki na przeciwległy brzeg. Nic to jednak nie dało. Nadal było 
nam trudno utrzymać się w osi rzeki. Aż nastąpiła chwila, która 
radykalnie zmieniła charakter naszej współpracy. Sprawił to wy-
łaniający się przed nami tuż nad powierzchnią wody, wrośnięty
w brzeg i obejmujący swym zasięgiem także drugi brzeg, gruby konar 
drzewa. W żadnym razie nie udałoby się nam pod nim przepłynąć. 
Zdecydowaliśmy, że Staś przy konarze wysiądzie z kajaka i w trak-
cie przesuwania się z prądem rzeki, wskoczy ponownie do niego już 
po drugiej stronie przeszkody. Tak też zrobił, natomiast mnie się nie 
udało wykonać podobnego ruchu i wylądowałem w ubraniu, z dwo-
ma dwudziestozłotowymi banknotami i telefonem komórkowym,
w wodzie – bardzo głębokiej w tym miejscu. Po chwili na powierzch-
ni wody ukazał się więc cały mój „majątek”, a ja, zmagając się
z wodą, usiłowałem na nowo wejść do kajaka już po drugiej stronie 
przeszkody – co nie było takie proste. Na twarzy Stasia zobaczyłem 
przestrach. Mnie również nie było zbyt wesoło. W końcu, uczepiw-
szy się wystającej gałęzi, powoli wpełznąłem do środka i mogliśmy 
popłynąć dalej – obydwaj zmoczeni do ostatniej nitki. 

 Od momentu wspólnego zmagania się z żywiołem nie było 
już żadnego narzekania. Postawa Stasia – godna uznania, także 
podczas mojego „gramolenia się” w wodzie. Zaczął bardzo aktyw-
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nie pomagać mi, abyśmy mogli kontynuować rejs. Razem ze mną 
synchronicznie wiosłował tak, że wspólnymi siłami udało nam się 
całkowicie zapanować nad łodzią. Usłyszałem nawet jego radosny 
okrzyk: „chyba złapałem właściwy rytm i wiem już, na czym cała 
sprawa polega!” W tym momencie przypomniałem sobie, na jego 
przykładzie, często spotykane u dzieci, radosne: „acha feeling” –
w momencie, gdy odkryją mechanizmy jakiejś umiejętności i prak-
tycznie potrafią je wcielić w życie. Do końca trasy mieliśmy już samą 
tylko radość z wyprawy i mimo kolejnych niespodzianek i zawiro-
wań, udawało się nam za każdym razem wyprowadzać nasz kajak 
do osi rzeki, bez obijania się z brzegu o brzeg. Mieliśmy również 
czas na podziwianie przeróżnych gatunków ptaków, roślin i całego
przebogatego świata przyrody Nadmorskiego Parku Narodowego.

Oby ten mój drobny, wakacyjny epizod był inspiracją do 
twórczego wysiłku nad uczeniem się współpracy z innymi. Nie-
koniecznie tylko w szczególnych sytuacjach pożaru, powodzi czy
w innych, nieprzychylnych wydarzeniach losowych, lecz byśmy 
byli gotowi do niej także na co dzień.

W Laskach od blisko 80 lat taki codzienny trud o właściwy 
kształt współpracy z innymi podejmuje Pani Zofia Morawska, 
która 13 listopada ukończyła 105 lat. Z tej okazji życzymy naszej 
kochanej Jubilatce, aby ów wieloletni trud, włożony w niełatwe 
czasem zmagania o dobro Dzieła Lasek, wciąż owocował. Zma-
gania te, świadczące o głębokim zaangażowaniu w sprawy niewi-
domych, niejednokrotnie bolały, ale również były i są nadal po-
wiązane z radością wzrostu i wzajemnego umacniania się w służ-
bie na rzecz Dobrej Sprawy.

Obyśmy jeszcze przez kolejne lata mogli cieszyć się Pani obec-
nością w Laskach, podziwiając niezwykłą otwartość na to, co 
dzieje się nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także w „szerokim 
świecie”.
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Pani Zofia Morawska i lektorzy: Andrzej Przewłocki (w środku)
i Józef Placha (z lewej)

Pani Zofia Morawska (w środku), Rosa Leggemann (z prawej)
i Jolanta Bergson (z lewej)
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Codzienna troska o poszerzanie horyzontów przez systema-
tyczną lekturę, oraz wręcz „dziecięca” ciekawość wszystkiego, naj-
wymowniej świadczą o tym, iż głód nieustającego rozwoju czyni 
Panią wciąż młodą, do tego stopnia, że niejedna młodsza wiekiem 
osoba, której wydaje się czasem, iż już wszystko wie, mogłaby na-
uczyć się pokory – a także determinacji w zakresie uczenia się do-
brze rozumianej współpracy z innymi.

 Taka postawa może być również dla nas zachętą, by na drodze 
nieustającego rozwoju nigdy nie ustawać.

 Mówiąc o potrzebie współpracy z innymi, dobrze byłoby przy-
wołać w tym miejscu także jubileusz związany ze spółdzielnią 
„Nowa Praca Niewidomych”.

Pan Kazimierz Lemańczyk w rozmowie z księdzem biskupem 
Bronisławem Dembowskim
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 Jest to również środowisko, w którym pięknie realizowana 
jest idea współpracy osób widzących z niewidomymi, co sprawia, 
że mimo różnych perypetii na rynku pracy, spółdzielnia ta wciąż 
funkcjonuje i ma się zupełnie nieźle.

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 60-lecia ist-
nienia „Cepelii” – w ramach której „Nowa Praca Niewidomych” 
realizuje swoje zadania – pragniemy przekazać na ręce prezesa 
Kazimierza Lemańczyka wyrazy najwyższego uznania i życzenia, 
aby Jego zespół pracowniczy nadal kierował się nie tylko rachun-
kiem ekonomicznym, ale sprzyjał również dobrze rozumianej 
współpracy.

 Dziękujemy Spółdzielni za nieustającą gotowość do współ-
działania także z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi. Oso-
by głęboko zaangażowane na jednym i drugim froncie działania 
są tego najlepszym przykładem.

 Niech kolejne lata działalności „Nowej Pracy Niewidomych” 
będą kontynuacją zasianych w Laskach ideałów. Oby prowadziły 
one do jeszcze lepszej współpracy z innymi. 
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LIST

Władysław Gołąb

Jesienne refleksje

Rok 2009 obfituje w okrągłe jubileusze. Pisałem o tym
w poprzednich listach: dwusetna rocznica urodzin Ludwi-

ka Braille’a, sześć rocznic światowej sławy kompozytorów, dwu-
setna rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, i wreszcie nasze, 
rodzinne rocznice: 70-lecie Domu Niewidomych Kobiet w Żu-
łowie, 30-lecie śmierci Stefanii Skibówny, 20-lecie śmierci An-
drzeja Adamczyka i 10-lecie śmierci Andrzeja Czartoryskiego.

Jest znane powiedzenie: „Naród, który nie zna swojej prze-
szłości, przestaje istnieć”. Podobnie rzecz się ma z przeszłością 
każdego dzieła, u którego fundamentów legła jakaś wielka idea. 
Takim dziełem jest niewątpliwie Dzieło Matki Czackiej. Dlatego 
trzeba pamiętać o przeszłości, aby czerpać z niej soki twórcze 
dla budowy nowej fascynującej teraźniejszości. 

Siedemdziesięciolecie Żułowa zostało omówione w odrębnej 
pozycji obecnego numeru „Lasek”. Dodam jedynie, że wspól-
nota żułowska tętni szczególnym wewnętrznym życiem. Można 
w nim znaleźć radość płynącą ze zjednoczenia z Chrystusem. 
Dobrze byłoby, gdyby podobną radością tętniło życie we wszyst-
kich domach skupiających niewidomych. 

Z tego miejsca gorąco dziękuję tym wszystkim mieszkań-
com i pracownikom Żułowa, którzy tę atmosferę tworzą i pie-
lęgnują.

Dwudziestolecie śmierci Dyrektora Andrzeja Adamczyka 
znajdzie szerokie omówienie na łamach następnego numeru 
„Lasek”. Zatem tylko dodam to, co usłyszałem z Jego ust, gdy 
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dowiedział się, że choruje na nowotwór złośliwy. „ Sługą nieuży-
tecznym jestem” – powiedział za świętym Łukaszem. Tę piękną 
pokorną postawę zachował aż do śmierci, a zmarł w dzień Chry-
stusa Króla, aby od Niego otrzymać zapłatę.

Trzydzieści lat temu, w dniu 25 maja 1979 roku, zmarła
w Laskach Stefania Skibówna, niewidoma nauczycielka, artystka, 
a przede wszystkim niewiasta gorącego serca. Urodziła się 11 paź-
dziernika 1924 roku – w rodzinie inteligenckiej. Do Lasek przy-
wiózł ją ojciec, gdy jeszcze nie miała trzech lat (29 września 1927 
roku). Matka już nie żyła. Stefcia była dzieckiem inteligentnym
o szczególnym uroku osobistym. Kiedyś oglądaliśmy fotografię,
na której ojciec Władysław Korniłowicz trzyma na ręku może czte-
roletnią Stefcię, roześmianą, przytulającą się do tego obcego dla 
niej człowieka. Ojciec Korniłowicz rzadko zajmował się dziećmi.

Stefania z Lasek wyszła po ukończeniu szkoły powszechnej, 
w czerwcu 1938 roku, aby podjąć naukę w szkole z widzącymi 
dziećmi. W roku 1945 przyjechała do Łodzi, aby razem z Edwi-
nem Kowalikiem podjąć studia w tamtejszym konserwatorium, 
przedtem zdając maturę w liceum humanistycznym.

Stefcię Skibównę – tak ją nazywaliśmy – poznałem w Łodzi. 
Była osobą o niezwykłych zdolnościach, znała język francuski
i niemiecki, a przede wszystkim odnosiła sukcesy – jako pianist-
ka. Dyplom w klasie prof. Marii Wiłkomirskiej uzyskała w 1953 
roku. Jednak działalności wirtuozowskiej nie podjęła. Na prze-
szkodzie stanęła jej konstrukcja nerwowo-psychiczna. Zbyt wie-
le kosztował ją każdy występ publiczny. Wróciła do Lasek, aby 
całkowicie poświęcić się pracy pedagogicznej. Kochała szczegól-
nie dzieci zdolne muzycznie. Potrafiła o nie walczyć. Pamiętam, 
jak domagała się zwolnienia Artura Osiewacza, dzisiaj wirtuoza 
gry organowej w Niemczech, z obowiązkowych zajęć ręcznych. 
Mówiła do mnie: „Ja nie pozwolę zniszczyć tego dziecka dla ja-
kichś głupich obowiązkowych programów. On musi grać i żad-
ne prace ręczne nie są mu potrzebne”. 
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Skibówna nie wierzyła, że może tak szybko umrzeć. W chwi-
li śmierci miała 54 lata. Miała ogromne plany artystyczne w La-
skach. Niestety, Opatrzność Boża zadecydowała inaczej.

I wreszcie dziesiąta rocznica śmierci dyrektora Andrzeja 
Czartoryskiego. Fragmenty moich wspomnień, napisanych po 
Jego śmierci, zamieszczamy w obecnym numerze „Lasek”. Chcę 
jeszcze dodać, że wciąż mi brak tego do gruntu uczciwego i lo-
jalnego człowieka. Dzięki Czartoryskiemu udało się uniknąć 
wielu błędów i podjąć wiele koniecznych działań. 

Znane jest powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale 
równocześnie trzeba stwierdzić, że nie da się w pełni zastąpić 
człowieka, który odszedł na zawsze. 

Pragnę, aby w tym szczególnym roku jubileuszy pamiętać
o Zmarłych, którzy poświęcili swe życie Dziełu Matki Czackiej.    
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70.  LECIE  ŻUŁOWA

Józef Placha

Wprowadzenie

Siedemdziesięciolecie placówki Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi było dla mnie doskonałą okazją, aby spełnić 

obietnicę złożoną swego czasu siostrze Felixie Bunikowskiej. 
Podczas mojego pobytu kilka lat temu w Żułowie podziwiałem 
wiele wspaniałych dokonań, które powstały pod Jej kierownic-
twem. Obiecałem wówczas, że znajdzie to swoje odbicie na ła-

I. Część wstępna

Siostra Felixa Bunikowska z prezesem Nowojorskiego Komitetu 
Pomocy Niewidomym w Polsce Stanisławem Świderskim oraz 
jego małżonką Danutą
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mach czasopisma „Laski”. Znalazło to również uznanie wśród 
władz lokalnych: gminnych i wojewódzkich, w dowód czego 
siostra Felixa w 2006 roku została odznaczona medalem Woje-
wody Lubelskiego za całokształt działalności na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

W 2008 roku na stanowisku dyrektora Zakładu w Żułowie 
siostrę Felixę zastąpiła siostra Pia – Ewa Gumińska (poniżej, na 
zdjęciu), która kontynuuje wcześniejsze dokonania.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza święta, której prze-
wodniczył ksiądz prymas kardynał Józef Glemp w koncele-
brze z księdzem biskupem Bronisławem Dembowskim oraz 
do pewnego momentu z księdzem arcybiskupem Józefem Ży-
cińskim, który po przywitaniu – jako Gospodarz archidiecezji 
– oraz po homilii Księdza Prymasa, musiał wyjechać do Lu-
blina. W koncelebrze wzięło również udział blisko 30 księży, 



18

zaprzyjaźnionych z naszą placówką. Słowo Księdza Arcybi-
skupa oraz homilię Księdza Prymasa zamieszczamy poniżej. 
Niestety nie udało nam się autoryzować obydwu tekstów, jak 
również wspomnień księdza biskupa Bronisława Dembow-
skiego. Podczas liturgii pięknie śpiewał chór żułowski „Sło-
neczny Krąg”. Po Mszy świętej słowa podziękowań przekazała 
Matka Anna Maria Sikorska, wręczając Księdzu Prymasowi
drobne upominki.

Po Mszy świętej wszyscy udali się pod olbrzymi namiot roz-
łożony opodal, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Na wstę-
pie prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Władysław 
Gołąb przywitał Gości – na czele z Księdzem Prymasem, księ-
dzem biskupem Bronisławem oraz liczną grupą księży. Specjal-
ne powitanie skierował do Wojewody Lubelskiego – Genowefy 
Tokarskiej, która spośród wielu otrzymanych na ten dzień za-
proszeń, wybrała udział w uroczystościach związanych z jubile-
uszem Żułowa. Gorące brawa powitań odebrali przedstawiciele 
władz samorządowych Kraśniczyna, Krasnegostawu i Chełma: 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. Wiesław 
Brodowski, starosta – p. Janusz Szpak i burmistrz – p. Andrzej 
Jakubiec oraz wójt p. Jan Chorągiewicz. Wśród Gości była rów-
nież obecna prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Nie-
widomych – pani Anna Woźniak-Szymańska oraz prezes Okrę-
gu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych – p. Marian 
Ostojewski. Szczególnie ciepło zostali przywitani przedstawicie-
le Spółdzielni z Lublina, której założycielem był Modest Sękow-
ski, nazwany przez pana prezesa Władysława Gołąba: „Ojcem 
Żułowa”. Obecność dwóch synów pana Modesta Sękowskiego: 
Andrzeja i Tomasza, zaznaczyła niemal rodzinne więzi między 
wszystkimi zgromadzonymi, którzy dawniej i obecnie okazywa-
li, i nadal okazują, swoje przywiązanie, serce i życzliwość żułow-
skiemu „Domowi Nadziei” – bo taką nazwę ma Dom Pomocy 
Społecznej dla Niewidomych Kobiet. Pan Prezes przypomniał 
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również wkład prezesa spółdzielni „Nowa Praca Niewido-
mych” – Kazimierza Lemańczyka oraz Nowojorskiego Komi-
tetu Pomocy Niewidomym w Polsce, kierowanego przez pana
Stanisława Świderskiego wraz z nieżyjącą już żoną Danutą.

Część historyczną wypełniła obszerna informacja przekazana 
przez księdza dr. Andrzeja Gałkę, którą również zamieszczamy
w niniejszym materiale.

Z ogromnym entuzjazmem przyjęto część artystyczną, przy-
gotowaną przez Panie z „Domu Nadziei”. Osnową były wspomnie-
nia pani Heleny Żak, pamiętającej najdawniejsze dzieje Żułowa.

Następnie zabierali głos zaproszeni Goście, a na ręce dyrek-
tor Domu – siostry Pii – Wojewoda Lubelski, pani Genowefa 
Tokarska przekazała medal i dyplom za „zapewnienie atmosfery 
ciepła i miłości, profesjonalną opiekę i oddaną pracę na rzecz 
osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, a przede 
wszystkim życzliwość i zrozumienie”.

Po długim maratonie wspomnień udaliśmy się do głównego 
budynku, gdzie czekały już na nas obficie zastawione stoły. Była 
to również doskonała okazja do nawiązania osobistych kontak-
tów i ciekawych rozmów.
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Abp Józef Życiński

Słowa powitania
Gospodarza Archidiecezji Lubelskiej

Serdecznie witam wszystkich, którzy gromadzą się, aby dzię-
kować Bogu za oddziaływanie sióstr Franciszkanek Służeb-

nic Krzyża. Wasza obecność jest pięknym znakiem solidarności 
z codzienną, szarą posługą sióstr. 

W szczególny sposób słowa serdecznych powitań i gorącej 
wdzięczności kieruję do księdza Prymasa. Odczytujemy Jego 
obecność, jako wyraz wierności tej tradycji, którą reprezento-
wał ksiądz kardynał Wyszyński w swoich lubelskich czasach,
w okresie wojny. Jednemu ze znajomych księży zwierzał się, 
że gdy przyjeżdżający czasem arystokraci zirytowali go swo-
imi problemami, które były wyrazem braku realizmu w czasie 
wojny i po wojnie, wtedy dla znalezienia spokoju duszy jechał 
do Lasek i szukał oddziaływania tych wartości, które wpro-
wadzają w inny świat. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że 
ksiądz Prymas tę postawę kontynuuje, bez względu na irytację, 
bez względu na spotkania arystokratyczne, czy quasi arysto-
kratyczne, dziękujemy za obecność podczas duszpasterskich 
wykładów akademickich inauguracji na KUL-u, za więź z Żu-
łowem, która sprawia, że dzisiejsza wizyta nie jest pierwszą. 
Bóg zapłać, a my modlitwą obejmujemy to wszystko, co ksiądz 
Prymas wnosi w swoim utrudzeniu i w swojej służbie Kościo-
łowi. 

Słowa więzi kieruję także do księdza biskupa Bronisława. 
Jestem Mu wdzięczny, choćby za udział w ostatnich duszpaster-

II. Część liturgiczna
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skich wykładach akademickich, gdzie swoim wykładem, swoim 
poczuciem realizmu i otwarciem na nowe formy działania Du-
cha Świętego we współczesnej kulturze, zafascynował słuchaczy 
i sprowokował tyle pełnych zainteresowania komentarzy. Bóg 
zapłać za tę życzliwość i obecność. 

Słowa serdecznej więzi kieruję do wszystkich kapłanów na 
czele z tym, który pierwszy tutaj kładł fundamenty. Cieszę się, 
że tyle sióstr przybyło i jest z nami, a wśród nich także siostry
z Indii (w tym miejscu Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do sióstr
w języku angielskim – przyp. redakcji)…. Bóg zapłać za wszyst-
ko co wnosicie. Cieszę się, że jest także grono świeckich repre-
zentujących różne środowiska – Bogu wiadome – więc nie będę 
ich wymieniał. Jest liczne i chyba odczytuje właściwe przesłanie 
charyzmatu Matki Założycielki. Charyzmat ten sprawił, że wte-
dy, kiedy utraciła wzrok, nie dała się ogarnąć zniechęceniu, roz-
paczy, ale jej reakcją było poszukiwanie nowych form oddziały-
wania zarówno przez duchowość Zgromadzenia, które założyła, 
jak i przez szukanie polskiej wersji alfabetu Braille’a dla niewi-
domych. To jest właśnie chrześcijańska odpowiedź, której udzie-
lały siostry przybywające do Zgromadzenia w pierwszych latach 
jego istnienia. Przychodząc ze środowiska konwertytek, albo
z rodzin arystokratycznych, brały ścierkę, szorowały podłogę. 
W latach trzydziestych było to szokiem dla środowisk dobrze 
urodzonych. To było czytelnym znakiem waszego oddziaływa-
nia. Bóg zapłać za ten znak. 
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Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski

Spojrzeć oczami Ducha
homilia

Drodzy, czcigodni kapłani, wielebna Matko i wszystkie sio-
stry Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzy-

ża, panie Prezesie, szanowne panie chórzystki, wszyscy, którzy 
wspomagacie ten zakład, który czyni tyle dobrego, umiłowani 
siostry i bracia. 

Nasza uroczysta modlitwa, którą dzisiaj zanosimy do Pana 
Boga, tak jak każda modlitwa, a szczególnie Eucharystia, zawie-
ra dwa momenty, które są bardzo nam bliskie: prośbę do Pana 
Boga i dziękczynienie. Dzisiaj kładziemy większy nacisk na 
dziękczynienie, aby za ten okres siedemdziesięciu lat, w którym 
tutaj pracują jako Służebnice Krzyża dla opieki nad tymi, którzy 
pomocy potrzebują – ociemniałymi, niepełnosprawnymi; żeby 
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podziękować Bogu za ten wielki dar, jaki otrzymujemy w tym 
miejscu. Ale zastanawiamy się, jak Panu Bogu dziękować? Samo 
słowo „dziękuję” używane jest bardzo często: na ulicy, w tram-
waju, przy każdej okoliczności nauczyliśmy się być grzeczni.

Dziękuję, ale co za tym słowem się kryje? Nam trudno nawet 
znaleźć takie słowa, które wyrażałyby ten stan duszy, która chce 
wyrazić wdzięczność. No właśnie, wdzięczność. To jest jakiś stan 
duszy, uczucia serca, który chcemy skierować do kogoś, kto nam 
uczynił dobrze i to w różnych formach. To bardzo głęboko tkwi 
w człowieku, jakieś uznanie, wyrażenie chwały czy pochwały dla 
kogoś, kto jest bliski. I to nie tylko odnosi się do ludzi, bo nawet 
potrafimy do zwierzątek być wdzięczni. Czy piesek, który nas 
posłucha, czy kotek okazujący przywiązanie, czy koń, kiedy na 
przykład przy zawodach jeździeckich pokona dobrze przeszko-
dy, właściciel dziękuje mu, nagradza. Więc jest ta wdzięczność  
wpisana w naszą naturę. Człowiek w stosunku do człowieka bar-
dzo często używa różnych form takiego podziękowania. Czasem 
są to nagrody, innym razem medale, a także inne odznaczenia. 
Właśnie jako znaki wdzięczności. Czy są one zawsze szczere, czy 
nieszczere – trudno powiedzieć – w każdym razie takie formy 
wdzięczności stosujemy w naszym życiu społecznym. Ale gdy 
chodzi o podziękowanie Panu Bogu, to jesteśmy trochę bezradni, 
jeśli sobie zdajemy sprawę, jakie dobrodziejstwa daje nam Bóg, 
a przy tym odczuwamy naszą słabość; jak tu Panu Bogu dzięko-
wać. Nie wszyscy są skłonni do dziękowania, bo niektórzy Pana 
Boga ze swego życia oddalają. Więc pozostają ci, którzy  napraw-
dę chcą Panu Bogu wyrazić swój zachwyt, swój podziw i chwałę. 

Różnie to było w przeszłości. Wiemy z Biblii, jak starano się 
dziękować Bogu przez złożone ofiary. Przyprowadzano cielce, 
woły bito i ofiary całopalne składano. To kosztowało coś ludzi. 
Sami właściwie nie umiemy dziękować Bogu, gdyby nie sam 
Bóg, który nam pomaga dziękować. I ta pomoc w dziękowaniu 
przychodzi przede wszystkim przez Jezusa Chrystusa. Zagląda-
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my do Pisma Świętego i tam jest dużo pouczenia o tym, jak na-
leży dziękować. 

Słyszeliśmy dzisiaj u Proroka Izajasza, jak Bóg ceni naród, 
który jest wierny, któremu Pan Bóg może ufać, bo Go nie zawie-
dzie. To są te pierwsze elementy, które wzrastają, żeby z czasem 
coraz bardziej Panu Bogu okazać wdzięczność. A święty Paweł
w dzisiaj przeczytanym liście mówi, że wy wszystko macie, 
wszystkie łaski Bóg wam daje, dlatego też oczekujecie Jego przyj-
ścia, ale musicie być mocni i trwać w tym, co jest Boże. Chrystus 
w Ewangelii też nas poucza o tym, jak powinniśmy być blisko 
Pana Boga, bo Bóg objawia się prostym ludziom, niekoniecznie 
filozofom, nie tylko tym, którzy myślą dużo o sobie, tylko lu-
dziom cichym. Mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”, bo uzyska-
cie pomoc, pokrzepienie. To jest podstawa do tego, że wyrażamy 
naszą wdzięczność Panu Bogu. 

Warto sobie motywy dziękczynienia Bogu przypomnieć: 
najpierw za to, że jesteśmy, że żyjemy, że stworzeni jesteśmy i że 
Bóg pozwolił siebie poznać. Czyli wchodzimy w ten wielki krąg 
wyróżnionego stworzenia, które poznaje Pana Boga i wie, że ten 
Pan Bóg woła z powrotem do siebie. To jest ta wielkość, do któ-
rej człowiek zostaje powołany i stąd też wdzięczność ta rośnie. 
Ale dalej jeszcze: my możemy wychowywać się ku doskonałości, 
a więc zbliżać się do tego, by być nazwanymi dziećmi Bożymi,
a jak dziecko Boże, to już prawo do dziedziczenia, to już prawo 
do wstąpienia do nieba, oczywiście po przejściu odpowiedniej 
drogi. Ale to jeszcze nie wszystko. Dziękujemy przede wszyst-
kim za Jezusa Chrystusa, że On Go nam dał i za Jego Matkę, któ-
ra jest dla nas także Matką. Dziękujemy za Kościół cały, bo przez 
Kościół my możemy przyjmować wielkie dary Boże. Nieustanie 
płynąca rzeka, ciągle te dary Boże przychodzą poprzez Kościół: 
przez słuchanie Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, mówie-
nie o Słowie Bożym i Sakramenty święte. Każdy sakrament jest 
tym miejscem, w którym buduje się Kościół. W sposób szcze-
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gólny Eucharystia, która ze swej natury jest dziękczynieniem, 
bo to Chrystus staje się w Eucharystii tym samym, który był
w Wieczerniku, który zmartwychwstał, w niebo wstąpił. On jest 
z nami i On dopiero składa  to dziękczynienie. My się dołącza-
my do dziękczynienia Jezusa Chrystusa. I każdy kapłan, bo jego 
słowa, jego gesty stają się gestami, słowami Jezusa Chrystusa. To 
jest to prawdziwe dziękczynienie, które możemy Bogu złożyć za 
to wszystko, co otrzymujemy. 

Co my otrzymujemy? Chcemy to wyszczególnić, zwłaszcza 
gdy jest okres jakiegoś jubileuszu, jakaś rocznica, gdzie przypo-
minamy sobie czas danych łask i czasy nieraz trudne. I właśnie, 
czy my umiemy Panu Bogu dziękować za trudy, za cierpienia, 
za chwile przykre i bolesne? Bo i takich doświadczamy. Pan Bóg 
nas wychowuje, czasem więc karci, albo pozwala skarcić i tutaj 
jest ten moment, także bardzo ważny, żeby umieć zrozumieć 
Boga, który ciągle nas kocha i który chce dla nas dobra. Ktoś 
powie: no dobrze, ale górnicy, którzy w kopalni zostali zatruci 
gazem i popaleni – przecież byli niewinni. I jak tutaj dzięko-
wać Panu Bogu? My prosimy Pana Boga, żeby cofnął kary, żeby 
cofnął nieszczęścia. Tylko, że to nie jest sprawa taka prosta. 
Bóg nie jest ochroniarzem, urzędnikiem z ochrony. Owszem, 
daje Anioła Stróża, ale On powiedział: „Czyńcie sobie ziemię 
poddaną”, czyli organizujcie tak, żeby wszystko było według 
myśli Bożej. Jeżeli coś zaniedbacie, to przychodzi potem klę-
ska i tutaj my dobrze nie umiemy tej tajemnicy odczytać, jaka 
zawarta jest w wielu nieszczęściach. Czasem chce Bóg nawró-
cenia, czasem chce upomnieć, a czasem wykazać zaniedbania 
ludzkie, które są niewystarczające, żeby być współgospoda-
rzem tej ziemi razem z Bogiem i czynić sobie ziemię podda-
ną, ale według wskazań, według myśli Pana Boga. Tak więc 
tutaj musimy się odwołać do Opatrzności Bożej, której decyzji 
i wyroków nie potrafimy od razu odczytać. One przychodzą 
kiedyś, później, bo Bóg zawsze chce naszego zbawienia, nawet 
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gdy trochę nas ukarze, gdy przeżyjemy cierpienie czy ból, to 
wszystko także jest jak gdyby spojrzeniem na Pana Boga do-
brego, który jest ciągle kochający, bo chce nas wziąć do swoich
przybytków. 

Gdy zbliżamy się coraz bardziej do konkretów życia, to my-
ślimy o siedemdziesięcioleciu Żułowa i pracy Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża, które czynią wiele dobrego, ale tak-
że nie brak w tym okresie chwil trudnych i bolesnych. Przede 
wszystkim jednak są chwile radosne, kiedy Bóg daje dużo siły 
do tego, żeby czynić dobrze i zbliżać się do Jego dobroci. A więc 
dziękujemy za Matkę Czacką, dziękujemy za te sługi Boże, które 
związane są z zakładem ociemniałych, szczególnie w Laskach,
i za to, że to promieniuje jeszcze nie tylko na Polskę, ale na inne 
kraje; że może się rozlewać to Dobro. Dziękujemy za wspania-
łych kapłanów i wspomnianego księdza Korniłowicza oraz księży
Fedorowiczów i tylu ludzi Lasek, którzy się uświęcali, albo którzy 
się nawracali, którzy odzyskiwali Pana Boga i umieli Go wielbić 
według ich talentów. Za to wszystko dzisiaj to dziękczynienie 
zanosimy do Boga i prosimy, by dalej można było iść tą drogą. 
Aby dziękując Bogu za to, co nas otacza, co nam daje, umieć 
rozszerzać dobroć Bożą wszędzie tam, gdzie ludzie tego nie od-
czuwają, bo ufni są tylko w swoje siły, w swój spryt, w swoje
pieniądze. A tymczasem trzeba to wszystko widzieć przez pry-
zmat spojrzenia Boga, który czuwa jako najlepszy i ukochany 
Ojciec. Niech więc ta szkoła – która wypływa właśnie z tego 
spojrzenia dziękczynienia, jakie miała Matka Czacka – sprawi, 
abyśmy umieli spojrzeć oczami ducha, oczami światła Bożego 
na tę rzeczywistość, która ciągle ma być odradzana, która cią-
gle ma przypominać Chrystusa zmartwychwstałego w każdych 
okolicznościach naszego życia. Amen.        
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Matka Anna Maria Sikorska FSK

Podziękowanie

Eminencjo, nasz drogi Ojcze! Pragnę w imieniu tutaj zebra-
nej wspólnoty eucharystycznej i tej wspólnoty, która tworzy 

Żułów wyrazić wdzięczność. Eminencja przewodniczył Eucha-
rystii czyli dziękczynieniu i w słowie powiedział nam, czym ma 
być dziękczynienie, jak Bogu dziękować i za co. Za to serdecznie 
dziękuję Ojcu. Dziękuję też, że Ojciec towarzyszy i jest obecny we 
wszystkich naszych wydarzeniach, a również w codziennym życiu. 

Za to wszystko ser-
deczne Bóg zapłać. 

Ojciec mówił, że
dziękczynienie to jest
też ofiara, więc mamy 
takie drobne ofiary
czyli dar. Krzysiu sam
utkał obraz Ojca Świę-
tego. Miód, który jest
z tutejszej pasieki, 
która przewędrowała 
z Lasek. I prosimy też 

o błogosławieństwo, aby ta wspólnota, dla której Żułów jest do-
mem, oby był dalej domem, którą tworzą panie nasze, pracownicy 
świeccy i siostry, by wszystko czym żyje, pracuje, modli się, żeby 
wszystko było na chwałę Bożą. I też chcę podziękować księdzu 
Biskupowi, który również jest zawsze z nami, wszystkim drogim 
kapłanom, którzy chcieli być i modlić się z nami, dziękować Bogu, 
wszystkim przedstawicielom władz, całej naszej wspólnocie ser-
deczne Bóg zapłać, że możemy razem Bogu za te siedemdziesiąt 
lat podziękować. Bóg Zapłać! 
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Prezes Władysław Gołąb

Słowa powitania Gospodarza
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Szanowni, drodzy państwo, mam miły obowiązek powitania 
wszystkich. Najpierw chciałbym gorąco powitać Jego Eminencję 
ks. kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, stałego, wiernego 
przyjaciela Lasek. Witam równie bardzo gorąco ks. biskupa Bro-
nisława Dembowskiego, który w zasadzie jest nie tyle gościem, 
co członkiem naszej rodziny; prawie od urodzenia przebywa
w Laskach, ale zawsze jest z nami. Proszę państwa, gdybym chciał 
wymieniać duchowieństwo nasze, to by trzeba było przedłużyć 
nasze obrady do godziny szóstej wieczorem, dlatego pozwólcie, 
że bardzo gorąco powitam: wszystkich księży profesorów, księży 
prałatów, kanoników, dziekanów, proboszczów i tych wszyst-
kich księży, którzy są z nami, którzy wielokrotnie się tu wspólnie
z nami modlili, którzy wytwarzali ten szczególny klimat Żułowa: 
modlitwy, refleksji, zadumy. 

Bardzo serdecznie witam wojewodę lubelskiego, panią Ge-
nowefę Tokarską. Oczywiście witam razem z Panią Wojewodą 
pracowników województwa, osoby towarzyszące, których też 
jest sporo. Witam gorąco starostę Krasnegostawu – pana Janusza 
Szpaka oraz osoby towarzyszące, a wśród nich pana dyrektora 
Wiesława Brodowskiego, który z Żułowem współpracuje też od 
wielu lat. Chciałbym gorąco powitać wszystkich samorządow-
ców, poczynając od urzędu marszałkowskiego, poprzez urząd 
powiatu, gmin, pracowników, działaczy samorządowych. Witam 
wójtów naszej gminy kraśniczyńskiej i gmin sąsiednich, zaprzy-

III. Część oficjalna i artystyczna
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jaźnionych z Żułowem. Witam władze miast Krasnegostawu
i Chełma, witam gorąco panów burmistrzów. Bardzo serdecz-
nie witam pana Aleksandra Piechnika, dyrektora Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. A teraz wi-
tam organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje – w pierw-
szym rzędzie prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Nie-
widomych panią Annę Woźniak-Szymańską. Ale jak się mówi
o Polskim Związku Niewidomych, to trzeba również wspo-
mnieć władze terenowe, czyli okręg. A więc witam serdecznie 
pana prezesa Mariana Ostojewskiego i spółdzielnię lubelską. 
Spółdzielnia ta była założona przez pana Modesta Sękowskiego, 
który wprawdzie zmarł w 1972 roku, ale był ojcem Żułowa. Tak 
go tu traktowano. Tu zbudował filię spółdzielni – dziś ten bu-
dynek przekazano Towarzystwu. Są również synowie pana Sę-
kowskiego: pan profesor Andrzej i pan docent Tomasz, których 
serdecznie witam.

Dom w Żułowie rozpoczął działalność na wysokim pozio-
mie wtedy, kiedy powstał „Dom Nadziei” – budynek, w którym 
mieści się kaplica. W tym miejscu chciałem serdecznie powitać 
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pana Kazimierza Lemańczyka, prezesa Spółdzielni „Nowa Praca 
Niewidomych”, który był przewodniczącym komitetu budowy 
„Domu Nadziei”. Oczywiście w budowę domu był mocno zaan-
gażowany Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce 
z panem Stanisławem Świderskim i panią Danutą Świderską 
na czele. Niestety, pan Świderski nie dotarł, ale reprezentuje go 
prezes Teresa Olędzka z Fundacji. Witam zapowiedzianą straż 
ogniową, która przybyła do nas z Krasnegostawu. Witam służ-
bę zdrowia, bo cóżby było bez niej i bez straży ogniowej; gdyby 
się paliło, nie miałby kto gasić, gdy się choruje, nie ma kto le-
czyć. Chciałbym gorąco powitać przewodniczących, dyrekto-
rów domów pomocy społecznej, którzy współpracują z Żuło-
wem. Witam również serdecznie przedstawicieli zespołu szkół 
w Kraśniczynie. Witam nasze siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża. To są gospodarze tego ośrod-
ka, który jest własnością Towarzystwa, ale od początku zlecono 
prowadzenie go Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża. Matka Anna Maria, dziękując księdzu Prymasowi
i wszystkim obecnym, dziękowała w imieniu domu obsługiwa-
nego przez całe lata przez siostry.Witam też siostry zakonne
z zaprzyjaźnionych z nami domów. 

Chciałem gorąco powitać darczyńców. Dziś to się nazywa 
oficjalnie: sponsorów. Witam więc serdecznie wszystkich, któ-
rzy w ten czy w inny sposób przyczyniali się w minionych latach 
do tego, by dom funkcjonował – szczególnie w ostatnich latach, 
a nawet tygodniach; żeby także to spotkanie mogło dziś się od-
być, żebyśmy mieli piękny namiot, żebyśmy mieli pożywienie. 
I na zakończenie trudno nie powitać mediów, bo dziś media to 
podobno kolejna władza – czwarta, inni mówią, że już nie wia-
domo która, w każdym razie serdecznie witam: dziennikarzy, 
radio, telewizję. 

Proszę państwa, od siebie bardzo krótko. Żułów to jest szcze-
gólny dom, szczególna wspólnota. Tutaj człowiek wie, że Bóg 
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jest. Jak się wchodzi do kaplicy, to się czuje setki godzin spędzo-
nych na kolanach. Tutaj są nasze panie, których nie powitałem, 
bo one nas witały. Nasze panie swój codzienny krzyż składają 
u stóp ołtarza, po to, by ten krzyż wspierał Krzyż Chrystusowy 
i to tworzy ten szczególny klimat. Wielu ludzi tu przybywało 
w ciągu minionych lat. Wielu składało w różny sposób swoje 
świadectwo, że tutaj im jest dobrze. Chciałbym, żeby ten klimat 
modlitwy, refleksji, zadumy nadal tu funkcjonował. Chciałbym 
gorąco podziękować tym siostrom, które złożyły tutaj na ołta-
rzu tego domu swoje siły, swoje zdrowie. Tutaj straciła zdrowie 
siostra Karola, która brała czynny udział w budowie „Domu Na-
dziei”. Tutaj siostra Felixa przez dziesięć lat robiła wszystko, co 
jest możliwe, żeby dom był wyposażony, żeby były piękne drogi, 
żeby był gaz itd. To siostry z minionych lat. Dziś mamy piękną 
pogodę. Myślę, że może dlatego, ponieważ w kaplicy śpiewał 
nam „Słoneczny Krąg”. A gdy śpiewa „Słoneczny Krąg”, trudno 
żeby było pochmurno. Więc „Słonecznemu Kręgowi” gorące 
podziękowania za tę piękną pogodę. Życzę domowi w Żuło-
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wie, żeby był nadal takim jakim jest. Oby nic nie stracił, ażeby 
przypadkiem struktury formalno-administracyjne nie zabiły
w nim ducha. Bo często spotykamy się z tym, że pewne formuły 
narzucane przez prawo zabijają ducha. Chciałbym, żeby duch 
pozostał ten sam, żeby na pierwszym miejscu było to, co do-
tyczy człowieka, a nie to, co dotyczy spraw formalnych. Mamy 
drugi Dom Pomocy Społecznej w Niepołomicach, którym kie-
ruje ksiądz Jacek Ponikowski. Gdy mu wojewoda małopolski 
zaproponował pieniądze, i gdy zobaczył, ile trzeba będzie skła-
dać sprawozdań i tak dalej, powiedział: nie, dziękuję, ja wolę 
żyć o chlebie i wodzie, a jednak żyć w sposób wolny. Myślę, 
że tu mamy ogromną życzliwość ze strony władz i ze strony 
władz województwa, starostwa, władz marszałkowskich. Mam 
nadzieję, że wolny duch głębokiej refleksji nadal będzie tutaj 
utrzymany, czego z całego serca wszystkim mieszkańcom i kie-
rownictwu tego Domu – Siostrze Dyrektor, Siostrze Przełożo-
nej – z całego serca życzę. 
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ks. Andrzej Gałka

Dzieje „Domu Nadziei”*

Kilka dni temu zakończyła się ogólnopolska pielgrzymka 
osób niewidomych i niedowidzących. Byliśmy w sanktu-

arium Matki Bożej w Gostyniu i w czasie tej pielgrzymki był
z nami arcybiskup Stanisław Gądecki. Powiedziałem wtedy: 
„księże arcybiskupie – a były jego imieniny – jeszcze takie-
go zgromadzenia na imieninach ksiądz Arcybiskup nie miał.” 
Przyznał rację. Nie wiem, czy wiemy, ale nasza siostra dyrektor, 
siostra Pia, jutro ma swoje imieniny i zaprosiła nas tu dzisiaj. 
Takich imienin długo pewnie już nie będzie. 

Właściwie trudno powiedzieć, od kiedy zakład w Żułowie 
istnieje. Bo są dwie daty, co do których można snuć refleksje. 
Można przyjąć, że teoretycznie zakład rozpoczął swoje ist-
nienie w 1918 roku. Może to zadziwi, ale właśnie w tym roku 
hrabina Jadwiga  Poletyłło zapisała w testamencie 2000 rubli; 
pieniądze te były zahipotekowane w dobrach kraśniczyńskich,
z przeznaczeniem na realizację dzieła Matki Czackiej. Więc taki 
był początek. Rok po spisaniu tego testamentu hrabina zmarła 
bezpotomnie, przekazując dobra kraśniczyńskie Karolowi Ra-
czyńskiemu, a pozostały majątek zapisała siostrzeńcom. Nieste-
ty, przez długie lata Matce Czackiej nie udało się odzyskać od 
Karola Raczyńskiego pieniędzy, które prawnie były własnością 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Tę sytuację tak opisuje 
pan Michał Żółtowski: „Gdy pewnego razu Matka zgłosiła się
z jedną z sióstr do Raczyńskich, którzy, jako jedyni ze spadko-

*  Referat przygotowany w oparciu o pracę magisterską Anny Figury 
pt. „Monografia Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Nie-
widomych Kobiet w Żułowie”, mps 2006, Tyflologia, Laski.
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bierców zmarłej rodziny Poletyłłów w lubelskim, mieli na hipo-
tece zapisy innych spadkobierców, w tej liczbie i Matkę, by ode-
brać zaległe procenty, panna służąca wyszła wynosząc bochenek 
chleba. Matka uprzejmie podziękowała, ale siostra nie mogła 
znieść takiego potraktowania Matki i się rozpłakała. Matka od-
powiadała, śmiejąc się: to bardzo dla mnie zdrowe upokorzenie, 
moje dziecko”. 

Dopiero w 1934 roku członkowie zarządu Towarzystwa Opie-
ki nad Ociemniałymi wyegzekwowali wypłacenie należnej sumy 
w naturze. Równowartość zahipotekowanych pieniędzy to trzy 
folwarki: Kraśniczyn, Wolica i Żułów. Tak też się stało. Całość 
przekazanych dóbr wraz z niewielkim lasem wynosiła 812 hek-
tarów. Żułów jako jedyny miał porządną i obszerną rządcówkę; 
pozostałe majątki nie były w dobrym stanie. O niezwykle trud-
nym dla Lasek i Żułowa początku napisano: „Nadszedł rok 1939. 
Dowództwo wojsk polskich zarządziło ewakuację Lasek. To nie 
do końca jest prawda. Prawda jest taka, że  zwrócono się z proś-
bą, aby oddano dwa budynki w Laskach na szpital dla żołnierzy. 
Zwrócono się o to już wcześniej, jeszcze przed wybuchem woj-
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ny, w końcu sierpnia i wtedy Matka napisała do przebywających 
na wakacjach wychowanek, aby wstrzymali się z powrotem do 
Lasek. W zakładzie przebywała tylko niewielka grupa dziewcząt 
i chłopców oraz młodsze dzieci, trochę osób starszych. To, że 
przebywały tam staruszki, też jest lekką przesadą. Tak naprawdę 
starych ludzi tam nie było. Można powiedzieć, że były to osoby 
dorosłe.” 

Matka Elżbieta 5 września wysłała trzy transporty z Lasek do 
Żułowa. Niewidomi i siostry – w liczbie około 150 – wyruszyli
w dwóch kolejnych transportach pociągiem z dworca w Szczę-
śliwicach do Krasnegostawu. Matka wybrała dwie siostry: wspo-
mnianą siostrę Adelę Górecką i siostrę Nullę Westwalewicz, 
powierzając im opiekę nad osobami ewakuowanymi. Dzieci 
wyjechały do Żułowa półciężarówką pod opieką siostry Odylli 
Czarlińskiej. Pani Helena Żak – najstarsza mieszkanka Żułowa, 
która jest dzisiaj z nami, tak wspomina tę podróż: „Ledwo do-
stałyśmy się na pociąg. Każda miała jakąś walizeczkę ze swoimi 
rzeczami. Jednak wszystko musiałyśmy zostawić na dworcu, bo 
ledwo zmieściłyśmy się do pociągu. W przedziale jechało nas 
około 20 osób. Nawet trudno jest to sobie wyobrazić. Jechałyśmy
w takich warunkach trzy dni bez jedzenia i picia, jednym sło-
wem bez niczego. Ludzie byli dobrzy. Dostaliśmy nawet jabł-
ka czy nawet kostkę cukru. Podróż była bardzo niebezpieczna.
W drodze parokrotnie nieprzyjacielskie samoloty ostrzeliwały 
wagony, a pasażerowie musieli ratować się ucieczką w pole. Bar-
dzo bałyśmy się, bo niemieckie samoloty latały, a ludzie krzyczeli 
ze strachu”. Godna podziwu była postawa niewidomych. Zacho-
wywali spokój i karność. Byli odważni, wytrzymali na niewygo-
dy, głód i zmęczenie, a jednocześnie gotowi do niesienia pomo-
cy innym, kto jej potrzebował. Według relacji Michała Żółtow-
skiego, ostatnia grupa dotarła do Żułowa 14 września. „Właśnie 
wtedy rozgrywała się tu walka między cofającymi się polskimi 
oddziałami a wojskami niemieckimi. Świadek tych zdarzeń, 
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Władysława Rosińska, opowiadała, że podczas bitwy wszyscy 
mieszkańcy opuścili dom i schronili się do porośniętego krzaka-
mi wąwozu niedaleko drogi do Kraśniczyna. Nagle ukazały się 
niemieckie samoloty, ale jednocześnie zbliżał się konny patrol 
drogą, a jakimś cudem nie doszło do tragedii. Wszyscy ocaleli, 
nikomu się nic nie stało. Wkrótce folwark dostał się w niemiec-
kie ręce. Siostry zaopiekowały się kilkunastoma polskimi ranny-
mi, którzy prowizorycznie zostali umieszczeni w czworakach. 
Po paru dniach do tej części Lubelszczyzny wkroczyły wojska 
sowieckie. Okupacja trwała pięć tygodni. Żołnierze radziec-
cy rabowali, co się dało, zabierając niewidomym nawet ukrytą
w posłaniu żywność. Podpalali stogi ze zbożem, uprowadzali 
inwentarz, brakowało żywności. Dodatkowym utrudnieniem 
była panująca w żułowskim domu straszliwa ciasnota. Dworek 
liczył siedem pokoi. Nawet w sieni ustawiono leżaki do spania, 
bo nigdzie nie było już miejsca. Pozostali mieszkańcy zajmowali 
czworaki.” 

Ociemniała siostra Cecylia Gawrysiak tak opisuje ówczesne 
warunki bytowania: „Rozłożono na podłogach sienniki tak cia-
sno, jak tylko było możliwe. Ubrania nie było na czym położyć. 
Każdy je musiał trzymać przy sobie. Moje legowisko znajdowało 
się pod ścianą, w nogach stała szafa, dom był zimny i wilgotny, 
wieczorem układaliśmy się do zwilgotniałej pościeli. W nocy 
przebiegały po nas myszy i szczury”. Po wycofaniu się wojsk so-
wieckich powrócili do Żułowa znowu Niemcy, którzy zmusza-
li siostry i niewidomych do udziału w pracach polowych i go-
spodarczych, a nakładane obowiązki były dużym ciężarem dla 
wspólnoty żułowskiej, a w dodatku ciągle dokuczał głód, zimno 
i ciasnota. Dopiero parę tygodni po przesunięciu frontu prze-
transportowano do Lasek niewidome staruszki – może to stąd 
te staruszki pojawiły się wcześniej. 

Problemy żułowskiego domu udało się rozwiązać, przynajm-
niej na jakiś czas, dzięki niespodziewanej ofiarności Aleksandra 
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i Jadwigi Zamoyskich. Otóż jedna z kwestujących sióstr, siostra 
Odylla, trafiła do ordynacji Zamoyskich w Kozłówce pod Lu-
bartowem i wtedy pani Jadwiga Zamoyska po rozmowie z sio-
strą zaproponowała oddanie do dyspozycji mieszkańcom Żuło-
wa opuszczonej właśnie przez wojska niemieckie oficyny pałacu 
w Kozłówce. Część mieszkanek Żułowa zamieszkała w oficynie 
osiemnastowiecznego pałacu z parkiem i kaplicą. „I choć oto-
czenie było magnackie – pisze Michał Żółtowski – piękne wa-
runki życia żułowskiej grupy były niezwykle skromne. O żyw-
ność starały się siostry kwestarki. Wkrótce do Kozłówki przy-
był ks. Stefan Wyszyński, profesor włocławskiego seminarium, 
od kilkunastu lat znający Laski. Został kapelanem wspólnoty.
Z rozkazu biskupa ukrywał się na tym terenie pod nazwiskiem 
Okoński. W zimie 1941–1942 zmarł nagle na tyfus administra-
tor dóbr kraśniczyńsko-żułowskich, Stefan Hołyński, który był 
podporą i obrońcą domu żułowskiego. Wtedy Niemcy uznali 
majątek za tzw. dobra martwej ręki i ustanowili zarządcą Ukraiń-
ca, właściciela sąsiedniego majątku. Nałożono wtedy olbrzymie 
kontyngenty, a siostry i niewidome starsze kobiety zmuszano 
do niewolniczej pracy w gospodarstwie i w polu równocześnie 
przydzielając minimalne racje żywności.” 

Tymczasem sytuacja na terenie Lubelszczyzny stawała się co-
raz groźniejsza. Działała partyzantka polska, grasowały bandy 
ukraińskie i sowieckie. Między tymi ugrupowaniami dochodzi-
ło do gwałtownych walk. Niemcy na każdy donos o uzbrojonych 
grupach, o ludziach, którzy mieli broń, reagowali bezwzględnie
i okrutnie, pacyfikowali całe wsie i osady, zostawiając po sobie 
spalone domy i gospodarstwa, a ludzi dorosłych i dzieci zabija-
li lub wywozili do obozów. Rozpoczął się wtedy systematyczny,  
zaplanowany wywóz ludności z pobliskiej Zamojszczyzny. Akcje 
te nasiliły się wiosną 1944 roku, gdy zbliżał się front wschodni. 
W lipcu 1944 roku po raz kolejny sytuacja uległa zmianie: armia 
radziecka wkroczyła do Polski. Żułów został odcięty od centralnej 
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części kraju, a tym samym od Lasek. Nowa władza wprowadziła 
nowy porządek. Rozporządzeniem zawartym w ustawie o refor-
mie rolnej z 1944 roku Żułów utracił dwa folwarki: Wolicę i Kra-
śniczyn, a także las – w sumie około 600 hektarów. Po upaństwo-
wieniu do dyspozycji zakładu pozostawiono około 120 hektarów 
gruntu. 

Jesienią 1944 roku ówczesna przełożona domu – siostra 
Joanna Lossow – została poproszona przez prezesa Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Lublinie, mecenasa Ludwika Christiana-
sa, o pomoc w założeniu domu dla ociemniałych żołnierzy na 
skutek działań wojennych. W tych czasach gdy wysiedlano zie-
mian z ich majątków, siostry wybrały na ten cel odległy o 8 kilo-
metrów od Żułowa dwór w Surhowie, który był dotąd siedzibą 
rodu Skolimowskich, a przez nowe władze został przeznaczo-
ny do rozbiórki. Siostrze Joannie udało się pomyślnie załatwić 
wszystkie formalności z władzami lokalnymi i wojskowymi, tak 
że wkrótce dom wraz z parkiem został przeznaczony i przysto-
sowany do pełnienia nowej funkcji. Pierwszymi pracownikami 
domu w Surhowie były siostry Franciszkanki Służebnice Krzy-
ża z Żułowa oraz jedna osoba świecka. Dwaj zdemobilizowa-
ni żołnierze opiekowali się niewidomymi inwalidami, których 
stale przybywało. Kierowniczką domu została siostra Joanna 
Lossow. W styczniu 1945 roku, gdy siostra Joanna mogła już na-
wiązać kontakt z Laskami, oddała dom niewidomego żołnierza 
pod opiekę kierownictwa Lasek. Matka Czacka oddelegowała
do prowadzenia domu personel laskowski, składający się z kilku 
dobrze zrehabilitowanych niewidomych, jako instruktorów, któ-
rzy swą postawą dodawali otuchy świeżo ociemniałym. Wśród 
instruktorów byli: nauczyciel brajla i języka polskiego, instruk-
tor szczotkarstwa i prac administracyjnych, był nauczyciel gry 
na akordeonie, osoba widząca do prowadzenia zajęć kultural-
no-oświatowych, a na kierownika domu w Surhowie wyznaczo-
ny został Henryk Ruszczyc. Mimo tych wszystkich wysiłków, 
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mieszkańcy Surhowa głodowaliby, gdyby nie pomoc Żułowa. 
Siostra Joanna nie tylko ofiarowała im krowy z zapasem paszy, 
ale stale dostarczała zboże, mąkę, kaszę, a także warzywa, groch, 
mimo iż we własnym domu w Żułowie miała do wyżywienia 
około 70 osób i ciągle jedzenia brakowało. 

W pierwszych latach po wojnie żułowska placówka istnia-
ła jako ośrodek szkolenia i pracy niewidomych. Oprócz byłych 
wychowanek Lasek, w zakładzie przebywały też starsze osoby 
niewidome z województwa lubelskiego, w tym również męż-
czyźni – około 60 osób. Zmieniło to całkowicie charakter pla-
cówki. Już w 1947 roku oddano do użytku dla niewidomych trzy 
drewniane domki: św. Józefa, św. Elżbiety i Miłosierdzia Bożego, 
które były usytuowane w sąsiedztwie tzw. Pałacu, czyli główne-
go domu placówki. Poprawiło to znacznie warunki lokalowe żu-
łowskiej wspólnoty. Niewidome panie, zamieszkujące dotych-
czas w czworakach oddalonych kilkadziesiąt metrów od budyn-
ku centralnego, dzięki przeprowadzce do domków poczuły się 
bardziej bezpieczne i samodzielne. Ogólnie sytuacja materialna 
domu była bardzo trudna: główny trzon personelu stanowiły 
siostry zakonne, około 30 osób. Przy zakładzie istniało gospo-
darstwo rolne, które obsługiwały siostry wraz z niewidomymi 
paniami, które pracowały również we wszystkich istniejących 
działach. Wspólnie pracowały w ogrodzie, w chlewni, w obo-
rze, w pralni, przy wypieku chleba, w kuchni oraz wszędzie tam, 
gdzie zaistniała taka potrzeba. Choć pracy było ponad miarę, 
było też bardzo dużo życzliwości, ciepła i wzajemnego zrozumie-
nia. Wszyscy mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za placówkę, 
jak za własny dom. Nikt nie czuł się niepotrzebny, nikt nie na-
rzekał, że nie ma siły ani czasu. W domku św. Elżbiety oprócz 
niewielkiej liczby pokoi mieszkalnych znajdował się jeden duży 
pokój – świetlica – który służył jako tzw. Warsztaty. Na trzech 
maszynach tkackich i dziewiarskich, które zostały przywiezione 
z Pniew, niewidome panie pracowały pod okiem instruktorki. 
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Tkane były materiały na habity dla sióstr, na płaszcze dla pań, 
wyrabiano bieliznę i pończochy, tkano chodniki. Wszystko to 
było przede wszystkim przeznaczone na wewnętrzne potrzeby 
zakładu. Dla osób młodszych, które były dodatkowo obciążone 
innym kalectwem, zorganizowano już wtedy terapię zajęciową. 
W 1951 roku spółdzielnia lubelska nawiązała kontakt z domem 
żułowskim dzięki panu Modestowi Sękowskiemu. Kilka niewi-
domych pań otrzymało w spółdzielni zatrudnienie. 

W maju 1951 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Lubli-
nie wystąpiła do Zarządu Towarzystwa w Laskach z propozycją 
upaństwowienia zakładu w Żułowie, jako nie mającego dosta-
tecznych środków na swoje utrzymanie. Laski pokryły wówczas 
wszystkie finansowe potrzeby żułowskiej placówki. Dom został 
uratowany. Od tego momentu istniał jako Zakład Specjalny 
dla Niewidomych Kobiet w Żułowie. Dzięki dobrej współpra-
cy ze spółdzielnią niewidomych w Lublinie, coraz więcej pod-
opiecznych  żułowskich otrzymywało tam pracę. Pracowano też 
systemem chałupniczym. Najpierw była to praca w warsztacie 
szczotkarskim, później przy konfekcjonowaniu kapsli do bute-
lek i montowaniu odgałęźników do elektryczności. W ten spo-
sób niewidome panie mogły wypracować sobie emeryturę. Na 
stałe w pracy warsztatowej zatrudnionych było około 30 osób. 

W latach 1945–1966 zakład, mimo wielu trudności, powoli 
się rozbudowywał. W tym okresie oddano do użytku cztery bu-
dynki mieszkalne i siedem gospodarczych. Głównym źródłem 
utrzymania było gospodarstwo przyzakładowe oraz częściowa 
pomoc z Lasek. W tych latach powstaje również pierwszy re-
gulamin domu opieki w Żułowie, którego współautorem jest 
założycielka Dzieła. W roku 1969 Zarząd Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi, w porozumieniu ze spółdzielnią w Lublinie, 
podjął wspólną decyzję o wybudowaniu przez spółdzielnię pro-
dukcyjnego pawilonu w parkowej części zakładu dla niewido-
mych. Wybudowano budynek, w którym mieściła się część pro-
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dukcyjna, świetlica oraz pokoje mieszkalne. W pawilonie mieli 
być zatrudnieni pensjonariusze tegoż zakładu. W roku 1972 
blok produkcyjnej spółdzielni został oddany do użytku. Od 
tego momentu całą pracę w nowopowstałym, okazałym budyn-
ku organizowała spółdzielnia lubelska. Na podstawie zawartej 
wspólnej umowy spółdzielnia zobowiązała się w odpowiednich 
terminach dostarczać potrzebne do produkcji materiały oraz 
oprzyrządowania w ilości odpowiadającej wielkości produkcji. 
Z kolei kierownictwo zakładu w Żułowie odpowiedzialne było 
za realizację zadań produkcyjnych i właściwą jakość produkcji. 
Dzisiaj w tym budynku prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla 
niewidomych pensjonariuszek zakładu i nie tylko.  Wobec coraz 
większej ciasnoty w zakładzie liczącym cztery pawilony i cztery 
budynki gospodarcze, Zarząd Towarzystwa decyduje się na roz-
budowę. 

 W 1970 roku powstaje przybudówka do głównego domu, 
która została przeznaczona na jadalnię i kuchnię. W roku 1973 
zakład w Żułowie otrzymuje nową nazwę: Dom Pomocy Spo-
łecznej w Żułowie. W roku 1975, w związku z brakiem rąk do 
pracy, Zarząd Towarzystwa po dokładnym przeanalizowaniu 
stanu gospodarstwa w Żułowie, decyduje się na wydzierżawie-
nie Państwowym Gospodarstwom Rolnym 22 hektary ziemi 
ornej, pozostawiając przy Zakładzie tyle tylko, ile było potrze-
ba. W Zakładzie zaczęto zatrudniać coraz więcej pracowników 
świeckich. Zmniejszała się liczba pracujących sióstr. 

Od roku 1978 zakład w Żułowie ma nową nazwę: „Dom Po-
mocy dla Dorosłych Niewidomych”. Posiadał on do dyspozycji 
6 hektarów ziemi ornej, w tym 3 hektary sadu. Zakład mieścił 
się w pięciu budynkach mieszkalnych i w pomieszczeniach go-
spodarczych w starym parku. W latach 80-tych podjęto decyzję 
o budowie nowego domu w związku z pogarszającym się sta-
nem starych budynków. 6 czerwca 1989 roku ks. kardynał Józef 
Glemp poświęcił nowo wybudowany „Dom Nadziei”. Taką na-
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zwę otrzymał nowopowstały budynek. W uroczystości uczest-
niczył też ordynariusz diecezji lubelskiej biskup Bolesław Pylak. 
We wrześniu i październiku 1989 roku pensjonariuszki trzech 
drewnianych domków przeprowadziły się do  nowego Domu 
Nadziei. Do końca 1990 roku zakończono wszystkie prace bu-
dowlane i wykończeniowe, zagospodarowano i urządzono po-
mieszczenia zgodnie z ich przeznaczeniem. W Domu Nadziei 
wybudowano także kaplicę w celu zapewnienia pensjonariusz-
kom i personelowi możliwości uczestniczenia we mszach świę-
tych i różnego rodzaju nabożeństwach. 

Od roku 1995, przy Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyj-
nym dla Niewidomych Kobiet w Żułowie istnieją warsztaty 
terapii zajęciowej, które działają zgodnie z rozporządzeniem 
ministra pracy i polityki socjalnej. Warsztaty stanowią odręb-
ną finansowo i organizacyjnie jednostkę, stwarzającą osobom 
niepełnosprawnym możliwość udziału w rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej przez terapię zajęciową. W związku ze zmianą 
ustawy o tworzeniu i działalności WTZ-ów można było z dniem 
1 stycznia 2004 roku przyjąć na zajęcia do warsztatów 21 no-
wych niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców pobli-
skich gmin. Zajęcia warsztatowe nadzorują terapeuci, którymi 
są dobrze przygotowani instruktorzy. Podstawą jest także praca 
w przyjaznej atmosferze, wynikającej przede wszystkim z wła-
ściwie rozumianego partnerstwa między personelem a uczest-
nikami. 

Zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacja drugiej oso-
by taką, jaką jest, to niezwykle ważne elementy, niejako pod-
stawa rehabilitacji osób niewidomych. Te podstawowe zasady 
obowiązują w pracy personelu Warsztatów do dziś. Myślę, że 
Matka Założycielka jest dumna z Żułowa i nieustannie wspiera 
go swoją opieką i błogosławieństwem. 
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Kardynał Józef Glemp

Wydobyte z troski o dobro społeczne

Szanowni Państwo, już podczas kazania powiedziałem to, co 
leżało mi na sercu, żeby dziękować Bogu za to wszystko, co 

otrzymaliśmy. Ale nie włączyłem w to dzisiejszego koncertu,  
tych wielkich myśli, które wydobyte są i z cierpienia, i z troski 
o dobro społeczne. Gdy słuchaliśmy tych wystąpień, mnie się 
wydawało, że koncerty, które mogłyby dawać chóry z zakresu 
twórczości Wagnera czy Bacha ustępują żułowskiemu koncer-
towi, bo tu wychodzi prawda. Prawda życia, twarda prawda, ale 
olśniona promieniami, które idą prosto od Boga.
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Bp Bronisław Dembowski 

„Laskowy orzeszek”

Rzeczywiście kochani, to, co powiedział przed chwilą ksiądz 
Prymas, to jest i w moim sercu. Chciałbym tylko dodać tak 

bardzo osobiście, że ja jestem, jak mówił jeden z księży – „la-
skowy orzeszek”. Moi rodzice ślub mieli w kościele św. Aleksan-
dra w Warszawie. Było to 26 października 1918 roku, a błogo-
sławił ten ślub ksiądz Władysław Korniłowicz. A moja mama,
z domu Sokołowska. 

Było pięć panien Sokołowskich. Najmłodsza, Marysia, miała 
porażenie mózgowe, była niepełnosprawną. Właśnie ze względu 
na tę Marysię przyjechała w czasie wakacji 1917 roku, na dłużej 
Zofia Landy, która w Paryżu przeżyła swoje nawrócenie i przy-
jęła chrzest. Jako guwernantka tejże Marysi niepełnosprawnej 
była w domu mojej matki w Biejkowskiej Woli nad Pilicą kilka 
miesięcy. Wszystkie panny Sokołowskie z tradycyjnej religij-
ności dojrzały do rzeczywiście głębokiego stosunku do Boga. 
Najstarsza z nich, to moja matka Henryka. Jedna z tych czte-
rech sióstr umarła w Laskach, jako jedna z pierwszych nowicju-
szek – siostra Katarzyna, Zofia Sokołowska. I ja od mojej matki 
otrzymałem jakiś właśnie głębszy stosunek do Boga, który przy-
czynił się do tego, że zostałem księdzem. Moja matka już dawno 
nie żyła, bo 25 września 1942 roku, wraz ze swoją córką a moją 
siostrą Małgosią, zostały rozstrzelane w Ravensbrück. Taka była 
ta druga wojna światowa, o której słyszeliśmy. No, ale przedtem 
zdążyła przywieźć mnie do Lasek i bodaj w 1936 roku byłem 
u pierwszej Komunii z rąk księdza Korniłowicza. Tutaj miała 
miejsce moja słynna przygoda. Wiemy, jaki był bardzo surowy 
post przed Komunią świętą, a ja idąc radośnie, zobaczyłem liść 
szczawiu, zerwałem go i wpakowałem sobie do buzi. Mama: 
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co ty robisz? I przy pomocy klapsa w odpowiednią część ciała 
spowodowała, że wyplułem, ale zapytała dwukrotnie: połkną-
łeś? Połknąłeś? Nic na to nie odpowiedziałem, to znaczy po-
łknąłem. Zaprowadziła mnie do księdza Korniłowicza i mówi: 
proszę Ojca, on żuł liść szczawiu. Znów pytanie: Połknąłeś?
A ja to samo. Ojciec Korniłowicz, mądry kapłan, powiedział: on 
nie jadł. On jest po prostu głupi. I w ten sposób przystąpiłem 
do pierwszej Komunii świętej w Laskach. Tak więc Laski, jak tu 
pan Prezes powiedział, są u mnie od mojego urodzenia, bo moja 
matka przeżyła bardzo głęboko swój stosunek do Boga. Ojciec 
mój miał duże trudności, nie tyle z wiarą w Boga, co w stosunku 
do Kościoła, ale na Boże Narodzenie w 1936 roku powiedział 
do swojej najstarszej córki Kasi, która zmarła w Laskach jako 
siostra Zofia, że na urlop najbliższy chce pojechać do Lasek, bo 
ma ważne sprawy do załatwienia. Jakie miał sprawy do załatwie-
nia w Laskach, możemy się domyślić. Niestety, do tego urlopu 
nie dożył. Zmarł na atak serca. Ale ufam, że i on dzięki Laskom 
jest w niebie. Bóg zapłać za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Te-
raz mniej więcej będziecie trochę rozumieć, dlaczego jestem
„laskowy orzeszek”. 
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Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska

Wręczenie medalu

Eminencjo, Księże Prymasie, Ekscelencjo, Księże Biskupie, 
czcigodni Kapłani, panie Prezesie Towarzystwa, wielebna 

Matko, droga siostro Dyrektor, drogie Siostry, kochane miesz-
kanki tego domu w Żułowie. 

Nie będę ukrywać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. 
Dzisiaj miałam do wyboru trzy uroczystości, na których powin-
nam była zaistnieć, ale to spotkanie zapamiętam do końca życia. 
To było jakieś natchnienie, że jednak zapadła decyzja, by być 
tutaj razem z wami. To prawda, że 70 lat to jest troszkę historii, 
ale 70 lat takiej służby drugiemu człowiekowi, to ja myślę, że dla 
zwykłych śmiertelników jest nawet nie do ogarnięcia. Bo służyć 
komuś, to znaczy kochać go niezależnie od tego, kim jest i jaki 
jest. Kochać go i stwarzać wszystko, czego on potrzebuje. Ja przy-
jechałam moi drodzy i pragnę z serca podziękować wszystkim: 
i tym, którzy tworzyli ten dom, trudzili się wcześniej, których 
dzisiaj nie ma, ale również tym, którzy są dzisiaj, czuwają, by ten 
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dom żył, by nie stracił nic ze swojego ducha, a zakusów – pan 
Prezes słusznie zauważył – jest bardzo wiele. Pragnę podzięko-
wać niezwykle serdecznie siostrom za to, że stworzyły tutaj taki 
dom, dla pań, dla kobiet, które potrzebują tej pomocy, ale jedno-
cześnie wiem, że ubogacają. Te ich przeżycia tutaj, jestem prze-
konana, również dają siłę siostrom do tej pracy, do tej służby.
Z całego serca dziękuję. A mówiąc o przyszłości, no cóż, niech 
ten Dom taki zostanie, niech będzie właśnie takim domem, 
prawdziwym domem, pełnym miłości, serca, zrozumienia, do-
mem, w którym można liczyć na to, że ktoś się pochyli, ktoś 
zapyta, ktoś podpowie, a jednocześnie dla mieszkanek niech 
pozostanie domem, w którym czują się dobrze. Te różne rymo-
wanki i piosenki – one nie powstają wtedy tylko, kiedy człowiek 
się zamartwia. One właśnie powstają w takiej normalności, wte-
dy, kiedy są chwile może przykre, ale one nawet z czasem mają 
swoją wymowę i stają się jakby piękniejsze. Wszystkiego – co 
najlepsze – wszystkim: i siostrom, i mieszkankom tego domu
w 70-tą rocznicę urodzin domu w Żułowie. 

Szanowni Państwo, w dowód uznania, szacunku, podzięko-
wania, o którym tak dużo dzisiaj jego Eminencja ksiądz Prymas 
mówił, przyjechałam z medalem Wojewody Lubelskiego dla Za-
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kładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet 
w Żułowie, czyli dla wszystkich Państwa, którzy tutaj jesteście. 
Za zapewnienie atmosfery ciepła i miłości, profesjonalną opiekę 
i oddaną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebują-
cych pomocy, a przede wszystkim za życzliwość i zrozumienie. 
Chciałabym wręczyć ten medal na ręce Siostry Dyrektor. Bardzo 
proszę i Szczęść Boże wszystkim.    
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Józef Placha

Rowerem do nieba

Dla mnie uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już w po-
niedziałek 21 września. W tym dniu wyruszyłem rowerem 

do Warszawy, by następnie pociągiem – z przesiadką w Lublinie 
– dostać się do Chełma, a stamtąd, po przenocowaniu w jednym 
z ośrodków wypoczynkowych, na rowerze dojechałem już do 
samego Żułowa.

Zanim przejdę do refleksji zasadniczej związanej z jubile-
uszem, przedstawię kilka scenek z podróży, ukazujących mizerię 
naszej codzienności, i które – na zasadzie kontrastu – uzmysło-
wiły mi: jak cenną wartością jest środowisko Żułowa. Pozwoliło 
mi to na nabranie głębszego i szerszego oddechu – zwłaszcza po 
tym, z czym zetknąłem się dzień wcześniej.

Koleje Regionalne, likwidując niektóre linie – między innymi 
do Krasnegostawu – wyeliminowały tym samym turystykę ro-
werową po tym jednym z najpiękniejszych terenów kraju. Dlate-
go byłem zmuszony wybrać dłuższą trasę z Lublina do Chełma. 
Ulokowano mnie z moim „rumakiem” w przedziale tzw. służbo-
wym, w którym zasiadła cała lokalna „śmietanka” towarzyska.

Jeden z uzębieniem jak wiatrołomy po przejściu huraganu, 
bez żenady wybuchał od czasu do czasu równie huraganowym 
śmiechem, niezależnie od sytuacji. Inny, o rybim wzroku, zwłasz-
cza wówczas, gdy szybko pałaszował hot-doga z pobliskiego baru 
kolejowego i podczas łapania powietrza, którego mu wciąż bra-
kowało. Jeszcze inny o postawie rosłego ciężarowca nieustannie
i z wielkim skupieniem wydobywał językiem z nie dość kom-

IV. Część końcowa
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pletnego uzębienia resztki jedzenia. Wszyscy bardzo towarzy-
scy – podali mi nawet rękę. Widocznie uznali mnie za swojego. 
Po jakimś czasie każdy z nich, a także inni, którzy dosiedli się 
na następnych stacjach, wyciągnęli z plastikowych reklamówek 
miejscową „Perłę” i góralską „Tatrę”, racząc się solidnie, bynajm-
niej nie poprzestając na jednej butelce. No i oczywiście papiero-
sy – mimo widocznego dla wszystkich zakazu palenia.

W miarę upływu czasu jeden zaczął narzekać na zamknięte 
kasy na stacjach i konieczność „kupywania” biletu miesięcznego 
u konduktora, który zresztą już miał zamiar wejść do naszego 
przedziału. Butelki jakoś udało się ukryć, natomiast dymu pa-
pierosowego już nie. Reakcje tych dorosłych ludzi przypominały 
mi w tym momencie niesfornych uczniów, próbujących ukryć 
coś nagannego przed spojrzeniem rodziców bądź nauczyciela. 
Mimo to, ów „kontroler” tak jakby nic nie widział i nie czuł, 
skwapliwie kasując podane mu do kontroli bilety; wyszedł na 
zewnątrz najszybciej, jak to możliwe.

Po jakimś czasie, z charakterystycznym, niemal anielskim 
przymknięciem oczu, wychylono jeszcze resztki piwa, bez żenady 
okraszając swoje opowieści sążnistym „k” niemal w co drugim 
słowie. U jednego z nich zauważyłem na palcu olbrzymi pierścień, 
którego by się nie powstydził niejeden krezus naftowych korpora-
cji Bliskiego Wschodu. Eksponował go przy każdej okazji, zerka-
jąc na mnie, na prawo i lewo, licząc na to, że jego autoprezentacja 
spotka się z właściwą, uznaniową reakcją otoczenia.

W Chełmie pozytywnie zaskoczył mnie odnowiony dwo-
rzec kolejowy – tylko jakoś dziwnie pusty. Zrobiono nawet spe-
cjalny wjazd dla wózków inwalidzkich i rowerów, ale już kilka 
metrów dalej pozostały wysokie i nierówne wejścia na chodni-
ki, które miejscami chybotały, podobnie jak to się dzieje często 
na prowizorycznie skleconych przejściach różnych placów bu-
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dowy. Asfaltowa droga dla rowerów poprzecinana pęknięciami
i wybrzuszeniami, spowodowanymi wciskającymi się w podłoże 
korzeniami drzew. W widocznych niewątpliwie próbach rewita-
lizacji miasta zabrakło przysłowiowej „kropki nad i”; przypomi-
nało to raczej ewangeliczne wlewanie dobrego wina do starych
bukłaków.

Jeszcze gorzej było, gdy dotarłem do jednego z ośrodków wy-
poczynkowych, gdzie zaplanowałem nocleg. Niby była możliwość 
umycia się w ciepłej wodzie, także prysznic oraz inne detale istot-
ne dla życia, ale znów: w łazience brak uszczelki w syfonie, nie-
szczelne krany itd. Na dodatek w sypialni niemożność otwarcia 
okien z powodu wypaczonego drewna i zdewastowanego okucia, 
co do którego nie wiadomo, czy to „wichajstry” do zamykania kóz 
w oborze, czy zamknięcia do gołębnika. Nie udało mi się więc 
ich uruchomić i wpuścić do środka nieco świeżego powietrza. 
Przeszkadzały temu również zaklajstrowane farbą olejną wszel-
kie mechanizmy ruchome. Ściany – chyba z płyt paździerzowych 
– też skrzętnie zamalowane, ale z widocznymi szparami między 
jej poszczególnymi elementami. Wszystko to przypominało czasy
z późnego Gierka.

W recepcji bardzo uprzejma pani podziwiała mój rower
i wskazała dla niego miejsce w przedsionku mojego pokoju 
na parterze, co bardzo mi odpowiadało, gdyż następnego dnia 
wczesnym rankiem zamierzałem wymknąć się jak najszybciej 
bez absorbowania kogokolwiek.

Jeszcze więc przed świtem – o godz. 4.30 – wyruszyłem
w kierunku „wylotówki” na południe od Chełma – najpierw ulicą 
Lwowską i dalej już w kierunku Pokrówki oraz innych, pomniej-
szych miejscowości. W centrum Chełma zachwyciłem się Starów-
ką i iluminacją zabytkowych obiektów. Pomyślałem sobie, że mu-
szę tu jeszcze kiedyś powrócić i dokładniej poznać to wszystko.
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Piękny to widok, gdy kontury domów i horyzontu wyła-
niają się z ciemności i powoli nabierają coraz wyraźniejszych 
kształtów, by wreszcie ukazać się w blasku wschodzącego słoń-
ca. Przedtem jeszcze jego poświata rozświetlała stopniowo samo 
tylko rozjaśnione niebo – mieniące się kolorami tęczy – zanim 
spoza horyzontu wyjrzało już w całej swojej krasie. Zawieszo-
na nad łagodnymi pagórkami tarcza, niczym jasny lampion
w naturalnym salonie, świeciła na wprost oczu, bez konieczno-
ści zakładania przyciemnionych okularów – zwłaszcza że pro-
mienie musiały się przebijać przez gęstą i przenikliwie chłod-
ną, poranną mgłę. W miarę upływu czasu słońce coraz bardziej 
okrywało swoimi objęciami mnie i mój rower, prowadząc pew-
nie we wcześniej obranym kierunku, niczym wierny towarzysz: 
milcząco, ale też z coraz bardziej odczuwaną obecnością.

Mijane od czasu do czasu spółdzielcze sklepy spożywcze 
pachniały poranną dostawą pieczywa i bieżącej prasy. Budziło 
się nowe życie.

W pewnym momencie zatrzymałem się tuż przed leśną prze-
cinką i nielegalnym prawdopodobnie śmietniskiem, gdzie zapa-
miętale rył ziemię ogromny dzik, którego nie chciałem płoszyć,
a poza tym nie przepadam za nadmiernym zbliżaniem się do, 
bądź co bądź, dzikiej zwierzyny. Po chwili pogalopował w głąb 
zaoranych już pól i zniknął za horyzontem. Ruszyłem więc dalej 
już spokojniejszy i z nadzieją, że powoli zbliżam się do upra-
gnionego celu.

Myślałem, że dotrę do Żułowa tuż przed rozpoczęciem jubile-
uszowych uroczystości. Tymczasem byłem tam nawet dwie i pół 
godziny wcześniej. W każdym razie przed przyjazdem autokaru
z Lasek, gdzie była moja żona i wizytowe ubranie, które plano-
wałem założyć na oficjalne przyjęcie.

Tymczasem nieco zziajany i w stroju dalekim od galowego 
– okryty jeszcze pyłem z okolicznych pól – zostałem zaproszony 
na śniadanie, które niewątpliwie dodało mi sił.
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Po oficjalnych uroczystościach w Żułowie planowałem noc-
leg w Krasnymstawie, aby następnego dnia wczesnym rankiem 
wyruszyć w kierunku Rejowca i stamtąd już pociągiem prosto 
do Warszawy.

Tymczasem zaoferowano mi nocleg w Żułowie, co pozwoli-
ło na skuteczne zregenerowanie sił. Ponadto ucieszyłem się, że
w ten sposób będę mógł uczestniczyć następnego dnia we Mszy 
świętej, którą odprawił ksiądz biskup Bronisław Dembowski
w koncelebrze z księdzem Marianem Dwornickim i księdzem 
kapelanem z Sobieszewa: Jarosławem Dittmerem. 

Tak więc, w dniu wspomnienia o Ojcu Pio, którego z całej 
plejady świętych szczególnie cenię, znalazłem się znowu w za-
kładowej kaplicy. Poproszono mnie w ostatniej chwili o prze-
czytanie lekcji. Był to fragment z Księgi Ezdrasza, który bardzo 
pasował do miejsca, czasu i okoliczności. Zwłaszcza następujące 
słowa: „A teraz (…) w swoim miejscu świętym dał nam dach nad 
głową (…) rozjaśnił oczy nasze i (…) pozwolił nam w niewoli na-
szej trochę odetchnąć”. Nic dodać i ująć. Ciepła, dachu nad głową 
i szczególnego wytchnienia doznałem tutaj bardziej niż gdziekol-
wiek i kiedykolwiek. W ducha moich odczuć wpisały się także 
słowa Ewangelii św. Łukasza: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, 
tam pozostańcie”. Z wielką chęcią skorzystałbym z takiej perspek-
tywy, ale czekające mnie zadania w Warszawie i Laskach zmusiły 
do powrotu.

W kierunku Kraśniczyna i Krasnegostawu wyruszyłem po 
śniadaniu. Pogoda wciąż sprzyjała moim zamierzeniom.

Liście drzew swoim metalicznym szumem zwiastowały, że 
zbliża się jesień. Było to przeciwieństwo kojącego i miękkiego 
falowania zielonych gałęzi. Uderzał wręcz kakofoniczny dźwięk 
suchych już nieco i pożółkłych liści, opadających gdzieniegdzie, 
ścieląc na jezdni kolorowy dywanik, kruszący się pod kołami 
rozpędzonego roweru.
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W pewnym momencie z dala wyłoniły się zabudowania Sur-
howa, gdzie w 1944 roku powstało schronisko dla ociemniałych 
żołnierzy, którym nasze siostry z Żułowa niosły pomoc, a Hen-
ryk Ruszczyc – z ekipą doświadczonych instruktorów z Lasek 
– zapewnił fachową rehabilitację.

Mijając na rozdrożu Krasnystaw, pomachałem jeszcze ręką, 
skręcającej w kierunku Lublina, grupie z Sobieszewa i pojecha-
łem prosto w kierunku Rejowca.

Dojeżdżając tam, uznałem, iż lepiej jednak wejść z rowerem 
do pociągu w Chełmie, gdzie będę miał na tę operację więcej cza-
su, niż na przelotowej stacji w Rejowcu. Przy okazji dowiedziałem 
się, że nazwa Rejowiec wiąże się – tak jak wcześniej przypuszcza-
łem – z nazwiskiem ojca literatury polskiej, Mikołajem Rejem, 
który już w 1542 roku założył tę miejscowość. Następnie, w 1547 
roku, jak przeczytałem w folderze Powiatu Krasnostawskiego, 
„uzyskał dla niej prawa miejskie i zmienił jej nazwę na Rejowiec. 
Z jego inicjatywy i funduszy powstał tu silny ośrodek kalwiński, 
który przetrwał do 1700 roku”.

Im bliżej Chełma, tym większy ruch na drodze. Było nieprzy-
jemnie, gdy wyprzedzały mnie w pędzie samochody ciężarowe, 
a zwłaszcza Tiry. Ich olbrzymia masa powodowała tak silny po-
dmuch, że musiałem się nieraz zatrzymywać, by uniknąć koli-
zji. Zawieszony na mych plecach naszyjnik odblaskowy sfrunął 
mi nawet w tzw. siną dal. Musiałem go potem szukać na jezdni, 
narażając się dodatkowo na niebezpieczeństwo. Oczywiście nie 
szczędziłem wówczas słów dalekich od sympatii pod adresem 
tych, którzy niefrasobliwie przyspieszali, wyprzedzając mnie
w iście sprinterskim tempie.

W Chełmie wsiadłem spokojnie i bez pośpiechu do pocią-
gu jadącego bezpośrednio do Warszawy. Uniknąłem w ten spo-
sób przygód, jakich doznałem dwa dni wcześniej, korzystając
z lokalnych linii kolejowych.
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Jak więc z powyższego widać, do Żułowa można było doje-
chać również rowerem – mimo wyboistych czasem dróg i nie-
przewidzianych nieraz okoliczności.

Z pewnością trudniejsza jest droga do nieba. Mówimy na-
wet, że jest to droga przez Krzyż. Nie da się inaczej. Wszak nawet
w najbardziej dojrzałych wspólnotach wszyscy musimy się zma-
gać z cierpieniem i różnego rodzaju ludzkimi słabościami.

Dlatego tytuł mojej relacji może wydawać się nieco prze-
sadzony. Należałoby go zatem skorygować i raczej odnieść do 
pewnego etapu na drodze do nieba. Bardziej więc adekwatnym 
określeniem byłby termin: przedsionek nieba.

Wydaje się, że Żułów, ze swoją już siedemdziesięcioletnią hi-
storią, na takie skojarzenie zasługuje. I Bogu dzięki, że dotarłem 
tam właśnie rowerem.

Dostać się do nieba w pełni tego słowa znaczeniu z pewno-
ścią nie będzie łatwo. Co do tego, mogę mieć jedynie nadzieję. 
Niemniej – z przymrużeniem oka – na wszelki wypadek chciał-
bym prosić Boga o uruchomienie na drodze do nieba jakiejś 
ścieżki rowerowej, która może ułatwi osiągnięcie upragnionego 
celu.

Zakładowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu dla Niewido-
mych Kobiet „Dom Nadziei” w Żułowie z okazji Jubileuszu 
życzmy, aby nadal pozostał dla wszystkich prawdziwym przed-
sionkiem nieba, w którym autentyczna troska o innych oraz 
osobiste spotkanie z Bogiem są i pozostaną w przyszłości naj-
ważniejszym celem.
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Abp Kazimierz Nycz

Laski znakiem tożsamości religijnej i kulturowej
homilia 

Umiłowani bracia i siostry, niech te kilka słów obejmą
w tym miejscu, w tej kaplicy na początku uroczystości po-

święcenia odnowionej szkoły wszystkich tutaj obecnych. Niech 
obejmą domowników Lasek, niech obejmą wszystkich gości, 

UROCZYSTOŚĆ  POŚWIĘCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

I. Część liturgiczna

25 września br. odbyła się w Laskach uroczystość poświęce-
nia nowej Szkoły Postawowej i Gimnazjum – w miejsce spalonej
w listopadzie 2007 roku.

To historyczne wydarzenie rozpoczęliśmy Mszą świętą kon-
celebrowaną pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego 
Arcybiskupa Kazimierza Nycza, który wygłosił również homi-
lię. Jej nieautoryzowany tekst publikujemy poniżej.

W części oficjalnej wzięli również udział liczni goście – mię-
dzy innymi: Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i Minister 
Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. Nazwiska pozostałych go-
ści zostały wymienione w gorących słowach powitania i podzię-
kowania przez Prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
Władysława Gołąba, którego przemówienie także publikujemy 
poniżej.

(red.)



58

którzy tu przybywają i także przybyli tutaj dzisiaj, żeby w tym 
ważnym momencie nie zostawić nauczycieli, uczniów, szkoły, 
sióstr samymi w tej radosnej uroczystości, którą przeżywamy. 

Wśród gości nie sposób nie wymienić pana Marszałka, nie 
sposób nie wymienić panią Minister, nie sposób nie wymienić 
pana Wojewody, pana Starosty, pana Kuratora. 

Jeśli chodzi o oświatowy wymiar tej uroczystości, nikogo tu 
nie brakuje i to świadczy o tym, jak jest to spotkanie ważne. Prze-
żywamy je w szczególny dzień, w którym Kościół wspomina bł. 
Władysława z Gielniowa. Błogosławiony papież Jan XXIII ustano-
wił go patronem Warszawy. Myślę, że jest także naszym patronem 
tutaj w Laskach, ponieważ nie tylko mówimy Laski Warszaw-
skie. Wiemy, że Laski są tym szczególnym punktem odniesienia 
dla Warszawy, dla naszej Archidiecezji i dla całej Polski. Pewnie 
więc ten błogosławiony patron, wielki bernardyn, kaznodzieja 
Krakowa i Warszawy, kaznodzieja Męki Pańskiej w sposób szcze-
gólny otacza dzisiaj swoją opieką i swoim wstawiennictwem nas
i wszystkie wielkie sprawy Lasek, ale przede wszystkim codzienne, 
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zwyczajne sprawy nauczania i wychowania w polskich szkołach, 
także w tej szkole, którą dziś poświęcimy. 

Jesteśmy u początku nowego roku szkolnego i wiemy, że 
trzeba nam polecić Panu Bogu to wielkie, ogromne dzieło wy-
chowania młodego pokolenia, jakie dokonuje się w rodzinach, 
ale jest wsparte przez różne instytucje, a wśród tych instytucji 
jest wsparte przez szkołę. 

Sześć milionów młodych ludzi rozpoczęło nowy rok szkolny. 
Sześćset tysięcy nauczycieli i wychowawców codziennie pochyla 
się nad wychowaniem młodego pokolenia, by wesprzeć rodzi-
ny w tym, co Pan Bóg, Stwórca człowieka, powierzył rodzicom, 
jako zadanie niezbywalne. Także wtedy niezbywalne, kiedy by 
się im po ludzku chciało scedować go na kogoś innego. Dlatego 
mówię o tym na początku, aby przy okazji tej obecności i tego 
poświęcenia ogarnąć modlitwą całe dzieło wychowania, które 
się rozpoczęło w sposób nowy w nowym roku szkolnym kilka-
naście dni temu, na początku września.

Czytamy dzisiaj, z racji tego, że błogosławiony Władysław 
przypominał ludziom prawdę, którą dziś też trzeba przypomi-
nać, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża Chrystusa, że nie 
ma życia wiecznego, do którego idziemy i jesteśmy powołani, bez 
przyjmowania na co dzień krzyża Chrystusa. „Kto chce iść za 
Mną, niech weźmie krzyż swój na co dzień i niech Mnie naśla-
duje”. Czytamy te słowa i chcemy je odnieść do siebie. Patrząc na 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który prowadzi 
nas do Ojca swojego i naszego, chcemy sobie ciągle przypominać, 
że w Krzyżu dokonała się ta najcudowniejsza tajemnica. Z jed-
nej strony Chrystus mówi: „Gdy będę wywyższony nad ziemię, 
wszystkich do siebie przyciągnę”. A równocześnie to wywyższenie 
na krzyżu staje się największym uniżeniem Syna Bożego. Chrystus 
wywyższony na krzyżu nie stał się bardziej odległy od człowieka, 
ale przybliżył się do człowieka, jest dostępny dla każdego z nas, 
który zechce wejść i oddać się w Jego ramiona zbawcze i przytulić 
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się do Jego przebitego boku, z którego wypłynęła Krew i Woda
i narodził się Kościół. Jest on zawsze, i będzie do końca, znakiem 
największej miłosiernej miłości Boga do nas. 

Można powiedzieć, ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego i to 
wywyższenie, które jest równocześnie największym uniżeniem 
Boga i zbliżeniem się do człowieka, stało się w początku minio-
nego wieku racją powstania Zgromadzenia Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża, stało się zasadą, racją, dla której Matka Czacka, 
ksiądz Korniłowicz, ksiądz Fedorowicz – jeden i drugi – stwo-
rzyli Dzieło Lasek, by zniżyć się do człowieka potrzebującego, 
by naśladując Chrystusa ukrzyżowanego, który został wywyż-
szony, być jak najbliżej człowieka potrzebującego pomocy, po-
trzebującego opieki, potrzebującego – tak jak to Matka Czacka 
mówiła – zwyczajnego normalnego wychowania, tak jak każdy 
człowiek, choć drogi tego wychowania i wykształcenia są o wiele 
trudniejsze i bardziej skomplikowane. 

A więc jesteśmy tu, w centrum tego miejsca, w którym Chry-
stus ukrzyżowany i wywyższony jest adorowany i wielbiony, ale 
w swoim uniżeniu i w swojej wielkiej miłości do każdego z nas.
I to inspirowało nie tylko Siostry Franciszkanki Służebnice 
Krzyża. Obraz Chrystusa – wywyższonego i uniżonego zarazem 
– jest obrazem, który musi wziąć w swoje życie każdy nauczyciel 
i wychowawca. Nauczyciel, wychowawca, rodzic muszą pamię-
tać, że jako wychowawca musi być wywyższony tak, żeby być 
uniżony, żeby być blisko dziecka. 

Wiemy doskonale, że z jednej strony zagraża wychowaniu 
– zarówno w rodzinie, jak i w szkole – kiepsko pojęty demo-
kratyzm, który proponuje pewne zrównanie wychowującego 
z wychowywanym, ale równocześnie źle robi dla wychowania 
i oświaty ktoś, kto próbuje autorytarnie i z góry, wywyższony 
patrzeć na swojego wychowanka, na swoje dziecko, na swojego 
ucznia. Trzeba umieć znaleźć ten środek: być człowiekiem wy-
chowania i wychowującym, który jest wywyższony jak Chrystus 



61

po to, by mógł się do jego serca bijącego przytulić wychowanek 
i usłyszeć rytm serca nauczyciela, wychowawcy. To jest obraz 
Chrystusowego Krzyża i tego, co się na tym Krzyżu dokonało. 

Chciałbym, siostry i bracia, żebyście wzięli jako obraz i pew-
ne wyzwanie dla wszystkich nauczających i dla wszystkich wy-
chowawców, nie  tylko w waszej szkole, ale także dla wszystkich, 
którzy zajmują się wychowaniem, tego Chrystusa, którego dzi-
siaj wielbimy jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wy-
wyższonego i uniżonego. 

Pozwólcie, że na koniec powiem jeszcze jedną rzecz: to, co 
się stało wtedy, kiedy szkoła spłonęła, było dramatem Lasek, lu-
dzi, którzy w tej szkole się uczyli, którzy w tej szkole uczyli. Było 
dramatem, który bardzo szybko stał się wspólną sprawą naszego 
społeczeństwa. Chciałem powiedzieć, że w tym nieszczęściu – tak 
to bywa, że Pan Bóg potrafi budować nawet na gruzach i ludz-
kich nieszczęściach – stały się na pewno dwie rzeczy szczęśliwe: 
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najpierw to, że nikomu nic się nie stało, że nikt nie ucierpiał, nikt 
nie zginął, nikt nie został poparzony. Tak, jak to się stało ostatnio 
w kopalni śląskiej, gdzie tylu ludzi zginęło – też o tym pamiętaj-
my w dzisiejszej Mszy świętej. Ale szczęściem w sytuacji tego nie-
szczęścia, było także to, że powstała szkoła nowoczesna, większa 
i rozbudowana. Trzecim cudem, za który też w tej Mszy świętej 
dziękujmy, jest to, że wyzwoliło się tyle dobra w ludzkich sercach. 
Tylu ludzi natychmiast zareagowało na hasło „szkoła”, a zwłasz-
cza kiedy ta szkoła była skojarzona w świadomości ludzi z Laska-
mi. To świadczy o tym, jak ogromny kredyt zaufania macie tutaj
w Laskach. Jak wielkie to jest zobowiązanie dla współczesnej Pol-
ski, dla współczesnej Warszawy, żeby Laski były takim znakiem, 
ale nie tylko znakiem symbolicznym, ale znakiem sprawczym 
wielu działań wobec ludzi potrzebujących, wobec niewidomych, 
wobec inteligencji polskiej, wobec tych wszystkich środowisk, 
które w tym miejscu odnajdują swoją tożsamość kulturową,
a także swoją tożsamość religijną, którzy przychodzą tutaj szukać: 
Pana Boga w ciszy tego lasu, ale też w ciszy tej historii, która swo-
im dziewięćdziesięcioleciem tętni w tym miejscu. 

Modlę się razem z wami w tej świętej Eucharystii, modli się 
Jezus Chrystus w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wycho-
wawców i rodziców, w intencji wszystkich darczyńców i wszyst-
kich, którzy sprawili, że dzisiaj poświęcamy tę szkołę odbudo-
waną i rozbudowaną. 
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II. Część oficjalna

Prezes Władysław Gołąb

Słowa powitań i podziękowań

Szanowni Państwo, kontynuujemy nasze spotkanie, które roz-
poczęliśmy w kaplicy. Pozwólcie, że w imieniu kierownictwa 

Dzieła Lasek bardzo serdecznie i gorąco powitam Jego Eksce-
lencję arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskie-
go. Równocześnie gorąco dziękuję księdzu Arcybiskupowi, że 
jest wśród nas, że z nami się modlił, że tak pięknie nas pouczył, 
co powinniśmy robić, jak powinniśmy żyć. 

Równocześnie witam całe duchowieństwo obecne tu dziś
z księdzem Arcybiskupem. Witam bardzo serdecznie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorow-
skiego. Pan Marszałek jako jeden z pierwszych zareagował na 
wiadomość o pożarze i później wielokrotnie dawał dowody, jak 
bardzo bliska jest mu sprawa Lasek. 
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Witam bardzo serdecznie panią Katarzynę Hall – ministra 
Edukacji Narodowej. To przecież najwyższa nasza władza. Rów-
nocześnie witam osoby towarzyszące pani Minister. Witam Wo-
jewodę Mazowieckiego, pana Jacka Kozłowskiego, który już był 
przy poświęceniu kamienia węgielnego, a trzeba dodać, że włą-
czył przyznany przez premiera Donalda Tuska milion złotych
w tzw. Kontrakt Wojewódzki, co pozwoliło nam skonsumować 
te pieniądze ku dobru szkoły, którą oglądamy. 

Witam pana Waldemara Roszkiewicza, wicemarszałka ma-
zowieckiego. Pragnę podkreślić, że urząd marszałkowski to 
bardzo ważna dziś władza, bo przez ten urząd idą wszystkie 
środki unijne. Liczymy bardzo na to, że w ramach tych środ-
ków zrobimy w Laskach dużo więcej niezbędnych prac inwe-
stycyjnych. 

Witam bardzo serdecznie kuratora mazowieckiego pana Ka-
rola Semika, który jest prawą ręką pani Minister.

Witam Starostę Powiatu Warszawa-Zachód, pana Jana Ży-
chlińskiego. Pan Starosta zaraz następnego dnia przyjechał obej-
rzeć zniszczenia i oczywiście z ogromnym sercem wspomaga 
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nas na każdym miejscu, na każdym kroku, za co jesteśmy mu 
bardzo wdzięczni. 

Trudno pominąć gospodarza Gminy, pana Witolda Mala-
rowskiego i wszystkich innych pracowników powiatu i gminy, 
którzy są dziś tu razem z nami.

 Witam przedstawicieli pełnomocnika rządu do spraw osób 
niepełnosprawnych, witam dyrektorów zarządu PFRON-u, któ-
rzy wnieśli też ogromny wkład. PFRON przyznał na budowę 
szkoły 2 miliony złotych i dzięki temu mogliśmy tę inwestycję 
szybko i sprawnie zrealizować. 

Witam jednego z głównych sponsorów, obok Donalda Tuska 
i PFRON-u, Spółkę Orlen – i tu witam pana prezesa Marka Se-
rafina. Witam przy tej okazji również osoby towarzyszące panu 
Prezesowi, jak i fundacji Orlen, bo to są ci nasi przyjaciele, któ-
rzy starali się nas wspierać na bieżąco. 

Witam bardzo dużą grupę naszych gości: organizacje społecz-
ne, a więc stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki; wymienię,  
za co przepraszam bardzo – tylko panią Annę Woźniak-Szy-
mańską, która reprezentuje największą organizację niewidomych
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w Polsce: Polski Związek Nie-
widomych, ale brawa dotyczą 
również wszystkich innych or-
ganizacji społecznych, których 
nie wymieniam ze względu na 
to, że trwałoby to wszystko za 
długo. 

Witam szczególną grupę: 
architektów, artystów, budow-
lańców, tych, którzy spowodo-
wali, że szkoła jest piękna – taka 
na dwudziesty pierwszy wiek,
o 50% większa od poprzedniej
i naprawdę tu mieści się wszyst-
ko, co niezbędne, ażeby nasze 
dzieci mogły się uczyć. 

Witam przedstawicieli wyż-
szych uczelni; jest Dziekan, pani 
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, 
pani Maja Komorowska, pra-
cownicy naukowi, pan Tadeusz 
Majewski, wszystkich serdecz-
nie witam. 

Witam dyrektorów z ośrod-
ków szkolno-wychowawczych
z całej Polski, którzy tu przyje-
chali po to, by się z nami rado-

wać. Witam również przedstawicieli szkół izabelińskich. 
Wreszcie przyszła kolej na darczyńców – wolę mówić darczyń-

cy niż sponsorzy – których mieliśmy bardzo wielu. Byli tacy, którzy 
ofiarowali 100 czy 50 tysięcy złotych – to było PZU, to było Me-
tro Warszawskie, to byli Aptekarze, to były inne firmy, szkoły, ale
nie pomijam też tych wszystkich, którzy dali tzw. grosz wdowi. 
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Proszę Państwa, tak jak powiedział ksiądz Arcybiskup, ten 
pożar rozpalił serca i wrażliwość Polaków. Dzięki temu do
Lasek wpływały różne darowizny: kilkadziesiąt złotych zebra-
nych przez jakąś szkołę, gdzieś tam daleko na Podlasiu, czy spod 
granicy niemieckiej – tym wszystkim sponsorom w tym miejscu 
gorąco dziękuję. 

Witam wreszcie media, cóż by było bez mediów? Nie wie-
dzielibyśmy, co się tu stało, a tak, jutro dowiemy się może niezu-
pełnie jak było, ale jak zauważono. 

Witam wreszcie tych wszystkich naszych przyjaciół, którzy 
modlitwą, serdeczną myślą, dobrym słowem wspierali nas na 
każdym kroku. Dzięki temu rzeczywiście możemy realizować 
dzieło Matki Czackiej.

Chciałem jeszcze na koniec powitać panią Zofię Moraw-
ską, która jest honorowym członkiem Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi, honorowym skarbnikiem Zarządu Towarzystwa, 
a przede wszystkim jest damą orderu Orła Białego. Jest osobą, 
która z Laskami związała się przed 79 laty. Myślę, że dla wielu 
z państwa to jest prehistoria. Ale jest pewne, że zawsze nosiła
w swym sercu Laski i wszystko, co dotyczy niewidomych, było 
jej bliskie i drogie. Proszę państwa, ja teraz bardzo gorąco pro-
szę naszego czcigodnego Arcybiskupa, aby nam poświęcił szkołę 
po to, by w tej szkole najwyższym, najlepszym nauczycielem był 
Bóg, by w niej istniała, panowała miłość, by w tej szkole rodzi-
ły się wspaniałe talenty, żeby ta szkoła wychowywała świadków 
Ewangelii. 
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Marszałek Bronisław Komorowski

Świat idzie ku dobremu

Powiem króciutko: widać, 
że świat idzie ku dobremu, 

a na pewno w Laskach idzie ku 
dobremu i nawet jak coś złego 
się wydarzyło, to się obraca na 
dobre. Skoro ksiądz Arcybiskup, 
takim zamaszystym krokiem, 
szedł z tym kropidłem i kropił 
tyle czasu, to znaczy, że szkoła 
jest piękna, jest wielka, jest lep-
sza i wspanialsza, niż ta, która 
stała tutaj przed pożarem. 

Myślę, że ta prosta konstata-
cja, że świat idzie ku dobremu, 

może być podstawą naszej wspólnej satysfakcji, że nawet z tego 
pożaru, z tego nieszczęścia, które jednak skupiło tyle dobrych 
ludzkich emocji, tyle serca, różnych pomysłów, a także wyzwoliło 
energię tu, w samych Laskach – można wyciągnąć wniosek, że nic 
nie jest w stanie złamać, zatrzymać dzieła dobrego rozpoczętego 
przed tylu laty przez Matkę Czacką i przez osoby, które budowały 
Dzieło Lasek, ale i kontynuowanego dzisiaj i poszerzanego coraz 
bardziej. Nic nie jest w stanie zlikwidować tego, czym są Laski. 
Miejscem skupiającym dobre emocje, dobrych ludzi, dobre po-
mysły i skupiającym tych, którzy chcą zrobić coś dobrego dla in-
nych. Serdecznie dziękuję, że było to także moim udziałem. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
rozwiązania dramatycznego problemu Lasek. Dziękuję, a jedno-
cześnie gratuluję wszystkim, że razem udało się popchnąć świat 
ku dobremu. 
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Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall

Niemożliwe stało się możliwe

Droga młodzieży, rodzice, nauczyciele i szanowni znamieni-
ci goście. Tu tak pięknie pan Prezes powiedział o darczyń-

cach. Bardzo mi przypadło do serca to sformułowanie i myślę, 
że trzeba je propagować, używać właśnie tego słowa – darczyńca 
– bo pięknie brzmi, ale muszę powiedzieć jedno, że dziękujecie 
tu państwo wszystkim, którzy pomogli wznieść ten rzeczywiście 
przepiękny budynek dający wam poprawę warunków pracy. 

Chcę przede wszystkim podziękować właśnie panu Dyrek-
torowi i nauczycielom z nim współpracującym, bo nie wiem, 
czy wszyscy tu państwo wiedzą, ale ja powiem szczerze, że 
zmieniając podstawę programową, stawałam przed zadaniem, 
które wydawało się niewykonalne: jak to zrobić, żeby również 

uczniowie niewidzący 
mogli z tych nowych pro-
gramów i podręczników 
korzystać. Jak to wszystko 
wykonać? 

Nowe podręczniki za-
częły być obecne na ryn-
ku dopiero w czerwcu. 
Wcześniej ich nie było, 
więc nie można było przy-
gotowywać odpowiednich 
adaptacji. Spotykałam się 
z wydawcami, żeby udo-
stępniali nam elektronicz-
ne wersje. Spotkałam się
z panem Dyrektorem, któ-
ry pomógł dokonać rze-
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czy, wydawało się niemożliwej. Zmobilizował zespół nauczycieli
i w ciągu paru tygodni, w sierpniu, udało się przygotować te 
wszystkie adaptacje. Więc bardzo, bardzo dziękuję przede 
wszystkim panu Dyrektorowi, który wywołał tę wielką mobi-
lizację, i całemu zespołowi nauczycieli. Wiem, że również na-
uczyciele z ośrodków całej Polski byli mobilizowani, w rezulta-
cie czego w tej chwili każda szkoła, która potrzebuje tych mate-
riałów dydaktycznych, również gdzieś daleko w Polsce, mająca 
pojedynczego ucznia niewidzącego, jest brana pod uwagę. 

Jesteście najbardziej nowocześni: są elektroniczne podręcz-
niki w internecie do pobrania i wydrukowania w każdej szko-
le. Mamy od września obecnie najnowocześniejsze rozwiązania 
właśnie dla dzieci niewidzących. Dzięki państwu, dzięki tej wiel-
kiej mobilizacji, nowa podstawa programowa otworzyła najno-
wocześniejszy sposób upowszechniania materiałów edukacyj-
nych. To jest ta wspaniała wiadomość, która jest możliwa tylko 
dzięki wam. I bardzo, bardzo serdecznie chcę tym wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili, podziękować, bo dzięki temu, po-
magamy wszystkim dzieciom, które tego potrzebują, w całej Pol-
sce, a Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało rzeczy, która 
wydawała się nam w tym momencie bardzo trudna do przezwy-
ciężenia. Obawialiśmy się, że to będzie z opóźnieniem. Jest tu 
ze mną grupa wdzięcznych pracowników ministerstwa, którzy 
naprawdę w pewnym momencie meldowali mi, że to chyba jest 
niemożliwe, że procedurami, które były dotychczas stosowane, 
absolutnie bez szans, a tu nowe procedury stworzyliśmy wspól-
nie z panem dyrektorem i wszystko się udało. Brawa dla Dyrek-
tora i jego współpracowników. 

Życzę wiele radości, jak najlepszych efektów edukacyjnych 
w tym nowym wspaniałym obiekcie wszystkim tu pracującym. 
Dziękuję bardzo.
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Władysław Gołąb

Szedł przez życie dobrze czyniąc*

Andrzej Maria Czartoryski uro-
dził się 12 czerwca 1929 roku 

w Żurawnie – powiat żydaczowski, 
woj. stanisławowskie – Ziemia Ha-
licka. Żurawno w końcu XV wieku 
należało do rodu Żurawińskich. Po 
roku 1497, na krótki czas przeszło
w ręce Stanisława Reja herbu Oksza, 
ojca słynnego Mikołaja urodzone-
go w Żurawnie w 1505 r.

WAŻNA  ROCZNICA

1. listopada minęła 10. rocznica smierci Andrzeja Czartory-
skiego – długoletniego dyrektora Warsztatów Szkolnych w La-
skach oraz kierownika Działu Absolwentów.

Z kolei 26. listopada to data śmierci dyrektora Andrzeja 
Adamczyka. W tym roku mija od tej daty 20 lat.

Dyrektorowi Andrzejowi Adamczykowi poświęcimy więcej 
miejsca w następnym numerze „Lasek”, a poniżej chcemy za-
znaczyć naszą pamięć o dyrektorze Andrzeju Czartoryskim.

(red.)

*  Skrócona wersja artykułu pt. Andrzej Czartoryski nie żyje, zamiesz-
czonego w „Pochodni” nr 1 z 2000 roku.
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Majątek Czartoryskich, wraz z folwarkami, obejmował oko-
ło 10 tys. mórg ziemi. Wchodziły w to pola uprawne, łąki i lasy.

Helena i Kazimierz Czartoryscy mieli ośmioro dzieci: Anto-
niego, Jadwigę, Teresę, Annę, Andrzeja, Cecylię i Barbarę; córka 
Maria zmarła w dzieciństwie. Dzieci państwa Czartoryskich wy-
chowywane były surowo. Każde musiało poddać się porządkowi 
domowemu, a więc pobieraniu nauki – w tym celu zatrudniano 
guwernantki i nauczycieli; osobistej obsłudze i pracy nad sobą
w duchu nauki Kościoła. 

Pałac wzniesiony przez Tomasza Żebrowskiego w koń-
cu XVIII wieku spłonął w 1904 roku, a pałac wybudowany 
przez ojca Heleny, Antoniego Skrzyńskiego na początku XX 
wieku w stylu rezydencji francu skich według projektu Wła-
dysława Sadłowskiego. Był obszerny, mógł pomieścić nie tyl-
ko dużą rodzinę książęcą, ale i licznych gości, którzy nader 
często odwiedzali Żurawno. Wystrój plastyczny pokoi repre-
zentacyjnych wykonał Piotr Witalis Harasimowicz, rzeźbiarz 
ze Lwo wa, uczeń Leonarda Marconiego. Szczególną ozdobą 
pałacu była wspaniała biblioteka licząca około 4 tysięcy tomów,
w tym rzadko spotykane w domach arystokratycznych dzieła
encyklopedystów francuskich oraz cenne inkunabuły (druki
z XV wieku). 

Pierwszym tragicznym przeżyciem dla małego Andrze-
ja była śmierć ojca w 1936 roku w wypadku samochodowym 
(ojciec sam pro wadził samochód). Mimo to, księżna Helena 
mocną ręką prowa dziła nadal sprawy majątkowe. Starsze ro-
dzeństwo Andrzeja na dalszą naukę wysyłano do gimnazjum
we Lwowie. 

Dzieciństwo Andrzeja przerwał wybuch wojny. W 1939 
roku Pani Helena Czartoryska z dziećmi i młodzieżą opuściła 
Żurawno i przeniosła się do Lwowa. Po wejściu do miasta armii 
radzieckiej, 22 września 1939 roku, zmuszeni byli pod przybra-
nymi nazwiskami ucie kać do Pełkinii, majątku dziadków Czar-
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toryskich pod Jaro-
sławiem. Następnie 
przenieśli się do Żmi-
grodu. W 1944 roku 
trzeba było opuścić i 
Żmigród, gdyż groziło 
im aresztowanie przez 
gestapo. Bezpośre dnio 
po drugiej wojnie światowej przenieśli się do Wadowic. 

W latach dziewięćdziesiątych, po uzyskaniu niepodległości 
przez Ukrainę, Andrzej Czartoryski kilkakrotnie odwiedził ro-
dzinne strony. To, co ujrzał w Żurawnie, wstrząsnęło nim do głę-
bi. Park wyrąbano, a pałac zamieniono w sanatorium dla dzieci 
chorych na gruźlicę. Budynek wymagał generalnego remontu, 
ale brakowało na to środków. W Żurawnie Czartoryski spotkał 
ludzi, którzy przed wojną należeli do służby pałacowej. Przyj-
mowali go, jak kogoś bardzo bliskiego. 

W 1947 roku Andrzej Czartoryski rozpoczął samodzielne 
życie. Przebywał kolejno w Zakopanem, następnie w Sopocie, 
gdzie ukończył gimnazjum i w Poznaniu. Studiom ogrodni-
czym przeszkodziła inwigilacja urzędu bezpieczeństwa. Usiło-
wano z młodego księcia uczynić współpracownika. Stosowane 
szykany i pogróżki spowodowały, że musiał opuścić Poznań. 
Znów pobyt w Sopocie, ucieczka brata Antoniego za granicę
i niemal cudem uchronienie się przed aresztowaniem. 

Bodaj w 1950 roku, w Sobieszewie podczas kolonii dzieci 
niewidomych z La sek, spotkał młodą uroczą Olgę Tyszkiewicz. 
Nawiązana znajo mość wkrótce przemieniła się w przyjaźń, a ta 
we wzajemną mi łość. 

W dniu 4 listopada 1951 roku w kaplicy zakładowej w Las-
kach ksiądz Tadeusz Fedorowicz – krewny pani Olgi – błogosła-
wił młodej parze: Andrzejowi Czartoryskiemu i Oldze z Tysz-
kiewiczów, którzy ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość 
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małżeńską oraz że nie opuszczą się nawzajem aż do śmierci. 
Wkrótce po ślu bie wyjechali do Oblęgorka sienkiewiczowskie-
go. Po roku przenie śli się do Chrobot (gmina Radziejowice) pod 
Żyrardowem, gdzie Andrzej przeobraził się w rolnika. Nieste-
ty, trudno było utrzy mać się z niewielkiego gospodarstwa. Na 
krótki czas przenieśli się do pobliskiego Mariampola (gmina 
Jaktorów). Praca w rolnictwie niestety nie zapewniała nawet 
minimum egzystencji. Andrzej Czartoryski podjął próbę za-
robkowania w Warszawie. Przeniósł się z rodziną do Falenicy, 
do siostry pani Olgi, później do Zalesia i wre szcie do wsi Laski.
W 1957 roku otrzymał pracę w Polskim Radio przy organizacji 
audycji „Podwieczorek przy mikrofonie”. 

Okres do 1957 roku był dla polskiej arystokracji czasem 
niezwykle trudnym. Tu już nie chodziło o nic innego, jak znę-
canie się nad ludź mi. Czartoryskiemu oferowano zazwyczaj 
pracę fizyczną, i co gorsza, źle wynagradzaną. Dopiero od
1 października 1960 roku otrzymał stałe zatrudnienie w przed-
siębiorstwie usługowym „Reklama”. Gdy w dniu 15 sierpnia 1966 
roku przenosił się do pracy w Zakładzie w La skach, w opinii o nim 
napisano: „Był zatrudniony na stanowisku kie rownika redakcji 
różnych form reklamy. W okresie tym Andrzej Czartoryski dał się 
poznać, jako pracownik bardzo zdolny, inteligent ny, o dużej znajo-
mości wykonywanej pracy. W stosunku do podległe go sobie per-
sonelu – wymagający i taktowny. Jest pracownikiem o du żej samo-
dzielności i inicjatywie, posiadającym szeroko rozwinięty zmysł 
organizacyjny. Strona etyczno-moralna nie budzi zastrzeżeń.” 

Dnia16 sierpnia 1966 roku Andrzej Czartoryski został przy-
jęty do Zakła du w Laskach na stanowisko kierownika do zorga-
nizowania dzia łu zabawkarskiego. W styczniu 1967 roku otrzy-
mał nominację na za stępcę dyrektora Warsztatów Szkolących 
(dyrektorem był Henryk Ruszczyc), a 23 listopada 1968 roku, 
w związku ze złym stanem zdro wia Ruszczyca, objął stanowisko 
dyrektora warsztatów. 
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Od 1973 roku rozpoczęła się moja współpraca z dyrektorem 
Czar toryskim. Przedyskutowałem z nim dziesiątki godzin, od-
byliśmy wspólnie przejechane samochodem tysiące kilometrów. 
Dziś z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że był człowiekiem 
o wiel kiej kulturze osobistej. Chyba nikt w moim życiu nie po-
wiedział mi tyle przykrych rzeczy, co właśnie dyrektor Czarto-
ryski i co więcej, je stem mu za to wdzięczny, bo wiem, że jeżeli 
krytycznie mówił o mnie, to tylko do mnie. Wobec innych bro-
nił mnie jak najlepszy przyjaciel i rzeczywiście nim był. 

Ta wyjątkowa lojalność i życzliwość poruszały człowieka do 
głę bi. Mając umysł analityczny, nieraz drażnił swym doszukiwa-
niem się „dziury w całym”, ale zlecone zadania realizował z peł-
nym za angażowaniem. Dziś bardzo mi brak jego wątpliwości, 
jego docie kania sedna sprawy. 

Od początku 1983 roku Czartoryski zaczął narzekać na 
nogi. Oka zało się, że są to problemy krążeniowe. We wrześniu 
wyjechał na operację do Uppsali w Szwecji. Wymieniono mu 
główne arterie tęt nicze. W maju 1984 roku orzeczeniem komisji 
lekarskiej do spraw in walidztwa i zatrudnienia został zaliczony 
do drugiej grupy inwali dów. W związku z tym, od 1 maja ogra-
niczył swoje zatrudnienie do połowy etatu. W praktyce była to 
fikcja, gdyż podobnie jak do ro ku 1984, pracował po kilkanaście 
godzin dziennie. 

W latach sie demdziesiątych powierzyłem mu, poza kierow-
nictwem Warsztatów, zajmowanie się zatrudnianiem absol-
wentów Zakładu. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych stan 
zdrowia dyrektora Czartoryskie go znów zaczął się pogarszać.
W styczniu 1990 roku przekazał kie rownictwo Warsztatów swe-
mu zastępcy, a sam ograniczył się do działu absolwentów. I na 
tym stanowisku pozostawał aż do śmier ci. Znał setki niewido-
mych, znał ich potrzeby i problemy. W związ ku z gospodarką 
rynkową sprawy zatrudniania niewidomych bar dzo się skom-
plikowały i tu Czartoryski okazał się „właściwym czło wiekiem 
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na właściwym miejscu”. Jego charakterystyczna cecha, to umie-
jętność pochylania się nad każdym potrzebującym człowie kiem, 
nad wszelką biedą. Najbardziej pokochał tych niewidomych, 
którzy na niczyją pomoc liczyć już nie mogli. Nazywał ich pie-
szczotliwie „moje maleńtasy”. Był dla nich po prostu najlepszym 
ojcem, odnoszącym się do nich z wielką miłością i serdeczno-
ścią. Niewidomi, w jego obecności, czuli się bezpieczni.

Andrzej Czartoryski był rasowym działaczem społecznym. 
Poza Warsztatami, którymi kierował 21 lat i sprawami związany-
mi z zatrudnianiem i opieką nad absolwentami Zakładu, działał
w komisjach społecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi: szkolnej, do spraw rolnych i socjalnej. Nawet wtedy, gdy
w roku 1980 rodziła się „Solidarność”, pracownicy Zakładu mieli 
do niego zaufanie. Kontakty towarzyskie zawsze wykorzystywał do 
załatwienia jakichś spraw ludzkich, głównie osób niewidomych.

W 1992 roku był jednym z inicjatorów powołania Związku 
Rodzin Czartoryskich Herbu Pogoń. Organizował wakacyjne 
zjazdy i cieszył się z poznanych ludzi. Związek zrzeszał ponad 
90 członków, a w zjazdach uczestniczyło, wraz z dziećmi i mło-
dzieżą, nawet do dwustu osób.

W dniu pogrzebu przemówienie nad trumną w kaplicy la-
skowskiej zakończyłem słowami: „Drogi Andrzeju, w imieniu 
kierownictwa Zakładu, Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
pracowników i swoim własnym, a przede wszystkim w imieniu 
niewidomych, którym służyłeś, składam Ci gorące podziękowa-
nie za wszystko, co zrobiłeś, za to, że byłeś wśród nas, że stano-
wiłeś dla nas żywe i piękne świadectwo, iż można iść przez życie 
dobrze czyniąc. Niech dobry Bóg przyjmie Cię w swoje ojcow-
skie ramiona tak, jak Ty nieraz przyjmowałeś w swoje biednych 
ludzi potrzebujących pomocy.” 

Dyrektor Andrzej Czartoryski jest pochowany na Cmenta-
rzu Powązkowskim  w Warszawie.     
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ks. Janusz Strojny

W pedagogicznej służbie Bogu i bliźniemu
homilia

Możemy sobie wyobrazić wydarzenie w synagodze w Na-
zarecie i zobaczyć, że jesteśmy w zupełnie podobnej sy-

tuacji. Jezus jest pośród nas, Jezus jest na ołtarzu. To On do nas 
mówi, my mamy stać się Jego słuchaczami, wiernymi sługami. 
Mamy słuchać, ale nie tylko słuchać. Mamy zrozumieć, wpro-
wadzić w swoje życie i wypełniać. 

Oczywiście ta sytuacja jest podobna też pod innym wzglę-
dem: słuchacze w Nazaret mieli swoje oczekiwania; mieli swo-
ją wizję, mieli swoją koncepcję Mesjasza, który miał przyjść, 
odkupić, wyzwolić. Wszystko to zamykało się w większości
w sprawach polityczno-społecznych, bo na to właśnie czekali,
z tym wiązali przyjście Mesjasza. Mogli być wolni od okupanta 
i stać się ludem wybranym, narodem. Zapomnieli może tylko
o jednym, że to Bóg uczynił ich tym ludem. On ich wyprowa-
dził, obdarzył wolnością, ziemią i wszystkim, co posiadali. 

Ważne, aby ta sytuacja, w której jesteśmy teraz: Chrystus, 
który jest pośród nas, tutaj przy ołtarzu i na ołtarzu, my wszyscy 

SESJA  PEDAGOGICZNA  OŚRODKA

W dniu 31 sierpnia br. odbyła się w Laskach Sesja Pedago-
giczna, która – jak zwykle – była swoistego rodzaju inaugura-
cją nowego roku szkolnego dla pracowników pedagogicznych 
Ośrodka. Poniżej drukujemy jeden z wygłoszonych w czasie
Sesji referatów.                                                                                (red.)
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słuchający, trwała w nas, byśmy byli – i chcieli być – współpra-
cownikami Boga, a nie przeciwnikami, nosząc w sobie swo-
je wizje, swoje koncepcje, które nas zamykają, ograniczają
i wprowadzają w pewną ciasnotę, ciasnotę naszego myślenia. 

Bóg jest naszym sprzymierzeńcem, a nie przeciwnikiem. To 
On otwiera nasze umysły i serca, byśmy mieli szersze widzenie, 
szersze rozumienie, byśmy mieli światło i umieli życie tworzyć 
i budować; nie tylko odtwarzać i konsumować, ale tworzyć, bu-
dować, tak, by było na miarę Dzieła Bożego, a nie tylko naszych 
ludzkich możliwości. 

Tak się stało, że Jezus przyszedł do swoich, a swoi Go nie 
przyjęli. Być może przez dysonans między tym, czego się spo-
dziewali, a tym, co zaproponował im Jezus, nie byli w stanie Go 
zrozumieć i pojąć, bo byli zamknięci na Boga. Stąd przeżyli coś, 
co było dla nich bardzo bolesne – zawiedzione nadzieje. Oto 
spodziewali się i oczekiwali, że przyjdzie Mesjasz, dokona rze-
czy niezwykłych, wielkich, a oto On odwołuje się do wydarzeń 
przeszłych ubliżającym im, bowiem mówi o poganach: Naama-
nie Syryjczyku – wodzu wojska syryjskiego – który był trędowa-
ty, a został oczyszczony, i o wdowie w Sarepcie, u której przeby-
wał i mieszkał Elizeusz. To im ubliżyło. Wzbudziło w nich gniew 
i chcieli Jezusa zabić. To są reakcje, które zawsze wyzwalają się 
wtedy, kiedy nie jesteśmy otwarci, kiedy nie jesteśmy w stanie 
słuchać i zrozumieć tej rzeczywistości, którą chce nam przeka-
zać Bóg. Takie reakcje się w nas wówczas budzą. 

Odrzucili Jezusa, ponieważ nie było w nich woli zrozumie-
nia i przyjęcia Jezusa. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, 
to wszystko ciągle jest jakoś obecne w naszym życiu. Myśmy to 
przenieśli na relacje, które są między nami. Czyż nie znamy się 
doskonale? Wiemy o wszystkich swoich brakach, słabościach, kto 
kim jest, i widzimy człowieka, drugiego człowieka poprzez to, co 
wiemy o nim, ale nie widzimy tego, co jest w nim, kiedy działa 
Bóg i co pochodzi od Boga i jest z Boga. I to jest ten dysonans. 
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Spodziewamy się po drugim człowieku tego, co nam się wy-
daje, że powinien zrobić. Natomiast nie zauważamy, że w tym 
wszystkim jest jeszcze działanie Boga i że On czasem sprawia 
rzeczy, które dla nas są niezrozumiałe, a czasem i nawet szoku-
jące. Otóż na to musimy się przygotować i mieć tę świadomość, 
by rzeczywiście być otwartym na działanie Boga, na Jego obec-
ność, na te nowe rzeczy, które będą się pojawiały, a których nie 
jesteśmy w stanie często od razu zaakceptować i zrozumieć. Stąd 
też często tkwimy w naszym uporze, nie chcemy zrezygnować
z tego, co nasze. 

Gniew zawiedzionych nadziei Nazarejczyków jest często na-
szym gniewem i burzy dobre relacje między ludźmi, jest prze-
szkodą i barierą w budowaniu wspólnoty, jedności i dobra, które 
pochodzi od samego Boga. 

Cóż mamy zatem zrobić? Przyjąć drugiego człowieka tak, 
jak Nazarejczycy mieli przyjąć Jezusa. Przyjąć, to nie znaczy 
tylko zaakceptować jego obecność pośród nas, ale przyjąć, to 
otworzyć dla niego swoje wnętrze, to otworzyć także swoje ser-
ce. Drugi człowiek musi mieć miejsce w nas samych, w naszym 
wnętrzu, w naszym sercu nie dlatego, że jest taka zasada, że tak 
jest lepiej, że tak powinniśmy postępować, czy zachowywać się, 
ale mamy przyjąć drugiego człowieka, bo od tego zaczyna się 
współpraca i służba. 

Może za mało jesteśmy nastawieni na to, by rzeczywiście po-
dejmować współpracę i służbę? Wykonać obowiązki, które do 
nas należą, może nie jest tak trudno, ale służyć i współpracować, 
nie jest rzeczą łatwą. To wymaga wysiłku z naszej strony, zrozu-
mienia tego drugiego człowieka, z którym współpracuję, zaak-
ceptowania nie tylko tego, że jest taki, jaki jest i ma swoje braki 
i słabości, ale zaakceptowania go poprzez Chrystusa, poprzez 
Boga, bo jest kimś, przez kogo działa Bóg i poprzez którego Bóg 
do mnie mówi, a nie tylko poprzez to słowo, które słyszę tutaj 
akurat od ołtarza. 
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Przez Jezusa do Nazarejczyków mówił sam Bóg – Ojciec
z nieba. A oni nie chcieli słuchać i nie zrozumieli tego, co mówił. 
Wzbudziło to w nich gniew i chcieli Go zabić. 

Bóg mówi także przez drugiego człowieka. To przyjęcie dru-
giego człowieka do swojego życia, do swojego wnętrza, takim, 
jaki on jest, ale przede wszystkim ze względu na Chrystusa, któ-
ry poprzez niego także działa i może czynić dobro, jest o tyle 
konieczne, że jeśli tego nie zrobimy, to zamykamy sobie moż-
liwość współpracy z drugim człowiekiem. Spychamy tę relację 
do płaszczyzny zewnętrznej. Jesteśmy obok siebie, przekazuje-
my sobie informacje, owszem, to, co konieczne wykonamy, bo 
trzeba wykonać, ale nie jest to jeszcze współpraca. Współpraca 
jest wtedy, kiedy rzeczywiście życzliwie, z serca angażujemy się 
wspólnie w dzieło, które ma mieć wymiar twórczy, które ma być 
otwarte na przyszłość, otwarte na drugiego człowieka, które ma 
rzeczywiście nieść ze sobą dobro i życie. Jeśli tego brakuje, po-
wiem coś, co brzmi może niepochlebnie dla naszych uszu, ale 
jest określeniem biblijnym: jeśli nie jesteśmy współpracowni-
kami, stajemy się wyrobnikami. Robimy to, co Jezus nieustan-
nie zarzucał faryzeuszom, że są takimi wyrobnikami, bowiem 
robią to, co konieczne, co muszą i co oni widzą, jako dobre
i słuszne. Natomiast nie znają woli Boga i nie słyszą głosu Boga 
i głosu Jezusa Chrystusa, który przyszedł od Boga i od Boga do 
nich mówi. Po wtóre, musimy być otwarci i przyjmować drugie-
go człowieka, bo w ten sposób zagwarantujemy wolność swoją
i drugiego. Wtedy ta współpraca jest rzeczywiście na płaszczyź-
nie wolności. Jeżeli nie ma współpracy na płaszczyźnie wolności, 
jesteśmy skrępowani, jesteśmy jak w gorsecie, w którym chodzi-
my i robimy to, co nam się wydaje konieczne i słuszne, byle się 
nie wychylić poza to. 

Otwarcie się na drugiego człowieka jest ważne jeszcze i dla-
tego, że jeżeli tego nie uczynimy, to myślę, że nie otworzymy się 
na Chrystusa i na Boga. To już tak jest. 
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Przykazanie miłości mówi o miłości Boga i bliźniego jed-
nocześnie. Jeśli nie miłujemy Boga, jednocześnie nie miłujemy 
bliźniego, czyli drugiego człowieka. I dlatego trzeba, żebyśmy 
umieli się także otwierać po to, by rzeczywiście współpracować, 
miłować, być razem. Być razem z drugim człowiekiem. Współ-
czesny świat jest niestety podzielony, nastawiony egoistycznie, 
subiektywnie i każdy stara się myśleć o tym, co jego, o swoim. 
Przepraszam, ale jest to kalectwo współczesnego świata. Nie 
tak Bóg zamierzył świat i nie tak powinniśmy żyć. Stworzył nas 
do wspólnoty, jako mężczyznę i niewiastę, jako ludzi do wspól-
noty, abyśmy byli razem, jedni drugich brzemiona nosili, wza-
jemnie sobie służyli i pomagali, byli jednością przed Bogiem
i razem ze sobą. Jeżeli tego brakuje, to znaczy, że coś w naszym 
wnętrzu jest nie tak, jak być powinno, wobec Boga i wobec
drugiego człowieka. 

Jeżeli przyjmujemy drugiego człowieka, otwieramy się na 
pełniejsze życie. Pozwalamy drugiemu człowiekowi coś więcej 
zrozumieć i jego zrozumieć, ale również sami zaczynamy więcej 
rozumieć i dajemy coś z siebie drugiemu człowiekowi. To nie-
zwykle ważne. Ten kontakt, relacja ma służyć życiu, ma służyć 
rozwojowi, wzrostowi ku wzbogaceniu duchowemu człowieka, 
a także rozwojowi od strony intelektualnej, psychicznej. Tylko 
w ten sposób możemy wzrastać, dojrzewać, rozwijać się i dzię-
ki takiemu otwarciu możemy wnosić w życie drugiego wartości
i sami te wartości przyjmować, bo inaczej jesteśmy skazani na 
pewien stereotyp, który przyjęliśmy, zakodowaliśmy i według 
niego postępujemy. A to jest ciasnota duchowa. Tak się napraw-
dę nie da dobrze żyć. 

Trzeba być otwartym, by przyjmować wartości i dawać war-
tości. Oczywiście to jest pewien dialog bez słów. Przyjazna, 
otwarta i życzliwa postawa człowieka mówi sama za siebie. Nie 
trzeba tego ani tłumaczyć, ani wiele słów na ten temat mówić. 
Jesteśmy powołani do tego, by wartości wnosić w życie drugich i 
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sami przyjmować je od innych. I to jest właśnie służba. Prawdzi-
wa służba. To jest troska o człowieka, to jest dobro dla człowie-
ka, które mu dajemy, dzięki któremu się rozwija. 

Dlatego relacje nie mogą być tylko zewnętrzne, formalne, 
bowiem jeśli są tylko zewnętrzne, natychmiast, w stosunku do 
wychowanków także, prowokujemy poszukiwanie środków za-
stępczych. Jeśli nie ma dobrej relacji z drugim człowiekiem, mu-
szę sobie znaleźć jakieś środki zastępcze, żebym miał dobre sa-
mopoczucie i poczucie bezpieczeństwa i jakiś pokój wewnętrzny. 
Jeżeli nie wnoszę wartości, nie jestem otwarty, to prowokuję czy 
wyzwalam taką postawę także u wychowanków. A to oczywi-
ście jest elementem pewnej destrukcji, a czasem i demoralizacji. 
Niestety tak to potem się objawia. 

Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz; Ewangelia, którą przy-
niósł Jezus, nie jest zbiorem zasad, teorią, którą pan Bóg podał 
ludziom, a my mamy się jej nauczyć, zakodować w pamięci, sta-
rać się wedle niej żyć. Ewangelia jest żywa, dynamiczna. Ewan-
gelia jest między nami, w naszych relacjach. Tutaj ją odkrywamy, 
tutaj dopiero spełnia swoje zadanie, jeżeli rzeczywiście te nasze 
relacje są takie, jakie być powinny – prawdziwie ludzkie. To wła-
śnie w ten sposób odkrywamy, odnajdujemy Ewangelię. A idąc 
dalej, trzeba powiedzieć, że w ten sposób odnajdujemy Chry-
stusa między nami. On nie jest jakimś intruzem, nie przychodzi 
nie wiadomo skąd, z jakichś zaświatów, ale znajduje się między 
nami, w naszych relacjach, kiedy jest między nami dobro, życzli-
wość, przyjaźń, wzajemna służba, kiedy sobie pomagamy. Może 
posłużę się tutaj przykładem przykazań, które Bóg dał poprzez 
Mojżesza już na Synaju. Jezus je zaakceptował i potwierdził, jak 
mówi św. Mateusz, że nie przyszedł ich zmienić, ale wypełnić. 

Przykazania zostały dane już w Starym Testamencie, czasem 
na nie źle patrzono. I dzisiaj też na nie źle patrzymy. To nie jest 
zbiór przepisów. To są dane wartości, dzięki którym określamy 
nasz stosunek do Boga i do drugiego człowieka. I w tym wymia-
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rze przykazania są niezwykle ważne, są ogromną wartością, bo 
pomagają nam określić stosunek do Boga i do siebie nawzajem. 
Nie jesteśmy wtedy jakimiś osobami czy ziemią nieznaną, ale 
poznajemy siebie. Tworzą one wtedy właściwą relację między 
nami, między ludźmi. Mają obdarzyć wolnością i prowadzić do 
dobrego życia. Takie jest ich zadanie, taki jest zamysł Boga. Jeśli 
tak je przyjmujemy, to spełniają swoje zadanie. Jeśli natomiast 
nie przyjmujemy ich w ten sposób, to pewnie nie spełnią tego 
zadania. 

Uczmy się akceptować drugiego człowieka nie tylko od stro-
ny zewnętrznej, ale także w wymiarze wewnętrznym, bowiem 
jest to szansa dla nas. To nie jest obowiązek, to jest szansa, wzbo-
gacenie życia, osiąganie większej dojrzałości w człowieczeń-
stwie, głębszego, pełniejszego rozwoju. To nam, jeśli tak można 
powiedzieć językiem ekonomicznym, przynosi korzyść.

Dzięki tej przestrzeni między ludźmi – nieobciążonej żad-
nymi oczekiwaniami czy też myślami osądzającymi drugiego 
– jeżeli ta przestrzeń jest czysta i wolna, to wtedy Ewangelia jest 
między nami, a Chrystus jest w nas i z nami. 

Kiedy Jezus wędrował do Jerozolimy, wiemy, że zatrzymał 
się w Samarii przy studni Jakuba. Przyszła kobieta, by nabrać 
wody, a wtedy Jezus powiedział jej, kim jest. Wówczas ta kobieta 
– poganka – zrozumiała, uwierzyła i pobiegła do miasta, żeby 
to ogłosić. Przyszli ludzie z miasta, usłyszeli, uwierzyli, przyjęli 
Jezusa, zaprosili Go do siebie. A Jezus powiedział jedną ważną 
myśl, że odtąd cześć Bogu ma być oddawana w duchu i praw-
dzie. Więc obowiązek, który spełniamy, ma wynikać z naszego 
wnętrza, z naszej relacji do Boga, z prawdy, którą żyjemy, z na-
szego ducha, który jest w nas. I to jest pierwsza wartość, o którą 
powinniśmy zabiegać. 

Życzę Państwu na ten nowy rok, aby te relacje były rzeczy-
wiście dobre, otwarte, twórcze, budujące, wprowadzające rozwój
i dobro w życie.



84

ks. Janusz Strojny

Dzieło Lasek w charyzmacie
Matki Elżbiety Czackiej

Czterdzieści osiem lat temu oddaliśmy duszę Matki Elżbie-
ty Czackiej Bogu, a ciało ziemi laskowskiej, na której żyła

i pracowała. Jest jedną z tych postaci historii, przez którą Bóg 
dokonał swego ważnego dzieła. Jednocześnie jest przykładem 
stałej obecności Boga między ludźmi i Jego miłości do człowie-
ka, każdego człowieka. 

Osiemdziesiąt lat temu, pismem niewidomych, Elżbieta 
Czacka napisała o Dziele Lasek następujące słowa: „Dzieło to
z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło 
z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc na celu oddawanie 
czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 

Dzieło powstało w celu oddawania chwały Bogu przez na-
uczanie niewidomych do doskonałego znoszenia kalectwa z mi-
łości ku Bogu. Niewidomi, niosący z poddaniem się woli Bożej 
krzyż swego kalectwa, powinni być apostołami wśród widzą-
cych, ślepych duchowo, nie znających Boga i dalekich od Niego 
na skutek niewiary i grzechu” (Matka E. Czacka, 23 07 1929; 
Dyrektorium, Laski 2008, s. 151). 

U samego początku Dzieła Lasek Matka Elżbieta określiła 
Jego charakter, opierając je o Eucharystię i wiarę. Wskazała rów-
nież na Jego tożsamość, a mianowicie na to, że ma służyć chwa-
le Boga przez ewangeliczne świadectwo życia Zgromadzenia, 
niewidomych i widzących pracowników świeckich. Wszyscy, 
zgodnie współpracując, mają być świadkami Boga, w postawie, 
modlitwie i pracy. Mają głosić Ewangelię, ale przede wszystkim 
przez wprowadzenie w życie wartości życia nadprzyrodzonego, 
nadawanie cierpieniu właściwego Chrystusowego wymiaru oraz 
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przywracanie godności człowiekowi, a zwłaszcza obarczonemu 
kalectwem, a więc niewidomemu. 

Tak więc u podstaw Lasek leży, w pierwszym rzędzie, po-
słannictwo niewidomych związane z troską o nich, a więc przy-
gotowanie do życia, uformowanie charakterów oraz zagwaran-
towanie warunków bytowych. Nie mniej istotne jest posłannic-
two ewangeliczne, a nie sama troska bytowa na ich rzecz. Wła-
śnie ono odróżnia Laski od innych zakładów dla niewidomych
w Polsce. 

Dzieło Lasek wyrosło z osobistego doświadczenia Matki 
Elżbiety. Bóg zechciał, aby posiane przez Niego ziarno dojrzało
i wydało owoc w Jej życiu, aby właśnie ona to Boże ziarno po-
siała między ludzi. W młodym wieku straciła wzrok. Podjęła 
ten krzyż. W zmaganiu i trudzie odkryła sens swego cierpienia,
a w wierze i miłości Chrystusa odczytała wolę Bożą w stosunku 
do siebie. Odkryła także wartość ludzkiego cierpienia w wymia-
rze apostolskim. 

Niewidomi mogą podjąć swoje cierpienie i uczynić je narzę-
dziem ewangelizacji. Dzieło to dojrzało w jej sercu i już w po-
czątku osiągnęło właściwy wymiar i ten wymiar powinien być 
zachowany, by Dzieło zachowało swoją tożsamość. 

Utrata wzroku pozwoliła Matce odkryć niezwykle ważną 
prawdę: cierpienie przeżywane w więzi z Chrystusem, włącze-
nie swego krzyża w Jego krzyż, daje moc duchową, otwiera na 
miłość, wyrywa z samotności. Pozwala też przekraczać barierę 
samego cierpienia – kalectwa – i wyjść ku innym z bogactwem 
duchowym, doświadczeniem pokonanego lęku i miłością. 

Matka Elżbieta, odkrywszy swoje posłannictwo, postanowiła 
je upowszechnić. W tym celu powołała do istnienia Zgromadze-
nie, w którym są także niewidome siostry, oraz założyła Zakład 
dla Niewidomych. Te dwa elementy mają służyć Dziełu, tak jak 
dwie dłonie jednej osoby służą pracy i modlitwie. Przezwycię-
żenie cierpienia musi się dokonywać jednocześnie na dwóch 



86

płaszczyznach, a mianowicie duchowej i cielesnej. Płaszczyzna 
cielesna – brak wzroku – wymaga pokonania barier zewnętrz-
nych: trudności w poruszaniu, przemieszczaniu się, lęków, na-
pięć i tych wszystkich przeszkód, które blokują lub utrudniają 
normalne życie. 

Wydaje się, że o wiele trudniejsza jest płaszczyzna ducho-
wa. Pytania, które pojawiają się w sytuacjach każdego kalectwa, 
brzmią: „Dlaczego istnieje cierpienie? Dlaczego Bóg je dopusz-
cza?” W końcu pytamy: „Dlaczego to właśnie ja muszę cierpieć? 
Przecież nic takiego złego nie uczyniłem poza codziennymi sła-
bostkami i brakami”. 

W sytuacji kalectwa i cierpienia takie pytania są natrętne, 
jak wiosenne komary. Uformowanie człowieka cierpiącego do 
wolności, do postawy, w której cierpienie nie będzie krępowało 
życia, zachowań, postawy, relacji, nie stanie się dominantą okre-
ślającą wszystkie podejmowane decyzje, wymaga wiele pracy, 
zmagania się ze sobą i modlitwy. Każde niepowodzenie, każda 
przegrana, mówiąc językiem komputerowym, resetuje cierpie-
nie, to znaczy ponownie wpycha w objęcia cierpienia, przywołu-
je na pamięć wszystkie bolesne, upokarzające doświadczenia. 

Przekonanie człowieka cierpiącego, że Bóg jest miłością, że 
Bóg go kocha, właśnie jego, jest niezwykle trudne. Ale jeszcze 
trudniejsze jest wprowadzenie go w doświadczenie miłości Bo-
żej, nadprzyrodzonej. Intencja Matki Elżbiety w tym względzie 
była i pozostaje niezwykła. Otóż najpewniejszą drogą wyzwo-
lenia się z nieco obsesyjnego myślenia o kalectwie i cierpieniu 
jest służba drugiemu człowiekowi. To z tego właśnie powodu 
Matka Czacka wyznaczyła drogę służby drugiemu człowiekowi, 
na duszy i na ciele. 

Niewidomy musi służyć jednocześnie w wymiarze ducho-
wym i cielesnym, bo tylko w ten sposób zdobędzie motywujące 
go doświadczenie i przekroczy barierę lęku emitowanego przez 
cierpienie. Myślę, że Dzieło ma swoistego rodzaju genetykę. 
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Otóż, żeby owocowało na zewnątrz, musi dojrzewać wewnętrz-
nie. Tak było w życiu Elżbiety Czackiej, ale także obecnie ludzie 
Lasek powinni wędrować tą ścieżką Matki, to znaczy dojrzewać 
wewnętrznie, w ludzkim i ewangelicznym rozumieniu cierpie-
nia, by prawidłowo się angażować. Przejście drogą doświadcze-
nia Matki Elżbiety jest niezbywalnym elementem rozumienia
i wrastania w Dzieło Lasek. Tego zadania nie da się obejść innymi 
ścieżkami. Laski zadają i uczą trudnego zadania, a mianowicie 
zrozumienia i przeżycia, że cierpienie i ofiara są nierozdzielne. 
I tylko przy takiej akceptacji i postawie docieramy do miłości 
Chrystusa i człowieka, która otwiera na braterstwo i przyjaźń,
a nie tylko na postawę opiekuńczą wobec niewidomych. 

Dzieło Lasek, jeśli ma trwać zgodnie z jej wypowiedzią
z 1929 roku, musi się zakorzenić i być w nas, dojrzewać w nas. 
Tylko wówczas będziemy umieli łączyć służbę Chrystusowi
i człowiekowi, potrafimy w nią włączyć swoje życie jako ofia-
rę, podjąć cierpienie i krzyż na chwałę Chrystusa i dla dobra 
człowieka. Wówczas, gdy Matka traciła wzrok, stopniowo i co-
raz pełniej odkrywała więź cierpienia z Chrystusem i miłością 
do Niego. Jeśli ktoś nie odkryje, nie zrozumie i nie podejmie 
tego wyzwania, by cierpienie, miłość i służbę łączyć w jedno, 
to zostanie na etapie płatnego pracownika, żeby nie powiedzieć 
językiem biblijnym – najemnikiem. 

Matka Elżbieta w cierpieniu i wobec kalectwa nie pozostała 
bezradna i zagubiona. 

Zrozumiała, że podjęcie służby da jej moc do pokonania 
cierpienia i pozwoli zachować wolność ducha. Dzielnie i z wia-
rą podjęła swój krzyż i cierpienie. Dotykamy w tym momencie 
niezwykle ważnego problemu. 

Wzięcie swojego krzyża na ramiona powoduje, że stajemy się 
zdolni do dźwigania krzyża innych ludzi, a więc służby niewido-
mym. Chodzi tutaj o ten szczególny rodzaj służby, a mianowicie 
bycie z człowiekiem poszkodowanym, cierpiącym, wspieranie 
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go duchowo i w życiu doczesnym wyzwalanie w nim woli pracy, 
formowania się całościowo w człowieczeństwie. Siostry posia-
dają charakterystyczne dla Lasek pozdrowienie: „Przez krzyż”. 
Może jesteśmy już zbytnio z tym pozdrowieniem osłuchani, być 
może ono już nic nam nie mówi. A powinno być stałym we-
zwaniem do służby, do dźwigania cierpienia z innymi, do soli-
darności w dźwiganiu krzyża i przezwyciężania go. Ta postawa 
prowadzi nas do osiągnięcia dwojakiej wartości, a mianowicie 
buduje przyjaźń i braterstwo. Po wtóre, otwiera nas na wy-
miar nadprzyrodzony, włącza w ofiarę Chrystusa i prawdziwą
miłość. 

Cierpienie jest problemem, z którym się zmagamy, ale przy-
jęte jako krzyż, staje się narzędziem apostołowania. W taki wła-
śnie sposób ma wzrastać, ma się rozwijać Dzieło Lasek. Miłość 
pasterska, apostolska, najpełniej oddziałuje w dźwiganiu wspól-
nym krzyża. Poza tym, cierpienie przyjęte daje wolność serca, 
sprawia, że posługa ta staje się dziełem Boga, a człowiek dociera 
do pełni swej godności. 

Jeżeli człowiek odrzuci krzyż, a cierpienie uzna za całkowitą 
klęskę swego życia, to wówczas pozwoli się zepchnąć na margi-
nes życia, a kalectwo stanie się niepokonalne.

Pragnieniem Matki Elżbiety było dawanie niewidomym 
wiary, bowiem wiara w Boga pomaga uwierzyć we własne moż-
liwości i pokonać cierpienie. Zaufanie do Boga owocuje zaufa-
niem do ludzi w codziennym życiu. Brak wiary w Boga redukuje 
zaufanie w relacjach między ludźmi. Otóż Elżbieta Czacka pra-
gnęła dawać niewidomym to, co sama odkryła, doświadczyła, 
przeżywała i zrealizowała swoim życiem. Przez dar wiary i mi-
łości postanowiła przywracać godność i radość życia ludziom 
zepchniętym na jego margines. W miłosierdziu doświadczanym 
od Boga nie zatrzymała się jedynie nad kalectwem fizycznym; 
zapragnęła, aby ludzie cierpiący fizycznie, pokonawszy swo-
je kalectwo, nieśli światło wiary tym, którzy są ślepi duchowo. 
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Powołanie swoje związała z niewidomymi fizycznie, a także
z niewidomymi na duszy. W swojej misji połączyła także obydwa 
wymiary cierpienia, a więc fizyczny z duchowym. Wszystko, co 
czyniła, było owocem jej przeżyć i cierpienia. W swoich inicja-
tywach była bardzo wiarygodna. Jej życie jest potwierdzeniem 
mocy i skuteczności autentycznego świadectwa. 

Zakładając Zgromadzenie i Zakład, mające służyć niewido-
mym, przywoływała ludzi do współpracy świadectwem wiary, 
postawą ukazującą moc ducha w dźwiganiu krzyża kalectwa. 
Dziś zbyt łatwo idziemy w kierunku najmu do pracy, bo takie 
rozwiązanie – tak się może wydawać – staje się skuteczniejsze
w pozyskiwaniu pracowników. 

Dzieło Lasek to nadal Zgromadzenie i instytucja. Od strony 
historycznej patrząc, możemy stwierdzić, że obydwa te elementy 
istnieją od samego początku. Matka jednocześnie gromadzi wo-
kół siebie siostry i organizuje pomoc niewidomym. Nie można 
jednak nie zauważyć, że Zgromadzenie i służba niewidomym 
– a więc Zgromadzenie i instytucja – są ze sobą nierozerwal-
nie związane. Obydwa te konary Dzieła Lasek mają jeden pień. 
Wyrosły z doświadczenia wiary i cierpienia niewidomej Matki 
Elżbiety Czackiej. 

Dzieło, aby mogło zachować swą tożsamość, musi zadbać
o jedność i równowagę między charyzmatem a instytucją, to zna-
czy między wiarą a służbą człowiekowi. Duchowość Zgromadze-
nia została osadzona w cierpieniu, dźwiganiu krzyża i krzyżem 
jest naznaczona. Instytucja, by nie utknęła na płaszczyźnie urzęd-
niczych struktur, musi czerpać z ducha wiary i służby Zgroma-
dzenia. Tylko wówczas instytucja zachowa swoją tożsamość i nie 
rozejdzie się z Dziełem, gdy włączy się w dźwiganie krzyża cier-
pienia osób kalekich fizycznie i duchowo. Jeśli instytucja odrzu-
ci krzyż i cierpienie osadzone w ludzkim życiu, to rozejdzie się
z Dziełem Matki, utraci wiarygodność, utraci kontakt ze źródłem 
swej tożsamości, utraci swoją duchowość i pójdzie własną drogą. 
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Dziś, podobnie jak to miało miejsce za życia Matki Elżbie-
ty, posługa niewidomym musi się dokonywać na dwu płaszczy-
znach jednocześnie. 

Pierwsza z nich dotyczy pomocy w wymiarze zewnętrznym, 
przystosowującym do życia społecznego. Zadaniem zawsze ak-
tualnym będzie przygotowanie niewidomych do samodzielno-
ści, czynnego zaangażowania w kształtowanie własnego życia 
i kształtowanie środowiska. Ta idea jest obecna w Zakładzie
w Laskach od początku i błędem byłoby lekceważenie jej. God-
ność ludzka musi być zawsze na pierwszym miejscu. Należy 
zatem uwzględniać i roztropnie wprowadzać nowe osiągnięcia 
techniczne w takim stopniu, który lepiej przygotuje do życia, 
ułatwi pokonanie kalectwa i pozwoli pełniej uczestniczyć w ży-
ciu społecznym. 

Pamiętać jednakże należy, że celem jest formacja człowieka, 
a osiągnięcia techniczne mają temu służyć. Ponadto powinno 
się to dokonywać przy współpracy niewidomych z widzącymi. 
Najpierw w celu przetestowania nowych możliwości i zweryfi-
kowania ich przydatności w życiu niewidomych z zachowaniem 
ich osobowej godności. Po wtóre dlatego, by umożliwić niewi-
domym i zmobilizować ich do wzięcia swego losu we własne 
ręce. Zakład opiekuńczy jest sprzeczny z ideą Matki Elżbiety 
Czackiej. 

Problemem, z którym boryka się każde młode pokolenie 
niewidomych, to potrzeba przezwyciężenia biernego oczekiwa-
nia pomocy ze strony widzących. W tym zakresie potrzebna jest 
współpraca, nie zaś filantropia. Wspomniana bierność występu-
je zarówno na płaszczyźnie zewnętrznej jak i wewnętrznej. Do-
tyczy bowiem umiejętności radzenia sobie z kalectwem w życiu 
osobistym i społecznym, a także w życiu duchowym, decydują-
cym o prawdziwej godności człowieka. 

Druga płaszczyzna dotyczy bezpośrednio godności człowie-
ka – człowieczeństwa. 
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Przygotowanie do godnego życia dokonuje się przez wpro-
wadzenie w nie wartości ludzkich i chrześcijańskich zarazem, 
bowiem nie ma między nimi żadnej sprzeczności. Albo się ma 
ludzką godność, albo się jej nie ma. Dzięki wartościom można 
przygotować niewidomego do prawidłowych relacji osobowych, 
zmobilizować do pracy nad sobą, uruchomić myślenie religijne. 
W ten sposób będą mogli stać się wzorem i życiem swym dać 
świadectwo wielu niewidomym i widzącym. Pamiętać musimy 
zawsze o całościowym rozwoju człowieka. Nie wystarczy przy-
gotować niewidomego do możliwie dobrej samodzielności ze-
wnętrznej. Konieczna jest formacja w zakresie systemu wartości 
po to, by mógł osiągnąć prawdziwą wolność jako osoba ludzka, 
właściwy stosunek do innych ludzi, dojrzałą wiarę, która będzie 
sprzymierzeńcem w cierpieniu a nie wrogiem. 

Tę mądrość powinni zdobywać wszyscy mieszkańcy Lasek. 
Pamiętać należy, że danie narzędzia rehabilitacji do ręki, bez 
uformowania człowieczeństwa – wnętrza człowieka – nazbyt 
często prowadzi do deformacji w postawach moralnych i wy-
pacza relacje osobowe. Prowokuje postawy prymitywne, chęć 
łatwego życia i użycia, zwalnia z pracy nad sobą. W takich sytu-
acjach niewidomi dość często są zostawiani sami sobie. 

Laski powinny być nadal Dziełem Bożym, a nie tylko in-
stytucją współpracującą ze Zgromadzeniem w posłudze nie-
widomym i ustawianiem ich życiowo. Naczelną sprawą zarów-
no Zgromadzenia jak i instytucji powinno być posłannictwo 
wobec niewidomych na ciele i duszy. Laski powinny być nadal 
Dziełem, a swoim życiem i zaangażowaniem na poziomie du-
chowości wyznaczonej życiem Elżbiety Czackiej przywoływać 
do współpracy w Zgromadzeniu i instytucji. Dzieło Lasek, na 
tyle będzie Boże, na ile cierpienie ludzkie zostanie podjęte
i włączone w Chrystusowe, a Krzyż zostanie mocno osadzony 
w fundamencie posługi przez wszystkich bez wyjątku miesz-
kańców Zakładu. 
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Z całą pewnością będzie się pojawiała pokusa, którą prze-
widziała Matka Elżbieta, żeby uczynić drogę posługi nieco ła-
twiejszą; dobrze byłoby wyznaczyć Laskom dwutorowość,
a mianowicie Zgromadzeniu powierzyć duchowość Dzieła,
a instytucję obciążyć sprawami edukacji, socjalnymi, proble-
mami doczesnymi. W każdym przypadku, a potwierdza to do-
świadczenie historyczne, gdy nie jest zachowana jedność, dzieła 
Boże rozpadają się, zostają obezwładnione. Tendencja do od-
dzielania duchowego od doczesnego i instytucjonalnego jest 
dziś dość powszechnie lansowana. Wydaje ona gorzkie owoce
w życiu ludzi, serwując rozdarcie wewnętrzne, zagubienie, stresy 
i laicyzację. Człowiek, uważający się za wierzącego, często bar-
dziej zachowuje przepisy życia kościelnego aniżeli Ewangelię.
W sprawach instytucji jest często bezwzględny, a działanie swoje 
opiera na prawie stanowionym. Ewangelia i miłosierdzie są sto-
sowane wybiórczo. 

Patrząc na Laski, można powiedzieć, że wszyscy pragną, by 
funkcjonowały jak dawniej. Wszyscy chętnie odwołują się do 
Matki Elżbiety, powołują się na Nią. Jest to zdecydowanie nie-
wystarczające. 

Ofiara życia jest wpisana w Dzieło. Bez niej, bez krzyża, La-
ski będą tylko cieniem Dzieła. Pojawia się też swoisty paradoks, 
mianowicie, w miarę podnoszenia poziomu życia – nowe wy-
godne budynki w zestawieniu ze starymi, łatwiejsze i pewniejsze 
źródła finansowania życia – wyższe standardy, natomiast słabnie 
duchowość Dzieła. Oczywiście błędem byłoby rozumowanie, 
że wszyscy powinni żyć w biedzie, praktykować jakieś skrajne 
ubóstwo materialne. Natomiast wydaje się, że brakuje ubóstwa 
duchowego, a więc oparcia się na Chrystusie, zdecydowanego 
poszukiwania Jego woli, podjęcia krzyża, by pójść głębiej i da-
lej, oraz wolności ducha, co można zauważyć w braku jedności. 
Zbyt łatwo ulegamy wszyscy współczesnemu subiektywizmowi
i zatrzymujemy się tylko na sobie, a za mało dbamy o to, co może 
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być tylko wówczas, jeśli jest wspólne, a więc ducha wspólnoty, 
braterstwo, wzajemną służbę, życzliwość, pomoc i pozostałe 
wartości. Są to wartości, których, jak wiele innych, nie da się 
osiągnąć indywidualnie, a jedynie przez budowanie wspólnoty
i jedności. Świadectwo wspólnoty ma niezwykłą moc przyciąga-
nia i wchłaniania w jedność. Oczywiście świadectwo jednostki 
też ma ogromną wartość, jednakże bez wsparcia wspólnoty, zo-
staje łatwo obezwładnione. 

W zderzeniu: duchowość – instytucja, zbyt często wychodzi 
zwycięsko instytucja. 

Teoretycznie do takiego zderzenia nie powinno dochodzić, 
ale życie pokazuje co innego. Łatwiej jest bowiem założyć fun-
dację i znaleźć sponsora, instytucję wspierającą, aniżeli podjąć 
wysiłek i ofiarę ze swego życia. Niestety, pieniądze, jak mówi 
przysłowie, nie cuchną i zdecydowanie często wyprzedzają mi-
łosierdzie i potrzebę podjęcia ofiary w życiu. Troska o fundusze 
dla instytucji przy zaniedbywaniu rozwoju duchowego, umac-
nianiu wiary, pracy nad budowaniem wspólnoty i ścisłej więzi 
instytucji ze Zgromadzeniem, to rujnowanie Dzieła Bożego. 

Istnieje pewna zbieżność między przynależnością do Ko-
ścioła a przynależnością do wspólnoty. Jeśli chodzi o Laski, to 
zbieżność ta dotyczy także Dzieła. Przynależymy do Kościoła 
i zadaniem wynikającym z chrztu i bierzmowania jest troska
o Kościół, o bliźnich. Cała wspólnota Lasek jest kościołem lo-
kalnym, uobecniającym Kościół Powszechny. Powinna zatem 
mieć świadomość realizowania tego zadania poprzez znamiona 
Kościoła, a więc jedność, dążenie do świętości i charakter apo-
stolski, nie zaś w sposób dowolny.

Zgodnie z testamentem matki Elżbiety Laski mają być króle-
stwem Jezusa. O Jezu, królu nasz, Ty króluj i panuj w Laskach, w 
tym Dziele Twoim (l 8.01.1930). Pan Jezus w Najświętszym Sa-
kramencie jest centrum tego Dzieła, z Niego powinno wszystko 
wypływać i wszystko do Niego zmierzać. Jest Królem, Wodzem 



94

i Ojcem naszym, my zaś posłusznymi narzędziami w Jego prze-
najświętszej ręce. Od nas zależy tylko, żebyśmy się dali prowa-
dzić do wiecznej szczęśliwości (Laski IX. 1929).

Jakie zatem należy podejmować działania, by Laski nie ogar-
nął postępujący proces instytucjonalizacji i zeświecczenia? Na 
pierwszym miejscu należy postawić wytrwałą pracę nad wpro-
wadzeniem właściwych relacji osobowych w postawie miłości
i służby. Relacje osobowe mają to do siebie, że mogą łączyć jed-
nocześnie z Bogiem w Trójcy Świętej i z człowiekiem zarazem. 

Pisze Matka: Podstawą życia w Laskach musi być miłość Boga 
i bliźniego, której towarzyszy mądrość (21.IVI928). 

Jakość Dzieła może być odpowiednio zabezpieczona po-
przez relację osobową z Chrystusem, bowiem to, co osiąga-
my w relacji pionowej, a więc z Bogiem, owocuje w relacji z 
bliźnimy. To właśnie ten wymiar osobowy gwarantuje dobro, 
łaskę, prawdę, miłość i wszelkie wartości. Zachowanie więzi 
ze źródłem gwarantuje – mówiąc językiem biblijnym – do-
pływ „wody życia”. Pod datą: grudzień 1925 r. Matka zanoto-
wała: Jako mieszkanie Trójcy Przenajświętszej jesteśmy u źródła 
wszelkich łask, stąd ufność bezgraniczna w Ojcowską Opatrz-
ność Bożą i wiara i ufność w potęgę łaski Bożej, która z nas sła-
bych i grzesznych uczynić może narzędzia swej Opatrzności. 
Ludzie Lasek nie znajdą innego zabezpieczenia dla Dzieła, jak 
osadzenie go w relacjach osobowych. Wyzwanie to było, jest
i zawsze będzie aktualne i tylko w relacjach osobowych na 
gruncie wiary i miłości należy poszukiwać przyszłości Lasek. 
Dzięki relacjom osobowym zostanie zabezpieczona podmioto-
wość dla wszystkich mieszkańców Lasek. 

Święty Paweł, powiedział: Jedni drugich brzemiona noście, 
a tak wypełnicie prawo Chrystusowe (por. Ga 6, 2), a więc pra-
wo wolności, miłości, prawdy. Ale prawo Chrystusowe to także 
dźwiganie krzyża, wrastanie w ofiarę Jezusa. W więzi z Chrystu-
sem zmartwychwstałym wszystko staje się nowe. 
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Zastanówmy się jeszcze nad rolą Zgromadzenia w Dziele La-
sek. Ogólnie rzecz ujmując, rola ta jest niezastąpiona. Ma ona 
szczególne znaczenie we wprowadzaniu niewidomych w posłan-
nictwo Kościoła. Zgromadzenie, jak i całe Dzieło, powinno się 
odznaczać szczególnym umiłowaniem Kościoła i służbą Chry-
stusowi. Miłość Chrystusa powinna przynaglać do ofiarowania 
Jemu codziennego krzyża, codziennego cierpienia. Wszystko 
po to, by dać niewidomym zrozumienie posłannictwa, które jest 
jednym z głównych zadań Dzieła. Podobało się Panu Jezusowi 
w swym miłosierdziu w czasach obecnych spojrzeć na niewido-
mych, których przez szczególną łaskę powołuje do wzięcia udziału 
w wielkim dziele Odkupienia. Niedołęstwo, kalectwo powołane do 
pełni dzieła Bożego. Potęga Ducha – przeciwstawiona sile mate-
rialnej i brutalnej obecnego świata pogańskiego. (Dyrektorium
s. 153; Laski, grudzień 1925). I dalej pod tą samą datą Matka 
mówi, że w fundamencie całego Dzieła powinno tkwić poczucie 
i zrozumienie słabości i niewystarczalności, oraz przyjęcie rado-
sne niepokaźnego miejsca zarówno przez każdą siostrę, każdego 
uczestnika Dzieła, jak i Zgromadzenia z całym Dziełem. 

Zgromadzenie winno spełniać – w odniesieniu do całego 
Dzieła – rolę zaczynu, który będzie przemieniał, zakwaszał całe 
środowisko Lasek. Jeśli Laski mają być, wedle słów Matki, Dzie-
łem Bożym, a nie utknąć na płaszczyźnie instytucji, to zadaniem 
Zgromadzenia jest wnosić w całość ducha wspólnoty. Jednak-
że by wnosić tego ducha, Zgromadzenie powinien cechować 
ogromny dynamizm wiary, który dobitnie wyraził św. Paweł, by 
stać się głupim dla Chrystusa (por. 1Kor 4, 10). Życie Zgroma-
dzenia powinno płynąć głównym nurtem wiary Kościoła. 

Laski powinny być miejscem, gdzie szuka się i znajduje sa-
mego Chrystusa. Tylko w Chrystusie można odnaleźć radość
i pokój służby. Służba zaś nie może być połowiczna, ale z całym 
oddaniem się Jezusowi i bliźniemu. Przy pełnym oddaniu się 
Chrystusowi na służbę bliźnim, sprawia On, że nawet niepowo-
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dzenia sprzyjają rozwojowi Dzieła. Oddanie to otwiera nas na 
mądrość, która w Duchu Świętym jest nam udzielana. 

Istotna jest też rola pracowników świeckich w Dziele Lasek. 
W pierwszym rzędzie należy unikać niezdrowej rywalizacji, 
szczególnie w zakresie władzy między Zgromadzeniem a niewi-
domymi i pracownikami świeckimi. Chrystus wyraźnie określił 
charakter wszelkiej władzy, która ma być służbą, a nie panowa-
niem. Pracownicy widzący nie są jakimś brakującym ogniwem 
do całości Dzieła, ale są powołani do współpracy. Ze względu na 
świecki, a dla wielu rodzinny sposób życia, są na pierwszej linii 
we wprowadzaniu wartości chrześcijańskich w życie niewido-
mych przez nauczanie i świadectwo życia. 

Dzieło Lasek jest wspólnym zadaniem Zgromadzenia, niewi-
domych i widzących pracowników świeckich. Musi żyć jednym 
duchem i mieć jeden wspólny fundament. Świeccy nie mogą ucie-
kać w kierunku prawa i osłaniać się przepisami. Prawo pracy nie 
zabrania, ani nie zwalnia z podjęcia ofiary życia na rzecz Dzieł,
w wymiarze dla nich dostępnym. Nie powinni i nie mogą izo-
lować się od Dzieła, bowiem w ten sposób, będąc obok, a nie
w nim, tracą prawo do zabierania głosu w sprawach Dzieła. Jest 
to podobnie jak w relacjach między ludźmi. Wzajemne zaanga-
żowanie w życie w sposób wolny, uczestniczenie w sukcesach
i porażkach, upoważnia ich do wspólnego podejmowania istot-
nych decyzji życiowych. 

Dynamizm Dzieła, życia wiary, świadectwa, eklezjalnego 
rozwoju, zależy w dużej mierze od Zgromadzenia. Zależy nie 
w znaczeniu jakoby siostry miały wziąć odpowiedzialność za 
wszystko na siebie; zależy jednak od ducha wiary, jedności, mi-
łości, wspólnoty Zgromadzenia, od ducha, który będzie wno-
szony w całość życia Lasek, ducha, który w sposób niewidzialny, 
ale jednak dostrzegalny, będzie promieniował na mieszkańców 
Zakładu, ale także na wszystkich przyjeżdżających, zaciekawio-
nych albo zafascynowanych Dziełem. 
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Rola Zgromadzenia jest niezastąpiona w budowaniu relacji 
między mieszkańcami Zakładu, aby braterstwo i przyjaźń domi-
nowały nad odniesieniem: pracodawca-pracownik. To właśnie 
Zgromadzenie musi, w dobrym tego słowa znaczeniu, lansować 
klimat ofiarności, służby, oddania swego życia dla braci i sióstr, 
dla zbudowania wszystkich uczestniczących w życiu Lasek
i nadania całemu Dziełu właściwej jakości. To oddziaływanie 
jest niezbędne dlatego, by niewidomi i świeccy widzący chcieli 
zapragnąć i dostrzegli, że włączenie życia w Dzieło jest dla nich 
szansą na dobre życie i wejściem na drogę świętości, bowiem 
w ten sposób odnajdą swoją godność ludzką i dobro swojego 
życia. Ponadto, przez właściwe zaangażowanie i służbę, będą 
świadkami Ewangelii i wypełnią powołanie. Zgodnie z ducho-
wym testamentem Matki, naczelnym prawem Lasek winna być 
wzajemna miłość i ofiarna służba. 

Jedność Dzieła domaga się też, by nie oddzielać służby nie-
widomym od ofiary swego życia dla Chrystusa. Pamiętać należy 
na Jego słowa z opisu sądu ostatecznego: Wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili 
(Mt 25, 40). 

Trzeba pracować nad tym, a szczególnie Zgromadzenie, by 
Dzieło było jednym organizmem i stawało się nim w sposób co-
raz pełniejszy i doskonalszy. By przezwyciężać tendencje sepa-
ratystyczne, oddzielające Zgromadzenie od instytucji, to nie kto 
inny, a właśnie Zgromadzenie musi stale pokonywać postawę 
jedynie świadczeniodawcy na rzecz Zakładu dla Niewidomych. 
Postawa ta nie jest najczęściej przyjmowana świadomie, ale wy-
nika z sytuacji życiowych, a mianowicie braku sióstr, zmniej-
szonej liczby powołań, ogromnej ilości zadań, którym mimo 
wszystko trzeba podołać. 

Właściwa postawa i zaangażowanie Zgromadzenia w Dzieło 
są konieczne ze względu na niewidomych w wymiarze ducho-
wym. Nie wystarczy otworzyć Zgromadzenie dla niewidomych 
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dziewcząt, ale może szczególnie dzięki nim włączać niewido-
mych w posłannictwo całego Dzieła. Problem leży jednak nie
w posiadaniu władzy, nie w tym, kto o tym zdecyduje, ale w za-
angażowaniu w wiarę i służbę wszystkich mieszkańców Lasek.

Zgodnie z pragnieniem Matki trzeba dołożyć wszelkich sta-
rań, by Laski, jako Dzieło dorastało do miary Królestwa Chry-
stusa. W tym celu Zgromadzenie powinno znajdować się w cen-
trum Dzieła, co wynika z jego charakteru i powołania, zakorze-
nione w Nim przez ofiarę swego życia, mimo że ten krzyż i ofiara 
są trudne i wymagają wiele wysiłku. 

Życzę Siostrom, niewidomym i świeckim pracownikom
widzącym, by duch jedności ogarniał wszystkich w Laskach. 
Zgromadzenie, niewidomi, pracownicy świeccy – wszyscy muszą 
dążyć do zespolenia w służbie Chrystusowi, w służbie człowieko-
wi cierpiącemu, na gruncie wartości ewangelicznych, to znaczy 
wiary, miłości, wolności duchowej i dobra. Jeśli zabraknie tych 
starań, to pozostanie wstyd przed naszym Panem, a także ludźmi,
że staliśmy się przeciwnikami sprawy Bożej. 
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ks. Alfons Józef Skowronek

Destrukcyjne i terapeutyczne
aspekty ludzkiego strachu*

Pada gdzieś pytanie, czy u pro-
gu Trzeciego Tysiąclecia ludz-

kość nie stanęła w obliczu nadej-
ścia epoki strachu. W roku 1947
W. H. Auden pisał swój poemat „The 
Age of Anxiety” – Epoka strachu 
– a w 1949 miała miejsce prapre-
miera symfonii Leonarda Bernste-
ina „Age of Anxiety”. Przeżycia dru-
giej wojny światowej wywołały na 
pierwszy plan ukryty  dotąd strach,
a który odtąd urasta w naszym ży-
ciu do rangi czołowego tematu. Strach jest dzisiaj najwidocz-
niej wszechobecny. Swe czarne skrzydła rozpościerał zresz-
tą nad ludzkością jak świat światem. Dzisiaj, po części dzięki 
niepohamowanym mediom, zaczyna paraliżować jednostki, 
społeczeństwa i całe narody. W polityce rozjuszył się język nie-
nawiści. Docierają do nas wiadomości, że światowy terroryzm
w niedługim już czasie będzie rozporządzać bronią nuklearną. 
Odpowiedzialni mężowie stanu, psychologowie, duszpasterze
i nauczyciele mówią o strachu przed przełożonymi, strachu 

Z  WARSZTATU  TEOLOGA

*  Odczyt wygłoszony w „Domu nad Świdrem” w Otwocku, 23.06.2008.

ks. Alfons Józef Skowronek
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przed Bogiem, strachu przed seksualną niewydolnością, strachu 
przed życiem.       

Wszędzie, jak daleko i szeroko sięgnąć wzrokiem, ludzie są 
wystawieni na niepotrzebne uciążliwości, które ewokują zło-
wieszczy strach. Presja interesów handlowych oraz rzekomo 
nierozwiązywalne problemy rodzinne przysparzają trosk mi-
lionom mieszkańców naszego globu. Trudno nam się po prostu 
zrelaksować. Dlaczego nasze życie wypełnia aż tak bardzo strach 
i nerwowe napięcie? Dlaczego nie udaje się nam zapanowanie 
nad naszymi lękami i utrapieniami?

Epoka źle sterowanego myślenia
Żyjemy nie tylko w świecie w pełni stechnicyzowanym – my 

żyjemy ponadto w czasach źle sterowanego myślenia! Niekon-
trolowane, bezplanowe myślenie rujnuje życie wielu tysięcy lu-
dzi. Dalsze miliony same się unieszczęśliwiają i zawężają swe 
twórcze i wytwórcze zdolności, ponieważ pozwalają zadręczać 
się niepohamowanym, nieuzasadnionym obawom.

Niepotrzebne lęki czynią nas jednostkami niezadowolonymi, 
wypaczają naszą osobowość i zatruwają zarówno nasz organizm 
jak i ducha. Strach jest uczuciem – mówiąc dokładniej uczuciem 
skierowanym przeciwko nam samym. Czy Państwu niekiedy nie 
podpadła już okoliczność, że ludzie cierpiący pod ciśnieniem 
lęków i zmartwień, zajęci są w pełni i bez reszty samymi sobą?
„Ja lękam się przed tym i tamtym”, „To i tamto napędza mi stra-
chu” – tak brzmi nieustanna skarga.1

1  Oto mały, niekompletny zestaw ludzkich fobii: akrofobia (lęk wysokości), 
bibliofobia (l. książki), dipsofobia (l. napojów), ergofobia (l. pracy), klau-
strofobia (l. zamkniętych pomieszczeń), ksenofobia (l. obcych), lalofobia
(l. mówienia), nekrofobia (l. śmierci), zoofobia (l. przed zwierzętami), pan-
tofobia (l. przed wszystkim) itd
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Żyjemy w epoce nacechowanej egocentryką – i im bardziej 
nasze myśli krążą wokół nas samych, tym więcej obawiamy się, 
iż zranione zostanie nasze Ego. Lękamy się, że nasze Ja mogłoby 
ponieść szkodę i w naszym wadliwie sterowanym  myśleniu roz-
pieszczamy je i rozpuszczamy. 

Owo niekontrolowane uczucie prowadzi do ciężkich kon-
sekwencji, aż po prawdziwą rozpacz. Oto istnieje strach, że 
„coś nie jest całkiem w porządku z moją głową” – człowiek sta-
je tuż przed nerwowym załamaniem, a nawet ma wrażenie, że 
jest psychicznie chory. W innych wypadkach generuje ów nie-
kontrolowany strach kompleksy niższości, umysłowy zastój,
a nawet seksualną impotencję. Jedno uczucie strachu wyzwala 
z kolei drugie, aż w końcu ponosimy ciężką szkodę na zdro-
wiu, psychicznie i fizycznie.

Przeciwko temu trzeba jednak coś przedsięwziąć!

Czy nieuzasadnione są wszystkie lęki?
Problematyka strachu od tysięcy lat zadaje wielkim myślicie-

lom swe zagadki. 
Filozofowie nie dotarli, jak dotąd, do żadnego zadowalają-

cego rozwiązania – w przeciwnym wypadku ich własne życie 
często nie miałoby tak sfrustrowanego przebiegu. Niektórzy 
psychologowie widzą w autosugestii drogę do przezwyciężenia 
lęków. U tych, którzy wkroczyli na tę ścieżkę, nie odnotowano 
jednak, jak dotąd, zagoszczenia poczucia szczęścia w ich posta-
wie. Albowiem autosugestia jest mądrym opisem złudzenia sa-
mego siebie, wodzenia siebie samego za nos.

Inni próbowali terapii z pomocą środków uspokajających, 
szczególnie przez  odurzanie się alkoholem; zabiegi te nie popra-
wiały jednak kostiumu naszych rozczochranych nerwów. Niezli-
czone ilości połykanych tabletek na uspokojenie i podniesienie 
euforii nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, lęki i troski, a tak-
że mentalne i cielesne niedomogi, niezmiennie się utrzymywały.
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Aby dotrzeć do przecięcia gordyjskiego węzła, musimy naj-
pierw wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje lęków: strach korzyst-
ny, konstruktywny i strach szkodliwy. Bez lęków normalnych 
i pomocnych nikt z nas nie mógłby dzisiaj żyć. Umiarkowany 
lęk nie jest niczym innym jak środkiem samoobrony. Bez tego 
strachu nie bylibyśmy w stanie kierować się właściwą troskli-
wością w ochronie przed zranieniami. Ten typ lęku jest nam 
potrzebny.

Ale uwaga! – przy wadliwym sposobie myślenia sytuacja ma 
się tak, że z lęku służącego samoobronie wyrastają lęki nienatu-
ralne, które służą li tylko własnemu Ja.

Lęki są zachowaniami nabytymi
Opanowanie uczucia strachu jest procesem uczenia się –

a więc jest to kwestia wychowania. Najpierw przyswoić musimy 
sobie wiedzę o tym, co należy rozumieć przez strach w sensie 
właściwym. Następnie musimy go poddać kontroli. Eliminować 
należy jednak lęki źle sterowane, szkodliwe.

Albowiem lęk, obawa, strach są w gruncie rzeczy mądrością. 
I należą do gatunku wiedzy. Załóżmy, że znaleźliśmy się w praw-
dziwym niebezpieczeństwie. Strach, jaki wtedy nas ogarnia, 
jest czymś zupełnie naturalnym. Strach mówi nam, że wokoło 
nas coś nie jest w porządku. Ostrzega nas, abyśmy zagrożeniu 
stawili czoła spokojnie i z rozwagą. Musimy wkroczyć w akcję
i zadziałać. A działając, stajemy oko w oko z niebezpieczeń-
stwem – jeżeli jednak przewagę uzyskają nasze troski i kiedy 
zaczniemy się lękać, że wszystko skończyć się może źle, wtedy 
taki strach nie jest twórczy.

Chroniczni pesymiści, którzy obnoszą się ze swymi tro-
skami, są zwykle niezdecydowanymi marudami. Żywią strach 
przed zadziałaniem i pozwalają się zniewolić, a nawet zagryźć 
przez swe lęki. Kiedy jesteśmy młodzi, jest to najlepsza pora do 
zapanowania nad naszymi lękami – ale, niestety, prawidłowa 
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postawa ducha nie wykształca się w tych latach przełomu, uwagi 
nie poświęcają temu zadaniu ani rodzice, ani szkoła.

Na naukę nigdy jednak nie jest za późno. Życie ma zbyt wiel-
ką wartość, abyśmy mieli trwać w ignorancji, niezależnie od na-
szego wieku. Uczmy się zatem rozróżniania między pomocnymi 
i niepotrzebnymi lękami.

Niepotrzebne lęki i fobie
Nasze lęki niekiedy nie mają większego znaczenia lub są 

wręcz śmieszne – z punktu widzenia drugich oczywiście. Błahe 
obawy, które ludziom dokuczają – jak np. lęk przed myszami, 
lęk przed podróżą powietrzną, lęk przed ciszą lub ciemnością, 
względnie przed cieniem światła księżyca, lęk przed dzwonkiem 
telefonu lub zapowiedzianą wizytą – wszystko to jest rezultatem 
przeżyć, jakie poczyniliśmy w przeszłości i którym, świadomie 
lub nie, poddawaliśmy się i które teraz nas dręczą. Bez porów-
nania gorsze są często nagminne fobie, które ludziom dokuczają
w sposób nienaturalny. Lęk przed krwią zwierząt, lęk przed sa-
motnością, lęk przed własnym lękiem, przed bezrobociem, przed 
niepowodzeniem w pracy i zwolnieniem. Te rodzaje lęku mogą 
charakteryzować każdego człowieka, który próbuje ucieczki od 
życia.      

U podłoża niektórych fobii tkwią normalne lęki. Lękom nor-
malnym pozwolono w każdym przypadku wyjść niejako poza 
brzeg i granice wszelkiej kontroli. Wystarczy pomyśleć chociaż-
by o milionach dziewcząt i kobiet, które mają strach przed nad-
wagą. Poważne zakłócenia mentalne, duchowe i fizyczne mają 
swe źródło już tutaj. A z tego niekomfortowego położenia wyra-
stają znów nowe lęki. Istne szatańskie koło.

Czy my nie znamy ludzi, którzy mają strach przed strachem? 
Swych lęków nie umieją wytłumaczyć, wiedzą natomiast, że na-
wiedzi ich coś, co z góry napełnia ich strachem. Ludzie ci po 
prostu nie przyswoili sobie zasadniczej lekcji życia, że nasze 
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najgorsze oczekiwania spełniają się w najrzadszych wypadkach. 
Niekiedy jednak sami sprowadzamy na siebie lęki i troski. I tak 
czytamy w Księdze Hioba: „Bo spotkało mnie, czegom się lękał, 
bałem się, a jednak to przyszło” (Hi 3,25).

Wielu zdolnych ludzi w życiu się rozbiło, ponieważ się ugięli 
pod ciśnieniem niekontrolowanego strachu. Ta obawa niepowo-
dzenia pociąga za sobą lęk przed brakiem zabezpieczenia. I tak 
jeden lęk generuje drugi. Wszystkie te lęki są charakterystyczne 
dla braku mądrości i wiedzy.

Przyczyny tych wygórowanych trosk i lęków tkwią w fałszy-
wej ocenie i niedostatecznym przetworzeniu problemów emo-
cjonalnych, z którymi byliśmy konfrontowani w okresie dojrze-
wania. Dominująca rola rodziców, niewrażliwi ojcowie, zaborcze 
matki, familijne sceny zazdrości i spory, rywalizacje rodzeństwa, 
nazbyt lękliwi dziadkowie – na wszystkie te kategorie otoczenia 
spada spora część odpowiedzialności za nasze lęki, z czym idzie 
w parze nasza niedostatecznie uformowana zdolność do rozpo-
znawania emocjonalnych problemów i ich rozwiązywania.

Zastanówmy się na chwilę, dlaczego te psychiczne zachwia-
nia często pociągają za sobą cierpienia fizyczne. U każdego czło-
wieka ciało i duch znajdują się w ścisłej korelacji i wymagają 
ustawicznej koordynacji i sterowania, abyśmy rzeczywiście mo-
gli stać się szczęśliwi i potrafili pokonywać wszystkie nasze lęki.

Apteki sprzedają nieograniczone ilości tabletek na uspokoje-
nie nerwów i pobudzenie poczucia szczęścia. Ale lęki i zatroska-
nia nie dadzą się w ten sposób zlikwidować. Król Salomon zda-
wał sobie z tego sprawę, kiedy pisał: „Życiem dla ciała jest serce 
spokojne, próchnieniem kości jest namiętność” (Prz 14,30), czy-
li nieopanowane emocje.

Również trawienie i zdrowy umysł pozostają w ścisłym 
związku. Mózg człowieka napełnionego strachem doprowadza 
do różnych gruczołów i organów substancje sygnalizujące ist-
nienie niebezpieczeństwa. Organy ze swej strony przekazują 



105

do krwi substancje, które umożliwiają nam przeciwdziałanie 
w zetknięciu z zagrożeniem. Na skutek zwlekania z podjęciem 
decyzji gromadzą się w naszym organizmie niewykorzystane 
substancje. Nasze gruczoły zostają niepotrzebnie pobudzone. 
Chroniczne stany lęku powodują wcześniej lub później nad-
funkcję gruczołów. Cierpi z tego powodu cały nasz organizm,
a razem z nim nasza osobowość i nawet nasza świadomość.

Niezwalczone lęki są powodem całego szeregu zachorowań. 
Naturalnie, także dobre zwyczaje odżywiania się, stosowna mia-
ra ruchu i snu jak i uregulowana redukcja substancji szkodliwych 
mają wpływ na psychiczny i fizyczny stan zdrowia człowieka. 

Kiedy nasz organizm zalewają substancje toksyczne, które 
właściwie służyć powinny przezwyciężaniu niebezpiecznych 
sytuacji, wtedy stajemy się nerwowi i pobudliwi. Często moż-
na wtedy słyszeć słowo: „To są moje nerwy.” Naturalnie, nie 
jest to sprawa nerwów. Nerwy są nam potrzebne do wszystkich 
naszych funkcji cielesnych i duchowych. Problem tkwi w tym, 
czegośmy się po naszych nerwach spodziewali. Naszymi nie-
kontrolowanymi lękami i troskami nadwerężyliśmy nasz system 
nerwowy. Nerwy służące samoobronie obróciły się przeciwko 
nam samym, stając się bronią wycelowaną w nas samych.

Zalękniona świadomość
Jeżeli mamy przed sobą przypadek spowodowanego przez 

nas zakłócenia cielesnego, wtedy otwierają się na oścież drzwi 
na pojawianie się różnego typu iluzji. Nasza fantazja winna być 
wykorzystana do tego, by wytwarzać nowe, lepsze idee. Stać 
się powinna instrumentem postępu. Tymczasem dopuszczamy 
do tego, że nasza fantazja uczy nas i syci coraz nowymi lękami
i obawami. I tak wmawiamy sobie, że cierpimy na problemy tra-
wienia, skarżymy się na wrzody, wreszcie na choroby rakowe. 
Niekiedy ulegamy iluzji załamania nerwów albo ubolewamy nad 
zakłóceniami mentalnymi. W sumie – życie staje się koszmarem.
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Jesteśmy nawiedzani sennymi marami. Większość snów 
to rezultat nadwerężonej świadomości. Ciężkim obciążeniem 
są problemy powszedniego dnia, gdy szukamy uspokojenia
w nocnym spoczynku. Po prostu nie potrafimy się wyluzować. 
Sprawdza się biblijne zdanie: „Bo z wielu zajęć przychodzą sny”
(Koh 5,6). Konieczność skontrolowania naszego przepracowa-
nia, jakże trudna do przeprowadzenia.  

Ponieważ wielu ludzi całymi dniami nosi się z lękami i tro-
skami, nie dziwi fakt, że nasz mózg „rozpracowuje” jeszcze raz 
te właśnie lęki.    

Jeżeli te mentalne zakłócenia przybiorą poważne formy, sny 
eskalują i wywołują na plan złe przeczucia, aż po strach przed 
śmiercią – a mogą nawet doprowadzić do przedwczesnej śmier-
ci. Wielka część świata jest niewolnikiem tego właśnie straszli-
wego strachu! W duchową równowagę wprowadza on zamie-
szanie i zatruwa ciało. Jest źródłem herezji i prowadzi niekiedy 
do religijnego prześladowania. Prześladowanie to nic innego niż 
uwalniający wentyl dla nawarstwionych duchowych frustracji 
i tendencji do samopotępieńczych sądów. Ale prześladowanie 
problemu nie rozwiązuje. 

Jak ujść przed upiorem strachu?
Po rozpoznaniu nieuzasadnionych lęków, które należy zwal-

czyć, staje przed nami kwestia znalezienia właściwej drogi do ich 
przezwyciężenia. Psychologiczne samooszukiwanie się nie pro-
wadzi do niczego. I tak, niewiele pomoże wmawianie sobie, że 
śmierć nie jest naszym wrogiem, lecz raczej naszym przyjacielem. 
Tego typu autosugestia nie zmieni niczego w fakcie, że śmierć jest 
naszym śmiertelnym nieprzyjacielem. Jeżeli nad tym strachem 
chcemy zapanować – podobnie jak nad każdym niepotrzebnym 
lękiem – musimy go rozszyfrować takim, jakim jest rzeczywiście.

Śmierć jest nieprzyjacielem (1Kor 15,26). Jezus Chrystus przy-
gotował nam jednak drogę, która umożliwia wymknięcie się spod 
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ustawicznych zasadzek śmierci. W Liście do Tymoteusza czytamy, 
że naszym udziałem stała się wielka łaska: „Ukazana zaś została 
teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezu-
sa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzu-
cił światło przez Ewangelię” (1,10). „Albowiem nie dał nam Bóg
ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia”  

Zamknijmy tę dzisiejszą naszą refleksję dwoma ważkimi 
spostrzeżeniami. Strach konstruktywny, względnie normalny, 
przeżywamy wtedy, gdy zdobywamy się na odwagę wdrożenia 
go w działanie. Jest to po prostu ludzka wolność i przyczynia 
się do dalszego jej rozwoju. Duński filozof, Sören Kierkegaard 
(1813-1855), w swej książce „Pojęcie strachu” wiąże strach z ka-
tegorią wolności człowieka i pisze tak: „Dziecko uczy się cho-
dzić i idzie wreszcie do szkoły, dorosły żeni się albo obiera nowy 
zawód. Takie możliwości idą w parze z lękiem, jak drogi, które 
leżą przed nami i których nie można znać, jak długo na nie się 
nie weszło i ich doświadczyło.” 

Lęk jest zatem ceną, jaką płacimy za ludzką wolność i moż-
liwości rozwoju. Człowiek lęka się, podobnie jak Kierkegaard, 
ponieważ istnieje możliwość dla stworzenia czegoś, do wykre-
owania własnego wizerunku, do gotowości bycia samym sobą. 
Przedzierając się przez ostępy strachu, człowiek coś stwarza, 
jest kreatywny. Wyrażona słowami Kierkegaarda sytuacja wy-
gląda tak: „W bajce Braci Grimm natrafiamy na opowiadanie
o młodym chłopaku, który wyruszył w drogę, aby doświad-
czyć uczucia grozy. Pozostawmy na szlaku wędrowca szuka-
jącego przygód, nie troszcząc się o to, na jakie koszmary się 
natknął. Chciałem jednak powiedzieć, iż jest to przygoda, któ-
rej sprostać musi każdy człowiek: doświadczyć przejmującego 
dreszczu, zażyć strachu, aby się nie zagubić, bądź przez to, iż 
nigdy strachu nie zakosztował, albo przez to, że w strachu się 
pogrąży; kto natomiast nauczył się należycie lękać, ten zdobył 
największy stopień wiedzy.”
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I druga obserwacja. Odmowę odpowiedzialności niektórzy 
ludzie potrafią przyoblekać w religijną frazeologię. Widzą siebie 
jako ofiary losu, z którego wyprowadzić mogą ich tylko siły wyż-
sze. Swe uniki w obliczu życiowych wyzwań wyrażają też za po-
mocą pobożnych formułek, jak „przed Bogiem trzeba pozostać 
małym” albo „ja nie jestem na tyle ważny, aby…”. Nie chodzi tu 
o ludzi, którzy powodowani autentyczną motywacją kroczą po 
swej życiowej drodze w ufności pokładanej w Bogu, raczej my-
ślimy tu o tych ludziach, którzy sprawę sobie upraszczają, a przy 
tym swe świadome wymijanie się z życiem jeszcze przyozdabiają 
„religijnym” nimbem.

W tym miejscu otwiera się nowa, czysta do zapisania karta
z tytułem: Jak wyglądają w Biblii zmagania o ujarzmienie stra-
chu? Jak wygląda spojrzenie na fenomen strachu oczami Jezusa? 
Tej wizji problematyki poświęcona będzie osobna refleksja. 



109

Małgorzata Kwiatek

O terapeutycznej wartości spotkania
w kontakcie  z dzieckiem niewidomym*

Z tyflopedagogiki wiadomo, że dziecko niewidome nie różni 
się specjalnie w możliwościach rozwoju od dziecka widzą-

cego, ale potrzeba szukać specjalnych dróg wychowania go do 
samodzielnego życia. 

Założycielka Dzieła Lasek – Matka Elżbieta Róża Czacka 
– napisała: „Dobrze wychować niewidomego jest niewątpli-
wie bardzo trudnym zadaniem. Jest to nie tylko wychowanie, 
ale ciągła psychoterapia.”1 Ta myśl ukazuje potrzebę nieustan-
nego towarzyszenia i wzmacniania rozwoju niewidomego 
dziecka. Potrzeba obecności drugiego, realizująca się w spo-
tkaniu, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niemoż-
ności przebywania dzieci, na co dzień, w środowisku domu
rodzinnego.

Na spotkaniach indywidualnych z dziećmi pracuję ze świa-
domością, że to nie tylko ich niewidzenie kształtuje charakter 
naszych zajęć. Daleko bardziej ważne jest, jakie są, jak odczu-
wają, co stanowią sobą, jako istoty ludzkie. Ważny jest bowiem 
cały człowiek, którego spotykamy; niezależnie od tego, jakim 
podlega cierpieniom. Pomóc mu można jedynie, dostrzegając 

Z  WARSZTATU  PSYCHOLOGA

*  Fragmenty pracy dyplomowej napisanej na Studium Psychoterapii w War-
szawie

1  Matka Elżbieta Róża Czacka, O niewidomych, Warszawa 2008
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i afirmując, często zasłonięty dla niego, wymiar jego człowie-
czeństwa.

O wartości spotkania
„Człowiek dojrzewa poprzez spotkania. To inni ofiarują nam po-
karm duchowy potrzebny do naszego rozwoju.” 2

Człowiek nosi w swoim sercu głęboko zakorzenione pra-
gnienie spotkania. Aby mógł się właściwie rozwijać, potrzebny 
mu jest drugi człowiek; musi zaistnieć spotkanie z drugim czło-
wiekiem.  

W perspektywie filozofii dialogu istota człowieka polega na 
relacyjności, na byciu z innymi.  Od samego początku człowiek 
jest postrzegany, jako istota społeczna. Jego rozwój realizuje się 
tylko w dialogu z drugim człowiekiem, który wykazuje wobec 
niego troskę. W doświadczeniu „Ty” zakorzenia się otwarcie 
jednostki na bycie i na Absolut.3 

Zdaniem Kępińskiego4 spotkanie jest przede wszystkim do-
niosłym wydarzeniem, w którym współuczestniczą dwie równo-
rzędne i równoprawne osoby, z których każda chce przedstawić 
drugiemu swoją prawdziwą twarz, wyrażającą jego istotę, chce być 
wobec drugiego autentycznie sobą. W spotkaniu następuje bezin-
teresowne obdarowanie drugiego uczuciem miłości. Odsłonięcie 
twarzy, zrzucenie maski, ukazanie zarówno swych blasków i cieni 
– pozwala ujrzeć istotę i prawdziwą wartość człowieka.5  Spotka-
nie według tego autora zdaje się mieć sens metafizyczny, na plan 
pierwszy wysuwają się sprawy ostateczne istoty bytu wszechświata 
i człowieka, ich celu, sensu, przeznaczenia. Spotkanie rozbudza w 

2  R. Affemann
3  Por. ks. A. Kobyliński, Filozofia przyjaźni i samotności, „Homo Dei”,

http://www.homodei.com.pl/
4  Antoni Kępiński, wybitny polski psychiatra.
5  Por. A. Kokoszka, Rozumieć, aby leczyć i „podnosić na duchu”. Psychotera-

pia według Antoniego Kępińskiego, Kraków, 1996.
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człowieku tendencje poznawcze, skłania go do zadawania pytań: 
kim jest, kim chce być, a może raczej kim chce się stawać?6

Kontakt psychoterapeutyczny jako spotkanie
Spotkanie jest kluczowym słowem dla psychoterapii. Ozna-

cza tu szczególny związek, relację terapeuty i pacjenta. W ro-
zumieniu Bubera7 spotkanie ułatwia znalezienie właściwego do-
stępu poznawczego do innej osoby, ale nie gwarantuje jeszcze 
możliwości jej poznania. Istotnym warunkiem spontaniczne-
go „otwarcia się” na drugiego człowieka jest miłość – swoista 
emocjonalna więź terapeutyczna, która umożliwia uobecnienie 
się i uchwycenie poznawanej osoby poprzez współprzeżywanie 
i rozumienie. Autor postuluje taki sposób oddziaływania na 
człowieka, który zakłada przekonanie, że to, co słuszne, złożone 
jest w jedyny i niepowtarzalny sposób w każdej osobie. Sztuka 
otwierania jest skromną posługą wobec drugiego, który nosi w so-
bie samym prawdę o sobie i o tym, co w jego życiu jest słuszne.8

Wiele miejsca w swych rozważaniach, na temat kontaktu 
terapeutycznego, rozumianego w kategoriach spotkania, po-
święcił wspominany już wcześniej, znakomity polski psychia-
tra – Antoni Kępiński. W tekstach tego autora znajdujemy 
wypowiedzi wskazujące na rozumienie przez niego psycho-
terapii, jako specyficznego spotkania z drugim człowiekiem.9 
Kępiński, posługując się kategoriami fenomenologicznymi, 
opisuje związek terapeutyczny, jako spotkanie – encounter. 
Kontakt psychoterapeutyczny jest «spotkaniem twarzą w twa-
rz».10  Spotkanie wskazuje tu na pewien rodzaj uczestnictwa

6  Tamże
7  Por. M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, PAX, Warszawa 1992
8  B. Szpakowski, Spotkanie w krainie cienia, „Więź” nr 4 (2009).
9  Por. A. Kokoszka, Rozumieć, aby leczyć...
10  A. Kępiński, Poznanie chorego, PZWL, Warszawa 1978.
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w osobistej egzystencji drugiego, o którego się troszczę. Zwraca 
także uwagę na obecność w spotkaniu, co najmniej, dyspozycji do 
miłości, choć sam akt miłości nie musi zaistnieć.11 Kontakt psy-
choterapeutyczny to również taki stosunek między pacjentem
a terapeutą, gdy pacjent chce mu się pokazać takim, jakim jest, 
gdyż wie, że nie będzie potępiony.12 Kępiński, tak o tym pisze: 
wcześniej czy później przychodzi moment, który subiektywnie od-
czuwamy, jako stan dziwnego wzruszenia czy radosnego nawet 
podniecenia; jest to moment uchwycenia kontaktu z pacjentem. 
Wtedy odsłania się nam po raz pierwszy jego wewnętrzna struk-
tura w całej jego wielkości i pięknie. Można powiedzieć, że w tym 
momencie zaczyna się właściwy proces psychoterapeutyczny, proces 
wzajemnego oddziaływania na siebie dwojga ludzi, mający nie tylko 
wzbogacić ich przeżycia psychiczne, lecz także działać pobudzająco 
do dalszego rozwoju. Autor podkreślał wielokrotnie, iż korzyści
z kontaktu psychoterapeutycznego są obustronne. Psychoterapeu-
ta nie mniej zyskuje z psychoterapii, co jego własny pacjent.13 W spo-
tkaniu terapeutycznym, zdaniem Kępińskiego, rodzi się swoista 
„wspólnota przeżycia”. O ile samo spotkanie dotyczy „tu i teraz”, 
o tyle wspólnota jest jednością dążeń, wybiegającą w przyszłość, 
wiążąca się z tym, jakimi chcielibyśmy być, a raczej się stawać.
W spotkaniu „umiera stary człowiek a rodzi się nowy”.14

Specyfika spotkania z dzieckiem niewidomym
Dziecko z uszkodzonym wzrokiem może rozwijać się i kształ-

tować swoją osobowość bez specjalnych opóźnień, jeżeli stworzy 
się jemu odpowiednie ku temu warunki.15

11  Por. A. Kokoszka, Rozumieć…
12  Tamże.
13  A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1972
14  Por. A. Kokoszka, Rozumieć, aby leczyć...
15  T. Majewski, Psychologia niewidomych, Warszawa 1983.
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Tyflologowie i psychologowie są zgodni, co do faktu, że
w zasadzie nie ma psychologii niewidomego; jest tylko psycho-
logia człowieka, który nie widzi, więc jest pozbawiony jednego 
narzędzia dla poznania otaczającego go świata.16  Tak więc, je-
śli nie posiada dodatkowych ograniczeń i otrzyma od początku 
właściwe wychowanie i wykształcenie, jego psychika będzie się 
różnić od psychiki widzącego brakiem tych wrażeń i wyobrażeń, 
które ściśle otrzymujemy za pośrednictwem wzroku.17 

Dokonując refleksji na temat dyspozycji do rozwoju po-
szczególnych sfer psychiki niewidomego, w związku z brakiem 
wzroku, Matka Elżbieta Róża Czacka pisze: Pod względem in-
telektualnym niewidomy nie stoi niżej od widzącego. Bystrością
i jasnością sądu, zdolnością abstrakcji, ścisłością rozumowania 
dorównywa on całkowicie, rozumie się przy odpowiednim wyro-
bieniu i zależnie od wrodzonych mu danych, tym samym funk-
cjom u widzącego. (…) Ślepota nie wpływa ujemnie również na 
wolę człowieka. (…) Sfera afektywna niewidomego w swej istocie 
także nie różni się od sfery uczuć widzącego. Posiada on wszyst-
kie uczucia ludzkie w tym samym stopniu, co widzący; cierpi on
i raduje się, nienawidzi i kocha, lęka się i ufa. Ślepota sama przez 
się nie wpływa na te uczucia. Jednak efekt społeczny, trudności 
życiowe, które ona stwarza, stosunek widzących do niewidomego, 
poczucie niższości; wszystko to grozi uczuciowości niewidome-
go zniekształceniami, jakie czyhają na każdą jednostkę, będącą
w stanie pewnego społecznego poniżenia, zależności i skazaną 
na cierpienie. Tylko głębokie życie wiary i mądre wychowanie 
może być tu ochroną dla niego, bo sfera życia duchowego w ni-
czym nie ustępuje temuż życiu widzących, a nawet czasem je 
przewyższa.18

16  Matka Elżbieta Róża Czacka, O niewidomych, Warszawa 2008
17  Tamże.
18  Matka Elżbieta Róża Czacka, O niewidomych.
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Napisałam wcześniej, cytując Matkę Elżbietę Czacką, że
w wychowaniu niewidomego dziecka istnieje potrzeba ciągłej 
psychoterapii. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż 
sytuacja niewidzenia często pozbawia dziecko niewidome pełnej 
obecności bliskich. Stąd też psychoterapia, w moim rozumieniu, 
zakłada pełną obecności troskę o jak najpełniejszy rozwój dziec-
ka. Rozumiem ją najpierw w wymiarze spotkania i budowania 
szczególnej więzi emocjonalnej, dzięki której, mam nadzieję, 
możliwe staje się to, o czym napisał Kępiński: (…) wówczas 
terapeuta pojawia się, jako ważna postać w wewnętrznym świe-
cie pacjenta – i również pacjent pojawia się, jako ważna postać
w wewnętrznym świecie terapeuty.19 Jest to wzajemne obdaro-
wywanie. Dlatego w towarzyszeniu moim małym, niewidomym 
pacjentom, skupiam się na wspierającym i wzmacniającym kon-
takcie. Za szczególnie ważne uznaję „wzmacnianie osoby” w jej 
stawaniu się – odkrywaniu własnych dyspozycji i ograniczeń, 
pomimo niepełnosprawności.

W doświadczeniu spotkania z drugim człowiekiem odkry-
wam także przestrzeń Tajemnicy i ludzkiej „niemożności”.  Przyj-
mując za ważne przedstawiane wcześniej poglądy różnych auto-
rów, dotyczące relacji w wymiarze spotkania, pytam samą siebie: 
jak sprawić, by spotkanie nie było tylko chwilowym zetknięciem 
się z drugą osobą, a mogło przerodzić się w obecność związa-
ną z postawą miłości? A także, jak pełniej zrozumieć człowieka, 
z całym jego bogactwem i cierpieniem – również tym, a może 
szczególnie tym niezawinionym, które niesie ze sobą niewidze-
nie? Poszukiwałam modelu pracy, który łączyłby wcześniejsze 
inspiracje i jednocześnie pozwolił odnosić się do szczególnej 
przestrzeni Tajemnicy, którą odkrywam w każdym spotkaniu
z moim małym pacjentem.

19  Por. A. Kokoszka, Rozumieć, aby leczyć...
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O spotkaniu z perspektywy psychoterapii integratywnej
w podejściu chrześcijańskim

Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest 
formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która bazując na an-
tropologii chrześcijańskiej korzysta zarówno z dorobku różnych 
kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod 
własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego 
zdrowia i rozwoju. Jej celem, zatem jest leczenie oraz wzmacnia-
nie zdrowia i rozwoju osoby. 20

W chrześcijańskim świecie wartości człowiek zyskał niezwy-
kłą godność. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga, odzna-
czający się wolną wolą, stał się podmiotem a nie przedmiotem 
prawa. Z perspektywy psychoterapii integratywnej w podejściu 
chrześcijańskim, ważny jest cały człowiek poszukujący pomocy.  
Pomóc mu, oznacza więc troskę o jego zdrowie fizyczne, psy-
chiczne i duchowe; zmierza zatem do zapewnienia mu dobro-
stanu we wszystkich sferach jego życia.   

Spotkanie jest tu rozumiane jako Buberowskie „Ja-Ty”, w któ-
rym dwie osoby otwierają się na siebie wzajemnie – „istnieją dla 
siebie nawzajem”. Terapeuta spotyka się z całym człowiekiem –
z jego emocjami, zachowaniem, ciałem, wyglądem, historią ży-
cia, decyzjami, relacjami, w tym także z jego relacją do Boga. Pa-
cjent spotyka terapeutę w tych samych kontekstach. Kępiński też 
o tym pisał: Lekarz nie leczy złamania nogi, choroby nerek, płuc, 
serca, lecz chorego ze złamaną nogą, chorego z uszkodzeniem ne-
rek.21 Podążając dalej w charakterystyce rozumienia spotkania,
z perspektywy tego ujęcia uczestniczą w nim dwie wolne, od-
rębne, posiadające godność – samą w sobie – osoby. Osoba nosi
w sobie potencjał do bycia świadomą własnych myśli, odczuć, 

20  Definicja psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim SPCH
21  A. Kępiński, Poznanie...
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decyzji oraz nawiązywania satysfakcjonujących relacji z samą 
sobą, innymi ludźmi oraz Bogiem. Szczególną rangę nadaje 
spotkaniu odniesienie obydwu, znajdujących się we wzajemnej 
obecności osób, do Osoby Boga.  

Spotkanie to odbywa się zatem na dwóch płaszczyznach 
– dwu odrębnych „ja” i wspólnego „my”, w realnej obecności 
Boga. Jest zatem relacją trójstronną i wzajemną. W przestrze-
ni takiego spotkania jest miejsce na działanie Ducha Świętego, 
który może przemieniać serce człowieka.22 Jest w tej przestrzeni 
także zachwyt nad bogactwem i pięknem drugiego człowieka, 
jest jakaś solidarność i pochylenie się nad jego cierpieniem; jest 
coś z doświadczenia, o którym mawiała często Matka Teresa
z Kalkuty: Zobaczyć drugiego oczami Boga; ujrzeć w jego obliczu 
twarz Chrystusa.  Ta przestrzeń pozostaje jednak w pewien spo-
sób zawsze Tajemnicą, bo niepowtarzalny jest każdy człowiek
i każde spotkanie. 

Terapeuta i pacjent są sobie dani i zadani; ich spotkanie 
ma sens i może prowadzić do pełniejszego „stawania się sobą”, 
zgodnie z Bożym planem. Wspólna podróż terapeuty i pacjenta 
rozpoczyna się i trwa w doczesności, ale wykracza daleko poza 
nią, w wieczność. Terapeuta w obecności Boga i przed Nim jest 
odpowiedzialny za wszystko, co robi w spotkaniu z pacjentem. 
Równocześnie pozostaje otwarty na Jego działanie. Jest samo-
dzielny, ale nie samowystarczalny, świadomy, że ta podróż i ten 
pacjent jest „wybraniem” dokonanym przez Boga. Ta podróż 
jest dynamiczna – jesteśmy razem, ale się zmieniamy – spotyka-
my się w kolejnym realnym „tu i teraz” ciągle inni, choć wciąż 
podążamy w tym samym kierunku.23

22  Por. Księga Ezechiela 36,26.
23  Por. L. Wojdan, Relacja terapeutyczna. Tajemnica spotkania. Praca dyplo-

mowa na Studium SPCH, Warszawa 2007.
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Takie rozumienie kontaktu z drugim człowiekiem – odnoszą-
ce go do Boga, przyjmuję za swoje w towarzyszeniu moim małym 
pacjentom. Spotykam ich nie tylko w ich niepełnosprawności, 
ale ciągle jestem ciekawa ich odczuwania, myślenia; z radością 
odkrywam, jak stają się coraz bardziej samodzielni. Doświad-
czenie spotkań z nimi pokazało mi także, jak bardzo ważnym jest 
dla dziecka respektowanie wspólnych ustaleń i przestrzeganie 
zasad ustalonych w kontakcie. Nie do przecenienia jest dla mnie 
dar każdego spotkania – wiele się uczę o tym, co najważniejsze 
w życiu. Wielokrotnie, nie używając nawet słów – „mówimy”
o Bogu. Mam wtedy rzeczywiście wrażenie, że moje miejsce pra-
cy nie jest przypadkowe, a moi pacjenci są mi dani i zadani przez 
Boga. I dlatego tylko w Nim, mogę ich w pełni rozumieć. Pracu-
ję ze świadomością, że tylko w Bogu, który jest Miłością może 
dojść do spotkania dwóch światów, dwóch wnętrz. Podobnie, 
tylko Miłość może sprawić, by pomimo pewnej „asymetryczno-
ści” w relacji, nie naruszając wzajemnych granic, rzeczywiście się 
spotkać. W tej przestrzeni prawdziwego spotkania dotykamy też 
cierpienia, nie tylko związanego z niepełnosprawnością. I wresz-
cie spotkanie w przestrzeni Tej Miłości pozwala przyjąć to cier-
pienie i uzdrawia, dając dyspozycję do pełnego rozwoju osoby, 
pomimo jej niepełnosprawności.  Matka Elżbieta Czacka pisała: 
„Cierpienie, jeśli jest dobrze przyjęte, jeśli jest znoszone w duchu 
wiary, ma zdolność doprowadzenia dusz do cnót heroicznych. 
(…) Wiemy, że żaden światopogląd filozoficzny i żaden opary 
na nim humanitarny system pedagogiczny, nie daje takiego roz-
wiązania, na którym mogłoby się w pełni oprzeć życie człowie-
ka cierpiącego. Jedynie religia Krzyża i Zmartwychwstania daje 
wytłumaczenie sensu cierpienia, uczy świadomego i twórczego 
przyjęcia go i uczynienia z niego narzędzia zwycięstwa nad złem 
i nad samym cierpieniem. Tylko ona daje możność przyjęcia
w prawdzie tych ciężarów i tych ograniczeń, które narzuca śle-
pota, i tylko ona uczy przetwarzać je na wartość pozytywną. 
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Jedynie niewidomy głęboko wierzący, posiadający pełnię życia 
Bożego nie ugnie się pod ciężarem kalectwa, lecz przyjąwszy je 
w pełni przemieni na swoją siłę”.24   

Założycielka Dzieła Lasek w pełni rozumiała, że człowiek, 
szczególnie niewidzący, potrzebuje uzyskać pomoc integral-
ną – we wszystkich sferach człowieczeństwa.  Spotkanie z nim, 
poznanie jego godności i wartości jest niezbędną drogą do roz-
winięcia jego osobowości – ukształtowania człowieka wolnego
i zrównoważonego, pomimo niepełnosprawności.

Jak podaje Kępiński –„Psychoterapia, jako szczególne spo-
tkanie z drugim, ma nie tylko prowadzić do zrozumienia psy-
chologicznych uwarunkowań objawów, ale również, w razie 
potrzeby, pomagać człowiekowi w odnalezieniu sensu życia, 
jeśli został zatracony na skutek choroby. Powinna więc być 
otwarta na wartości, które mogą zostać uznane przez pacjen-
ta za swoje własne. Nie zastępuje to poznawania, rozumie-
nia i korygowania psychologicznych uwarunkowań objawów
a może je dopełniać. 25

O doświadczeniu spotkania z dzieckiem niewidzącym

Poniżej kilka ilustracji spotkania osób na płaszczyźnie po-
mocy terapeutycznej:

SZEPTEM
– Ja muszę koniecznie do pani przyjść, dzisiaj… tak prze-

konywała mnie do spotkania ze sobą niewidoma od urodzenia 
Sara. Umówiłyśmy się na spotkanie. Kilka dni wcześniej wycho-
wawcy dziewczynki zgłaszali także niepokojące objawy jej za-

24  Matka Elżbieta Czacka, O niewidomych, Warszawa 2008.
25  A. Kokoszka, Rozumieć, aby leczyć…
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chowania: drażliwość, napady płaczu, niszczenie zabawek, ogól-
ny niepokój słowny i ruchowy.

Gdy zbliżałyśmy się do mego pokoju, Sara była bardzo po-
budzona i z narastającym niepokojem powtarzała, że koniecznie 
o czymś musi mi opowiedzieć.

– O czym chcesz mi powiedzieć Saro? – spytałam
– To jest coś strasznego, co się zdarza u mnie w domu… Ale 

ja chyba jednak nie będę mogła pani o tym mówić, bo przecież 
mama mi zabroniła…

– Zrobisz teraz, jak będziesz chciała, ja zawsze jestem gotowa 
cię wysłuchać.

– Ja bardzo chcę to powiedzieć, ale nie mogę, bo mama… 
ona zmusza mnie, bym nic nie mówiła. A ja nie mogę już dłużej 
tak wytrzymać i boję się…

– Spróbuj narysować ten swój lęk; umówmy się, że nie bę-
dziesz nic mówić, tylko narysuj…

Dziewczynka rozpoczęła pracę nad rysunkiem (na specjal-
nej folii). Rzeczywiście nic nie mówiła. Ale na rysunku widocz-
ny stawał się jej niepokój, strach, przerażenie – kłębowisko kre-
sek i spirali.

W pewnym momencie zakończyła rysowanie i zaczęła mó-
wić, szeptem...

– Wie pani, mój tato pije…
Opowieść Sary była długa i przejmująca. Choć było jej trud-

no wypowiedziała swój strach, niepokój i przerażenie – szeptem 
– by nikt prócz mnie nie usłyszał… Otrzymując przyzwolenie, 
dziewczynka znalazła bezpieczny dla siebie sposób mówienia
o kłopotach. Często na kolejnych spotkaniach praktykowałyśmy 
tę jej metodę. Zawsze, w pewnym dogodnym dla siebie momen-
cie spotkania, zaczynała mówić szeptem – o tym, co trudne, bo-
lesne, zakazane…

Na jednym ze spotkań ze zdziwieniem uświadomiłam sobie, 
że dziewczynka mówi głośno o tym, co miało miejsce w domu.
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– Chcę napisać list do mojego taty – powiedziała nagle. Pi-
sała szybko i gwałtownie: Kochany tatusiu, bardzo cię kocham,
ale wyrządziłeś mi wielką krzywdę. Gdy jesteś pijany, wydaje mi 
się, że mnie nie kochasz…

– Nie chcę żebyś pił – dodała szeptem…

POLICJA I ROGALIKI MORELOWE
– Wyprowadzam się stąd! Dłużej nie wytrzymam! – wykrzy-

kiwał, tupiąc nogami ośmioletni Robert, w drodze na spotka-
nie…

– Ja muszę to pani wszystko opowiedzieć; jak okropnie mi 
się tu żyje. Myślę, że gdzie indziej byłoby mi lepiej… Ja się stąd 
wyprowadzę; czym prędzej, ale jeszcze przedtem wezwę policję. 
Przesłuchają mnie i zrobią tu porządek!

– Co byś powiedział policji?
– Że tu jest strasznie, okropnie, nie da się w ogóle wytrzy-

mać. No, bo weźmy te drugie śniadania – tego nie da się jeść! 
Ciągle tylko kanapki z masłem i dżemem – coś okropnego!
A gdyby tak czasem były rogaliki morelowe…

– Albo ci moi koledzy: krzyczą, ciągle się biją i są tacy hała-
śliwi… już nie daję rady tak ciągle doprowadzać ich do porząd-
ku i uciszać. Choć chwila ciszy, spokoju mi się marzy, proszę 
pani…

– A wychowawcy! Okropni! Ciągle tylko coś każą robić i za-
braniają i tak w kółko… zakończył jakby zmęczony…

– A gdyby policjant chciał dobrze zbadać sprawę i zapytał
o dobre rzeczy, które tu są, co byś mu odpowiedział?

…No tak prawdę mówiąc, może rogalików morelowych tu 
nigdy nie było, ale czasem jest dobre jedzenie.

– To coś znaczy, co ty lubisz, tak? A co smakuje ci najbar-
dziej?

– Ja najbardziej na świecie lubię rogaliki morelowe.
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Powiedziałbym też policjantowi, że mam tu kilku fajnych 
kolegów – Dawid, Piotrek, Tomek, Marcin. Czasem mnie de-
nerwują, bo bardzo hałasują, ale bardzo ich lubię. No i zdarza 
się, że mam chwilę spokoju.

– Na przykład teraz, odpoczywasz?
– Tak, tu odpoczywam i mam spokój.
– I jeszcze powiedziałbym, że wychowawcy w sumie nie są 

tacy źli. Czasem, tak jak dziś, nie pozwalają pójść do kawiarenki, 
bo jest czas odrabiania lekcji. Ale gdybym poszedł, to nie odro-
biłbym lekcji i jutro dostałbym pałkę.

– Bronią cię przed złymi ocenami?
– Tak, chyba zależy im żebym miał mniej pałek.
– Wie pani, w ogóle powiedziałbym temu policjantowi, że 

tu chyba nie jest tak źle, naprawdę. Zastanowiłem się i może tu 
zostanę, i nawet nie będę wzywał policji…

– Jakie jest Twoje marzenie, czego najbardziej chciałbyś, 
gdybyś mógł tu być?

– Może kiedyś będą na drugie śniadanie rogaliki morelo-
we… TAKIE JAK ROBI MOJA MAMA…

* * *
Potrzebę spotkania odkryłam w poszukiwaniu swojego 

warsztatu pracy. Chciałam znaleźć metody i techniki, które 
pozwolą mi lepiej służyć dziecku niewidomemu. Dziś, kiedy 
wzbogaciłam swój warsztat także o konkretną wiedzę z zakresu 
tyflopsychologii i psychoterapii, doceniam jeszcze bardziej war-
tość spotkania i przyznaję mu pierwszeństwo. W nim bowiem 
odkrywam niepowtarzalność każdego małego, niewidomego 
człowieka i z niego rodzą się pomysły do dalszej pracy oraz za-
stosowanie odpowiednich metod.
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JUBILEUSZE  PRZYJACIÓŁ LASEK

Władysław Gołąb

Ksiądz Marian Dwornicki
Sześćdziesięciolecie kapłaństwa

W dniu 25 czerwca 2009 r., w kaplicy „Domu Nadziei” Zakła-
du Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Ko-

biet w Żułowie, celebrowana była przez blisko trzydziestu księży –
z głównym celebransem ks. bp. Mieczysławem Cisło z Lublina 
– Msza św. dla uczczenia sześćdziesiątej rocznicy kapłaństwa 
księdza kapelana Mariana Dwornickiego. We Mszy św. wzięli 
udział okoliczni księża oraz wieloletni przyjaciel „Domu Na-
dziei” – ks. prof. Antoni Tronina, wykładowca na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim oraz ojciec duchowny Seminarium 
Archidiecezjalnego – ks. Andrzej Krasowski, a także współ-

Wprawdzie p. Prezes Władysław Gołąb w imieniu redakcji 
słowa zyczeń zawarł już w publikowanym poniżej tekście, ale 
niezależnie od tego chcemy gorąco podziękować księdzu Maria-
nowi Dwornickiemu za nieustające wsparcie naszego czasopisma
i wierne przekazywanie zawartych w nim treści środowisku nie-
widomych pań z Żułowa.

Jednocześnie prosimy o dalsze towarzyszenie nam w procesie 
tworzenia pisma, gdyż świadomość życzliwego odbioru zawsze 
jest istotnym wkładem również w jego ostateczny kształt.

Życzymy dalszej Bożej Opieki i radości na co dzień w śłużbie 
niewidomym.

(red.)
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-jubilaci: ks. kan. Józef 
Kuśmierczyk i ks. Wła-
dysław Mazurkiewicz. 

Kierownictwo Lasek 
reprezentowała Przeło-
żona Generalna – matka 
Anna Maria Sikorska, 
skarbnik Zarządu To-
warzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi – siostra 
Gabriela Szlubowska oraz 
prezes Zarządu Towarzy-
stwa – Władysław Gołąb 
ze swą małżonką Justyną, rodzoną siostrą księdza kapelana. 
Rodzinę reprezentowali ponadto: żona zmarłego najmłodszego 
brata Jana Dwornickiego z synem Wojciechem oraz syn prezesa, 
Michał Gołąb, z małżonką Elżbietą. Na uroczystość licznie przy-
byli również parafianie ze Struży. 

Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup podkreślił zasługi Jubilata 
w służbie kapłańskiej. To szczególny fenomen, że kapłan, który 
osiągnął 88. rok życia, nadal jest tak bardzo czynny w „Domu 
Nadziei” w Żułowie. Uroczystość zakończyła wspólna kolacja, 
podczas której licznie zebrani uczestnicy dzielili się wspomnie-
niami ze swoich kontaktów z Jubilatem. Warto w tym miejscu 
przypomnieć krótki Jego biogram.

Marian Dwornicki urodził się 28 lipca 1921 r. w Zaklikowie, 
niewielkim miasteczku nad rzeką Sanną, prawym dopływem Wi-
sły, 80 km na południe od Lublina. Ojciec – Jan Dwornicki, był 
mistrzem budowlanym, a matka – Michalina ze Słapczyńskich, 
prowadziła dom. Państwo Dworniccy mieli sześcioro dzieci. Naj-
starszy, Stanisław, został zamordowany w Katyniu, bo walczył
o Polskę w 1939 r. w stopniu porucznika artylerii przeciwlotni-
czej. Do dziś z rodzeństwa żyją tylko Justyna i ks. Marian. 
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W domu rodzinnym w Zaklikowie liczyły się: praca, rzetelne 
wykonywanie codziennych obowiązków i modlitwa. Do miej-
scowego kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej było 
blisko, około 200 metrów od domu.

Marian do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Zaklikowie. Do 
Państwowego Gimnazjum i Liceum w Nisku. W roku 1938 zdał 
małą maturę i podjął naukę w liceum humanistycznym. W 1939 
roku wojna przerwała naukę. 

Przez pierwsze lata okupacji pracował początkowo w tarta-
ku, a następnie w sklepie spółdzielni spożywców.

Powołanie kapłańskie wystąpiło u Mariana już w piątej kla-
sie szkoły powszechnej. Później kilkakrotnie Bóg wyraźnie po-
twierdził je. Dlatego, gdy dowiedział się, że władze niemieckie 
zezwoliły na otwarcie Seminarium Diecezjalnego w Lublinie 
z tymczasową siedzibą w Krężnicy Jarej, w roku 1944 podjął
w nim naukę. Na jego roku było 15 kleryków, a po przeniesieniu 
seminarium do Lublina – doszedł szesnasty – kapucyn.

Święceń kapłańskich uczestnikom kursu, w dniu 26 czerwca 
1949 r., udzielił ks. bp Zdzisław Goliński. W sierpniu ks. Marian 
objął funkcję wikariusza w parafii pod wezwaniem Świętego 
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Jana Chrzciciela w Nałęczowie. Ta pierwsza placówka była twar-
dą szkołą dla młodego kapłana. Zamieszkał u sióstr urszulanek 
szarych o kilometr drogi od kościoła. Objął także stanowisko 
katechety w miejscowych szkołach. Jego rozkład tygodniowych 
zajęć obejmował: 27 godzin nauczania w szkole podstawowej
i 3 godziny w technikum. Ks. Marian był jedynym wikariu-
szem w parafii, a zatem poza katechezą codziennie odprawiał 
Mszę św., asystował przy ślubach, prowadził pogrzeby, miał 
stałe godziny spowiedzi i załatwiał setki spraw parafialnych. 
Proboszcz, ks. prałat Aleksander Miszczuk (1905–1982), był 
po obozie koncentracyjnym. Widocznie ks. Marian dobrze 
wywiązywał się ze swoich zadań, bo dzięki interwencjom ks. 
Miszczuka był w Nałęczowie aż do połowy 1955 r., kiedy to 
przeniesiono go do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Kraśniku. 

15 listopada 1957 roku, za zgodą ks. Mariana, ks. dziekan 
– Stanisław Niedźwiński – oddelegował go do Kolonii Struży, 
jako rektora kaplicy z XVIII wieku pod wezwaniem Trójcy Prze-
najświętszej (fundacja Zamoyskich, kaplica zbudowana na zary-
sie trójkąta równobocznego o ramieniu długości 13 m.). Ksiądz 
Dwornicki zamieszkał w wynajętym pokoju w Struży. Pierw-
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szym przedsięwzięciem jego było wybudowanie drewnianej 
przybudówki do kaplicy, aby w ten sposób powiększyć kościół, 
a ponadto stworzyć miejsce na katechezę. Przybudówka służy-
ła wiernym już podczas pasterki w 1957 roku Protesty władz
w tej sprawie i nakładane grzywny ciągnęły się aż do początku 
lat sześćdziesiątych. Nowa parafia praktycznie zaistniała dopiero 
od roku 1959, kiedy rozdzielono księgi parafialne. Tu odbywały 
się chrzty, śluby, pogrzeby, tu była prowadzona dokumentacja 
tych wydarzeń, chociaż grzebanie zmarłych odbywało się nadal 
w Kraśniku. Następne dwadzieścia lat, to mozolne budowanie 
parafii strużańskiej. Ksiądz Marian zakupił ziemię pod budowę 
nowego kościoła i plebanii. Parafia oficjalnie była erygowana 
dopiero15 września 1975 roku, a w maju 1976 roku ks. Marian 
otrzymał formalną nominację na proboszcza. Z chwilą erygo-
wania parafii założył też dwuhektarowy cmentarz, położony
w pobliżu kościoła.

W dniu 3 czerwca 1981 roku, w związku ze złym stanem 
zdrowia, ks. Marian przeniósł się do Sobieszewa i objął funkcję 
kapelana tamtejszego domu naszego Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Służebnic Krzyża. Tam też poznali go niewidomi pod-
czas turnusów letnich. Po pożarze pawilonu, 14 marca 1992 roku, 
nasze siostry 3 września opuściły Sobieszewo, a ks. Marian prze-
niósł się z paniami niewidomymi do Żułowa, gdzie zakorzenił się
w tej niezwykłej wspólnocie ludzi modlitwy. 

W roku 1985 ks. bp Bolesław Pylak nadał ks. M. Dwornic-
kiemu godność kanonika honorowego Kapituły Zamoyskiej,
a w 1997 roku – Kapituły Lubelskiej.

Osobowość księdza Mariana Dwornickiego cechuje wielka 
odpowiedzialność, świadomość misji kapłańskiej oraz zwykła 
ludzka życzliwość. Nigdy nie pozwala sobie na wygłaszanie ka-
zania bez rzetelnego przygotowania się, a nawet spisania kon-
spektu. Osoby, nad którymi sprawuje opiekę duszpasterską, 
prawdziwie go obchodzą. Nie powstrzymuje się nawet przed 
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kapłańskim „ruganiem”, gdy uzna to za konieczne. A przy tym 
potrafi pochylić się nad każdą biedą i stara się nieść konieczną 
pomoc. To, co robi, traktuje na serio. Gdy prowadził katechezę, 
kupował po antykwariatach setki książek, aby mieć czym kar-
mić duchowe potrzeby swych wychowanków. Nie trawi go głód 
posiadania, chętnie pozostaje przy małym. Gdy mu się propo-
nuje coś kosztowniejszego, najczęściej odpowiada: „Po co mi to. 
Wystarcza mi to, co mam”.

Jest stałym czytelnikiem „Lasek” i wspiera to wydawnictwo, 
za co z tego miejsca składam Mu serdeczne podziękowanie.

Czcigodny i Drogi Jubilacie, Redakcja „Lasek” składa Ci 
gorące podziękowania za 28 lat pięknej służby w Dziele Matki 
Czackiej i życzy zdrowia, sił i błogosławieństwa na dalsze lata
w tak świetnej kondycji, jak dotychczas. Niech Najświętsza Ma-
ryja Panna, której zawierzyłeś swoje życie, wspiera Cię w co-
dziennych trudach.
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Józef Placha

Jubileusz
Księdza Janusza Tarnowskiego

Ksiądz Profesor Janusz Tarnowski 
w lipcu bieżącego roku ukończył 90. lat, 
a w czerwcu obchodził 65. rocznicę ka-
płaństwa. Obie te okoliczności sprawiły, że – w imię przyjaźni 
Jubilata z Laskami – chcielibyśmy włączyć się w łańcuch ju-
bileuszowych życzeń. Ksiądz Profesor Janusz Tarnowski wielo-
krotnie „wypoczywał” w Laskach, pisząc tutaj swoje książki lub 
spotykając się z naszym personelem pedagogicznym.

Pod koniec ubiegłego stulecia przez kilka lat w obecnym 
pokoju redakcji „Lasek” odbywały się regularne seminaria pe-
dagogiczne ówczesnego ATK, (obecnie Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego).

Jest więc wiele powodów, aby wyrazić swoją radość i wdzięcz-
ność za Jego obecność wśród nas, życząc dalszych, owocnych 
lat twórczej pracy i Bożej Opieki, także orędownictwa naszych 
Sług Bożych: Matki Elżbiety Róży Czackiej i Księdza Włady-
sława Korniłowicza oraz kanonizowanego 11 października br.
w Rzymie arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego – Założyciela, 
między innymi, Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, którego 
Dom Generalny znajduje się przy ul. Żelaznej w Warszawie. 
Ksiądz Profesor Janusz Tarnowski od czterdziestu lat służy 
temu Domowi jako Rektor. Szczęść Boże!  

Poniżej zamieszczamy trzy wybrane wspomnienia, zamiesz-
czone w Księdze Jubileuszowej, zaprezentowanej przy okazji 
promocji kolejnych książek księdza Janusza Tarnowskiego, któ-
ra odbyła się 20 września br. w kinie „Muranów” w Warszawie.

(red.)
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„Niech Bóg będzie uwielbiony”
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Józef Placha

Mój Mistrz i Przyjaciel

Trudno pisać o kimś, z kim jest się związanym już niemal 
czterdzieści lat. A nawet wcześniej, bo po lekturze rozważań 

Księdza Janusza Tarnowskiego pt.: Typologia charakteru pomocą 
dla katechety i spowiednika, które ukazały się w pracy zbioro-
wej Rozważania duszpastersko – katechetyczne (Poznań 1967), 
zapragnąłem poznać autora tych rozważań, choć wówczas było 
to raczej mało prawdopodobne. 

Dopiero w 1971 roku mogłem to pragnienie zrealizować. 
Kontynuując studia teologiczne w ówczesnej Akademii 

Teologii Katolickiej, poszedłem na Jego wykład. Tytuł wykładu 
do dziś pamiętam: Los człowieka w ujęciu chrześcijańskim. I wte-
dy po raz pierwszy rozmawialiśmy. 

Łatwiej jest przypomnieć sobie to, co miało miejsce wczoraj, 
tydzień, miesiąc czy rok temu. Tymczasem ten długi okres 

naszych kontaktów wyżłobił coś w rodzaju niszy, w której zbiór 
różnych zdarzeń, spotkań i rozmów niejako ukrył się, ale nie 
po to, żeby zaniknąć, lecz – wiem o tym z całą pewnością – aby 
przechować się i na swój sposób dojrzeć do czegoś, co można 
byłoby nazwać „weryfikacją” przyjaźni. Mam tutaj na myśli swo-
isty rodzaj relacji dwóch osób, które, mimo że dzieli je różnica 
dwudziestu sześciu lat, dojrzały do kontaktu w układzie „Ty”
i „Ja”. Jak wiadomo, układ ten jest kluczem do koncepcji peda-
gogiki personalno-egzystencjalnej, której twórcą jest właśnie 
Ksiądz Janusz Tarnowski. 

Jako Jego uczeń, jeden z pierwszych magistrantów – praca 
pt.: Rola dialogu w rozwiązywaniu konfliktów między wycho-

wawcami a młodzieżą szkół zawodowych dla niewidomych, oraz 
doktorantów – rozprawa na temat: Wychowanie młodzieży do 
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spotkania z Bogiem. Studium tyflologiczne na przykładzie Lasek 
Warszawskich – miałem początkowo duże opory w przejściu 
na ten rodzaj osobistej relacji. Teraz, choć nie spotykamy się 
zbyt często, przychodzi mi to znacznie łatwiej i dziękuję Bogu 
i Januszowi, że taki układ między Nim a Jego uczniem stał się 
możliwy. Nawet po dłuższej rozłące wystarczy jeden telefon, czy 
inna okazja, i dochodzi do spotkania, podczas którego za każ-
dym razem doświadczam bliskości przyjaźni – wciąż tak samo, 
jak dawniej. Zwykle dochodzi do dłuższych debat, zaczynając 
od spraw nieraz błahych, poprzez sprawy rodzinne, zawodowe, 
kończąc na tych najważniejszych, związanych z problematyką 
pedagogiczną.

Bez zerkania na zegarek bardzo wiele mamy sobie do powie-
dzenia. Niestety, ostatnio zbyt rzadko się spotykamy. Jednak 

ufam, że odwoływanie się w moich wykładach do personalno-
-egzystencjalnej koncepcji pedagogicznej oraz przygotowywana 
przeze mnie praca pt.: Personalno-egzystencjalny model pomocy 
pedagogicznej osobom z dysfunkcją wzroku są dowodem ciągło-
ści naszych wspólnych poszukiwań pedagogicznych, do których 
nieustającą inspiracją jest dla mnie imponujący dorobek nauko-
wy, a nade wszystko niezwykła osobowość Janusza – Kapłana, 
Profesora, Przyjaciela i mojego Mistrza. 

Jemu między innymi zawdzięczam nie tylko formację intelek-
tualną, ale także – a może przede wszystkim – ukierunkowa-

nie i umocnienie mojej przyjaźni z Bogiem. 
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Bogusław Śliwerski*

Ukochanemu „Korczakowi w sutannie”

Z podziękowaniem Drogiemu Jubilatowi – księdzu profeso-
rowi Januszowi Tarnowskiemu za obdarzanie pedagogów 

dziełami, które zgodnie z Jego przesłaniem wspomagają ich
w urzeczywistnianiu i rozwoju człowieczeństwa na wzór tego,
o którym powiedziano „Oto człowiek”, dzięki łasce Chrystusa
w Jego Kościele.

Czas biegnie niezwykle szybko, skoro tak drogi w mojej bio-
grafii Jubilat obchodzi już swoje 90. Urodziny. Raduję się 

obecnością pośród nas ukochanego „Korczaka w sutannie”, gdyż 
jak nikt inny kreuje On swoją twórczością naukową i posługą 
duszpasterską wielopokoleniowe spotkania wychowawców, któ-
rzy pamiętając o własnych doświadczeniach bycia wychowywa-
nymi i konfrontując je z pamięcią znaczących w tym procesie 
zdarzeń, potrafią współtworzyć pedagogikę humanistyczną, eg-
zystencjalno-personalistyczną. Nie byłoby to możliwe bez dzieł 
ks. prof. Janusza Tarnowskiego, które są niepowtarzalnym świa-
dectwem wielkości Jego dokonań w polskiej myśli i praktyce pe-
dagogicznej. Jubileusz jest zatem okazją do podziękowania za 
znakomite publikacje, które z niezwykłą mądrością doświadczeń 
autobiograficznych i pastoralnych wpisują się w tematyczny dia-
log o wychowaniu, o jego istocie, uwarunkowaniach, przebiegu
i możliwych oraz zaistniałych już skutkach oraz za wspomagają-
ce towarzyszenie mojemu życiu, problemom i pracy naukowej.

Dziękuję za wpisujące się w treści książek dwa wymiary – solilo-
quialny, czyli będący dialogowaniem Autora z samym sobą, 

*  Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – prof. zwyczajny, pracownik naukowy 
Uniwersytety Łódzkiego.
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w którym to poznajemy jakże pięknie wyrażony sposób mówie-
nia o sobie, mówienia sobą i mówienia do siebie, a zatem wyraża-
nie siebie innym w myśl tryptyku: P-T-P (od praktyki – poprzez 
refleksję teoretyczną ku „metodyce”, praktycznym wskazaniom) 
oraz wymiar edukacyjny, wprowadzający nas w świat codzien-
nych doświadczeń wychowawczych, zawartych w postawie kwa-
dry logicznej D-A-S-Z: (D – dążenie do zrozumienia, zbliżenia 
się do innych i współdziałania z nimi; A – autentyczność, zrzu-
cenie maski, zgodność z własnym „JA”; S – spotkanie, otwarcie 
się na przyjęcie wartości najwyższych i Z – zaangażowanie, od-
danie się jakiejś sprawie lub osobie).

Dziękuję Jubilatowi za wszystkie książki, w których czyni 
czytelników nie tylko aktywnymi świadkami swojego uza-

leżnienia od ich pisania, ale zarazem sprawia, iż stajemy się „Tar-
noholikami”, bo jeszcze nie wygasły pierwsze wrażenia z lektur 
prac wcześniejszych, a już odczuwamy głód kolejnych Jego my-
śli. Jest to jednak wyjątkowy rodzaj uzależnienia, bo pozytyw-
nego, które nie wymaga żadnej terapii. I za to jestem ks. prof. 
Januszowi Tarnowskiemu niezmiernie wdzięczny, gdyż każda
z Jego publikacji prowadzi nas przez „dialog” ku „spotkaniu” 
do „zaangażowania”. Nie ma w Polsce lepszych do budzenia re-
fleksji humanistycznej książek o wychowaniu, które łączyłoby
w swojej zawartości troskę o dziecko jako istotę ludzką z war-
tością dialogowania z nim, by wspólnie angażować się w pro-
ces samowychowania i naprawy otaczającego nas świata. Łączę 
się zatem z Drogim Jubilatem sercem i najcieplejszymi myślami 
oraz życzeniami zdrowia!

Bogusław Śliwerski z żoną Agnieszką i dziećmi
– Jackiem, Andrzejem, Anią i Hanią
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BEZ  AUREOLI

Janusz Korczak jest postacią zna-
ną nie tylko w kręgach szeroko ro-
zumianego środowiska pedagogicz-
nego. Przez fakt bliskich kontaktów
z Państwowym Instytutem Pedagogi-
ki Specjalnej oraz przyjaźń z Marią 
Grzegorzewską przybliżył się także 
do środowiska Lasek. Może nie przez 
bezpośrednie kontakty, ale duchowo 
był również bliski ideałom Matki Elż-
biety Czackiej.

Pani Zofia Morawska wspomina, 
że w latach trzydziestych ubiegłego wieku pojawiał się w Laskach. 
Siadał wówczas naprzeciwko zakładowej kaplicy i medytował. 
Motywy przyjazdu tutaj i prawie milczącej obecności nigdy nie 
będą nam znane. 

Być może częściowo przybliży nam je refleksja księdza Zyg-
munta Podlejskiego.

(red.)

ks. Zygmunt Podlejski

ks. Zygmunt Podlejski

Janusz Korczak (1879–1942)

Był Polakiem i Żydem. Nazywał się właściwie Henryk 
Goldszmit. Był wybitnym, charyzmatycznym pedagogiem 

i teoretykiem wychowania, pisarzem i działaczem społecznym. 
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Z wykształcenia był lekarzem. Od 1911 roku do końca swoich 
dni zajmował się Domem Sierot w Warszawie: najpierw był jego 
współtwórcą, a potem współpracownikiem. W latach 1919–1926
współpracował z sierocińcem Nasz Dom w Pruszkowie,
a od 1927 roku – w Warszawie na Bielanach.

Janusz Korczak był twórcą oryginalnego sytemu wychowa-
nia w internacie, w którym zasadniczą wolę odgrywały prowo-
kacje, pobudzające dzieci do samodzielnego myślenia i działa-
nia. Kładł nacisk na społeczną aktywność wychowanków. Jego 
system stawiał wysokie wymagania wychowawcom, żądał od 
nich przede wszystkim okazywania dziecku miłości. Korczak 
uważał, że wychowawca, który nie kocha dzieci, powinien 
zmienić zawód. 

Doktor Korczak prowadził szeroką działalność społecz-
no-dydaktyczną. Wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej
i Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Był kuratorem 
sądu dla nieletnich. Swoje poglądy na temat pedagogiki propa-
gował między innymi w pogadankach radiowych i w licznych 
czasopismach. Był autorem wielu książek dla dzieci, a także
z zakresu pedagogiki. Oto kilka tytułów jego powieści oraz prac 
naukowych: Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś na bezludnej 
wyspie, Bankructwo małego Deka, Prawo dziecka do szacunku, 
Prawidła życia, Pedagogika dla dzieci i dorosłych, Pedagogika 
żartobliwa.

Janusz Korczak czuł się Polakiem. W czasie wojny i oku-
pacji nosił wytarty mundur polskiego lekarza wojskowego. 
Włożył go w dniu, w którym Niemcy wkroczyli do Warszawy. 
Zginął w hitlerowskim obozie zagłady w Treblince. Towarzy-
szył dobrowolnie swoim wychowankom, wywiezionym z war-
szawskiego getta do obozu. Był głęboko przekonany, że wycho-
wawca musi być wiarygodny, nie może swoich podopiecznych 
opuszczać w potrzebie. Pchnięty do wagonu trzymał za ręce 
dzieci, które mu ufały.
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Ksiądz Jan Twardowski uważał Janusza Korczaka za święte-
go. W swoich wspomnieniach (Ludzie, których spotkałem – Bia-
łystok 2001) ze spotkań z ciekawymi, oryginalnymi i wybitny-
mi ludźmi, ks. J. Twardowski tak określa wielkiego pedagoga, 
szkicując jego duchową sylwetkę. Pisze też o swojej fascynacji 
doktorem, którego poglądy na temat wychowania poznał za po-
średnictwem koleżanki ze studiów, Gabrieli Sandberg.

Dzieci były w życiu doktora Korczaka najważniejsze. Przed 
pierwszą wojną światową objął dyrekcję Domu Sierot dla dzie-
ci żydowskich przy ul. Krochmalnej, następnie współtworzył 
sierociniec Nasz Dom. Współpracował z Maryną Falską. Nasz 
Dom był sierocińcem dla polskich dzieci z przedmieść Warsza-
wy. Placówkę prowadzono zgodnie z metodą doktora Korczaka.  
Ksiądz J. Twardowski wspomina, że w skład zarządu Towarzy-
stwa Nasz Dom wchodziła Aleksandra Piłsudska, druga żona 
marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ksiądz Jan Twardowski nazwał Janusza Korczaka w kazaniu 
wygłoszonym podczas Mszy świętej w jego intencji „bezdziet-
nym ojcem niezliczonej ilości cudzych dzieci”. Przytoczył na 
poparcie swojego twierdzenia pewien charakterystyczny epi-
zod z życia doktora. Janusz Korczak, jako lekarz po wybuchu 
pierwszej wojny światowej został zmobilizowany. W grudniu 
1915 roku przyjechał do Kijowa. Dostał wtedy trzy dni urlopu. 
W ciągu tych trzech dni zajmował się dziećmi z domu wycho-
wawczego, założonego przez Polski Komitet Pomocy Ofiarom 
Wojny. Utworzył samorząd dziecięcy, zorganizował gazetkę, do 
której zdążył napisać artykuł wstępny. 

Ksiądz J. Twardowski osobiście spotkał Janusza Korcza-
ka. Oto relacja księdza-poety: „Szedłem z moją koleżanką na 
ulicę Krochmalną pełen różnorodnych oczekiwań. Znałem 
jego książki, a także jego głos dzięki pogadankom radiowym, 
„gadaninkom“, jak je określał. Kiedy więc zobaczyłem same-
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go Janusza Korczaka, byłem bardzo zdziwiony. Uderzył mnie 
smutek bijący z jego twarzy. Zwykle wychowawca dzieci jest 
człowiekiem pogodnym, a nawet wesołym, jak św. Jan Bosco. 
Dziecko wywołuje uśmiech, skłania do radości. Janusz Korczak 
był człowiekiem smutnym, a jednocześnie bardzo kochanym 
przez dzieci. Przypuszczam, że przewidywał tragedię swojego 
narodu i żydowskich dzieci. Tak go zapamiętałem: lekko po-
chylonego, z małą siwiejącą bródką i smutnymi szaroniebie-
skimi oczami”.

Zdaniem księdza J. Twardowskiego trudno mówić o meto-
dzie wychowawczej Korczaka. Doktor wiedział, że każde dziecko 
jest inne, podchodził więc do wszystkich indywidualnie. Wie-
dział, że mały człowiek doskonale odróżnia prawdę od fałszu, 
trzeba więc się go pozbyć w obcowaniu z dzieckiem, trzeba być 
szczerym i autentycznym. Należy kochać dzieci, co u Korczaka 
było samo przez się zrozumiałe, należy zawsze mieć dla nich 
czas. Korczak nie stronił od wychowanków trudnych. Dziecko 
jest dzieckiem i ma prawo cieszyć się swym dzieciństwem. Nie 
jest ono dorosłym in spe, ale właśnie sobą, z całą swoją inno-
ścią, własnymi problemami, smutkami i radościami. Ksiądz
J. Twardowski powiedział pięknie i trafnie: „Korczak był jed-
nym z owych mędrców, którzy porzucili swoje zajęcia i poszli 
pokłonić się Dzieciątku”.

Janusz Korczak był Żydem, wydaje się jednak, że żył wszyst-
kimi wyznaniami. Miał żywy stosunek do Boga i Biblii. W Trzech 
wyprawach Herszka napisał: „Była wojna. Tytus spalił świątynię. 
Był pożar. Paliły się książki Boga, ale tylko papier się palił, litery 
pofrunęły i żyją.”

Żegnając kiedyś opuszczających sierociniec wychowanków, 
którzy startowali w samodzielne życie, Korczak powiedział: 
„Nie dajemy wam Boga, bo sami musieliście Go odszukać we 
własnej duszy w samotnym trudzie. Nie dajemy wam ojczyzny, 
bo musicie odnaleźć ją własną pracą swego serca i myśli. Nie 
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dajemy wam miłości dla ludzi – bo nie ma miłości bez przeba-
czenia, a przebaczenie to wielki mozół i trud, którego trzeba się 
podjąć. Dajemy wam tęsknotę za lepszym życiem, którego nie 
ma, a które kiedyś będzie. Może ta tęsknota doprowadzi was do 
Boga, ojczyzny i miłości”.

Ze wspomnień Marii Czapskiej, siostry Józefa Czapskie-
go, można się dowiedzieć, że gdy Korczak przebywał w get-
cie warszawskim, prosił o przesłanie mu Mszału Rzymskiego,
polsko-łacińskiego, ponieważ chciał mieć przy sobie modlitwy
i teksty liturgiczne z ksiąg Starego Testamentu. Nie przyjął 
chrztu, mimo to mógł stanowić doskonały wzór również dla 
chrześcijan. Należy z całą pewnością do grona świętych bez 
aureoli.



139

ZE  WSPOMNIEŃ

Czesław Juźwik

Co zawdzięczam Laskom

W mojej pamięci tkwią wspomnienia i  często wracam my-
ślą do lat spędzonych w tej szkole. Przecież właśnie tam, 

w murach tego Zakładu, spędziłem kilka najważniejszych, a za-
razem najpiękniejszych lat swego życia. 

Tam zetknąłem się z nowym, nieznanym mi środowiskiem 
niewidomych. Poznałem kolegów i nauczycieli, którzy przycho-
dzili mi z pomocą we wszystkich okolicznościach. Uczyli mnie 
żyć po niewidomemu. W szkole nauczyłem się czytać i pisać, 
zdobyłem wiedzę i wiarę w siebie. W pewnym stopniu przygoto-
wałem się do samodzielnego życia. Z perspektywy czasu, wzbo-
gacony doświadczeniem przeżytych lat, mogę teraz ocenić, jaka 
była działalność tej szkoły i co dawała ona swym absolwentom. 

Do Lasek przyjechałem w 19. roku życia, w kilka miesięcy po 
utracie wzroku. Przebywałem tam od stycznia 1946 do czerwca 
1949, to jest trzy i pół roku. W tym okresie uzupełniłem szkołę 
podstawową i skończyłem jedną klasę szkoły zawodowej, w któ-
rej nauczyłem się szczotkarstwa.

W Laskach zaczęło się dla mnie zupełnie nowe życie. By-
łem kompletnie załamany psychicznie i czułem jakiś lęk prze-
strzeni. Denerwowało mnie, że koledzy są tak samodzielni, 
energiczni i zadowoleni z życia. Mnie nie chciało się żyć, Czę-
sto nawiedzała mnie myśl, aby odebrać sobie życie. Unikałem 
ludzi i w samotności oddawałem się bezdennej rozpaczy. 

Moją sytuację pogarszała częściowa utrata słuchu. Zdawało 
mi się, że nie ma dla mnie żadnego ratunku, że nigdy nie otrzą-
snę się z przykrej desperacji.



140

Na szczęście stało się inaczej. Atmosfera, jaka panowała 
wśród personelu, życzliwość i szczere zainteresowanie się moją 
osobą wpłynęły bardzo dodatnio na moją psychikę. Już po kilku 
tygodniach czułem się dobrze w Laskach i doszedłem do prze-
konania, że tylko w środowisku niewidomych można uczyć się, 
pracować i być jednostką pożyteczną. 

Gdyby  mnie spytano dzisiaj, co najbardziej zawdzięczam 
szkole w Laskach, to bez wahania odpowiedziałbym, że przede 
wszystkim swoją rehabilitację. Dzięki niezwykle serdecznej 
opiece i wielkiej umiejętności przekonywania, personel Zakła-
du, a zwłaszcza niewidomi wychowawcy, umieli wpłynąć i wyle-
czyć mnie z głębokiej depresji, psychicznego załamania. Umia-
no wszczepić wiarę w siebie, zamiłowanie do pracy i nauki oraz 
do niesienia pomocy bliźniemu. Ten dar posiadają tylko Laski i 
słusznie umieszcza się w tym Zakładzie niewidomych o złożo-
nym kalectwie, a przede wszystkim psychicznie załamanych. 

Z umiejętności praktycznych, oprócz zawodu szczotkarskie-
go, zdobyłem inne  umiejętności. Nauczyłem się zabawkarstwa 
w drewnie i ręcznej obróbki  metalu. Pozwalano nam wykony-
wać prace gospodarskie, takie jak rąbanie i piłowanie drewna, 
kopanie i porządkowanie ogródka przyzakładowego. Kto miał 
szczere chęci, mógł  pomagać w kuchni przy przygotowywaniu 
posiłków. Obowiązkowo zmywaliśmy codziennie naczynia, co 
każdemu z nas  w życiu codziennym przydaje się do dziś. Wpa-
jano w nas zamiłowanie do pracy społecznej poprzez różnego 
rodzaju akcje na rzecz powodzian i niewidomych pozostających 
bez środków do życia,. Wszystko, czegokolwiek nas uczono, 
musiało być wykonane solidnie i dokładnie. Cechuje to wszyst-
kich wychowanków szkoły laskowskiej. Szkoda, że w tym czasie, 
kiedy ja znajdowałem się w Laskach, brak było nauki orientacji 
przestrzennej. Kierownictwo Zakładu organizowało tylko dla 
chłopców wieczorki taneczno-rozrywkowe, zapraszając na nie 
dziewczęta widzące z warszawskich szkół licealnych, co przyj-
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mowaliśmy z wielkim entuzjazmem. Pozwalało to na bardzo 
długotrwale kontakty z młodzieżą widzącą. 

Laski stały się dla mnie momentem przełomowym. Przedtem nie 
wyobrażałem sobie życia po niewidomemu. W Laskach przekona-
łem się,  że niewidomi mogą się uczyć, samodzielnie chodzić, wyko-
nywać rozmaite prace, normalnie żyć. Nie mogłem pojąć, jak to jest, 
że chłopcy, nie widząc, nie są smutni i załamani, a wręcz przeciwnie 
– biegają, śmieją się, popychają, zachowują się tak, jakby widzieli, po 
prostu są szczęśliwi. Wydawało mi się, że ja nigdy do tego nie dojdę, 
że w tej atmosferze normalności dłużej nie wytrzymam. Napisałem 
do ojca, że muszę natychmiast wrócić do domu. Na szczęście, w wy-
niku różnych okoliczności, tak się nie stało. Po trzech miesiącach 
ojciec  przyjechał, ale ja poznałem już brajla, zacząłem pisać i czy-
tać, nawiązałem pierwsze przyjaźnie, zacząłem wrastać w uczniow-
skie środowisko,  powoli wstępowała we mnie wiara w siebie,
ludzi i przyszłość. Nie chciałem już wracać do domu.

Dobrym dla mnie duchem był niewidomy wychowawca 
– Stefan Rakoczy. Spędzał ze mną wiele godzin, przekonywał, 
pouczał, pocieszał. Wielką rolę odegrał także ks. Aleksander Fe-
dorowicz. Przychodził po mnie wieczorami, zabierał na space-
ry i długo rozmawiał o życiu, że jest ono największą wartością
i utrata wzroku nie może go niweczyć, że nie wolno się poddawać. 
Jeśli się chce – można zwyciężyć. Trzy razy spotkała się ze mną 
indywidualnie Matka Elżbieta Czacka. Jej mądre i serdeczne rady 
bardzo pomogły mi podnieść się z załamania i mocno stanąć na 
nogach. Zacząłem się intensywnie uczyć, dużo  czytać, włączać 
się w różne praktyczne czynności warsztatowe. Ważne znaczenie 
miała ogólna atmosfera Lasek. Takiej atmosfery nie spotkałem 
potem nigdy i nigdzie. Z głębokim szacunkiem i rozrzewnieniem 
wspominam siostry: Hiacyntę, Czesławę i Monikę. 

Laskom zawdzięczam to, że nie uległem depresji, wyszedłem 
zwycięsko z psychicznego marazmu i mogłem bez kompleksów 
iść w dalsze, samodzielne życie.
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Moje Wilno

We wrześniu tego roku byłam pierwszy raz w Wilnie.
O mieście słyszałam wcześniej na lekcjach historii i ję-

zyka polskiego, a także od kolegów, którzy uczestniczyli już
w wymianie szkół laskowskich i litewskich. Jednak opowieści to 
nie to samo, co pobyt w Wilnie i poznanie wszystkiego same-
mu. Jeśli nawet nie mogłam dotykać, żeby zobaczyć, to obecność
w znanych ze słyszenia miejscach miała dla mnie duże znacze-
nie. 

Wspominam chwile spę-
dzone w wileńskich kościo-
łach i w cerkwiach. Mogłam 
modlić się w Ostrej Bramie
i powierzyć Matce Bożej swoją 
maturę i dyplom. Czułam się 
szczęśliwa i jakoś wyróżniona, 
bo wiem, że pragnieniem wie-
lu osób jest modlitwa w Ostrej 
Bramie, a mnie było dane zna-
lezienie się przed cudownym 
obrazem. Mogłam również 
posłuchać pięknej cerkiewnej 
muzyki.  

Byłam także w domu Adama Mickiewicza – dotykałam fo-
tela, na którym siadywał i blatu stołu, na którym kładł kartki
z wierszami. Dowiedziałam się, że Mickiewicz miał problemy
z ortografią. Zaskoczyło mnie to, bo nigdy nie przypuszczałam, 
że wielki poeta może mieć takie kłopoty, a jednocześnie roman-

MŁODZIEŻ Z LASEK U PRZYJACIÓŁ

Na kowieńskim Starym Mieście
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tyczny wieszcz stał się mi bardziej bliski i pomyślałam sobie,
że nie muszę się aż tak przejmować błędami, skoro nawet Mic-
kiewiczowi zdarzało się źle pisać. 

Odwiedziłam też cmentarz na Rossie i dotknęłam nagrobnej 
płyty na mogile ojca Juliusza Słowackiego – Euzebiusza.

Cieszyło mnie to, że wszędzie słyszałam język polski i że 
uczniowie szkoły, z którą mieliśmy kontakt, także uczą się pol-
skiego. 

Nie był to tylko czas zwiedzania. Mogłam spróbować tak-
że wileńskich potraw. Smakowały mi tradycyjne bliny i litewski 
chleb. Polubiłam wileńskie lody i siedzenie w kawiarenkach na 
Starym Mieście.  

Chciałabym wrócić kiedyś do Wilna. Czułam się tam tak, 
jakbym była naprawdę u siebie. Może więc nieprzypadkowy ten 
tytuł – moje Wilno. 

Monika Kruk

Panorama Wilna ze wzgórza Trzech Krzyży
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We wnętrzu Kościoła św. św. Piotra i Pawła i Wilnie

Na cmentarzu na Rossie
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Duże wrażenie zrobiło na mnie malownicze położenie Wil-
na. Zwróciłam uwagę na zieleń, która czyni miasto jeszcze pięk-
niejszym. Zaciekawiły mnie również spotykane po drodze duże 
krzyże, stawiane – jak wyjaśniła nam przewodniczka – przez 
rodziny poległych w drugiej wojnie światowej. Wzruszyła mnie 
taka forma pamięci o bliskich, która sprawia, że wszyscy prze-
chodzący teraz obok krzyży wezwani są także do pamięci i za-
stanowienia nad swoim życiem.

Pobyt w Wilnie to nie tylko spotkanie z miastem, z jego za-
bytkami – zapamiętałam szczególnie jedną z cerkwi grecko-ka-
tolickich, w której czczone są szczątki męczenników, słyszę mo-
dlitewny śpiew zakonników, ich niskie głosy – ale także kontakt 
z mieszkańcami. Byliśmy goszczeni przez grupę sympatycznych 
uczniów z polskiej szkoły. 

Wilno potrafi tak oczarować, że pragnie się – mogę to za-
świadczyć – ponownie je odwiedzić.

Marlena Kowalewska

Spotkanie z uczniami szkoły polskiej im. Szymona Konarskiego w Wilnie
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W Wilnie byłem po raz pierwszy w życiu. To, co zobaczyłem, 
przerosło moje wyobrażenie o tym mieście. Spodziewałem się 
spotkać zniszczone kamienice, mniej więcej takie, jak na zapo-
mnianych uliczkach warszawskiej Pragi, a tymczasem ujrzałem 
ładnie utrzymane i odrestaurowane Stare Miasto. 

Najbardziej zapadła mi w pamięci wizyta na cmentarzu na 
Rossie.  Nade wszystko zaskoczyła mnie tak wielka ilość za-
chowanych polskich grobów. Dowiedziałem się również, że za 
czasów sowieckich nekropolia była niszczona przez wandali,
a kamienie z nagrobków sprzedawano do ponownego wykorzy-
stania na innych cmentarzach. 

Chciałem być w celi Konrada. Okazało się jednak, że dom,
w którym się ona znajduje, zamieniono na hotel. Niesłychanym 
dla mnie jest to, że za pieniądze można tak łatwo sprzedać – na-
wet tak ważne miejsce kultury i nie ma żadnych prawnych regu-
lacji powstrzymujących ten skandaliczny proceder, który nieste-
ty ma również miejsce w Polsce.

Wiktor Statuch

Przed wejściem do gmachu gdzie mieściła się „cela Konrada z III części 
Dziadów”
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W Wilnie byłem pierwszy raz. Przed wyjazdem na Litwę, 
wyobrażałem sobie to miasto całkiem inaczej. Myślałem też, że 
język litewski jest podobny do polskiego. 

Miasto zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Przede wszystkim 
doświadczyłem wielkiej życzliwości wilnian, którzy czują się Po-
lakami, ponieważ ich dziadkowie i rodzice byli Polakami. 

Bardzo podobały mi się wąskie uliczki i kościoły. Wyobra-
żałem sobie, że chodzę drogami młodego Mickiewicza, Słowac-
kiego... Zapamiętałem  kościół św. Piotra i Pawła – przepiękny, 
duży, z mnóstwem obrazów oraz modlitewną atmosferę w cer-
kwiach, niezwykły wschodni śpiew chóru.

Przed wyjazdem marzyłem o zobaczeniu celi Konrada. Na 
miejscu okazało się jednak, że w celi bohatera „Dziadów” jest 
teraz hotelowy pokój i tylko tabliczka nad drzwiami budynku 
informuje o tym, że na drugim piętrze była kiedyś słynna cela. 

Chciałbym kiedyś pojechać jeszcze raz do Wilna, bo urzekło 
mnie to miasto i ciekaw jestem nowych opowieści o nim, snu-
tych przez ludzi znających  dobrze jego historię. 

Marcin Król

Dziedziniec zamku w Trokach Dziedziniec zamku w Trokach
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Spotkanie z rycerzem drużyny Wielkiego Księcia Witolda

Z wizytą w wileńskim mieszkaniu Adama Mickiewicza
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Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Wilna, zobaczyłam 
je takim, jakie sobie wyobrażałam – wielokulturowe i pełne śla-
dów dawnej Polski. 

W muzeum Mickiewicza zachowało się biurko poety. Oglą-
dając je z bliska, oczami wyobraźni widziałam młodego Mickie-
wicza piszącego pierwsze wiersze.

Miałam też okazję odwiedzenia cerkwi prawosławnej, gdzie 
duże wrażenie zrobiły na mnie liturgiczne śpiewy. Nie znałam 
takiej muzyki. Również pieśni katolickie usłyszane w Wilnie 
różniły się od polskich – śpiewane były przez kilka solistek,
a nie jak w Polsce przez wiernych. 

Zasmuciłam się tym, że nie ma już celi Konrada. Kiedy też 
stałam przed grobem na cmentarzu na Rossie, w którym po-
chowana jest matka Piłsudskiego i złożono serce syna, a potem 
dotykałam ślady kul sowieckich, zadawałam sobie pytanie, jak 
okupant mógł niszczyć drogie Polakom pamiątki. 

Wilno można zobaczyć, usłyszeć i dotknąć. W ten sposób 
wrażenia wyniesione z miasta stają się pełniejsze i na trwale za-
pisują się w pamięci.

Jagoda Żmijewska
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s. Irmina Landowska FSK
s. Bogusława Rompel FSK

Turnus Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
w Sobieszewie

W dniach od 21 VI do 4 VII 2009 roku w Sobieszewie odbył 
się Turnus Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy z elementa-

mi Oazy Dzieci Bożych dla 43 dzieci z naszego Ośrodka. Uczest-
niczyło: 32 dziewczynki i 11 chłopców. Kadrę wychowawczą 
stanowili wychowawcy, z internatu dziewcząt i chłopców wraz
z sześcioma siostrami. Nad zdrowiem czuwała p. doktor Dorota 
Święcicka. Przewodnikiem duchowym turnusu był ks. Krzysztof 
Mulewski z diecezji Ełckiej, obecnie studiujący w Łomiankach
i rezydujący w parafii w Warszawie na Solcu. Ks. Krzysztof wcze-

ECHO  WAKACYJNYCH  WYJAZDÓW
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śniej prowadził oazy rekolekcyjne w czasie wakacji i w swojej
diecezji pracował w duszpasterstwie dzieci i młodzieży. 

Działania rehabilitacyjno-usprawniające
1.  W czasie turnusu dzieci były otoczone szczególną troską wy-

chowawców, którzy dbali o rozwijanie umiejętności w zakre-
sie samoobsługi i czynności życia codziennego. 

2.  Uczestnicy turnusu każdego dnia korzystali z zajęć rehabili-
tacji ruchowej prowadzonych przez p. Urszulę Lach. 

3.  W czasie wycieczek dzieci kontynuowały naukę chodzenia 
z przewodnikiem, a starsza młodzież naukę samodzielnego 
poruszania się z białą laską pod okiem tyflopedagoga.

Działania w zakresie rekreacji i wypoczynku:
1.  W czasie sprzyjającej pogody priorytetem dla wszystkich 

dzieci był wypoczynek nad morzem – kąpiel i plażowanie.
2.  Dzieci i młodzież chętnie korzystały z placu zabaw w naszym 

Ośrodku, rozwijały różne sprawności – nauka jazdy na rol-
kach i hulajnodze, niektóre z nich samodzielne poruszały się 
i poznawały nasz Ośrodek. 
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3.  Dużą radością dla uczestników Turnusu było wspólne ogni-
sko, dyskoteka, konkursy, zabawy rekreacyjne i spotkania in-
tegracyjne. 

4.  Poszczególne grupy chętnie korzystały z zabawy w ,,Sali do-
świadczania świata.” 

5.  Wspaniałą atrakcją była przejażdżka motorówką po Wiśle ze 
strażakami z Sobieszewa. 

6.  Jednym z ważniejszych działań były spacery, wycieczki
i wyjazdy autokarowe o charakterze rekreacyjno-dydak-
tycznym w Sobieszewie – Gdańsku i okolicy:
•  Zwiedzanie Gdańska połą-

czone z zakupem pamiątek. 
Tego dnia dla wielu uczest-
ników wielkim osiągnię-
ciem było wejście na wieżę 
Kościoła Mariackiego;

•  Zwiedzanie Portu w Gdań-
sku i rejs statkiem na We-
sterplatte. Grupa chłopców 
mogła zrealizować swoje marzenie i zwiedzić w Gdyni sta-
tek „Błyskawica”;
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•  Wycieczka do Matemble-
wa do Matki Bożej Brze-
miennej;

•  Wyjazd do Gdańska-Oli-
wy, wysłuchanie w Kate-
drze koncertu organowe-
go, a potem zwiedzanie 
ZOO, w którym dużą ra-
dością dla naszych dzieci 
była możliwość spotkania 
się z niektórymi zwierzę-
tami udomowionymi;

•  Wędrując po Wyspie Sobieszewskiej dwie grupy dotarły 
do Ptasiego Raju i na Mewią Łachę, a inna grupa wybrała 
się do Stacji Ornitologicznej, gdzie dziewczęta poszerzyły 
swoją wiedzę o ptakach. Niektóre z dziewcząt po raz pierw-
szy mogły zobaczyć małego 3 miesięcznego łabędzia oraz 
małe bocianiątko.
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Wycieczki i wyprawy pozwalały dzieciom dostrzec, że Bóg 
jest obecny w pięknie przyrody nas otaczającej, śpiewie ptaków, 
szumie morza. 

Działania w zakresie rozwoju duchowego
Turnus w zakresie rozwoju duchowego uczestników oparto 

o elementy programu Oazy Dzieci Bożych. Każdy dzień rozpo-
czynał się poranną wspólną modlitwą, w czasie której ogłaszano 
temat dnia i spotka-
nia w grupie np. ,,Bóg 
mnie kocha”, ,,Jestem 
Dzieckiem Bożym”, 
,,Jezus jest Drogą , 
Prawdą i Życiem”, 
następnie uczestni-
cy otrzymywali znak 
lub symbol charak-
teryzujący dany te-
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mat. Pięknymi niezapomnianymi chwilami były nabożeństwa: 
,,Przyjęcie do swojego życia Jezusa jako Pana i Przyjaciela’’, „Po-
wierzenie swojego życia Matce Bożej”, „Nabożeństwo Światła”, 
„Adoracja Krzyża”. Odbywały się spotkania muzyczne z gitarą
i innymi instrumentami. W czasie tych spotkań dzieci i młodzież 
śpiewały i uczyły się nowych pieśni do Mszy Świętej. Materiały 
w brajlu potrzebne do spotkań, teksty liturgiczne do Mszy Świę-
tej zostały przygotowane wcześniej w Laskach. 

Celem Turnusu w rozwoju duchowym uczestników było 
– usłyszeć sercem, dotknąć wiarą i poznać rozumem, że Bóg 
jest Miłością i miłuje każdego z nas, zapraszając do życia w Jego 
obecności i łasce uświęcającej. 

Dzieci i młodzież podczas turnusu wypoczęły i nabrały sił 
fizycznych i duchowych. Czas pobytu w Sobieszewie był dla 
naszych wychowanków i opiekunów wspólną radością i wspa-
niałym wypoczynkiem, kolejnym krokiem na drodze ku samo-
dzielności oraz spotkaniem z Jezusem Chrystusem.
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Pielgrzymka do Rzymu i Asyżu
3–15.VIII.2009

3.VIII. z Lasek wyruszyła do Rzymu i Asyżu autokarowa 
pielgrzymka jedenastu dziewcząt z grupy s. Bogusławy oraz 
dwóch starszych uczennic. Dziewczętom towarzyszyły panie 
wychowawczynie z Domu Dziewcząt i Siostry. Przewodnikiem 
duchowym w czasie pielgrzymki był ks. Marcin Kowalczyk. 

Myśl wyjazdu do Rzymu zrodziła się w Roku Świętego Paw-
ła, kiedy to wychowanki poznawały postać św. Pawła, a dzięki 
pielgrzymce mogły osobiście dotrzeć do Bazyliki Świętego Paw-
ła za Murami, dziękując w czasie Mszy Świętej za otrzymane ła-
ski w Roku Świętym. 

Pielgrzymka była kontynuacją pielgrzymowania szlakiem 
Jana Pawła II, który dziewczęta wraz z siostrą Bogusławą roz-
poczęły po Polsce już trzy lata temu i marzyły o tym, by kiedyś 
dotrzeć do Rzymu, do grobu Ojca Świętego. Cel pielgrzymki zo-
stał osiągnięty. Po wspólnej Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra
w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej nastąpił najbardziej wzru-
szający moment pielgrzymki – modlitwa u Grobu Ojca Święte-
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go Jana Pawła II. Dziewczęta miały możliwość modlitwy, doty-
kając osobiście Grobu Sługi Bożego. Była to niewątpliwie wielka
Boża łaska dla wszystkich pielgrzymów. 

Niedziela 9.VIII. – była dla uczestników drugim ważnym 
punktem pielgrzymki – wyjazd do Castel Gandolfo na Anioł 
Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Anioł Pański i spo-
tkanie z Namiestnikiem Chrystusa to dla wszystkich ogromne 
przeżycie, a atmosfera radości na Placu udzieliła się każdemu, 
szczególnie dziewczętom, gdy Ojciec Święty powiedział: „Witam 
pielgrzymów z Polski”.

 Program pielgrzymki przewidywał nawiedzenie czterech 
głównych Bazylik w Rzymie, a także Bazyliki Relikwii Krzyża 
w którym są również relikwie Sługi Bożej 6 letniej dziewczynki 
Antonietty. Każdego dnia centralnym punktem pielgrzymki była 
Msza Święta, w czasie której modliliśmy się w intencji Ojca Świę-
tego, Dzieła Lasek, za nasze rodziny i w intencjach, z którymi piel-
grzymowaliśmy do różnych miejsc świętych. Szczególnym poru-
szeniem ducha była Msza Święta w Katakumbach Św. Kaliksta
i modlitwa zanoszona na kolanach na Świętych Schodach.
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Rzym to miasto fontann i ciekawych uliczek, dlatego nie mo-
gło zabraknąć na szlaku wędrowania Fontanny di Trevi, Scho-
dów Hiszpańskich oraz czasu na zakup pamiątek i skosztowania 
włoskich lodów. Dziewczęta miały możliwość dotknąć miejsc,
o których do tej pory uczyły się tylko na lekcjach historii:
Colosseum, Forum Romanum. 

Niezapomnianą radością dla wychowanek zostanie na pew-
no kąpiel w ciepłym Morzu Tyrreńskim w Santa Sawera w czasie 
drogi z Rzymu do Asyżu. 

Mszą Świętą u Grobu Świętego Franciszka rozpoczęliśmy 
swoje jednodniowe spotkanie i wędrowanie z Patronem Włoch 
po Asyżu. Dotarliśmy do miejsca urodzenia Świętego Francisz-
ka, Bazyliki Świętej Klary, do Kościoła San Damian, a uwień-
czeniem dnia było nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Anielskiej 
Porcjunkuli z możliwością uzyskania odpustu. W Asyżu miesz-
kaliśmy w hotelu w Capodacqua. Zostaliśmy również gościnnie 
podjęci pizzą i lodami w naszym domu przez siostry a dopeł-
nieniem włoskiej kuchni było cappuccino. Radością dla dziew-
cząt było wyjście do ogrodu przy naszym domu, gdzie obejrzały 
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drzewa oliwkowe i każda mogła zerwać z drzewa i zjeść słodką 
figę. W drodze powrotnej z Asyżu zatrzymaliśmy się w Wenecji, 
gdzie dotarliśmy do Placu św. Marka a także popłynęliśmy tram-
wajem wodnym, doświadczając miasta położonego na wodzie
i poprzecinanego kanałami.

Cała podróż z noclegami w Austrii w Villach i w Rabce mi-
nęła nam bezpiecznie.

W Rabce w czasie ostatniej Mszy Świętej dziękczynnej w wi-
gilię Wniebowzięcia Matki Bożej usłyszeliśmy słowa Ewangelii: 
„Błogosławieni Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują 
je.” Ten fragment Ewangelii podsumowuje czas wspólnego wsłu-
chiwania się w przesłanie Pana w miejscach świętych do których 
pielgrzymowaliśmy. Ufamy, że dzięki pielgrzymce nasza wia-

ra umocniła się a miłość 
wzrosła.

15.VIII. – dotarliśmy 
do Lasek, gdzie Rodzice 
zabierali swoje dzieci peł-
ne radości, można powie-
dzieć nawet szczęśliwe. 
Niech zapisane w sercach 
dziewcząt przeżycia du-
chowe i piękne wspomnie-
nia z Rzymu i Asyżu trwają 
w nich jak najdłużej.
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Anna Kobylańska

Sala Doświadczania Świata
jako miejsce terapii i zabawy

Dzięki hojności Lions Clubs International i Klubów Lions 
Strefy Trójmiasto, od maja 2008 roku, dzieci z uszkodzo-

nym narządem wzroku z województwa pomorskiego mogą 
w Gdańsku Sobieszewie, w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju, korzystać z Sali Doświadczania Świata. 

Sobieszewska filia wczesnej interwencji Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Laskach wzbogaciła swoją ofertę terapeu-
tyczną, stając się jedynym na Pomorzu ośrodkiem prowadzącym 
kompleksową rehabilitację małych dzieci niewidomych i słabo-
widzących, także tych ze złożonymi niepełnosprawnościami.

WCZESNA  INTERWENCJA  W  SOBIESZEWIE
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Sala Doświadczania Świata, to miejsce, w którym poprzez 
stymulację polisensoryczną osoby niepełnosprawne mogą ba-
wić się, a przede wszystkim ćwiczyć swoje zmysły. 

Dzięki możliwości regulacji siły i rodzaju bodźców osoby 
nadaktywne, przestymulowane,  wyciszają swoje emocje, a pa-
sywne są zachęcane do aktywności.

Dzieci niepełnosprawne wzrokowo ze złożonymi niepełno-
sprawnościami mają znacznie utrudnione poznawanie świata. 
Świat wówczas „przynosi się” do dziecka, dziecko „przynosi się” 
do świata.

W SDŚ niepełnosprawne dziecko jest „oprowadzane” przez 
terapeutę po świecie, co prawda sztucznym, ale dzięki bliskości 
i stabilności dostępnym. SDŚ jest często pierwszym miejscem, 
w którym można zaobserwować reakcję dziecka na bodźce ze-
wnętrzne. Jest to miejsce, w którym odkrywa ono, że świat jest 
ciekawy i bezpieczny. To zainteresowanie przenoszone jest na 
prawdziwy świat, na odbiór naturalnych bodźców. 

W Sali Doświadczania Świata jest możliwość stymulowania 
wybranego, pojedynczego zmysłu – na przykład zmysłu równo-
wagi na łóżku wodnym – jak i kilku naraz – na przykład zmy-
słów: równowagi, wzroku i słuchu, gdy dziecko, leżąc na łóż-
ku wodnym, słucha dźwięków natury i przygląda się obrazom
z projektora.

Poprzez umieszczenie w jednej sali przedmiotów/urządzeń 
mających wielostronne zastosowanie, to jest: ścieżki dźwiękowo-
-świetlno-dotykowej, platformy wibrująco-świetlno-dźwiękowej 
czy podświetlanego basenu z piłeczkami, dziecko z uszkodzonym 
narządem wzroku korzysta z możliwości wyboru określonej ak-
tywności. 

W SDŚ nie można być biernym – ten kolorowy, świecący, 
grający, a także pachnący świat zachęca do aktywności.

Aktywność własna i zabawa, to kolejne zalety SDŚ. Dzieci
z uszkodzonym narządem wzroku mogą bezpiecznie, samodziel-
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nie korzystać z Sali. Terapeuta ma wówczas możliwość „pod-
glądania” dziecka, poznania jego ulubionych form aktywności. 
Dzięki temu może opracować program stymulacji uwzględnia-
jący nie tylko potrzeby, ale i zainteresowania niepełnosprawne-
go dziecka.

W indywidualnym programie terapeuta może umieścić sty-
mulację zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu, równowagi, 
prioprocepcji. (Zmysł orientacji ułożenia własnego ciała. Re-
ceptory tego zmysłu – proprioreceptory – ulokowane są w mię-
śniach i ścięgnach).

Dzieci niewidome często cechuje obronność dotykowa, czyli 
niechęć do poznawania nowych bodźców dotykowych. Dzięki 
przebywaniu w SDŚ dzieci mogą powoli, swobodnie ekspery-
mentować z różnymi fakturami, poznając rzeczy miękkie i twar-
de, śliskie i szorstkie, zimne i ciepłe.

Różnorodne bodźce wzrokowe zachęcają dziecko do posłu-
giwania się wzrokiem – dzieci słabowidzące oglądają przedmio-
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ty w świetle fluorescencyjnym, śledzą światła i ich odbicia, ob-
serwują kolory, poszukują świecących zabawek.  

Jeśli jest taka potrzeba, to dziecko niepełnosprawne może 
otoczyć świat dźwięków natury, muzyki poważnej albo popular-
nej. Dźwięki te mogą być skojarzone z wibracjami i światłami. 
W SDŚ może także różnie pachnieć – słodko, by wyciszyć, rześ-
ko, by pobudzić.

Dziecko niepełnosprawne w SDŚ to nie tylko bierny od-
biorca bodźców, ale aktywny ich twórca. Dziecko może poprzez 
aktywność ruchową uruchamiać dźwięki i światła – „poruszam 
się, słyszę, widzę”. Takie działanie dziecka poprawia integrację 
zmysłów, dając mu szansę na harmonijny rozwój.

Niezaprzeczalnym atutem Sali Doświadczania Świata jest to, 
że można wykorzystać ją na wiele sposobów, że może ona służyć 
nie tylko dzieciom, ale i dorosłym – i tak właśnie Sala w Gdań-
sku Sobieszewie jest wykorzystywana.
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W  70.  ROCZNICĘ  WRZEŚNIA

Uczniowie klasy II Technikum (oprac.)

O projekcie „Laski, 70 lat temu i dzisiaj”

W pierwszych tygodniach września w „Jabłonkach” – szko-
łach ponadgimnazjalnych – realizowany był projekt 

kulturowy „Laski, 70 lat temu i dzisiaj”, wpisujący się w ob-
chody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i inaugurujący 
w szkole „Rok historii najnowszej”. 

Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczył dyr. Piotr 
Grocholski, otworzyła prelekcja nauczyciela historii – Ma-
cieja Podbielkowskiego – poświęcona 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Następnie uczniowie klasy drugiej Tech-
nikum przedstawili zebranym na holu szkoły koleżankom 
i kolegom oraz gronu pedagogicznemu audycję poświęco-
ną wojennym Laskom. W oparciu o wspomnienia s. Róży 
Szewczuk i Haliny Doria – Dernałowicz odtworzono, godzi-
na po godzinie, wydarzenia z września 1939 roku. Zespół
w składzie: Monika Woźnialis (fortepian), Tomasz Dojka (flet)
i Monika Kruk (śpiew) wykonał „Hymn Puszczy”. 

Pierwszacy przygotowali na podstawie książki Alicji Go-
ścimskiej i Ryszarda Kamińskiego zatytułowanej „Laski w czasie 
okupacji 1939 – 1945” kalendarium działań wojennych i zapro-
sili wszystkich do wyprawy po Zakładzie – do miejsc upamięt-
niających bój o Laski. 

Uczniowie podjęli również – zainspirowani piosenką szwedz-
kiego zespołu Sabaton „40:1” i plakatem Rafała Roskowińskiego 
„Honor – 70. rocznica wybuchu II wojny światowej” – dyskusję 
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na temat wartości, jakimi kierowali się ich młodzi rówieśnicy, 
którzy stanęli do walki z wrogiem oraz zapytali o wartości, któ-
rych dzisiaj są gotowi sami bronić. 

Odbyła się specjalna sesja zdjęciowa, w której wzięło udział 
35 uczniów (70% społeczności szkolnej). Wśród najbardziej ce-
nionych przez nich wartości znalazły się: miłość (9 osób), honor 
(8 osób) i prawda (3 osoby).  Przypomniano także słowa Józefa 
Becka: „Pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swo-
ją cenę, wysoką ale wymierną. My w Polsce nie znamy pokoju 
za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz bezcenna w życiu ludzi 
narodów i państw. Tą rzeczą jest HONOR”. 

Wiele miejsca w projekcie poświęcono również analizie po-
jęć „historia” i „pamięć” oraz związkom między nimi. Przedsta-
wiciele młodzieży uczestniczyli m. in. w prezentacji publikacji 
„Polska – Niemcy. Wojna i pamięć” oraz przysłuchiwali się dys-
kusji panelowej toczonej w Muzeum Powstania Warszawskie-
go. „W spotkaniu w Muzeum – opowiada Jagoda Żmijewska, 
uczennica trzeciej klasy liceum – udział wzięli Polacy i Niemcy; 
było dużo ludzi młodych. Mówiono o tragicznych wydarzeniach 
II wojny światowej i o dialogu polsko-niemieckim. Zwrócono 
uwagę na trudności, które uniemożliwiają wzajemne porozu-
mienie. Wiążą się one nie tylko z tym, co opowiadamy, ale i jak 
opowiadamy. Ogromną rolę odgrywa pamięć. Pomyślałam, że 
to, co wiem o wojnie, wiąże się przede wszystkim ze świadec-
twem tych, którzy jej doświadczyli – z przekazu mojej rodziny
i zapisów literackich. Na dźwięk słów: Palmiry, Aleja Szucha, 
czuję głęboki smutek. Zdaję też sobie sprawę, że moim niemiec-
kim rówieśnikom te nazwy nic nie mówią i musi upłynąć jeszcze 
kilka lat, żeby przeszłość została poznana. Cieszę się, że Fundacja 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która przygotowała 
i wydała książkę „Polska – Niemcy. Wojna i pamięć” i już od
18 lat wspiera kontakty młodzieży z obu krajów, czyni wszystko, 
żeby młodzi ludzie mogli spotykać się i rozmawiać”.
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Uczniowie Jabłonek przygotowujący się do matury przysłu-
chiwali się również rozmowie na temat Katynia, prowadzonej 
między historykiem, polonistą i przedstawicielem środowiska 
Rodzin Katyńskich. 

Warto przypomnieć zobowiązujące słowa Matki Czackiej 
z konferencji wojennych do sióstr, które znalazły się we wspo-
mnianej już audycji prezentowanej przez drugoklasistów: 

„Jeżeli mamy żyć życiem Bożym, musimy miłować naszych 
nieprzyjaciół. Zachowanie nasze w stosunku do wrogów musi 
być pełne godności i szacunku, nie wolno mizdrzyć się, płasz-
czyć, poniżać swojej godności, żeby coś od Niemców otrzymać. 
Takie postępowanie jest obrzydliwe, trzeba je stanowczo piętno-
wać. Wśród wrogów są też ludzie uczciwi, może nawet katolicy, 
mamy obowiązek obcowania z nimi, zachowując swoją godność 
człowieka posiadającego cnoty, dobre wychowanie i umiejęt-
ność obcowania z ludźmi.

Nasi nieprzyjaciele – Niemcy – stosują do ludzi innych na-
rodowości i ras, na przykład do Żydów czy Słowian metody po-
niżające w nich godność człowieka, odnoszą się do nich jak nie 
do ludzi. To, co – jak słyszę – dzieje się w świecie, na przykład 
traktowanie Żydów, jest po prostu potworne, broń Boże, żeby to 
u nas miało się przyjąć.

Nie jest to wcale stanowisko Kościoła. Kościół, prze-
ciwnie, przygarnia wszystkich, niezależnie od narodowości
i wyznania, w każdym człowieku widzi duszę nieśmiertelną. 
Nam nie wolno iść za przykładem naszych wrogów, musimy 
dobrze to zrozumieć i pełnić obowiązek modlitwy za nieprzy-
jaciół, za wrogów naszej ojczyzny. Dotyczy to również osób,
z którymi nam trudno obcować. Nie należy kierować się sym-
patiami czy antypatiami, na to sobie żaden człowiek, a szcze-
gólnie zakonnica w zgromadzeniu, pozwolić nie może. To są 
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rzeczy – jak mówiłam – w życiu chrześcijańskim, a specjalnie 
w zgromadzeniu niedopuszczalne.

Jeżeli kogoś sądzimy i potępiamy, pomyślmy sobie, że
w danej chwili możemy być bardzo daleko od Pana Boga, a ten, 
przeciwko któremu obracamy nasze sądy, może być właśnie bar-
dzo bliski Bogu – tego nigdy nie wiadomo. Jedno jest pewne, że 
nie wolno nam nienawidzić i wszelkie najmniejsze objawy tego 
uczucia musimy w sobie jak najintensywniej tępić. Kto niena-
widzi, ten trwa w śmierci – mówi święty Jan. Nienawiść oddala 
nas od Boga, a przecież celem każdego człowieka jest jak najzu-
pełniejsze, jak najściślejsze połączenie się z Bogiem, które już tu 
na ziemi może się zacząć dzięki miłości; miłości, która trwa na 
wieki”.
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DZIAŁ  ABSOLWENTÓW

Krystyna Konieczna

Spotkania Absolwentów w roku 2009 

Wychodząc naprzeciw wielokrotnym prośbom absolwentów, 
którzy zgłaszają się do naszego Działu w formie pisemnej 

czy też w czasie odwiedzin, podjęliśmy się i w tym roku zadania 
organizacji kolejnych zjazdów dawnych wychowanków. 

Zjazdy odbywają się od maja 2004 r. Przez ostatnich pięć lat 
w Laskach spotkali się wychowankowie, którzy opuścili  szkoły
w latach 1962-1995. Zorganizowaliśmy już 12 planowych spo-
tkań (najczęściej po trzy roczniki w grupie) oraz trzynasty 
ogromny zjazd z okazji 
40-lecia Domu św. Mak-
symiliana.

Organizację zjazdów 
będziemy dalej kontynu-
owali. Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie, wiosną będą 
dla coraz młodszych, a je-
sienią dla coraz starszych 
wychowanków.

Od blisko 15 lat, co 
roku, w każdą drugą nie-
dzielę października, usta-
nowioną przez Zebra-
nie Ogólne Towarzystwa 
Dniem Absolwenta Lasek, 
mogą przybyć na spotka-
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nie wszyscy chętni dawni wychowankowie. Program tego dnia 
jest zawsze jednaki.  Najpierw Msza św. w Kaplicy Centralnej, 
potem wspólna modlitwa na cmentarzu i nawiedzenie gro-
bów, a następnie poczęstunek w Domu Dziewcząt i wymiana 
informacji z ostatniego roku połączona ze śpiewem. Spotkanie
11 października br. uświetnił występ dziewcząt z gr. IV przed-
stawieniem „Zaślubiny św. Franciszka z Panią Ubóstwo”. Wywo-
łało ono ogromne wrażenie na widzach.

W bieżącym roku Dział ds. Absolwentów zorganizował trzy 
zjazdy. Pierwszy, to spotkanie byłych wychowanków szkół po-
nadpodstawowych z Jabłonek, którzy ukończyli kształcenie
w latach 1991-1992, odbył się w dniach 18-19 kwietnia 2009 r.; 
drugi – dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 
1968-1970, odbył się w dniach 22-23 sierpnia br.; trzeci – dla 
absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 1962-1964, 
odbył się w dniach 3-4 października. Nie wszyscy zaproszeni 
goście mogli przybyć, ale na pewno sercem byli z nami. Siostra 
Miriam Isakowicz FSK, z dalekiej Ukrainy, e-mailem przysłała 
ten wiersz:
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Dla niewidomych (na melodię krakowiaczka)
Zjazd w Laskach 3 X 2009 r.

O Kochani moi, Panie i Panowie
Drogie uczennice i Drodzy Uczniowie
 W dniu tak uroczystym trzecim a dziesiątym
 Dwutysięcznym roku Pańskim a dziewiątym
Pozdrawiam serdecznie, serdecznie całuję
Znoszę do kwadratu i logarytmuję
 Pozdrawiam rodziny wasze córki synów
 Przez tanges, cotangens, sinus i cosinus
I całuję wnuków te wszystkie tuziny
Co na kubarytmach już nie policzymy
 Często Was wspominam i latka wstecz liczę
 Jak to było miło na matematyce
Dzisiaj w Żytomierzu nie tylko myślami
Ale całym sercem jestem razem z wami
 Życzę wam radości stokroć pomnożonej
 No i kiedyś w niebie piątki zasłużonej
Wierszyk dla was sercem dzisiaj ten skleciła
Senior matematyk siostra Miriam miła
 Można go zaśpiewać i zatańczyć sobie
 Bo to krakowiaczek na skoczną melodię. 

Zależy nam na tym, żeby dwa razy do roku – wiosną i jesie-
nią - mogli się spotkać w Laskach absolwenci kolejnych roczni-
ków ze swoimi nauczycielami, wychowawcami i siostrami; by 
mogli powrócić we wspomnieniach do młodych, szkolnych lat, 
a my – byśmy dowiedzieli się też o ich dorosłym życiu. Program 
zjazdu zakłada oficjalne spotkanie z Zarządem Towarzystwa, 
dyrekcją Ośrodka, siostrami, nauczycielami i wychowawcami. 
Zapraszamy również tych, którzy już nie pracują w Laskach. Jest 
Msza św. w intencji żywych i zmarłych byłych wychowanków
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i pracowników. Przewidziany jest czas na spacery po laskowych 
dróżkach, oglądanie nowych budynków, nawiedzenie cmenta-
rza i w końcu na „nocne Polaków rozmowy”. 

Różnica wieku między najstarszymi a najmłodszymi ‘zjaz-
dowiczami’ w tym roku wynosiła 30 lat. Kiedy pierwsi kończyli 
szkołę, tych młodszych nie było jeszcze na świecie. Aby mieć 
orientację, jak ułożyło się życie po ukończeniu szkoły w Laskach, 
każdemu przybywającemu zadajemy kilka pytań. 

Podzielę się kilkoma refleksjami wynikającymi z analizy od-
powiedzi na zadane wszystkim jednakowe pytania. Uważam, że 
nie można robić ścisłej analizy porównawczej, ponieważ w róż-
nych, odległych od siebie czasach i różnych możliwościach życie 
rozpoczynali. W grupie starszej niewidomych kobiet i mężczyzn 
było prawie tyle samo, w grupie młodszej niewidomych męż-
czyzn jest ponad dwukrotnie więcej niż kobiet. W grupie star-
szej tylko jedna piąta nie weszła w związek małżeński, a w gru-
pie młodszej ponad trzy piąte. W starszej grupie prawie wszyscy 
pracowali, w grupie młodszej pracuje 80%.
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Podobna ilość osób kontynuowała naukę poza Laskami, ale 
grupa starsza głównie w liceach i studium masażu, a młodsza 
przede wszystkim na studiach wyższych.

Na pytanie – ‘Co miłego wspominasz z Lasek?’ – najczęstszą 
odpowiedzią we wszystkich grupach było: ‘rodzinna atmosfe-
ra’; a na pytanie – ‘Czego oczekujesz od Działu Absolwentów?’ 
– najczęstszą odpowiedzią było: organizacji częstszych spotkań
i zjazdów; pomocy w poszukiwaniu pracy, organizacji różnych 
kursów, pokoi gościnnych.

Uczestnicy spotkań wyjeżdżali z wielkim zadowoleniem
i prosili o organizację następnych. Dziękowali za serdeczność 
i ciepło, z jakim zostali u nas przyjęci. To zasługa wszystkich 
biorących udział w przyjmowaniu absolwentów. Dziękuję 
Siostrze Tabicie Magdziarz, siostrom, pracownikom kuchni
i administracji w Domu Dziewcząt z siostrą Irminą na czele,
a w Domu Chłopców wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie spotkania z siostrą Janą Pawłą na czele.

Dziękuję również pracownikom i przyjaciołom naszego 
Działu, a szczególnie Markowi Szulcowi, Małgorzacie Drzewiń-
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skiej, Katarzynie Krupa, Agnieszce Nowackiej i Małgorzacie Le-
wandowskiej z mężem Markiem oraz Agacie Skwirosz. 

Absolwentka – Ala Słowik – napisała między innymi: „Uwa-
żam, że trzeba pisać o Laskach i nie wstydzić się, że było się uczniem 
Ośrodka, ponieważ dużo dobra stamtąd, mimo wszystko, wynio-
słam. Gdyby nie Laski, to prawdopodobnie nie potrafiłabym, nie 
wiedziałabym, jak pozbierać się z całkowitą utratą wzroku i jakoś  
„walczyć” z tym życiem, i ułożyć, ugodzić, pogodzić wszystko ra-
zem w jednym czasie.(...) Nigdy tego nie doceniałam,  aż się sama 
przekonałam, jak ważna jest wiara w Boga, która była we mnie 
zaszczepiona w latach dzieciństwa, a zaowocowała, może zbyt 
późno... ale jednak zaowocowała i potrafiłam w ostatniej chwili 
z niej skorzystać.

(...) Najpiękniejszy był wieczór z nauczycielami, wychowaw-
cami, na którym wyśpiewaliśmy, a raczej wykrzyczeliśmy, chyba 
wszystkie piosenki, które towarzyszyły nam w latach szkolnych 
na wycieczkach, czy obozach wędrownych i wszelkiego rodzaju
imprezach.”



174

ODESZŁA  DO  PANA

s. Rut Wosiek FSK

Śp.
SIOSTRA ZYTA

od Przenajświętszej Ofiary
Maria Dobrzyńska

(11.01.1915–12.09.2009)
(Przeżyła lat 94, powołania 76, profesji zakonnej 71)

„Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”
(J 11, 25) 

Dnia 12 września 2009 roku ode-
szła do Pana nasza Siostra Zyta. 

Msza św. pogrzebowa została odpra-
wiona we wtorek 15 września 2009 r.
o godz. 14 w Kaplicy Matki Bożej 
Anielskiej w Laskach. 

SIOSTRA ZYTA – Marianna Do-
brzyńska – urodziła się 11 stycznia 
1915 roku w Kozimrynku na Lubelsz-
czyźnie, sakrament Chrztu św. otrzy-
mała następnego dnia w kościele para-
fialnym w Radzyniu Podlaskim. Jej matka – Karolina Dobrzyń-
ska – pracowała jako pomoc domowa, utrzymując swoich rodzi-
ców i dziecko. Dziadek chorował i po kilku latach umarł, a małą 
Marysię wychowywała babcia, osoba bardzo pobożna: miała 
grubą książkę do modlitwy, a w niej piękne obrazki, o których 
dziecku opowiadała. W niedziele przychodziły do niej kobiety 
ze wsi i razem śpiewały Godzinki, albo babcia sama śpiewała 
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przy gotowaniu obiadu. Po śmierci babci mama oddała Marysię 
do zakładu sióstr Albertynek, gdzie poszła do szkoły, a wkrót-
ce też do pierwszej Komunii świętej. Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej uczyła się jeszcze u sióstr szycia i haftu kościelnego. 
Tam też zaprzyjaźniła się szczególnie z s. Zytą, która przy na-
uce szycia opowiadała dziewczętom żywoty świętych i historie 
o objawieniach Matki Bożej. Była na pielgrzymkach w Kodniu
i w Leśnej na Podlasiu. W wieku 16 lat pojechała do Życzyna 
pod Garwolinem, gdzie z grupą dziewcząt uczyła się tkania ki-
limów i haftu. Siostrzenica jednej z tamtejszych sióstr opowie-
działa jej o Laskach i rekolekcjach ks. Korniłowicza, w których 
sama uczestniczyła, i o wrażeniu, jakie na niej zrobił niewidomy, 
który służył Ojcu do Mszy (był nim p.Stefan Rakoczy), a także 
o niewidomej Matce Czackiej i Zakładzie, który założyła. Wtedy 
Marysia pomyślała, że chciałaby też służyć niewidomym. Doj-
rzewała w niej myśl o wstąpieniu do Zgromadzenia. Napisała 
do Lasek i zgłosiła się na rozmowę z s. Heleną Januszkiewicz do 
Domu przy ul. Wolność 4 w Warszawie. 

Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzy-
ża została przyjęta 21.VIII.1933 r. Pierwszą profesję złożyła 
24.X.1938 r. – Profesję Wieczystą – 24.X.1944 r. 

O swoich pierwszych doświadczeniach zakonnych pisała
z okazji obchodów jubileuszowych 50-lecia profesji, 20 listopa-
da 1988 roku, które przeżywała w szpitalu. Wspólny z nią jubi-
leusz obchodziły wtedy: s. Natalia, s. Konstancja, s. Petronela, s. 
Wiktoria, s. Aleksandra, s. Stanisława i s. Maria Teresa, a z nieba:
s. Maria Elżbieta Snarska, s. Andrzeja Gilewicz, s. Rajmunda Ja-
rocińska i s. Hanna Wróbel. 

Przełożoną aspirantek była w 1933 roku s.Ludwina. Siostra 
Zyta, wraz z jedną z aspirantek, nocowała na stole w refektarzu 
(sienniki po nocy wynosiły na strych). Opisana przez Siostrę 
przygoda musiała jej dobrze zapaść w pamięć, a zarazem świad-
czy też o wierności młodziutkich aspirantek.
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„Którejś nocy, zaraz po moim przyjeździe, miałam wielką 
przygodę. W moim sienniku był szczur. Obudziłam Helenkę, 
która powiedziała, że teraz jest milczenie, że nie można głośno 
mówić, ani obudzić nikogo. Szczur wyskoczył, latał trochę po 
oknie, w końcu wskoczył z powrotem do siennika. Związałyśmy 
dziurę paskiem i siedziałyśmy do rana ubrane. Następnego dnia 
przeniosłyśmy się do sypialni aspirantek na górę – nad pralnią.” 

Do jej zadań należało sprzątanie domu i znaczenie rzeczy 
aspirantek. 19 marca 1934 r. dostała z rąk Matki Elżbiety welo-
nik postulancki i imię, które Matka pozwoliła jej sobie wybrać. 
Do 1936 roku pracowała jako pomoc wychowawcza w przed-
szkolu, z Elżbietką – późniejszą s.Germaną – oraz w internacie 
dziewczynek z s. Michaelą i s. Iwoną. 

W październiku 1936 r. została przyjęta do nowicjatu: „Do 
obłóczyn było nas osiemnaście. Nowicjat nasz był dwuletni.
W pierwszym roku mieszkałyśmy w domu św. Franciszka. 
Pracowałam w szwalni i westiarni. Kiedyś Ojciec Korniłowicz 
spieszył się do autobusu. Ktoś zauważył, że Ojciec ma dziurawe 
skarpety na piętach, więc Ojciec przybiegł do nowicjatu, ukląkł 
na stołku w korytarzyku, a my z s.Marią Teresą pocerowałyśmy 
Ojcu te skarpety na piętach. W drugim roku miałyśmy nowi-
cjat zamknięty. Przeniosłyśmy się do hoteliku na górę. Mieszka-
łyśmy po dwie w pokoikach, albo pojedynczo w mniejszych. 
Drzwi na dole były z napisem KLAUZURA. 

Mistrzynią nowicjatu była s.Benedykta Woyczyńska, z któ-
rą miały lekcje wychowawcze i lekcje religii oraz chodziły na 
niedzielne spacery. 

W październiku złożyła swoją pierwszą profesję w gronie 
osiemnastu nowicjuszek, z czego do profesji wieczystej doszło 
dwanaście. 

Po profesji pracowała nadal w szwalni i westiarni – do wrze-
śnia 1939 roku. Pierwsze tygodnie wojny spędziła przy ul. Wol-
ność w Warszawie, gdzie na apel Prezydenta Starzyńskiego na-



177

sze siostry włączyły się w kopanie rowów na peryferiach miasta. 
Na ulicy Wolność przeżyła obronę Warszawy i zbombardowanie 
naszego domu. 

Po wkroczeniu Niemców wyjechała z grupą sióstr i niewido-
mych z Lasek i dotarła do Żułowa. 

W Żułowie w dalszym ciągu pracowała w szwalni i wes-
tiarni, do której przychodzili wszyscy: siostry i niewidomi: po 
ubrania i buty, mydło i pościel. Chodziła też z niewidomymi 
dziewczętami kopać ziemniaki i buraki. „Matka napisała, że-
byśmy przyjechały do Lasek. Siostra Adela zatrzymała mnie. 
Mówiła, że przyjadą postulantki, trzeba im będzie uszyć habi-
ty. Miałam pojechać później – zostałam na 10 lat. Przełożoną
w Żułowie została s. Joanna. Był z nami Ojciec Korniłowicz, 
później przyjechał ks. prof. Wyszyński. Już nie żałowałam, że nie 
pojechałam do Lasek. Był to okres bardzo bogaty w przeżycia
i łaski Boże. Doznałam nieraz szczególnej opieki Bożej. Wszyst-
kie nasze rekolekcje roczne przed ślubami miałyśmy z Ojcem, 
włącznie z rekolekcjami przed ślubami wieczystymi”. 

W 1942 roku wyjechała z grupą sióstr i niewidomych dziew-
cząt do Kozłówki, a po zamknięciu tamtego domu – z powrotem 
do Żułowa. Wreszcie, w 1950, do Pniewa pod Kutnem, gdzie 
dziewczęta miały kończyć roczny kurs dziewiarski. Z Pniewa
s. Zyta wróciła do Lasek. 

W Warszawie, ukończyła, w 1952 r., zorganizowany przez Ku-
rię roczny kurs katechetyczny, po którym rozpoczęła najdłuższy 
etap swego życia – czyli posługę przy katechizacji dzieci. W roku 
1961 uzupełniła także wykształcenie ogólne, kończąc korespon-
dencyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie. 

Posługę katechetki podjęła najpierw w powstającej Parafii
w Izabelinie – w latach 1952-1961, potem w latach 1961-1966 
w salce katechetycznej w Laskach (należącej wtedy także do pa-
rafii izabelińskiej), w latach 1966-1978 ponownie w Izabelinie 
(w tym okresie już jako przełożona domu zakonnego), w latach 
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1978-1987 w Laskach – przy powstającej nowej Parafii i budo-
wanym kościele Matki Bożej Królowej Meksyku. W ostatnich 
latach 1987-1989, jako przełożona powstającego przy parafii 
domu zakonnego. 

Ostatnie lata były znaczone bohaterską walką z postępują-
cą chorobą. Mieszkała w Maciejkach, gdzie przez pewien czas 
opiekowała się grupką widzących dziewcząt, które kończyły 
szkoły w Warszawie. W Maciejkach organizowała też miesz-
kanie dla pierwszego Proboszcza powstającej Parafii i zaplecze 
administracyjne dla pracy parafialnej. 

Jej wieloletnia praca parafialna znalazła swój wyraz uznania
u władz kościelnych: przyznano Jej order “Pro Ecclesia et Pon-
tifice”. 

Po zorganizowaniu nowej Parafii i związanego z nią domu 
zakonnego musiała się przenieść na kolejny, ostatni – znowu 
bardzo trudny, trwający prawie 20 lat okres życia, w chorobie 
i coraz bardziej obezwładniającym doświadczeniu ogołocenia 
Krzyża – do Domu św. Rafała w Laskach, skąd wezwał Ją Pan 
Jezus wieczorem 12 września, w święto Imienia Maryi. Ostatniej 
posługi sakramentalnej udzielił Siostrze w ciągu tych godzin
ks. Kazimierz Olszewski. 
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20.06.–04.07.  Turnus Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy z ele-
mentami Oazy Dzieci Bożych w Sobieszewie dla 
dzieci i młodzieży z Ośrodka w Laskach. Szcze-
gółowa relacja w bieżącym numerze „Lasek”.

27.06.–11.07.  w Nysie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku odbył się 
dwutygodniowy obóz organizowany przez Krajo-
we Duszpasterstwo Niewidomych. Mieszkaliśmy 
w pięknym budynku dawnego klasztoru bożo-
grobców, w którym obecnie mieści się Dom For-
macyjno-Wypoczynkowy diecezji opolskiej. Moż-
liwość uczestniczenia w codziennej Mszy świętej 
oraz w rozważaniach – których tematem było 
Osiem Błogosławieństw – prowadzonych przez 
ks. Andrzeja Gałkę, niezwykła życzliwość Go-
spodarzy domu (i pań z kuchni!), sprawiły, że nie 
był to taki zwykły letni wypoczynek. Bogaty pro-
gram obejmował również: zwiedzanie i poznanie 
niezwykle ciekawej historii miasta, wycieczki: na 
Górę św. Anny, do Kamienia Śląskiego – miejsca 
związanego ze św. Jackiem, do Prudnika – miejsca 
uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego, do Bi-
skupowa – spotkanie z benedyktyńską wspólnotą, 
do czeskiego Sanktuarium Zlata Hora, Wrocławia, 
Paczkowa i Otmuchowa. Pełnego relaksu moż-
na było zaznać nad Jeziorem Nyskim, gdzie była 
możliwość kąpieli, popływania motorówką, rowe-
rami wodnymi i stateczkiem wycieczkowym.  

14.07.–26.07.  XIX Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza z Su-
wałk do Wilna, do „Tej, co w Ostrej świeci Bra-
mie”. Uczestnicy mieli również możliwość zwie-

INNE  WYDARZENIA
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dzenia miasta. Organizatorem kilkunastoosobo-
wej grupy z Lasek była s. Edyta. Mimo trudnej 
trasy i ulewnego deszczu, wszyscy pokonali piel-
grzymkowe trudy i wrócili szczęśliwi.

15.07.       w 44. rocznicę śmierci ks. Aleksandra Fedoro-
wicza w kościele parafialnym w Izabelinie  od-
prawiona została Msza święta, którą koncele-
browali: ksiądz proboszcz – Henryk Michalak, 
ks. prof., Andrzej Santorski, brat Moris, kapelan 
Sióstr Rodziny Marii oraz ojciec Leon Knabit, 
który wygłosił homilię. 

29.07.       w kościele św. Marcina w Warszawie odprawiona 
była Msza św. za zmarłego 17 lipca w Oxfordzie 
prof. Leszka Kołakowskiego, wybitnego filozofa
i pisarza. Koncelebrze, w której uczestniczyli, 
m.in: ks. Adam Boniecki, o. Jan Kłoczowski OP, 
o. Wacław Oszajca SJ, ks. Mateusz Matuszewski, 
przewodniczył ks. bp. Bronisław Dembowski. 
Ksiądz Biskup podczas homilii dzielił się oso-
bistymi wspomnieniami o Profesorze z czasów 
wspólnych studiów filozoficznych. Wśród zgro-
madzonych na Mszy św. była żona Zmarłego, 
jego córka z mężem, znajomi i przyjaciele, m.in.: 
Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, Bogdan Bo-
rusewicz. Pogrzeb odbył się na Powązkach (daw-
ny Wojskowy) w Alei Zasłużonych.

01.08.       w 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 
w „Godzinie W”, syreny alarmowe i dzwony kościo-
łów przywołały pamięć o poległych Powstańcach
i zamordowanych mieszkańcach Warszawy.

02.08.       w Laskach, w uroczystość Matki Bożej Aniel-
skiej, profesję wieczystą złożyła s. Damiana od 
Chrystusa Uniżonego – Ewa Laske.
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3.07.–15.08.   autokarowa pielgrzymka z Lasek do Rzymu
i Asyżu. Uczestnikami były siostry i dziewczęta
z Domu św. Stanisława, a także  ks. Marcin Ko-
walczyk. Więcej na ten temat w bieżącym nume-
rze „Lasek”.

15.08.       w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, w kościele św. Marcina, swoją Pierw-
szą Profesję złożyła s. Monika od Jezusa Wzgar-
dzonego i Cierpiącego – Teresa Kulawińska.

22.08.–23.08.  w Laskach kolejny Zjazd Absolwentów, tym ra-
zem z roczników 1968 – 1970. Przyjechało ok.
30 osób z przewodnikami.

24.08.       w 57. rocznicę święceń kapłańskich księdza An-
drzeja Santorskiego w kaplicy w Laskach zosta-
ła odprawiona Msza święta koncelebrowana, 
w której, oprócz Jubilata, uczestniczyli: dwaj 
Współ-jubilaci oraz miejscowi kapłani: ks. Jakub 
Szcześniak, ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward 
Engelbrecht, ks. Marcin Kowalczyk.

26.08.       Siostry z Domu Matki Bożej Jasnogórskiej ob-
chodziły swoje święto. Z tej okazji przygotowały 
spektakl w trzech aktach pod tytułem: „Znicz 
– ogień”, które wystawiły na scenie w dużej sali 
Internatu Dziewcząt. Akcja przedstawienia roz-
grywa się na Litwie w XIV w. Ukazuje świat po-
gańskich wierzeń i opowiada o roli Matki Bożej 
w życiu św. Jadwigi, która poświęciła swoje oso-
biste szczęście dla dzieła chrystianizacji Litwy. 
Królowa modlitwą, ofiarą swojego życia i do-
brocią przybliżała pogańskim narodom Ewan-
gelię. W chrześcijaństwie ogień jest symbolem 
miłości. Przedstawienie kończy się ukazaniem 
i przyjściem na ziemię Matki Bożej, która gasi 
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znicz – ogień płonący dla pogańskich bóstw. Na-
stępnego dnia – o godz. 14.00 – siostry powtó-
rzyły przedstawienie dla pracowników Lasek. 
Spektakl, mimo historycznego kontekstu, niósł 
bardzo aktualne przesłanie.

31.08.       w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach 
odbyła się Sesja Pedagogiczna pod hasłem: Mię-
dzy reformą edukacji a tradycją Lasek. Po Mszy 
świętej, pod przewodnictwem ks. Janusza Stroj-
nego, sesję otworzył prezes Władysław Gołąb. Na 
program złożyły się: prelekcja mgr Małgorzaty 
Górskiej, koordynatora wojewódzkiego Mazo-
wieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
nt. Jeszcze raz o wdrażaniu podstawy programo-
wej w Laskach oraz wystąpienie ks. prof. Janusza 
Strojnego pt.: Dzieło Lasek w charyzmacie Matki 
Czackiej. Pierwszą z ww. prelekcji zamieszczamy 
w bieżącym numerze „Lasek”, a drugą w następ-
nym numerze.

11.09.       w kościele św. Marcina w Warszawie odprawio-
na została Msza święta w 20. rocznicę powstania, 
pod kierownictwem premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego, pierwszego rządu wolnej Rzeczpo-
spolitej. Koncelebrze przewodniczył Prymas 
Józef Glemp, a homilię wygłosił o. Jan Andrzej 
Kłoczowski OP. 

14.09.       uroczystości na cmentarzu w Palmirach upa-
miętniły 70. rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej. Po Mszy świętej koncelebrowanej przez ka-
pelanów Wojska Polskiego, której przewodniczył 
ks. bp Tadeusz Płoski, odbył się Apel Poległych.  

18.09.–19.09.  odbyła się kolejna krajowa pielgrzymka niewido-
mych do sanktuarium „Róży Duchownej” na Świę-
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tej Górze w Gostyniu, zorganizowana przez Krajo-
we Duszpasterstwo Niewidomych, ks. prałata dr. 
Andrzeja Gałkę z udziałem Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża z Lasek. W pielgrzymce wzięło 
udział około dwóch tysięcy osób – niewidomych
z przewodnikami. Pielgrzymów powitał gospo-
darz sanktuarium, ks. proboszcz Dariusz Dą-
browski, Filipin, a w imieniu pielgrzymów prze-
mówili: ks. Andrzej Gałka, Matka Anna Maria 
– przełożona Generalna Zgromadzenia FSK oraz 
prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Niewidomych, pani Anna Woźniak – Szymań-
ska. 
Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej prelekcję na te-
mat: „Ludwik Braille – wzór duchowy dla współ-
czesnego niewidomego” wygłosił prezes Zarządu 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Wła-
dysław Gołąb. Między innymi powiedział: „Lu-
dwika Braille’a z Matką Czacką łączy to, że oby-
dwoje swój stosunek do życia i do Boga formo-
wali na Ewangelii i na książce Tomasza à Kempis
„O naśladowaniu Chrystusa”. Była to jedna
z pierwszych publikacji wydrukowanych pismem 
Braille’a w 1849 roku.”
Pielgrzymkę zakończyła w sobotę Msza św. cele-
browana przez abp. Stanisława Gądeckiego, Me-
tropolitę poznańskiego oraz obecnych na piel-
grzymce duszpasterzy diecezjalnych z ks. kanoni-
kiem Benonem Kaczmarkiem, który porusza się 
na wózku inwalidzkim. Ksiądz Benon Kaczmarek 
przed Mszą świętą złożył głębokie świadectwo 
na temat łaski cierpienia. Mówił, jak dużo dobra 
możemy wnieść, przyjmując cierpienie jako dar 
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od Jezusa ukrzyżowanego. Ksiądz Arcybiskup
w swoim kazaniu przedstawił w sposób pogłę-
biony historię niewidomego w Biblii.
Warto podać kilka informacji o sanktuarium
w Gostyniu. Miasto, położone o około 80 km na 
południe od Poznania, jest siedzibą powiatu, li-
czy ponad 20 tys. mieszkańców. Prawa miejskie 
uzyskało w drugiej połowie XIII wieku. Sanktu-
arium – zaprojektowane przez Baltazara Longhe-
ny w drugiej połowie XVII wieku, z inicjatywy 
właściciela Gostynia, Adama Konarzewskiego
i jego żony Zofii z Opalińskich – zbudowane zo-
stało na wzór kościoła Santa Maria Della Salute
w Wenecji. Obecnie sanktuarium pod wezwa-
niem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny „Róża Duchowna” jest piękną ba-
rokową świątynią słynącą z cudownego obrazu 
pochodzącego z poprzedniego drewnianego ko-
ścioła. W przewodniku czytamy: „Sercem i duszą 
Świętogórskiego Sanktuarium jest umieszczony
w głównym ołtarzu cudowny obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem i kwiatem róży w dłoni. Matkę
z Dzieciątkiem umieścił artysta na balkonie przy-
krytym wzorzystym dywanem. Z balkonu rozta-
cza się panorama: z jednej strony na kościółek 
świętogórski, a z drugiej na miasteczko Gostyń
z charakterystyczną wieżą kościoła farnego”. 
Obraz ma wymiary: 148 na 108 cm. Składa się
z czterech lipowych desek. Na obrazie sygnowa-
na jest data: 1540 r. i mało czytelne litery imienia 
i nazwiska nieznanego malarza. 
Gospodarzami sanktuarium są księża Filipini, 
którzy przybyli do Gostynia w 1668 r. Superior 
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gostyńskiej wspólnoty, ks. Marian Sikora, przed-
stawił nam historię kongregacji i barwną postać 
założyciela, św. Filipa Neri (1515-1595). Niewąt-
pliwie był to niezwykły święty (kanonizowany
w 1722 roku).
Sanktuarium Świętogórskie przyjęło naszą piel-
grzymkę z ogromną życzliwością. Całość zakoń-
czył wspólny obiad z udziałem ks. abp. Stanisła-
wa Gądeckiego.

29.09.       w Warszawie odbyła się uroczystość 60-lecia 
Fundacji „Cepelia” oraz 53–lecie Spółdzielni 
„Nowa Praca Niewidomych Cepelia”, a także 15-
-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej działają-
cych w ramach tej Spółdzielni. Uroczystość za-
szczycili swą obecnością: pan Alfred Domagalski 
– Przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej 
(najwyższy organ spółdzielczości w Polsce) oraz 
władze Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rę-
kodzieło. Honorowymi gośćmi byli: prezydent 
Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym 
w Polsce, pan Stanisław Świderski z żoną Barba-
rą, prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni cepe-
liowskich terenu kraju, władze terenowe i przed-
stawiciele organizacji społecznych.
Prezes Zarządu Fundacji „Cepelia”, Jan Włostow-
ski, specjalnym medalem „Zasłużony dla Cepe-
lii” wyróżnił cztery osoby: Helenę Adamczyk, 
Bogdana Bertowskiego, Władysława Gołąba i 
Stanisława Kozyrę. Warto podkreślić, że wszyst-
kie te osoby poza Spółdzielnią są działaczami 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. (Pre-
zes Kazimierz Lemańczyk medal ten otrzymał 
wcześniej). Ponadto, prezes Fundacji, Jan Wło-
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stowski, wręczył pamiątkowe medale związane
z 60-leciem „Cepelii” 28 osobom, w tym p. Sta-
nisławowi Świderskiemu. Pięknym ukoronowa-
niem uroczystości była Msza święta odprawio-
na dnia 30 września w kościele pod wezwaniem
św. Stefana. Współ-celebransem był ojciec Eu-
geniusz Pokrywka OP, który wygłosił okoliczno-
ściowe kazanie.
Redakcja „Lasek” życzy Spółdzielni długich lat 
dalszej służby niewidomym, a w tym ekono-
micznych sukcesów w trudnej sytuacji gospo-
darczej. 

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przeka-
zanych przez: s. Idę Burzyk, Annę Pawełczak-Gedyk, Justynę 
i Władysława Gołąbów, s. Rut Wosiek.

Zdjęcia do numeru przekazali: s. Felixa Bunikowska, Jerzy Mi-
gurski, Michał Gołąb, Krystyna Konieczna, Monika Łoboda, 
Michał Prawica, Marian Rynkiewicz, Tomasz Stafijowski,
s. Gabriela Szlubowska, s. Rut Wosiek. 
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Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 30 zł (trzydziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”

lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem:  na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku przeznaczonym
dla posiadacza rachunku)

Redakcja
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Aktualna lista ofiarodawców na czasopismo „Laski”
(za 2009 rok):

Akademia Pedagogiki Specjalnej, L. Amber (Australia), M. Bajorska, 
M. Bawolska, ks. J. Bednarek, I. i A. Bełchowie, K. Białas, E. i L. Bie-
da, E. Bielicka, Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,
I. i Z. Błażej, S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, A. Bu-
rakowski, Z. Chmaj, Z. Chmielewska, K. Chlebek, E. Chromińska,
T. Chwałek-Górnik, H. Ciężkiewicz, Z. Cichowlas, K. Czajkowska,
ks. M. Czajkowski, A. Czerpińska-Hołówka, o. S. Ćwierz, M. Dębska, 
B. Dobrowolski, ks. A. Drosdz, M. Dubiel, ks. M. Dwornicki, D. Ebert, 
ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, M. i E. Ferchmin, J. Gargula, M. Gaw-
rońska, K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołębiewski, B. Grabowska, 
ks. J. Grella, Z. Gutkiewicz, J. Górna, Ch. Hakuba (Austria) D. Hanu-
sek, K. Hellman, J. Hera-Asłanowicz, M. i W. Heydel, ks. J. J. Janicki,  
T. Jaroszewski, M. Jaworek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezierski, H. Jurczenko, 
A. Kamińska, B. Kendziora-Drzyzga, J. Klekowska, ks. J. Knyć, W. Klo-
nowska, J. Kłosowska, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, A. Kotarska, 
M. Kotowska, H. Kowińska, R. Kozak, B. Kryska, Z. i K. Krzem-
kowskie, T. I A. Krzywaccy, M. Kukułka, H. Kuszell, J. Kutrzeba,
M. Kwiatkowska, W. Leśniak, W. Listkowska, B. Litwiniukowa,  J. Ła-
bęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard. F. Macharski, 
ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, M. Maternicka, T. Mazowiecki,
E. Medyńska, T. Mielęcki, S. Musiałowicz, T. Musiałowicz,  A. Nale-
wajko, W. Narkiewicz, A. Nawrat, ks. bp A. Nossol, M. Niedzielska,
G. Niziołek, R. Nowacka-Pyrlik, Z. Okrutniewicz, E. Olszewska,
ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszyna, Z. Pacześna, B. Paprocka, U. Pawlic-
ka, P. Pieniężny, L. Piszczek, B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria),
U. Pokojska, ks. P. Polaczek, A. Polak, ks. J. Popławski, A. Półtawski, 
M. Przewłocki, J. Putz, W. Rodowicz, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Ru-
dziński,  M. Ruszkowska, T. Sałata, H. Samsonowicz, ks. A. Santor-
ski, A. Sękowski, Z. Siejka, A. Skowron, D. Skowron, ks. T. Skura,
K. Smoleńska, J. Starck, J. Starostecki, ks. bp S. Stefanek, S. Stelmasz-
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czyk, B. Strońska, A. Styczyńska, Suore Francescane Ancelle della 
Croce (Włochy), E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska, S. Szarras,
T. Szkuta-Pochopień, Z. Szymańska, P. Ściga, E. Ślipska, ks. T. Śliwow-
ski, J. Śmiałowska, T. Stefański, Z. Tajer, J. Titkow, A. Tkacz, ks. A. Tro-
nina, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska,
E. Wężyk, E. Więckowska, B. i J. Wojnowscy,  M. Wrzosek, K. Wroń-
ska, J. Zajnoczko, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, J. Zięckowska,
ks. J. Żołądek, ks. abp J. Życiński, Cz. Żyhoniuk, K. Żyznowska,
A. Żuławska-Umeda 

Serdeczne Bóg zapłać


