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Jó zef Pla cha

Prze mi ja nie szan są do peł nie nia ży cia w Bo gu

Prze mi ja nie ma to do sie bie, że z jed nej stro ny ro dzi smu tek,
zwłasz cza gdy cho dzi o umy ka nie pręż nej kie dyś mło do ści i ra -

do snych chwil ży cia al bo cze goś, co chcie li by śmy za trzy mać przy so -
bie jak naj dłu żej.

Z ko lei do brą stro ną prze mi ja nia jest uwol nie nie od spraw trud -
nych w prze szło ści, spusz cze nie za sło ny na to, co by ło przy kre bądź
by ło zwią za ne z ja kąś sy tu acją wy nisz cza ją ce go kry zy su, cho ro by,
czy in ne go nie szczę ścia. 

Li sto pad to mie siąc szcze gól nej re flek sji nad pro ble mem prze -
mi ja nia ludz kie go ży cia i dal szą per spek ty wą by to wa nia.

Dla te go jest to czas nie zwy kle waż ny dla mo dli tew nej pa mię ci za -
rów no o bli skich zmar łych, któ rzy już od nas ode szli, jak i o per spek -
ty wie na szej śmier ci, któ ra prę dzej czy póź niej na dej dzie.

W związ ku z tym mo że po ja wić się z jed nej stro ny oba wa, a na -
wet eg zy sten cjal ny lęk, a z dru giej – stop nio we oswa ja nie się z tą
nie od wra cal ną sy tu acją i po wol ne przy go to wy wa nie się, aby przy -
jąć ów mo ment lo su z god no ścią, co nie ozna cza, że bez bo le śnie.
Wszak per spek ty wa roz sta nia na za wsze z naj bliż szy mi nie jest ła -
twa do za ak cep to wa nia.

Rów nież i na si bli scy z tą my ślą mu szą oswo ić się, przy go to wu -
jąc się do po że gna nia ko cha nych osób: żo ny, mę ża, mat ki, oj ca, bab -
ci, dziad ka lub in nej oso by god nej ser decz nej pa mię ci.

Gdy by nie chrze ści jań ska per spek ty wa dal sze go lo su osób zmar -
łych, by ło by to roz pacz li wie po ra ża ją ce do świad cze nie po zba wio -
ne ja kie go kol wiek sen su.
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Na le ża ło by za tem cał ko wi cie za ufać Bo żej Obiet ni cy, że na wet
naj bliż sze ser cu oso by od cho dzą ce od nas do Pa na, nie gi ną w ni -
co ści i nie okre ślo nej cze lu ści śmier ci, ale od naj du ją się w ocze ki wa -
nej przez ca łe ży cie przy jaź ni z oso bo wym Bo giem i, być mo że bar -
dziej niż przed tem, przez to sa mo po zo sta ją wciąż bli scy i obec ni.

Wszak obie cał nam Chry stus Zmar twych wsta ły, że wszyst kich,
któ rzy w Nie go uwie rzą, obej mie swo ją Mi ło ścią bez gra nic. 

A za tem w kon tek ście bli sko ści z ko cha ją cym Oj cem w Nie bie
nikt nie po wi nien po czuć się osie ro co nym.

Opatrz ność Bo ża spra wia, że Mi ło ści tej wy star czy dla wszyst -
kich, cho dzi tyl ko o to, aby po wie rzyć Jej ca łe swo je ży cie i naj bliż -
sze nam oso by.

Przej mu ją co opi su je to w swo ich „Li stach do dzie ci” oj ciec dwoj -
ga dzie ci, przed la ty lau re at na gro dy No bla, Ta ka shi Na gai, umie -
ra ją cy na cho ro bę po pro mien ną nie dłu go po wy bu chu bom by ato -
mo wej w Na ga sa ki, w wy ni ku cze go utra cił rów nież żo nę i ca ły swój
do by tek. Ura to wa ły się tyl ko ich dzie ci, prze by wa ją ce w tym cza -
sie da le ko od Na ga sa ki. „Mi łość prze pły wa ją ca z nie bios na zie -
mię – pi sze Ta ka shi Na gai – jak i ta, któ ra śle się z zie mi ku nie -
bu, czy li mi łość po mię dzy Bo giem a osie ro co ny mi (…), to mi łość
bez po śred nia, nie po trze bu ją ca osób trze cich. Sie ro ty sta ją się
dzieć mi po sia da ją cy mi ro dzi ców wte dy i tyl ko wte dy, kie dy na -
wią żą bez po śred nią re la cję mi ło ści z Bo giem, po nie waż Bóg jest
na szym Oj cem nie bie skim. Przy cho dzi w tym miej scu na myśl
Chry stu so wa obiet ni ca: «Nie zo sta wię was sie ro ta mi»” (J 14, 18).
I da lej, na wią zu jąc już wprost do Opatrz no ści Bo żej pi sze Ta ka shi
Na gai: „Naj lep sze co mo że zro bić Ma ko to (syn pi sa rza – przyp.
J.P.) po mo jej śmier ci, to za ak cep to wać sa me go sie bie ja ko sie ro -
tę. Bóg do brze o tym wie, po nie waż jest nie skoń cze nie mą dry. Tak
sa mo dla Kay ano (cór ka pi sa rza – przyp. J.P.) bę dzie naj le piej, je -
śli za ak cep tu je sie bie ja ko sie ro tę, któ ra ży je bez ro dzi ców. Pan Bóg
zda je so bie z te go spra wę, po nie waż nie skoń cze nie ko cha mo ją có -
recz kę. Mój dro gi Ma ko to, gorz kie wi no, ja kie przy szło ci pić, to
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lek, któ ry prze pi sał ci Pan Bóg, wy sta wia jąc dla cie bie re cep tę na
mi łość. Ko cha na Kay ano, do sta niesz gorz kie wi no, ale to le kar -
stwo prze pi sa ne ci przez Bo ga. Pij je, a wte dy spo tka cię szczę ście
wiecz ne. Dzię kuj cie Bo gu za gorz kie wi no, któ re pi je cie”.

W cy to wa nym frag men cie prze wi ja się myśl, któ ra rów nież to -
wa rzy szy ła Mat ce Czac kiej: trak to wa nie swo jej nie peł no spraw no -
ści ja ko trud ne go, ale jed nak Bo że go Da ru, za któ ry nie ustan nie Bo -
gu dzię ko wa ła.

Od Taka shi Na gai moż na się tak że na uczyć głę bo kiej wia ry
w Bo żą Opatrz ność i świę te go spo ko ju o lo sy swo ich naj bliż szych
w per spek ty wie nie uchron nej śmier ci, któ ra nie mu si być tyl ko smut -
kiem dra ma tycz ne go roz sta nia, ale mo że się stać po głę bio ną świa -
do mo ścią nie ty le prze mi ja nia, co ra czej je dy ną w swo im ro dza ju
szan są do peł nie nia ży cia w Bo gu.
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Pod su mo wa nie Ro ku Ju bi le uszo we go

Sto lat te mu po wsta ło Dzie ło Nie wi do mych. Je sie nią 1910 r.
z ini cja ty wy Ró ży Czac kiej od by ło się ze bra nie or ga ni za cyj -

ne obej mu ją ce przy ja ciół ro dzi ny, kil ku spe cja li stów z za kre su pra -
wa, eko no mii, spraw spo łecz nych i oku li sty ki. War to w tym miej -
scu wy mie nić dwie oso by: dr. Bo le sła wa Ry szar da Gep ne ra – oku -
li stę i ociem nia łe go adw. Sta ni sła wa Bu ko wiec kie go; pierw szy
na tchnął Ró żę Czac ką do za ję cia się w Pol sce nie wi do my mi, dru -
gi – przy go to wał sta tut przy szłe go sto wa rzy sze nia pod na zwą: To -
wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi w Kró le stwie Pol skim. To -
wa rzy stwo zo sta ło za re je stro wa ne 11 ma ja 1911 r. i dla te go uro -
czy sto ści ju bi le uszu za mknę ły się w da tach: 22 paź dzier ni ka
2010 r. – 15 ma ja 2011 r. (dni uro dzin i śmier ci Mat ki Czac kiej).

Póź niej sze la ta to po wo ła nie przez Ró żę Czac ką (Mat kę Elż -
bie tę) 1 grud nia 1918 r. Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu -
żeb nic Krzy ża oraz włą cze nie w 1922 r. do ro dzą ce go się Dzie ła,
ks. Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza. W ten spo sób po wsta ło Triu no,
Dzie ło na cześć Trój cy Prze naj święt szej sku pia ją ce trzy fun da men -
tal ne czło ny: nie wi do mych, sio stry za kon ne i wi dzą cych pra cow -
ni ków świec kich. Dziś Dzie ło Nie wi do mych, zwa ne tak że Dzie -
łem Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej lub Dzie łem La sek, obej mu je
te ren za kła du w La skach o po wierzch ni prze szło 60 hek ta rów zie -
mi i bli sko 70 bu dyn ków róż nej wiel ko ści, wszyst kie słu żą ce bez -
po śred nio ce lom ide owym Dzie ła. W skład Dzie ła wcho dzą po -
nad to: Ośro dek w Gdań sku -So bie sze wie, Dom Po mo cy Spo łecz -
nej dla Nie wi do mych Ko biet w Żu ło wie na zie mi lu bel skiej, fi lia
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w Rab ce, Dom dla Nie wi do -
mych Męż czyzn w Nie po ło mi cach i Dom Nie wi do me go Dziec -
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ka w War sza wie na Sa skiej Kę pie (nie wy mie niam pla có wek pro -
wa dzo nych wy łącz nie przez Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek
Słu żeb nic Krzy ża).

Bez po śred nią opie ką ota cza my po nad 500 dzie ci i mło dzie -
ży. Do ro słych nie wi do mych w ra mach opie ki ca ło do bo wej ma -
my bli sko 90, na to miast wspar ciem w ra mach Dzia łu Ab sol wen -
tów obej mu je my oko ło 1500 osób, nie li cząc uję tych pro jek tem
„Wspar cie na ryn ku pra cy” fi nan so wa nych z fun du szy eu ro pej -
skich. 

Mi mo że uro czy ste otwar cie ju bi le uszu mia ło miej sce do pie -
ro 22 paź dzier ni ka 2010 r., to już 30 sierp nia na se sji in au gu ru -
ją cej ko lej ny rok szkol ny, te ma ty ka ju bi le uszu zo sta ła wy raź nie za -
zna czo na. Sio stra Ra do sła wa wy gło si ła pre lek cję na te mat: „Ró -
ża Czac ka – dro ga przez stu le cie”. Po pre lek cji, ży wo przy ję tej przez
ze bra nych, od był się pa nel dys ku syj ny pod ty tu łem „Mo je miej -
sce w Dzie le La sek”, w któ rym uczest ni czy li: sio stry Fau sty na, Hie -
ro ni ma i Li dia, pa ni Bar ba ra Lesz czyń ska oraz pa no wie: Jan Mi -
cha lik i Ma rian Szulc. Gło sy te go pa ne lu za miesz czo ne zo sta ły
w set nym nu me rze cza so pi sma La ski. Z ko lei dnia 18 wrze śnia
z oka zji świę ta Do mu Dziew cząt od by ło się spo tka nie in te gra cyj -
ne po prze dzo ne wy stę pem ze spo łu „Ga wę da”. Przy ogni sku, wspo -
mnie niach har cer skich ks. Ja nu sza Stroj ne go i wy stę pach ar ty -
stycz nych na szych pra cow ni ków, sta ra li śmy się wza jem nie po zna -
wać. Ko lej nym wy da rze niem ju bi le uszo wym by ło przy ję cie
w dniu 30 wrze śnia do za kła du re li kwii bło go sła wio ne go mę czen -
ni ka ks. Je rze go Po pie łusz ki. Czte ro dnio wa mo dli twa przy re li -
kwiach trwa ła do 3 paź dzier ni ka. Wy raź ne od nie sie nie do stu le -
cia To wa rzy stwa mia ły tak że uro czy sto ści zwią za ne ze świę tem
Szko ły Mu zycz nej im. Edwi na Ko wa li ka (12 paź dzier ni ka)
i dniem Edu ka cji Na ro do wej.

Dzień 22 paź dzier ni ka miał szcze gól ny cha rak ter. Uro czy sto -
ści roz po czę ła Msza św. ce le bro wa na przez Je go Emi nen cję Ks.
Kar dy na ła Ny cza – Me tro po li tę War szaw skie go. W kon ce le brze



wy stą pi li ks. bp Bro ni sław Dem bow ski i miej sco wi księ ża. Przy -
po mnij my, że ho no ro wy pa tro nat nad Ju bi le uszem ob ję li: Pre zy -
dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sław Ko mo row ski i Ks. Kar -
dy nał Ka zi mierz Nycz. W ra mach in au gu ra cji Ju bi le uszu od by -
ło się po świę ce nie no we go ar chi wum, w któ rym znaj dą miej sce
ak ta Dzie ła, czy li To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi oraz
Zgro ma dze nia Sióstr Fran ci szek Słu żeb nic Krzy ża. W cza sie Mszy
św. Ks. Kar dy nał po świę cił no we dzie się cio gło so we or ga ny. Uro -
czy sto ści w Ka pli cy za koń czył kon cert or ga no wy w wy ko na niu
prof. Ju lia na Gem bal skie go. 

W dniu 23 grud nia od by ła się pre zen ta cja po szcze gól nych pla -
có wek Dzie ła: So bie sze wo, Żu łów, Rab ka, Nie po ło mi ce i do my mi -
syj ne Zgro ma dze nia. Swo istą klam rą za my ka ją cą stu le cie by ła
śmierć w dniu 15 paź dzier ni ka i po grzeb w dniu 23 paź dzier ni -
ka śp. Pa ni Zo fii Mo raw skiej, któ ra uro dzi ła się 13 li sto pa da 1904 r.
i przez 80 lat słu ży ła Dzie łu. 

Szcze gól ny wy miar Ju bi le uszu sta no wi ła Msza św. od pra wio -
na w ba zy li ce Świę te go Krzy ża w War sza wie w dniu 16 stycz nia
2011 r. Mszę św. ce le bro wał ks. bp Bro ni sław Dem bow ski, ja ko je -
dy ny ka płan w Pol sce, któ ry znał za ło ży cie li Dzie ła – Mat kę Elż -
bie tę Czac ką i ks. Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza (dziś Słu dzy Bo ży).
W kon ce le brze wziął udział ks. dr Grze gorz Ostrow ski – rek tor
ka pli cy w La skach. Ksiądz Bi skup w ka za niu przed sta wił krót ką
hi sto rię Dzie ła i je go głę bo kie war to ści ide owe. Opra wę li tur gicz -
ną i mu zycz ną przy go to wa li pra cow ni cy i dzie ci La sek.

Pięk nym wy da rze niem wpi su ją cym się w ju bi le usz stu le cia by -
ło w dniu 30 stycz nia 2011 r. po świę ce nie i od da nie do użyt ku do -
mu wcze sne go wspo ma ga nia nie wi do mych dzie ci im. Oj ca Pio
w So bie sze wie. Mszę św. ce le bro wał abp Sła woj Le szek Głódź –
Me tro po li ta Gdań ski. Uro czy sto ści ubo ga ci ły wy stę py na szych
dzie ci nie wi do mych oraz chó ru „Ser dusz ka” ze Szcze ci na.

Z ko lei 20 mar ca w Sa li kon cer to wej Cen trum Kul tu ry w Iza -
be li nie, ks. prof. Sta ni sław Olej nik, pre zes Klu bu Mi ło śni ków Iza -
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be li na i Pusz czy Kam pi no skiej oraz prof. Piotr Perzy na, zor ga ni -
zo wa li spo tka nie po świę co ne na sze mu Ju bi le uszo wi. Głów nym
pre le gen tem był prof. Piotr Perzy na, któ ry do ku men tu jąc swo je
wy stą pie nie prze źro cza mi, przed sta wił głów nych twór ców To wa -
rzy stwa.

Jed nak nie wąt pli wie cen tral nym punk tem ob cho dów Ju bi le -
uszu Stu le cia Dzie ła Nie wi do mych by ła kon fe ren cja na uko wa na
te mat „Śro do wi sko La sek w per spek ty wie hi sto rii i chrze ści jań -
skiej my śli pe da go gicz nej”, któ ra od by ła się w dniu 6 kwiet nia
2011 r. na Uni wer sy te cie Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go. Kon -
fe ren cję po prze dzi ła Msza świę ta kon ce le bro wa na pod kie row nic -
twem ks. kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza – Wiel kie go Kanc le rza
UKSW.

Kon fe ren cja od by ła się w au li Ja na Paw ła II i sta no wi ła ka pi -
tal ny rzut oka na mi nio ne stu le cie Dzie ła La sek, je go wpły wu na
spra wę nie wi do mych, myśl fi lo zo ficz no -chrze ści jań ską i pe da go -
gicz ną w Pol sce. Wśród pre le gen tów zna leź li się wy bit ni na ukow -
cy i dzia ła cze spo łecz ni ze śro do wi ska La sek i wyż szych uczel ni
w Pol sce.

Szcze gó ło we re la cje z kon fe ren cji znaj dą Czy tel ni cy w set nym
nu me rze „La sek”, a treść pre lek cji w pu bli ka cji książ ko wej „ŚRO -
DO WI SKO LA SEK W PER SPEK TY WIE HI STO RII I CHRZE -
ŚCI JAŃ SKIEJ MY ŚLI PE DA GO GICZ NEJ” wy da nej przez
UKSW. 

Dla przy bli że nia po cząt ków To wa rzy stwa przy po mnę skład
pierw sze go Za rzą du z li sto pa da 1911 ro ku: pre zes – Bo le sław Ry -
szard Gep ner (oku li sta), za stęp ca pre ze sa – Ró ża Czac ka, se kre -
tarz – Alek san der Jac kow ski (ad wo kat), za stęp ca se kre ta rza –
Oskar Schel ler (ad wo kat), skarb nik – Lu dwi ka Bent kow ska (se -
kre tar ka Ró ży Czac kiej), za stęp ca skarb ni ka – An to ni Wie niaw -
ski (eko no mi sta), człon ko wie: Sta ni sław Bu ko wiec ki (ociem nia -
ły ad wo kat), ks. Ka rol Bli ziń ski (za słu żo ny dzia łacz spo łecz ny)
i An to ni Gór ski (zie mia nin).
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Zde cy do wa nie chrze ści jań ski cha rak ter przy ję ło To wa rzy stwo
do pie ro na po cząt ku lat dwu dzie stych. Wte dy kie row nic two bez -
po śred nie prze ję ła Mat ka Elż bie ta Czac ka, a w skład Za rzą du
wszedł ks. Wła dy sław Kor ni ło wicz i An to ni Ma ryl ski. Wte dy też
Dzie ło La sek sta ło się kuź nią no wo cze snej my śli chrze ści jań skiej.

Ostat nim wy da rze niem za my ka ją cym for mal nie Rok Ju bi le -
uszo wy by ło wy sta wio ne w dniu 14 ma ja 2011 ro ku przy go to wa -
ne przez s. Al ber tę wi do wi sko „Por tret w sied miu od sło nach”, uka -
zu ją ce Mat kę Elż bie tę w dro dze do peł ni ży cia i świę to ści.
W przed sta wie niu wzię li udział pra cow ni cy La sek, sio stry za kon -
ne, dzie ci i zna ko mi ci ar ty ści: Ma ja Ko mo row ska, Ha li na Wi niar -
ska i Ta de usz Chu dec ki. Gra wszyst kich uczest ni ków przed sta wie -
nia by ła głę bo ko po ru sza ją ca. Ha li na Wi niar ska na wet swój głos,
je go brzmie nie, do sto so wa ła do gło su Mat ki, ja ki zna my z na gra -
nia ma gne to fo no we go. 

W dniu 15 ma ja by li wy cho wan ko wie od wie dzi li cmen tarz,
aby przy gro bie Za ło ży cie li od dać hołd tym, któ rzy swo je ży cie od -
da li w służ bie nie wi do mym. By ło to za rów no za koń cze nie Ju bi -
le uszu, jak i uczcze nie pięć dzie sią tej rocz ni cy śmier ci Mat ki Elż -
bie ty.

Mi mo ofi cjal ne go za koń cze nia Ju bi le uszu, rok 2011 na dal
chce my trak to wać ja ko rok stu le cia To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi. Wszyst kie wy da rze nia w tym ro ku wpi su je my w tę
rocz ni cę. Ja z te go miej sca pra gnę go rą co po dzię ko wać naj pierw
tym, któ rzy two rzy li hi sto rię stu le cia: Mat ce Elż bie cie Ró ży Czac -
kiej, księ dzu Wła dy sła wo wi Kor ni ło wi czo wi, księ dzu An to nie mu
Ma ryl skie mu, Zyg mun to wi Se ra fi no wi czo wi, Hen ry ko wi Rusz -
czy co wi, Zo fii Mo raw skiej oraz wie lu sio strom i pra cow ni kom
świec kim – twór com te go pięk ne go Dzie ła, da ją ce go ra dość i sa -
tys fak cję speł nie nia. Dzię ku ję tak że tym, któ rzy wnie śli swój wkład
w ten Ju bi le usz. Dzię ku ję ser decz nie pa tro nom: pa nu Bro ni sła -
wo wi Ko mo row skie mu – Pre zy den to wi Rze czy po spo li tej Pol skiej,
Je go Emi nen cji księ dzu Ka zi mie rzo wi Ny czo wi – Me tro po li cie
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War szaw skie mu, człon kom Ko mi te tu Ho no ro we go Ju bi le uszu
oraz tym, któ rzy mrów czą pra cą przy czy ni li się do wie lu suk ce -
sów.

Wszyst kim skła dam go rą ce: Bóg za płać!

Wła dy sław Go łąb 
– pre zes Za rzą du To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi

La ski, dnia 22 paź dzier ni ka 2011r.
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30.08. W ro ku Ju bi le uszu To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem -
nia ły mi od by ła się do rocz na se sja sierp nio wa przed roz po czę ciem
no we go ro ku szkol ne go. Po Mszy św. z ho mi lią ks. Grze go rza
Ostrow skie go wy kład na te mat za bu rzeń w za cho wa niu dzie ci
i mło dzie ży wy gło sił dr Ro bert Na umiuk. Pre zes W. Go łąb pod -
su mo wał koń czą cy się rok ju bi le uszu, p. Kry sty na Ko niecz na i p.
Jan Gaw lik (daw ny wy cho wa nek) przed sta wi li wy ni ki pro jek tu,
któ re go ce lem jest po zy ski wa nie miejsc na ryn ku pra cy dla nie -
wi do mych ab sol wen tów. Dzię ki pro jek to wi uzy ska ło pra cę ok. 50
osób. Do rad ca Za rzą du do spraw wi ze run ku, p. Szy mon Sła wiń -
ski, wraz z p. An drze jem Cu be rem za pre zen to wa li no wą stro nę
in ter ne to wą To wa rzy stwa: www.TO nO@la ski.edu.pl. Na za koń -
cze nie dyr. Adam Ku bic ki przed sta wił stan i pro gno zy do ty czą -
ce bu do wy dróg na te re nie Za kła du. Poniżej publikujemy tekst
homilii ks. G. Ostrowskiego. 

(Redakcja)

Ks. Grze gorz Ostrow ski

Być w Dziele Lasek
(Ho mi lia)

Sło wo Bo że jest wej ściem, drzwia mi czy bra mą. Otrzy mu je my
dzi siaj nie przy pad ko wo ta kie wła śnie Sło wo i chce my je przy -

jąć, ja ko Sło wo dla nas, ja ko Sło wo na ten no wy rok, któ ry roz -
po czy na my. To Sło wo ma być dla nas jak świa tło. My chy ba tu
w La skach wie my do sko na le, czym jest świa tło w ciem no ści, czym
jest prze wod nik dla czło wie ka, któ ry nie wi dzi, któ ry jest nie wi -
do my, któ ry jest ociem nia ły. 
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Aby śmy nie by li śle py mi prze wod ni ka mi dla tych, któ rych ma -
my pro wa dzić, sa mi po trze bu je my prze wod ni ka, sa mi po trze bu -
je my świa tła i naj pierw sa mi bę dzie my się uczy li cho dzić na tych
no wych la skow skich ścież kach. I cią gle mu si my się uczyć cho dzić
no wy mi ścież ka mi, bo no wa rze czy wi stość, no we wy zwa nie, no -
wy świat, czę sto trud ny świat i czę sto my sa mi je ste śmy za gu bie -
ni, a ma my być prze wod ni ka mi dla in nych. To dzi siej sze Sło wo
przyj mu je my, aby ono nam po ma ga ło ten no wy rok pod jąć i prze -
żyć, i by nas wpro wa dzi ło w ca ły no wy rok, któ ry po dej mu je my.

Z te go bo gac twa dzi siej sze go Sło wa chcę wam zo sta wić trzy
my śli. 

Pierw sza myśl – zdu mie nie. Chy ba wszy scy je ste śmy zdu mie -
ni, że tak szyb ko te wa ka cje się skoń czy ły, prze cież nie daw no się
roz po czę ły, a tak szyb ko się skoń czy ły. 

Mo że ta kie zdu mie nie czło wie ka ogar nąć u koń ca ży cia: do -
pie ro roz po czą łem ży cie, już mu szę ży cie koń czyć. Zdu mie wa li się
Je go na uką – mó wi ewan ge li sta – i zdu mie wa li się tym, że Je go Sło -
wo by ło peł ne mo cy, zdu mie nie ogar nę ło tych, któ rzy słu cha li Je -
zu sa i któ rzy pa trzy li na Je zu sa i w zdum nie nie wpro wa dzi ło ich
to, co Je zus uczy nił ze złym du chem, ja kim owład nię ty był czło -
wiek. Wie le ra zy prze wrot nie mó wi li i prze wrot nie czy ni li i jesz -
cze raz w spo sób prze wrot ny po stą pią wo bec Je zu sa na Kal wa rii,
ale te raz po zwo li li, aby ich ser ce re ago wa ło ina czej, nor mal nie,
spon ta nicz nie, re ago wa ło na Sło wo Bo ga i re ago wa ło na Bo że
dzia ła nie, na to, co Je zus mó wi i na to, co Je zus czy ni. Mo że wła -
śnie te raz, w ta kim mo że krót kim tyl ko mo men cie, ale w tym mo -
men cie oni są na praw dę ludź mi naj bar dziej praw dzi wy mi, naj bar -
dziej au ten tycz ny mi, bo wy cho dzi z nich to, co w nich jest, cze -
go nie po tra fią za trzy mać swo imi me cha ni zma mi, swo ją kul tu rą,
układ no ścią. Wy cho dzi z nich to, co no szą w ser cu – zdu mie nie
Bo giem, zdu mie nie mo cą Bo ga, zdu mie nie dzia ła niem Bo ga. Mo -
że wła śnie w tym mo men cie są ludź mi naj bar dziej Bo ży mi, na
pew no te raz są ludź mi naj bar dziej szcze ry mi. Prze ży wa ją zdu mie -
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nie Je zu sem w tym wła śnie mo men cie i przyj dzie ta ki czas, że bę -
dą prze ży wać znie chę ce nie Je zu sem, ale wła śnie te raz, w tym mo -
men cie, prze ży wa ją zdu mie nie.

Po czym się po zna je, czy czło wiek umarł, czy ży je? Po zna je się
po tym, czy od dy cha. Czło wie ka wia ry, chrze ści ja ni na ży ją ce go
Bo giem spraw dza się po tym, że po tra fi się zdu mieć w swo im ży -
ciu, że ma w swo im do świad cze niu coś, co na zy wa się zdu mie -
niem. Czę sto znu dze ni, osłu cha ni, nie po tra fi my się zdu mie wać
w na szym ży ciu, zdu mie wać so bą, zdu mie wać ży ciem, zdu mie -
wać wia rą, zdu mie wać dru gim czło wie kiem. Nie po tra fi my zdu -
mie wać się na wró ce niem, Bo giem. Dla te go nie po tra fi my za chwy -
cić się w na szym ży ciu Je zu sem. Ro dzi się więc py ta nie, a co w nas
znaj du je się ta kie go cie ka we go, że na mi się za chwy ca Bóg? Że na -
mi in te re su je się Bóg, że ży ciem mo im nie tyl ko Bóg się zdu mie -
wa, ale ży ciem mo im Bóg za chwy ca się. 

To pierw sza myśl, któ rą przy no si nam dzi siej sze Sło wo, nie tyl -
ko na dzi siaj, ale na ca ły rok na szej po słu gi. Zdu mie nie Bo giem
i tym wszyst kim, co od Bo ga otrzy mu je my.

I dru ga bar dzo waż na myśl, któ rą od kry wa przed na mi dzi -
siej sza Ewan ge lia, na co zwra ca uwa gę Chry stus: w każ dym czło -
wie ku jest ta ki wy miar, ta ka prze strzeń, cze go nie wi dać okiem,
cze go nie moż na do tknąć, a co trze ba za go spo da ro wać. Jest to
prze strzeń, świat du cha, prze strzeń ludz kie go wnę trza. Je śli tej
prze strze ni nie za go spo da ru je Bóg swo ją ła ską, swo im sło wem,
swo ją mi ło ścią, to tę prze strzeń we mnie czy w dru gim, w tym,
któ rym ja mam się opie ko wać i któ re mu na róż ny spo sób mam
to wa rzy szyć, tę prze strzeń za go spo da ru je zły duch. Czym? Grze -
chem, znie wo le niem, na ło giem, ja kąś na mięt no ścią. To dzi siaj
nam mó wi Je zus Chry stus.

W tro sce o czło wie ka trze ba wi dzieć ca łe go czło wie ka, a chcąc
po móc czło wie ko wi, trze ba za cząć od je go wnę trza, przy naj mniej
od świa do mo ści tej prze strze ni, któ rej nie wi dać, któ rą czę sto i my,
a zwłasz cza świat, lek ce wa ży. Tą prze strze nią, od któ rej jak z cen -



trum za czy na pro mie nio wać to, co jest do bre: mi łość i świę tość
lub to, co jest grze chem, ja kimś znie wo le niem. 

Sły szy my w dzi siej szej Ewan ge lii, jak Chry stus uwal nia czło -
wie ka z mo cy złe go du cha, za go spo da ro wu je tę prze strzeń ludz -
kie go wnę trza, prze strzeń te go świa ta, któ re go nie wi dać, a któ -
ry jest w czło wie ku i któ ry po tem kon sty tu uje ży cie czło wie ka.
Rów nież to ży cie czło wie ka na ze wnątrz. Tak czy ni Chry stus,
a prze cież nikt z nas nie zna le piej czło wie ka niż Chry stus i nikt
z nas nie po tra fi za opie ko wać się i za trosz czyć czło wie kiem le piej
niż Je zus Chry stus. Je mu my je ste śmy po trzeb ni: ja ko ka pła ni, wy -
cho waw cy, na uczy cie le. 

A mo że trze ba za py tać: kim my je ste śmy? Ja ko ka płan, ja ko
sio stra za kon na, ja ko pe da gog, ja ko na uczy ciel, ja ko wy cho waw -
ca, kim je stem?

Ja ko ci, któ rzy je ste śmy za an ga żo wa ni w po moc, w tro skę
o dru gie go czło wie ka, je ste śmy współ pra cow ni ka mi Chry stu sa.
Wła śnie w tym dzie le tro ski, wy do by wa nia z czło wie ka te go, co

Ks. rektor dr Grzegorz Ostrowski podczas Mszy św. w Laskach
inaugurującej nowy rok szkolny w ośrodku
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w nim naj waż niej sze i te go, co naj pięk niej sze. Jed ne go nie chce -
my – nie chce my prze szka dzać Chry stu so wi i nie chce my też żyć
czy dzia łać obok Chry stu sa, ale chce my współ pra co wać z Je zu -
sem Chry stu sem. 

I myśl trze cia: być w Dzie le La sek. Wy star czy się zgło sić, speł -
nić od po wied nie wa run ki, być przy ję tym przez Pre ze sa i przez Za -
rząd. Przez ten szcze bel wszy scy śmy prze szli i je ste śmy w Dzie -
le La sek. Ale być w Dzie le La sek, pra co wać, to mo że dla nie któ -
rych rze czy wi ście wy ko ny wa ny za wód, ale po wiedz my so bie: to
za ma ło. Pew nie, że za ma ło, bo być w Dzie le La sek, uczest ni czyć
w tym Dzie le, zna czy wię cej, bo to zna czy two rzyć to Dzie ło, tak
jak Mat ka Czac ka, tak jak in ni współ za ło ży cie le, tak jak in ni wiel -
cy twór cy i uczest ni cy te go Dzie ła La sek. 

Być w Dzie le La sek to za pro sze nie. I tak trze ba to wi dzieć, tak
trze ba to od czy ty wać. Za pro sze nie, ale do cze go? Za pro sze nie, by
dzie lić się świę to ścią, by bu dzić świę tość w in nych, nie tyl ko
w dzie ciach, ale w tych, z któ ry mi ży je my. Da wać to, co naj pięk -
niej sze, to zna czy być współ pra cow ni kiem sa me go Je zu sa Chry -
stu sa, być za pro szo nym do tro ski o czło wie ka, o pięk no w dru -
gim czło wie ku, o to, by po móc dru gie mu czło wie ko wi, wy do być
to pięk no, któ re w nim jest, by ca ły czło wiek, by ca łe je go ży cie
by ło pięk ne. 

Naj pięk niej sze, co mo gło by nas spo tkać: być za pro szo nym do
udzia łu w dzie le sa me go Bo ga.

Tak so bie uświa do mi łem, że z wa mi wszyst ki mi na róż ny spo -
sób je stem zwią za ny przez by cie i pra cę w tym Dzie le przez rok.
W róż nym wy mia rze: przez szko łę, wspól ne wy jaz dy, obec ność
na Mszy świę tej i tak na praw dę po ludz ku tro chę mi się tę sk ni -
ło, że by was spo tkać.

Tak so bie te raz uświa do mi łem, jak bar dzo mu si Chry stus tę -
sk nić za na mi, bo nas za pro sił do te go sa me go Dzie ła. Mo że ty nie
tę sk nisz za Chry stu sem, ale po myśl, czy Chry stus za to bą nie tę -
sk ni, czy Chry stus nie prze ży wa tę sk no ty za to bą al bo ja kiejś pust -
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ki, gdy nie je steś obec ny w kon kret nym miej scu Ko ścio ła, w tym
miej scu, któ re On ci wy zna czył. 

Jak je steś obec ny w tym punk cie ma leń kim, ja kim jest Dzie -
ło La sek. Czy to jest tak że twój świat, czy to jest two ja współ pra -
ca z Je zu sem Chry stu sem? Jak Chry stus mu si tę sk nić kie dy mnie
nie ma w tym miej scu, do któ re go mnie za pro sił, w któ rym ze mną
chce się spo ty kać, w któ rym ra zem ze mną chce współ pra co wać? 

Mat ka Czac ka to Dzie ło nie ina czej, ale tak wi dzia ła i tak je do -
okre śli ła, że jest z Bo ga i dla Bo ga. Dla te go współ pra cu jąc w tym
Dzie le z wie lo ma oso ba mi, i du chow ny mi, i nie du chow ny mi, my
współ pra cu je my z sa mym Chry stu sem. Dzi siej sza Ewan ge lia po -
ka zu je nam, po co Pa nu Bo gu je ste śmy po trzeb ni. Je ste śmy po -
trzeb ni, by wy do by wać z czło wie ka to, co naj pięk niej sze, by po -
móc czło wie ko wi żyć peł nią ży cia, tak jak to czy ni Chry stus.

Czło wiek znie wo lo ny mo cą złe go du cha nie ży je wol no ścią,
nie ży je peł nią swo je go ży cia, peł nią swo je go po wo ła nia i dla te -
go Chry stus uwal nia go z te go, co go krę pu je, co go znie wa la, aby
mógł żyć w spo sób pięk ny. Pięk no po ka zu ją tyl ko lu dzie, któ rzy
je w so bie ma ją. Mam po ka zy wać pięk no, ale bę dę je po ka zy wał
tyl ko wte dy, kie dy sam bę dę pięk ny, kie dy pięk no bę dzie we mnie,
kie dy pięk nym bę dzie mo je ży cie. 

Dziś jest tak wie lu spe cja li stów od na pra wy czło wie ka, a tak
ma ło tych, któ rzy są dla czło wie ka, któ rzy ko cha ją czło wie ka. Nas
wszyst kich chy ba za chwy ca ją lu dzie, któ rzy po tra fią po wią zać to,
co ludz kie z Bo żą obec no ścią w sa mym so bie. Nas wszyst kich za -
chwy ca przez Ko ściół wy nie sio ny do chwa ły oł ta rzy bło go sła wio -
ny Jan Pa weł II – i za ży cia nas za chwy cał i fa scy no wał so bą. Lu -
dzie na spo tka niach z nim pła ka li, na wra ca li się, pod czas spo tka -
nia z Ja nem Paw łem II tę sk ni li za pięk nym ży ciem, za in nym
świa tem. 

Gdzie jest se kret po ro zu mie nia Ja na Paw ła z czło wie kiem? On
naj pierw wi dział Bo ga, a po tem lu dzie Bo ga wi dzie li w nim. Oto
se kret je go spo tka nia z czło wie kiem. Dla te go że spo tkał Bo ga, po -
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tra fił spo ty kać się z dru gim czło wie kiem. Jed no wy da rze nie, już
je przy wo ły wa łem, ale ono głę bo ko jest w mo im ser cu, nie tyl ko
w pa mię ci; pod czas jed nej z piel grzy mek do Pol ski Oj ciec Świę -
ty Jan Pa weł II no co wał w War sza wie w re zy den cji Ar cy bi sku pów
War szaw skich przy ul. Mio do wej. Kar dy nał Pry mas Glemp, ja ko
go spo darz do mu, po sta no wił ra no wstać wcze śniej niż in ni, bo
wie dział, że pa pież wsta je wcze śnie, a za nim się jesz cze z kimś spo -
tka, za nim przyj dzie na śnia da nie, uda je się do ka pli cy. Kar dy nał
chciał pa pie ża uprze dzić. Wstał wcze śnie, po biegł do ka pli cy, ale
się spóź nił, bo pa pież już tam był, już czu wał, już się mo dlił. Za -
nim się spo tkał z czło wie kiem, za nim przy szedł do in nych, spo -
ty kał się z Chry stu sem, aby wy peł nić sie bie Chry stu sem, aby sta -
wać się czło wie kiem peł nym Bo ga, je go obec no ści, aby w nim wi -
dać by ło sa me go Bo ga. 

Uczył nas On – Jan Pa weł II – jak na uczy ciel, ale uczył nas, jak
ktoś, kto sam prze ży wa to, cze go na ucza, po ka zy wał dro gę, któ -
rą sam idzie i dla te go przy cho dzi li do nie go lu dzie, bo chcie li zo -
ba czyć czło wie ka, któ ry wi dzi Bo ga. Mo że wła śnie nie wi do mi te -
go nie na zwą tak wprost, ale we mnie i w to bie chcą zo ba czyć ta -
kie go czło wie ka, któ ry ży je in nym świa tem, któ ry wi dzi Bo ga
i Bo giem ży je. 



An na Wie te cha 

Spod lo do wej ta fli1

Kie dy by łam dziec kiem (wów -
czas jesz cze oso bą sła bo wi -

dzą cą), na ukę braj la trak to wa łam
jak je den z wie lu przed mio tów.
Wpraw dzie wie dzia łam, że jest ona
nie odzow na, ale za wszel ką ce nę
sta ra łam się pi sać i czy tać zwy kłym
dru kiem. Jed nak im by łam star sza,
tym bar dziej mój wzrok się po gar -
szał. Po nie waż na uki by ło co raz
wię cej, po trze bo wa łam wy dat niej -
szej po mo cy osób wi dzą cych z mo -

je go oto cze nia – ro dzi ców i ko le ża nek. 
Po pew nym cza sie za leż ność od po mo cy in nych za czę ła mi do -

skwie rać. Chcia łam stać się sa mo dziel na. Po trze ba ta by ła na ty -
le sil na, że skło ni ła mnie na wet do zmia ny szko ły pod sta wo wej
– ze szko ły dla dzie ci sła bo wi dzą cych na szko łę dla dzie ci nie wi -
do mych w La skach. 

By ła to dla mnie bo le sna de cy zja, bo ozna cza ła roz sta nie się
z na dzie ja mi na wy ko rzy sta nie wzro ku, ale w za mian zo sta łam
zmu szo na do pi sa nia co dzien nie wy łącz nie braj lem, już nie tyl -
ko oka zjo nal nie. Po nie waż zda wa łam so bie spra wę, że brajl jest

Z ROZWAŻAŃ TYFLOLOGICZNYCH

1 Przedruk z Biuletynu Informacyjnego „Trakt” wrzesień–październik 2010.



klu czem do mo je go oso bi ste go suk ce su, chęt nie nad ra bia łam za -
le gło ści, któ re dy stan so wa ły mnie od mo ich ró wie śni ków. Oni pi -
sa li i czy ta li braj lem od po cząt ku na uki w szko le – zu peł nie ina -
czej niż ja. By ła to jed nak dro ga na je żo na trud no ścia mi – szcze -
gól nie, je śli cho dzi o umie jęt ność płyn ne go czy ta nia. 

Pa mię tam dłu gie no ce, któ re prze sie dzia łam nad braj low ski -
mi książ ka mi (np. Jac ka Lon do na czy Tho ma sa Mer to na), ćwi -
cząc tem po czy ta nia. Czę sto bo la ły mnie już opusz ki pal ców, gdy
zmę czo na koń czy łam lek tu rę. Mi mo spo rych wy sił ków, ja kie mu -
sia łam wło żyć w opa no wa nie tech nik braj low skich, już wów czas
wie dzia łam, że to świet na in we sty cja w przy szłość. 

Gdy koń czy łam szko łę w La skach, by łam do sko na le przy go -
to wa na do współ za wod nic twa i współ pra cy z mo imi wi dzą cy mi
ró wie śni ka mi w li ceum ma so wym, czy li w śro do wi sku po zba wio -
nym spe cjal nych udo god nień dla osób nie wi do mych w dzie dzi -
nie po mo cy dy dak tycz nych. Pierw sze mie sią ce w li ceum by ły dla
mnie rze czy wi ście praw dzi wym spraw dzia nem. Wów czas mo głam
od po wie dzieć so bie na py ta nie, czy mo je ma rze nia o stu dio wa -
niu są w ogó le moż li we do speł nie nia. 

Prze ko na łam się, że tak. Dzię ki braj lo wi mo głam my śleć o zre -
ali zo wa niu naj bar dziej am bit nych pla nów ży cio wych. Za uwa ży -
łam bo wiem, że to wła śnie umie jęt ność bły ska wicz ne go pi sa nia
na ma szy nie braj low skiej da je mi w szko le pew ną prze wa gę nad
mo imi wi dzą cy mi ko le ga mi, nie mó wiąc już o sa tys fak cji i cał ko -
wi tej sa mo dziel no ści, któ ry mi wresz cie mo głam się roz ko szo wać.
Ko le dzy i ko le żan ki z kla sy nie raz pro si li mnie o po dyk to wa nie
im mo ich no ta tek z lek cji, bo uda wa ło mi się za pi sać nie mal sło -
wo w sło wo z te go, co mó wi li na uczy cie le. 

Nie ko niec na tym. W trak cie po by tu w li ceum roz po czę łam
na ukę w pod sta wo wej szko le mu zycz nej. Tam po zna łam braj low -
ski za pis nu to wy, co z ko lei otwo rzy ło mi (kie dyś w du żym stop -
niu nie do stęp ną dla mnie) dzie dzi nę mu zy ki. Wpraw dzie za pis ten
jest skom pli ko wa ny i cha rak te ry zu je się struk tu rą li ne ar ną, a nie
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ho ry zon tal ną (jak kla sycz ny za pis nu to wy), jed nak po zwa la na pa -
mię cio we opa no wa nie par ty tu ry utwo ru, a po tem na je go sa mo -
dziel ne wy ko ny wa nie. Gdy prze kro czy łam i tę ba rie rę, gra jąc na
for te pia nie nie tyl ko wła sne, ale przede wszyst kim cu dze kom po -
zy cje, mo ja du ma nie mia ła so bie rów nych. 

Moż na by są dzić, że dro ga ucznia nie wi do me go po wie dzę
w szko le dla uczniów wi dzą cych jest sa mot na i trud na. W du żej
mie rze tak jest, ale by wa ją od tej re gu ły wy jąt ki. Je den z nich sta -
no wi ła Pa ni Pro fe sor, któ ra uczy ła mnie ję zy ka pol skie go. Spe cjal -
nie dla mnie po sia dła zna jo mość braj la, aby nasz kon takt był peł -
niej szy i aby by ło mi ła twiej. Dzię ki Jej god ne mu po dzi wu za an -
ga żo wa niu (gdy in ni ucznio wie po pro stu za glą da li do tek stów
wy dru ko wa nych zwy kłym dru kiem), ja – pod czas spraw dzia nów
– otrzy my wa łam wier sze do in ter pre ta cji i te ma ty wy pra co wań
w wer sji braj low skiej. Trud no mi na wet opi sać mo ją ra dość i ła -
twość, z ja ką przy cho dzi ło mi mie rzyć się z po da ny mi za da nia -
mi, dzię ki tak nie ty po wym sta ra niom. 

Dzię ki braj lo wi mo głam tak że roz po cząć stu dia na wy ma rzo -
nym kie run ku, czy li na fi lo lo gii pol skiej. Suk ces, ja ki osią gnę łam
na Olim pia dzie Po lo ni stycz nej (dzię ki wspo mnia nej Pa ni Pro fe -
sor), po zwo lił mi nie mar twić się o eg za min na stu dia. Jed nak to
był do pie ro po czą tek praw dzi wych wy zwań. Wy bra ny prze ze mnie
kie ru nek zo bo wią zy wał do bez u stan ne go kon tak tu ze sło wem pi -
sa nym (i mó wio nym). Ale jak to osią gnąć, gdy się nie wi dzi? 

Wte dy to al fa bet braj la wy rę czał mnie we wszyst kim, dzię ki
cze mu mo głam kon tro lo wać po praw ność pi sa nych prze ze mnie
tek stów al bo do ko ny wać ko rek ty in nych. W cza sie stu diów zre -
zy gno wa łam z uży wa nia prze sta rza łej i ha ła śli wej ma szy ny braj -
low skiej. Wte dy uzna łam już war tość in nych, no wo cze śniej szych
urzą dzeń. Wśród nich na pierw szym miej scu zna lazł się no tat nik
braj low ski – bez sze lest ny i ma ło kło po tli wy. Na co dzień ko rzy -
sta łam tak że z mo ni to ra braj low skie go. Dzię ki nie mu pre cy zyj -
nie do ko ny wa łam po pra wek w tek stach au tor stwa in nych i bez
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tru du mo głam re da go wać bez błęd ne tek sty wła sne, bu dząc po -
dziw wy kła dow ców w kwe stii ich nie ska zi tel nej pi sow ni. 

Te bar dzo kosz tow ne i za awan so wa ne tech no lo gicz nie na rzę -
dzia, któ re – ja ko za sa dę dzia ła nia – wy ko rzy stu ją brajl w wer sji
elek tro nicz nej, po zwo li ły mi od na leźć po czu cie wła snej war to ści
i wia rę w sie bie. Ja ko oso ba nie wi do ma (zaj mu ją ca się ję zy kiem
i li te ra tu rą) nie by łam ska za na na po zo sta wa nie o kil ka kro ków
za mo imi wi dzą cy mi ko le ga mi. Sta ło się tak głów nie dzię ki braj -
lo wi, któ ry był dla mnie swo istą wy spą za ufa nia. To pi smo wy na -
le zio ne po nad 150 lat te mu przez Lu dwi ka Bra il le’a po zwa la ło mi
od czy ty wać wy raź nie i pre cy zyj nie każ dą li te rę, a w kon se kwen -
cji – każ dą in for ma cję łą czą cą mnie ze świa tem. A wszyst ko to mi -
mo nie moż no ści uży wa nia wzro ku. 

Dziś, gdy po głę biam wie dzę i pro wa dzę ba da nia nad pol ską
li te ra tu rą koń ca XIX wie ku na stu diach dok to ranc kich, brajl jest
wciąż mo im sprzy mie rzeń cem – mo że na wet w jesz cze więk szym
stop niu niż daw niej. W trak cie ostat nich trzech lat czę sto mu sia -
łam po dró żo wać po Pol sce i wy stę po wać w sy tu acjach ofi cjal nych,
przed spo rym gro nem sza cow nych słu cha czy. Te go ro dza ju oko -
licz no ści za wsze po wo du ją u każ de go uza sad nio ne na pię cie. W tak
trud nych chwi lach zwy kle my śla łam o tym, że pod pal ca mi mam
braj low skie li te ry, któ re – punkt po punk cie – szczę śli wie do pro -
wa dzą mnie do ce lu. 

Za uwa ży łam wte dy, że prze ła my wa nie ogra ni cze nia zwią za -
ne go z nie wi dze niem po łą czy ło się z prze zwy cię ża niem pew ne -
go spo łecz ne go ste reo ty pu. Oka za ło się bo wiem, że dla oso by nie -
wi do mej udział w kon fe ren cji na uko wej w ro li re fe ren ta lub mo -
de ra to ra pro wa dzą ce go dys ku sję jest w peł ni moż li wy. Brajl
otwie ra więc nie wi do mym wszyst kie drzwi, po zwa la jąc im na peł -
no war to ścio we uczest nic two w ży ciu oso bi stym, na uko wym, ale
tak że spo łecz nym czy re li gij nym. Dla mnie oso bi ście sta wa nie przy
oł ta rzu w ro li lek to ra pre zen tu ją ce go wier nym w ko ście le frag ment
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Ewan ge lii po zo sta nie za wsze do świad cze niem wy jąt ko wym.
A jest ono do stęp ne tyl ko dzię ki al fa be to wi braj la. 

Brajl mo gła bym więc na zwać zna czą cym kie run kow ska zem
na dro dze mo jej in dy wi du al nej doj rza ło ści we wszyst kich wy mie -
nio nych aspek tach. Peł ni on ro lę swo iste go prze rę bla, dzię ki któ -
re mu nie wi do mi (a po śród nich i ja) mo gą ob co wać ze świa tem
tek stów, słów, liczb, nut, a na wet map. W ten spo sób na sze po zna -
nie rze czy wi sto ści jest o wie le peł niej sze, niż gdy by śmy po le ga li
je dy nie na in for ma cjach do star cza nych przez do stęp ne nam zmy -
sły, lecz bez uży cia pi sma wy pu kłe go. Dzię ki te mu ge nial ne mu wy -
na laz ko wi, któ ry znaj du je za sto so wa nie w co raz to no wych for -
mach, to co wy da wa ło by się nie moż li we, urze czy wist nia się każ -
de go dnia. I wte dy, gdy ma łe dzie ci uczą się sta wiać pierw sze
sze ścio punk ty na ma szy nie, gdy nie wi do my stu dent od czy tu je pal -
ca mi nu mer sa li wy kła do wej wy pi sa ny na jej drzwiach braj lem,
ale rów nież wte dy, gdy do ro sły ociem nia ły czło wiek za czy na po -
zna wać od no wa świat, któ ry kie dyś już wi dział, choć te raz już
w braj low skim od zwier cie dle niu. 



An na Ma ria So bo lew ska 
na uczy ciel orien ta cji prze strzen nej 
i sa mo dziel ne go po ru sza nia się 

Re flek sje o na uczy cie lu nie wi do me go dziec ka

Na uczy ciel, pe da gog z gr. „pa ida -
go gos” to ten, któ ry pro wa dzi

dziec ko, mło de go czło wie ka. To oso -
ba, któ ra uczy cze goś, przy spo sa bia.
Pa trząc na szko łę, przy wo łu je my
sko ja rze nia z ta bli cą, ław ka mi w kla -
sie i na uczy cie lem sto ją cym przy ta -
bli cy. na środ ku kla sy lub prze cha -
dza ją cym się mię dzy rzę da mi ła wek
jak do glą da ją cy ogrod nik mię dzy
alej ka mi. Wi ze ru nek ta kie go na -
uczy cie la nie jest ni ko mu ob cy i co
do te go nie ma żad nych wąt pli wo ści.

Na uczy cie lem być... – ta ką te zę sta wia ją przed so bą stu den ci, któ -
rych po wo ła niem jest uczyć. Jak że wznio sły jest mo ment, w któ -
rym ze sta tu su ucznia sta ją się na uczy cie la mi. Tak po pro stu.
Dzien nik w dłoń, klucz od sa li i oto sto ją sam na sam z uczniem.
Tu ro dzi się re la cja. Jak się roz wi nie, czy bę dzie trwać, nie wie nikt.
Re la cja, czy li wza jem ne udzie la nie się obu stron. Da wa nie sie bie,
bo na uczy ciel też zbie ra stra wę od uczniów i nie ma w tym pa ra -
dok su. 

Na uczy ciel nie wi do me go dziec ka, czy li tyflo pe da gog. Kim jest?
Pe da go giem uzbro jo nym w dar prze ma wia nia, no szą cym w gło -
wie i dło niach ca łą zło żo ność świa ta, sto ją cy na stra ży edu ka cji
dzie ci, któ re nie wi dzą wca le, wi dzą tro chę lub wi dzą ina czej niż
wszy scy. Ma ją nie wi do mym opo wie dzieć świat i po ka zać go
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w przy stęp ny spo sób. Ja ka wo bec te go mu si być re la cja mię dzy ty -
mi dwoj ga? Przede wszyst kim opar ta na praw dzie. Od te go, czym
się kar mi mło dzież, bę dzie za le żał ich wzrost. Kar mić, pod le wać,
przy ci nać, mo de lo wać, lecz po zwo lić ro snąć. Oprzeć coś na praw -
dzie – brzmi pa te tycz nie, nie mod nie, wznio śle. Każ dy ty flo pe da -
gog mu si po sta wić so bie ce le już na po cząt ku pra cy, je śli chce mó -
wić o re la cji mię dzy oso bo wej. Nie ma nic gor sze go w pra cy na -
uczy cie la jak da wa nie świa dec twa kłam stwu. Uczyć, czy li da wać
przy kład. Pro ces na ucza nia po dob ny jest do gór skie go stru mie -
nia, któ ry pły nąc szli fu je, wy gła dza ka mie nie, po śród któ rych
z gło śnym sze le stem się prze miesz cza. Tak sa mo jest w na ucza -
niu. Im sku tecz niej szy jest na uczy ciel, tym wie dza, któ rą po da je
ucznio wi, bę dzie szli fo wa ła go we wnętrz nie i po pew nym cza sie
osią gnie upra gnio ny sku tek. 

Na uczy ciel dzie ci nie wi do mych i sła bowi dzą cych jest w spo -
sób na tu ral ny za pro szo ny do po zna wa nia głę bi ję zy ka, się ga nia
po je go bo gac two. Ob co wa nie z ję zy kiem po win no stać się co -
dzien nym warsz ta tem pra cy i przy go dą opi sy wa nia rze czy wi sto -
ści za po mo cą sło wa. „Na po cząt ku by ło Sło wo”1 I – to po czą tek
pra cy na uczy cie la. Ję zyk nie jest obo jęt ny w pra cy pe da go gicz nej.
Nie cho dzi tyl ko o płyn ność, lecz o umie jęt ność do bo ru słów. Im
bo gat szy za sób, tym lep sze opi sy wa nie świa ta ucznio wi, któ ry nie
za wsze jest w sta nie zo ba czyć, co go ota cza. Wła śnie tak roz po -
czy na się wza jem na re la cja mię dzy nim a dziec kiem. Póź niej jest
cel:.Spra wię, że nie wi do mi pój dą po nie zna nej dro dze, ich dro gi
za mie nię w świa tło ść2. Wy zwa nie nio są ce ra dość i trud. Za mie -
nić ich dro gi w świa tłość ozna cza nie tyl ko być prze wod ni kiem,
za stę po wać zmysł wzro ku, opi sy wać, uczyć a przez to przy go to -
wy wać do ży cia, lecz przede wszyst kim ob ser wo wać i nie ustan -
nie kształ to wać swo ją na uczy ciel ską po my sło wość. Ty flo pe da gog
1 J l, la Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. PALLOTIINUM,
Poznań 2000.
2 Iz 42, 16 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, dz.cyt.
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ma przed so bą nie ogra ni czo ność wła snej twór czej in wen cji na
każ dym eta pie na ucza nia. Ra dość i trud – co prze wa ży? Kto na
se rio po dej mu je się swej pra cy nie wy pa li się. Mi łość do dru giej
oso by w sen sie bra ter stwa przy po mi na stud nię bez dna. Za wsze
moż na za czerp nąć, po mi mo upa łu nie wy sy cha, po mi mo mro -
zu nie za ma rza – ja ko na uczy ciel orien ta cji prze strzen nej po twier -
dzam ta ką te zę. Oczy wi ście za le ży, czym się czer pie. Na le ży jesz -
cze pa mię tać, na czym jest za wie szo ne na czy nie, któ rym czer pie -
my. Od te go za le ży sku tecz ność. 

Na uczy ciel sza fa rzem ge stów. Wie le ra zy w cią gu ca łe go ży -
cia ob ser wu je my ge sty wy cią gnię cia lub unie sie nia rąk. Pod czas
I Ko mu nii św. ro dzi ce wy cią ga ją nad swo im dziec kiem dło nie –
bło go sła wią. Na uczy ciel nie wi do mych dzie ci wie le ra zy wy cią ga
rę ce w ge ście „nad”. Na uczy ciel orien ta cji prze strzen nej uży wa ich
wów czas, gdy uczeń scho dzi po scho dach, kie dy dziec ko lo ka li -
zu je uli cę bia łą dłu gą la ską. Ten gest „nad” jest ge stem nie ja ko
ochron nym. Moż na po wie dzieć, że ta ki na uczy ciel czu wa, je śli
Czu wa to zna czy, że jest go to wy. Je śli jest go to wy, to zna czy, że się
nie za wa ha. Wy da wa ło by się, że na uczy ciel pra cu ją cy z nie wi do -
mym dziec kiem nie mu si zwra cać uwa gi na ge sty, bo uczeń ich
nie zo ba czy, co in ne go w pra cy z uczniem peł no spraw nym. Jest
to bar dzo błęd ne stwier dze nie. Wła śnie ge sty na bie ra ją szcze gól -
ne go zna cze nia, bo od sy ła ją do oso bi ste go krę go słu pa mo ral ne -
go pe da go ga. 

Tyflo pe da gog ja ko to wa rzysz po sił ków. Czyn ność je dze nia jest
mi ste rium. To sfe ra sa crum każ de go czło wie ka. To jed na z kil ku
pod sta wo wych po trzeb oso by ludz kiej. Spo ży wa my po si łek kil -
ka ra zy w cią gu dnia i nie jest w tym nic nad zwy czaj ne go. Tak by -
ło od wie ków. Moż li wość sa mo dziel ne go je dze nia jest wiel kim da -
rem. Po ma ga jąc ma łym dzie ciom nie wi do mym pod czas po sił ków
trze ba po pa trzeć głę biej. W tym swo im mi ste rium ma ją pra wo do
pry wat no ści, de li kat no ści na uczy cie la. W dzie cię cej proś bie o po -
moc kry je się wza jem ny dar by cia z dru gą oso bą. Za tra ci my sa -



crum, je śli za dba my tyl ko o czy stość na ta le rzu i wo kół nie go, o na -
peł nio ny brzuch i w mia rę czy stą twarz oraz rę ce. Nie rę ce i nie
twarz ma ją być za wsze czy ste, lecz in ten cja i ser ce. Jan Pa weł II
mó wił do mło dzie ży w ko ście le św. An ny: „Zro zum cie, że czło -
wiek, stwo rzo ny przez Bo ga na Je go ob raz i po do bień stwo, jest
rów no cze śnie we zwa ny w Chry stu sie do te go, aby w nim ob ja wi -
ło się to, co jest z Bo ga. Aby w każ dym z nas ob ja wił się w ja kiejś
mie rze Bóg” 3: 

Je stem ty flo pe da go giem, czy li na uczy cie lem nie wi do mych
i sła bowi dzą cych dzie ci. Dzie ci w nor mie in te lek tu al nej i tych, któ -
rych ilo raz in te li gen cji oscy lu je w gra ni cach 70 w ska li We chsle -
ra. Ty flo pe da gog to na uczy ciel, któ ry nie za my ka oczu na błysk
bia łej dłu giej la ski i od ru cho wo spraw dza na pi sy braj low skie na
pu deł kach od le ków. Ja ko przed miot po ran ne go roz my śla nia wy -
bie ra so bie prze strzeń, któ rą ma za ple ca mi, a któ rej ni gdy nie wi -
dział i z tym do świad cze niem po dą ża do pra cy. Ja kie po sta no wie -
nia pły ną z te go roz my śla nia? Jan Pa weł II od po wia da: „Ja ką mia -
rą mie rzyć czło wie ka? Czy mie rzyć go mia rą sił fi zycz nych,
któ ry mi dys po nu je? Czy mie rzyć go mia rą zmy słów, któ re umoż -
li wia ją mu kon takt z ze wnętrz nym świa tem? Czy mie rzyć go mia -
rą in te li gen cji, któ ra spraw dza się po przez wie lo ra kie te sty czy eg -
za mi ny? Od po wiedź dnia dzi siej sze go (...) wska zu je dwie mia ry:
Czło wie ka trze ba mie rzyć mia rą ser ca... Ser cem!”4. A wie czo rem
po skoń czo nej pra cy do ko nam sa mo oce ny, „bo pod wie czór (...)
bę dą cię są dzić z mi ło ści” 5. Mam być go to wa. 

3 Kazanie Ojca Świętego do młodzieży przy kościele św. Anny, „Pielgrzymka
do ojczyzny”, PAX, Warszawa 1979r., str. 68.
4 Kazanie Ojca Świętego do młodzieży przy kościele św. Anny, „Pielgrzymka
do ojczyzny”, PAX, Warszawa 1979r., str. 66.
5 Św. Jan od Krzyża, „Słowa światła i miłości”.
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s. Li dia Wit kow ska

U Świę te go Mak sy mi lia na

Dnia 21 wrze śnia Gim na zjum Szko ły św. Mak sy mi lia na wraz
z na uczy cie la mi by li w Nie po ka la no wie, aby od dać się pod

opie kę na sze mu Pa tro no wi.
Na szym prze wod ni kiem po Nie po ka la no wie był o. Ja cek, któ -

ry bar dzo ob ra zo wo opo wia dał nam nie tyl ko o św. Mak sy mi lia -
nie, ale o każ dym miej scu zwią za nym z Nim. Po Mszy św. oglą -
da li śmy ce lę Świę te go. Naj wię cej emo cji wzbu dzał sta ry te le fon,
któ ry stał na biur ku. Pra wie wszy scy sta ra li się po łą czyć z Nie bem.
Nie ste ty, ale tyl ko o. Ja cek z uśmie chem od po wia dał: słu cham…

Waż nym miej scem szcze gól nie dla chłop ców by ła Ochot ni cza
Straż Po żar na pro wa dzo na przez za kon ni ków od ro ku 1931 i je -
dy na ta ka na świe cie. Tam w ruch po szło już wszyst ko: kom bi ne -
zo ny, ka ski, przy rzą dy do cię cia bla chy. Oczy wi ście trze ba by ło ha -
mo wać za pał na szych chłop ców, któ rzy naj chęt niej wy je cha li by
na sy gna le z ga ra żu.

Po tem prze szli śmy do Mu zeum pa pie skie go oglą dać PA PA
MO BI LE z dwo ma sa mo cho da mi w środ ku. Pierw szy, to sa mo -
chód -ka pli ca, w któ rym Jan Pa weł II wziął udział w pro ce sji eu -
cha ry stycz nej z Pla cu De fi lad do Pla cu Zam ko we go w War sza wie
w ro ku 1987. Dru gi sa mo chód, to Fiat 130, z któ re go Pa pież ko -
rzy stał pod czas pierw szej piel grzym ki do Pol ski w 1979 r. Ra dość
z za sia da nia za kie row ni cą zo ba czyć moż na na zdję ciach po ni żej.

Na ko niec na wie dze nie Ba zy li ki Naj święt szej Ma ryi Pan ny
Nie po ka la nej Wszech po śred nicz ki Łask. Tam od no wi li śmy akt za -
wie rze nia na szej szko ły oraz ca łe go Dzie ła La sek Świę te mu Mak -
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sy mi lia no wi przez Ser ce Ma ryi. Pro si li śmy wszy scy: ucznio wie,
na uczy cie le, pra cow ni cy du chow ni i świec cy aby śmy każ de go dnia
po tra fi li od kry wać głę bo ki sens by cia ra zem w dą że niu do świę -
to ści po przez pro ste, co dzien ne czyn no ści dnia.

Brat Da mian od Do bro ci Bo żej
Brat Da mian sam nas od na lazł w Nie po ka la no wie, bo bar dzo

czu je się zwią za ny z La ska mi. Jest pie ka rzem i wie dział wcze śniej,
że przy je dzie my, dla te go na stęp ne go dnia upiekł spe cjal nie dla nas
70 słod kich bu łek.

Ucznio wie, któ rzy otrzy ma li wiel kie, cie płe jesz cze bo chen ki
chle ba mie li spe cjal ne za da nie do wy ko na nia. Każ dy, kto po sta -
no wił „być do bry jak chleb”, mógł po dejść do bra ta Da mia na
i odła mać dla sie bie ka wa łek chle ba.

Pod czas dru giej wi zy ty w Nie po ka la no wie go ść mi fran cisz ka -
nów by ła Szko ła Za wo do wa. Od Oj ca Gwar dia na otrzy ma li śmy
spe cjal ne po zwo le nie na wej ście do pie kar ni, któ ra jest za klau -
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zu rą. Po dro dze mi ja li śmy bra ci, któ rzy wo ła li z uśmie chem: tu -
taj jest klau zu ra, nie wol no wam wcho dzić! My dum ni i pro wa -
dze ni przez br. Da mia na śmia ło kro czy li śmy po świę tych za ka -
mar kach klasz tor nych. Brat opo wia dał nam, jak od wcze sne go ra -
na pie cze chleb, na któ ry wszy scy bar dzo cze ka ją.

Dzię ku je my Oj com za ty le ser decz no ści, cier pli wo ści i ser ca,
któ rym nas ob da ro wa li. Na ko niec, aby nie tyl ko nam by ło mi -
ło, mu sie li śmy zro bić do bre po sta no wie nie, po wie dzieć je na ucho
Bra tu Da mia no wi, któ ry w na gro dę ob da ro wy wał nas słod ki mi
buł ka mi. Ufa my, że w tych po sta no wie niach wy trwa my i za wsze
z wiel ka ra do ścią wspo mi nać bę dzie my ser decz nie go ścin ny Nie -
po ka la nów.

Do dat ko wą atrak cją te go dnia by ła wi zy ta w RA DIO NIE PO -
KA LA NÓW. Oj ciec Ja cek ma chy ba wy jąt ko we przy wi le je, bo by -
li śmy wszę dzie, gdzie tyl ko by ło to moż li we. Opo wia dał wspa nia -
le. Tak wspa nia le, że aż część chłop ców mia ła ocho tę zo stać na dłu -
żej w Nie po ka la no wie.

Po zdra wia my Oj ca Jac ka i Bra ta Da mia na i za pra sza my do La -
sek.



Z WARSZTATU TEOLOGA

Ks. Al fons Jó zef Skow ro nek

Ta jem ni ca prze mi jal no ści ludz kie go ży cia

Wję zy ku obie go wym sło wo „ta -
jem ni ca” zwy kło nam się ko ja -

rzyć z za gad ką, z któ rą w grun cie rze -
czy nie ma ona jed nak nic wspól ne go.
Prze róż ne za gad ki ży cia ludz kie go
czę sto roz wią zu ją się sa me, po czym

już wię cej nas nie in te re su ją; zresz tą – każ dy z nas od ga du je ich
treść oso bi ście w za leż no ści od sy tu acji, w ja kiej się zna lazł. Przyj -
rzyj my się więc ha słu „ta jem ni ca”!

Hi sto ria ludz ko ści po ka zu je, że czło wiek za wsze ży wił wro dzo -
ne mu pra gnie nie ży cia wiecz ne go, nie ma jąc jed nak ni gdy ja sne -
go ob ra zu w kwe stii swe go trwa nia lub dróg pro wa dzą cych do te -
go ce lu oraz nie dys po nu jąc też za do wa la ją cy mi od po wie dzia mi
na py ta nie, dla cze go i skąd się te ży cze nia bio rą. Spra wa ta jest
w nim za ko do wa na do te go stop nia, że nie pra gnie on słu chać ni -
cze go in ne go po za nie do koń czo ną sym fo nią wiecz no ści. Me fi sto -
fe les z „Fau sta” Go ethe go orze ka: „Wszyst kie hi po te zy są czar ne,
zie lo ne jest tyl ko zło te drze wo ży cia”. W sce na riu szu ży cia ziem -
skie go ro la czło wie ka spro wa dza się do od kry cia ta jem ni cy by to -
wa nia wiecz ne go. Je go wy pra wa po owe zło te ru no koń czy się tam,
gdzie za uwa ża, że wiecz ne ist nie nie nie jest ni czym in nym jak roz -
sta niem się z prze mi ja ją cym świa tem. A kru cha po wło ka cie le -
sna czło wie ka nie jest trwa ła ani z na tu ry, ani też on sam w so bie
nie po sia da nie zbęd ne go wy po sa że nia do nie skoń czo ne go trwa -



nia. Tyl ko du sza i duch dys po nu ją ta ką wła ści wo ścią na tu ry i nie -
odzow ną si łą do nie -prze mi ja nia. 

W ści słym ro zu mie niu „ta jem ni cy” róż nią się od sie bie wspól -
no ty ty pu apo ka lip tycz ne go wzglę dem ezo te rycz ne go od Ko ścio -
ła chrze ści jań skie go, ja ko ca ło ści. Pierw sze uwa ża ją, iż mu szą stać
na stra ży „taj no ści” ta jem ni cy, któ rą nie mo gą za wład nąć „nie wta -
jem ni cze ni” (np. sta ro chrze ści jań ska Gmi na Qum ran, ale i współ -
cze sne ugru po wa nia sekt). Na to miast w uję ciu chrze ści jań skim
ta jem ni ca wła śnie nie mo że być utrzy my wa na w za ta je niu, lecz
jest czymś, co czło wie ko wi wpraw dzie bez resz ty nie prze ma wia
do „zdro we go roz sąd ku”, a to z tej ra cji, iż wy peł nia ją prze cież „al -
ter na tyw na lo gi ka Bo ża”. I tak, Pierw szy Te sta ment isto tę ta jem -
ni cy poj mu je, ja ko Mą drość, co jed nak nie ozna cza, że jej zna jo -
mość mia ła by być za strze żo na dla ści śle okre ślo ne go krę gu osób
– prze ciw nie: ta jem ni ca ma być gło szo na pu blicz nie i w spo sób
zro zu mia ły. Księ ga Mą dro ści gło si: „Oznaj mię, czym jest Mą drość
i jak się zro dzi ła, i nie za kry ję przed wa mi ta jem nic. Pój dę jej śla -
dem od po cząt ku stwo rze nia, jej zna jo mość wy do bę dę na świa -
tło i praw dy nie po mi nę” (6,22). 

Ewan ge lie syn op tycz ne (Ma te usz, Ma rek i Łu kasz) zna ją to po -
ję cie tyl ko w sło wie o „ta jem ni cy Kró le stwa Bo że go” (Mk 4, 1 par.).
Na dej ście Kró le stwa Bo że go tak że nie jest „ta jem ni cą” w sen sie
rze czy wi sto ści ukry wa nej i nie do stęp nej, lecz po zo sta je ta jem ni -
cze i za gad ko we tyl ko wte dy, kie dy się go nie poj mu je w ści słym
związ ku z Oso bą Je zu sa Chry stu sa. Paw ło wa „ta jem ni ca Chry stu -
sa” obej mu je Bo żą wo lę zba wie nia, któ ra ob ja wi ła się w Chry stu -
sie (Ef 31-3). Kry je się ona jed nak pod ta jem ni czym zna kiem, tak,
iż my, jak dłu go ży je my na tej zie mi, po zna je my ją tyl ko „po czę -
ści” (1Kor 1,9-12). 

W bi blij nych wy po wie dziach escha to lo gicz nych, ro zu mia nych
ja ko an ty cy pu ją ce „re por ta że” o tym, co nas ocze ku je w nie biań -
skiej przy szło ści, mo że jed no cze śnie kryć się ta jo na ten den cja ku
roz szy fro wa niu ta jem ni cy Bo ga i ta jem ni cy czło wie ka. Ta jem ni -
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cy Bo ga, po nie waż od nieść moż na wra że nie, że Bóg ob ja wia zra -
zu tyl ko pe wien okre ślo ny zbiór po szcze gól nych fak tów o zda rze -
niach, któ re – za ak cep to wa ne przez nas w wie rze – my trak tu je -
my ja ko rze czy wi sto ści, ja kie już ma my za so bą. W uję ciu chrze -
ści jań skim by ło by to jed nak bar dzo „złe” po ję cie ta jem ni cy.
Al bo wiem w zna cze niu teo lo gicz nym „ta jem ni ca” zna czy, że Bo -
ga, któ ry na wie ki jest na szą przy szło ścią, czło wiek w ża den spo -
sób nie mo że ogar nąć swo im ro zu mem. Roz my ta zo sta ła by tak -
że ta jem ni ca sa me go czło wie ka, po nie waż w niej nie kry ło by się
już wię cej żad ne rze czy wi ste otwar cie na przy szłość, a po nad to
sprzy ja ło by to wy obra że niom, iż na „rze czy osta tecz ne” cze kać
moż na by by ło z za ło żo ny mi rę ka mi; do te go, co nas ocze ku je, wła -
ści wie nie moż na by tu na zie mi już ni cze go czy nić od sie bie.
A prze cież ży cie wiecz ne wca le nie ozna cza „wiecz ne go od po czy -
wa nia”, ja kiejś nad ziem skiej sje sty, lecz jest do peł nie niem do cze -
snych ak tyw no ści, któ re w wiecz no ści nie do trą do koń ca swych
od kryć, a to z tej ra cji, po nie waż ich przed miot, sam Bóg, jest
w swej isto cie nie wy czer pa ny. 

O ta jem ni cy, ja ko ta kiej, spe ku lo wać moż na bez koń ca. Za ry -
so wa ny w ty tu le te mat uka zu je wie le dróg. Skon cen truj my się na
ja skra wym fe no me nie obec nym dzień w dzień w ser wi sach na -
szych me diów na ca łym świe cie. Jest nim groź ne wid mo świa to -
we go kry zy su go spo dar cze go. 

W kry zy sie go spo dar ki świa to wej po ka zu je się tak że kry zys
ludz kiej prze mi jal no ści, któ re mu od upad ku grze cho we go pod -
le ga ca łość Stwo rze nia.

„W po cie ob li cza twe go bę dziesz mu siał zdo by wać po ży wie -
nie, pó ki nie wró cisz do zie mi, z któ rej zo sta łeś wzię ty; bo pro -
chem je steś i w proch się ob ró cisz” (Rdz 3,18,18,19).

„Stwo rze nie bo wiem zo sta ło pod da ne mar no ści – nie z wła -
snej chę ci, ale ze wzglę du na Te go, któ ry je pod dał – w na dziei,
że rów nież ono zo sta nie wy zwo lo ne z nie wo li ze psu cia, by uczest -
ni czyć w wol no ści i chwa le dzie ci Bo żych” (Rz 8,20.21).
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A za tem: Czło wie ka, a z nim ca łość stwo rze nia, ce chu je roz -
pad i prze mi ja nie. Czło wiek umie ra, chleb ple śnie je, sa mo cho dy
rdze wie ją, pie niądz tra ci na war to ści a sys te my po li tycz ne ła mią
się od we wnątrz. A przy tym wszyst kim czło wiek szu ka in ten syw -
nie i go rącz ko wo dróg wyj ścia z roz kła du. W me dy cy nie ucze ni
są go to wi iść po tru pach em brio nów – dla po wstrzy ma nia ludz -
kie go roz pa du. W go spo dar ce ro bi się wszyst ko, aby chro nić pie -
niądz od nie ubła ga nej de wa lu acji. Pe wien do rad ca ma jąt ko wy re -
la cjo nu je, jak pod ko niec ro ku 2008 sam prze ży wał eko no micz -
ne zwar cie. W pa nicz nym po szu ki wa niu za bez pie czo nych
wkła dów lu dzie lo ku ją cy swe pie nią dze w ban kach po dejrz li wie
za czę li te sto wać ich sta bil ność. Za so by zło ta, któ re w cią gu kil ku
dni sze ścio krot nie po szły w gó rę, w re kor do wo krót kim cza sie wy -
prze da ne zo sta ły bez resz ty. Nie ma dnia, w któ rym co dzien na pra -
sa nie ob ra zo wa ła by zło wro gie go i bez li to sne go kra chu fi nan so -
we go. Wy mie nio ny kon sul tant skar bo wy za mknął swój opis na -
stę pu ją cą uwa gą: Od niósł wra że nie, iż w koń cu lu dzie by li go to wi
do strze la nia w sie bie z ko na rów drzew, aby ra to wać wła sne mie -
nie przed agre sją dru gich: Po rów na nie wy da je się być ma ka brycz -
ne, a jed nak od zwier cie dla okre ślo ną rze czy wi stość – czło wiek jest
go tów iść po tru pach od mo men tu, w któ rym ca łą swo ją tę sk no -
tę za in we sto wał w war to ści ziem skie i pró bu je tych do cze snych
dóbr bro nić na wszel kie spo so by. Owa go rącz ka eg zy sten cjal nej
nie pew no ści to czy je go or ga nizm nie ubła ga nym po stę pem zło -
śli we go ra ka.

Chce my tu spoj rzeć na rzecz z per spek ty wy bi blij nej, po nie -
waż i ten kry zys ma prze cież swój wy miar du cho wy.

Mat ką wszyst kich kry zy sów jest kry zys mię dzy ludz kich re la -
cji i za ufa nia. W miej sce za ufa nia Bo gu pierw si lu dzie za czę li je
po kła dać w zwod ni czym pod szep cie wę ża. Z tej nie uf no ści wo -
bec sło wa Stwór cy zro dzi ło się nie po słu szeń stwo i ze rwa nie re -
la cji. U źró dła ludz kich kry zy sów tlą się też za wsze kry zy sy za ufa -
nia. Tam, gdzie czło wiek prze sta je ufać sło wu dru gie go, tam ro -



śnie po dej rze nie zbra ta ne z nie uf no ścią, któ ra kry zys eska lu je. Do
tej pod sta wy wza jem ne go nie do wie rza nia so bie spro wa dzić moż -
na wszyst kie kry zy sy go spo dar cze, ban ko we i po li tycz ne. 

Po dob nie jak pier wot ny kry zys ludz ko ści zro dził się w kli ma -
cie po sta wy pierw szej pa ry ludz kiej, tak i w kry zy sach na szych cza -
sów jest u dzie ła grzech. Nie ule ga żad nej wąt pli wo ści, że w kry -
zy sach go spo dar czych par ty cy pu ją ta kie złe du chy, jak ludz ka żą -
dza po sia da nia, chci wość i brak wszel kie go umia ru w zdo by wa niu
dóbr. Pra sta re to za błą ka nie cel nie dia gno zu je Pierw szy List do
Ty mo te usza: „A ci, któ rzy chcą się bo ga cić, wpa da ją w po ku sę
i w za sadz kę oraz w licz ne nie ro zum ne i szko dli we po żą da nia. One
to po grą ża ją lu dzi w zgu bę i za tra ce nie. Al bo wiem ko rze niem
wszel kie go zła jest chci wość pie nię dzy. Za ni mi to uga nia jąc się,
nie któ rzy za błą ka li się z da la od wia ry i sie bie sa mych prze szy li
wie lu bo le ścia mi. Ty na to miast, o czło wie cze Bo ży, ucie kaj od te -
go ro dza ju rze czy, a po dą żaj za spra wie dli wo ścią, po boż no ścią,
wia rą, mi ło ścią, wy trwa ło ścią i ła god no ścią!” (6,9.10.11).

Są to nie tyl ko jaw ne wy kro cze nia oszu stów -mi liar de rów, lecz
tak że mi lio ny ma łych i wiel kich i nie umiar ko wa nych de cy zji po -
dej mo wa nych w afe rach po je dyn czych, któ re ga zem na peł nia ją
ogrom ny ba lon, ja ki póź niej mu si pęk nąć. Za chłan ność i nie -
umiar ko wa nie spra wia ją, że czło wiek sta cza się na dno ze psu cia
i po tę pie nia. Grzesz ne za cho wa nia nie zli czo nych spe cja li stów od
mar ke tin gu sta no wią w ska li świa to wej nie bez piecz ną i miaż dżą -
cą si łę, któ ra bez wąt pie nia uczest ni czy w dzi siej szym kry zy sie. Hi -
sto ria Izra ela uwy raź nia fakt, że grzech nie po sza no wa nia Bo żych
Przy ka zań na dal bę dzie źró dłem go spo dar czych eks ce sów: 

Pią ta Księ ga Moj że sza ostrze ga: „Je śli nie usłu chasz gło su PA -
NA, Bo ga swe go, i nie wy ko nasz wszyst kich po le ceń i praw, któ -
re ja dzi siaj to bie da ję, spad ną na cie bie wszyst kie te prze kleń stwa
i do tkną cię. Prze klę ty bę dziesz w mie ście i prze klę ty na po lu.
Prze klę ty twój kosz i two ja dzie ża. Prze klę ty owoc twe go ło na, plon
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twej ro li, przy rost twe go więk sze go by dła i po miot by dła mniej -
sze go” (28,15-18). 

Wy pro wa dzić ludz kość z te go sza tań skie go krę gu mo że tyl ko
mąż mo dli twy. „Zwró ci łem więc twarz do Pa na Bo ga, od da jąc się
mo dli twie i bła ga niu w po stach, po ku cie i po pie le. I mo dli łem się
do Pa na, Bo ga mo je go, wy zna wa łem i mó wi łem: „O Pa nie, Bo że
mój, wiel ki strasz li wy, któ ry do cho wu jesz przy mie rza tym, co cie -
bie ko cha ją i prze strze ga ją Two ich przy ka zań. Zgrze szy li śmy, zbłą -
dzi li śmy, po peł ni li śmy nie pra wość i zbun to wa li śmy się, od stą pi -
li śmy od Two ich przy ka zań. Na kłoń, mój Bo że, swe go ucha i wy -
słu chaj! Otwórz swe oczy i zo bacz na sze spu sto sze nie i mia sto.
Al bo wiem za no si my swe mo dli twy do Cie bie, opie ra jąc się nie na
na szej spra wie dli wo ści, ale uf ni w Two je wiel kie mi ło sier dzie””
(Dan 9,3-5.18).

Osob ny roz dział po świę cić na le ża ło by Bo gu oso bo we mu, któ -
ry w sy tu acjach gra nicz nych, a ta ki mi są cza sy kry zy su, trosz czy
się o lo sy lu dzi. Wspo mnij my tu o jed nym tyl ko przy kła dzie. Sta -
ro te sta men to wy Hiob był nie tyl ko mę żem po boż nym (Hi 1, 8),
lecz tak że wiel kim bo ga czem. Sie dem ty się cy owiec, trzy ty sią ce
wiel błą dów, pięć set jarzm wo łów i pięć set oślic na zy wał swo ją wła -
sno ścią. Był czło wie kiem bo gat szym niż ogrom na więk szość lu -
dzi je go cza sów. (Hi 1,3). Ży cie Hio ba jest wy mow nym świa dec -
twem, że tzw. Ewan ge lia do bro by tu nie ist nie je. Chrze ści ja nie bę -
dą tak sa mo po pa da li w nę dzę, jak in ni. Hiob utra cił nie tyl ko ca ły
swój ma ją tek, lecz po nad to jesz cze dzie się cio ro swych dzie ci i swe
zdro wie, ko bie tę, cześć i po wa ża nie, wy so ki stan dard ży cia i ca -
łe do mo stwo. My te go wszyst kie go so bie by śmy nie ży czy li, po -
win ni śmy jed nak wie dzieć, iż tak że chrze ści ja nin nie dzier ży
w swym rę ku Bo żej gwa ran cji, że wszyst ko w tych rę kach utrzy -
ma. Licz ne i nie po ję te „wie ści Hio bo we” on sam od pie rał z nie -
po ję tą trzeź wo ścią, a tak że peł ną wia rą: „Dał Pan i za brał Pan.
Niech bę dzie imię Pań skie bło go sła wio ne!” (Hi 1,21). Hiob uwi -
kłał się w sieć naj cięż szych do świad czeń, po padł w głę bo kie zwąt -
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pie nie. Je go wia rą wstrzą snę ły nie sa mo wi te pró by. Z ta ki mi sta -
na mi li czyć mu si my się i my, że cza sy eg zy sten cjal ne go i go spo -
dar cze go ni żu mo gą i na nas spro wa dzić wstrzą sy, do świad cze nia
nie szczęść a na wet ostrych zma gań o wia rę.

Z te go wszyst kie go Hiob zda wał so bie spra wę i ko niec koń -
ców wy gło sił te zna mien ne sło wa: „Lecz ja wiem: Zbaw ca mój ży -
je, na zie mi wy stą pi ja ko ostat ni. Po tem me szcząt ki skó rą odzie -
je i cia łem swym Bo ga zo ba czę” (19,25.26).

A Je zus po wia da: „Prze stań się lę kać! Jam jest pierw szy i Ostat -
ni, i ży ją cy. By łem umar ły, a oto je stem ży ją cy na wie ki wie ków
i mam klu cze śmier ci, i ot chła ni” (Ap 1,17.18).

W za my ka ją cym te uwa gi ko men ta rzu mo że do po wie dzieć na -
le ży już tyl ko jed no: że za in te re so wa nie po śmiert nym pa smem na -
sze go ży cia wca le nie kon cen tru je się na wiecz no ści w sen sie nie -
skoń czo ne go trwa nia, lecz na cał ko wi cie no wej ja ko ści ży cia, któ -
re róż ni się ra dy kal nie od na szej ziem skiej eg zy sten cji
prze zna czo nej na za gła dę. Nie bo nie jest sta nem za nu dza ją cej kon -
tem pla cji, za słu żo ną sje stą, lecz jest pro ce sem dy na micz nym, nie -
roz dziel nie sprzę gnię tym z na dzie ją, ro śnię ciem, do peł nie niem
i uzdro wie niem, na dzie ją, któ ra jest szcze gól nie waż na w od nie -
sie niu do na szych do świad czeń z cię ża rem wi ny, z lo sem umar -
łych przed wcze śnie lub za mor do wa nych, także w odniesieniu do
upo śle dzo nych, cho rych lub do ży cia le d wie po czę te go. 
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BEZ AUREOLI

23. li sto pa da br. ob cho di my 40.
rocz ni cę śmier ci Zyg mun ta Se ra fi no wi -
cza, któ ry jest jed ną z klu czo wych po -
sta ci Dzie ła Mat ki Czac kiej.

Ks. Zyg munt Pod lej ski uka zu je je go
syl wet kę w do tych cza so wej kon wen cji
świę to ści „bez aureoli”, na jaką z ca łą
pew no ścią za słu gu je bo ha ter pre zen to -
wa nej bio gra fii.

Przy po mnie nie wkła du Zyg mun ta
Se ra fi no wi cza do Dzie ła La sek jest nie
tyl ko oko licz no ścio wym ge stem, ale tak że ma te ria łem do prze -
my śle nia dla wszyst kich, któ rzy wciąż po szu ku ją swo je go miej -
sca w La skach.

Przy glą da jąc się po sta ci ro dzo ne go bra ta Ja na Le cho nia mo -
ż na się od na leźć i umoc nić w swo im wy bo rze naj lep sze go dla sie -
bie śro do wi ska w dą że niu do wła snej świę to ści.

(Redakcja)

Ks. Zyg munt Pod lej ski

Zyg munt Se ra fi no wicz 
(1897–1971)

Do brze za ra bia ją cy głów ny księ go wy w za rzą dzie Dro gi Że la -
znej War szaw sko -Wie deń skiej, Wła dy sław Dio ni zy Se ra fi -

no wicz po ko chał na uczy ciel kę geo gra fii, Ma rię Nie wę głow ską do
te go stop nia, że ich mi łość za owo co wa ła szczę śli wym mał żeń -
stwem i ro dzi ną. Wła dy sław Dio ni zy uro dził się w 1860 ro ku, je -
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go żo na by ła o dzie sięć lat młod sza. Obo -
je by li spo łecz ni ka mi, ka to li ka mi z me -
try ki i go rą cy mi pa trio ta mi. Mie li trzech
sy nów. Naj star szym był Zyg munt, uro -
dzo ny w Mi la nów ku 15 ma ja 1897 ro ku,
po tem w War sza wie świa tło dzien ne uj -
rzał Le szek Jó zef, wy bit ny po eta, zna ny
póź niej pod pseu do ni mem ar ty stycz nym
Jan Le choń, a naj młod szy był Wa cław,
któ ry zo stał dzien ni ka rzem, li te ra tem
i fil mow cem. 

Gdy Ko lej War szaw sko -Wie deń ska do sta ła się w rę ce ro syj -
skie, Wła dy sław Dio ni zy zre zy gno wał z in trat nej po sa dy, że by nie
słu żyć u Mo ska li. Uwa żał, że pa trio tyzm zo bo wią zu je. Ro dzi na zu -
bo ża ła do te go stop nia, że Se ra fi no wi czo wie mu sie li się sto ło wać
w miej skiej gar kuch ni. Pa ni Ma ria, choć szlach cian ka, zno si ła nie -
wy go dy ży cia spo koj nie i god nie. Do swo ich bra ta nic na pi sa ła:
„Dzia twa na sza oto czo na do tych czas nie mal zbyt kiem, wcze śniej
ze tknie się z ży ciem tward szym, a to sta now czo „wpły nie do dat -
nio”. Dla mat ki Zyg mun ta, Lesz ka i Wa cła wa war to ści du cho we
by ły waż niej sze od kon sump cyj ne go do stat ku. Naj star szy syn, ja -
ko ośmio let ni chło pak otrzy mał od oj ca ob ra zek z na pi sem: „Zyg -
mun to wi, aby uczył się być do brym”. 

Lo sy ro dzi ny od mie ni ły się zresz tą po pierw szej woj nie świa -
to wej. Ro sja car ska osła bła, Pol ska od zy ska ła nie pod le głość, Wa -
cław Dio ni zy ob jął trwa łą po sa dę w Do mu Schro nie nia dla Star -
ców w War sza wie i otrzy mał służ bo we miesz ka nie. Ro dzi na funk -
cjo no wa ła, zda niem Lesz ka, co dzien nie po świę ca jąc się dla
in nych, ży jąc w kul cie wie dzy i naj żar liw szej po gar dy dla ma mo -
ny. Ro dzi ców łą czy ło umi ło wa nie praw dy i kom plet ny brak to le -
ran cji dla choć by naj mniej sze go kłam stwa. Re li gia jed nak nie od -
gry wa ła w do mu Se ra fi no wi czów żad nej ro li. Ro dzi ce nie prak -
ty ko wa li, co udzie li ło się tak że sy nom. By li dość ty po wym



pro duk tem ide olo gii po zy ty wi stycz nej; moc no wpły nę li na nich
Dar win, Spen cer, Świę to chow ski i Prus. 

Zyg munt roz po czął re gu lar ną edu ka cję w Szko le Re al nej im.
Sta szi ca. Po sta no wił zda wać ma tu rę pań stwo wą ja ko eks ter ni sta,
wy buch woj ny po krzy żo wał jed nak je go pla ny. Udzie lał w tym
cza sie lek cji ma te ma ty ki, że by ulżyć ro dzi nie, któ ra dzie li ła los gło -
du ją cej War sza wy. Przez pe wien czas pra co wał w pie kar ni miej -
skiej i przy no sił do do mu kil ka bo chen ków chle ba – bo tak pra -
cow ni cy pie kar ni by li wy na gra dza ni – z cze go był dum ny.

Zyg munt Se ra fi no wicz zdał ma tu rę w 1918 ro ku. Za pi sał się
na Wy dział Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go. Pra wo by ło je -
go zda niem ja sne, przej rzy ste i lo gicz ne. Być mo że fak tycz nie wte -
dy ro bi ło ono ta kie wra że nie.

Już w li sto pa dzie 1918 ro ku prze rwał stu dia, że by bro nić oj -
czy zny. Był ra czej cher la kiem, przy dzie lo no go więc do szta bu ge -
ne ral ne go. Zo stał na wet oso bi stym ad iu tan tem ge ne ra ła Jó ze fa
Do wbo ra -Mu śnic kie go w cza sie woj ny z bol sze wi ka mi w 1920 ro -
ku. Po woj nie wró cił do stu diów i ko re pe ty cji, że by móc sa mo -
dziel nie funk cjo no wać. Pra wa nie ukoń czył. Nie wie dział wte dy,
cze go wła ści wie chce. W 1927 ro ku wró cił do woj ska i urzę do wał
w Woj sko wej Kon tro li Ge ne ral nej. 

Wa cław skon tak to wał Zyg mun ta ze ska man dry ta mi, któ rzy
two rzy li ro dzaj cy ga ne rii li te rac kiej. Do gru py na le że li mię dzy in -
ny mi: Wie rzyń ski, Sło nim ski, Tu wim i młod szy brat Zyg mun ta,
Le szek, któ ry był jej współ za ło ży cie lem. Ska man dry ci spo ty ka li
się w ka wiar ni „Zie miań skiej”, gdzie dys ku to wa li, wy chwa la li ko -
goś lub po tę pia li, re cy to wa li swo je wier sze i nie wy le wa li za koł -
nierz. Zyg munt był w gru pie mi le wi dzia ny. Try skał za zwy czaj wy -
su bli mo wa nym dow ci pem, je go uwa gi na te mat po ezji i li te ra tu -
ry by ły traf ne, czę sto za ska ku ją ce. 

W 1928 ro ku Zyg munt ze rwał z woj skiem. Udzie lał ko re pe -
ty cji, po za tym spę dzał wie le cza su w lo ka lach, na rau szu, w dy -
mie pa pie ro sów i cha otycz nych dys ku sji, któ re za czę ły go nu żyć
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i nu dzić. Bra ko wa ło mu głęb sze go sen su ży cia. Miał świa do mość,
że eg zy stu je w we wnętrz nej pu st ce. Szu kał cze goś, ale nie wie dział,
cze go wła ści wie szu ka. Tak by ło do mo men tu spo tka nia z ks. Wła -
dy sła wem Kor ni ło wi czem, któ re za aran żo wa li ko le ga Zyg mun ta
z woj ska, Ra fał Mar ce li Blüth, i dru gi kon wer ty ta, ad wo kat Ta de -
usz Braun ste in. Ra fał i Ta de usz zna leź li Bo ga. Ksiądz Kor ni ło wicz
skon tak to wał Zyg mun ta Se ra fi no wi cza z mat ką Elż bie tą Czac ką.
W ten spo sób zna lazł się on w Kół ku pro wa dzo nym przez te go
dusz pa ste rza. Kół ko zaj mo wa ło się głów nie po szu ki wa niem sen -
su ży cia, czymś, nad czym Se ra fi no wicz od dłuż sze go cza su prze -
my śli wał, cze go wła ści wie cią gle po szu ki wał. Na pi sał po tem o so -
bie: „Od naj młod szych lat bar dzo pra gną łem wie rzyć, nie mia łem
tyl ko po ję cia „jak to się ro bi”. Kie dy in dziej po wie dział, że miał
no stal gię wia ry. 

Bę dąc już na eme ry tu rze, zwie rzył się jed nej z na uczy cie lek ze
swo ich kło po tów z wia rą. Mó wił: „Za wsze chcia łem wie rzyć, lecz
ja koś nie mo głem, nie by łem w sta nie. Do cho dzi łem do prze ko -
na nia, że to nie dla mnie, i że na le ży dać so bie z tym spo kój. Mia -
łem wów czas 30 lat. Py ta łem na wet me go ko le gi, Ra fa ła Blütha –
jak się to ro bi, że by wie rzyć? – Wy spo wia daj się – po ra dził mi. –
Jak moż na ob ce mu czło wie ko wi spo wia dać się ze swo ich naj in -
tym niej szych prze wi nień? – za py ta łem. A na to Blüth: – Bądź pew -
ny, że nie ma ta kie go świń stwa, ja kie go by przed to bą nie po peł -
nił któ ryś ze świę tych”. 

A jed nak wy da wa ło mi się to nie moż li we. Jak że spo wia dać się,
gdy nie wie rzę, nie po tra fię więc wzbu dzić ża lu. W no cy jed nak
zro bi łem ra chu nek su mie nia. I nic. Żad ne go ża lu za grze chy. Nic.
Bar dzo krót ko i szyb ko, nie pew nie po pro si łem wte dy Bo ga o żal.
Przy szedł ta ki, ja kie go ni gdy póź niej nie do świad czy łem. W krót -
kim cza sie zo sta łem zro bio ny na mar me la dę... Póź niej już wie dzia -
łem... Wie dzia łem, że Bóg jest. 

– To był naj więk szy w mo im ży ciu szok. Zna czy ten mo ment,
w któ rym uwie rzy łem”. 
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Spo tka nie z ks. Kor ni ło wi czem za owo co wa ło gwał tow nym na -
wró ce niem. Zyg munt opo wie dział póź niej, że po czuł się, jak by na -
gle spadł na nie go grom. „To by ło szyb kie, jak bły ska wi ca, ale ta
chwi la za de cy do wa ła o ca łym dal szym ży ciu. Wiel kie prze ży cie
we wnętrz ne. Bli ski, nie mal wy czu wal ny kon takt z Bo giem. Ja sność
i wiel kie szczę ście. Sze dłem przez łą ki, a nie bo, ob ło ki i słoń ce by -
ły świad ka mi mo jej ra do ści, że oto od na la złem cel w ży ciu. Chcia -
ło mi się krzy czeć na ca ły świat: Jest Bóg!”. 

Zyg munt Se ra fi no wicz ze rwał z do tych cza so wym ży ciem i po -
sta no wił roz po cząć pra cę w La skach, po świę cić się dzie ciom nie -
wi do mym. W przed dzień Wi gi lii Bo że go Na ro dze nia, 23 grud nia
1928 ro ku, opu ścił osta tecz nie dom ro dzin ny i stał się jed nym z naj -
bliż szych współ pra cow ni ków mat ki Czac kiej w two rze niu Dzie -
ła. Nie za ło żył ro dzi ny. Po wie dział kie dyś, że nie od czu wał ni gdy
po wo ła nia do by cia mę żem, przy tym jed nak był stwo rzo ny na oj -
ca. Dzie ci w La skach po trze bo wa ły ko cha ją ce go oj ca. Zyg munt był
czło wie kiem bar dzo uczu cio wym, co jed nak skrzęt nie pró bo wał
ukry wać. Po śmier ci ser decz ne go przy ja cie la Ta de usza Braun ste -
ina za opie ko wał się je go trze ma sy na mi. Był ich oj cem i przy ja cie -
lem. Ni gdy nie stra cił z ni mi kon tak tu. Cie szył się, gdy je go pod -
opiecz ni za kła da li ro dzi ny, cie szył się z przy bra nych wnu ków. 

By ły to cza sy pio nier skie ośrod ka w La skach. Bra ko wa ło do -
słow nie wszyst kie go, cze go czło wiek do nor mal ne go ży cia nie -
zbęd nie po trze bu je. W jed nym z li stów Se ra fi no wicz se nior na -
pi sał do bra ta w Sie ra dzu: „Ży wie nie w La skach jest bar dzo pier -
wot ne: kar to fle, ka sza, ka pu sta, klu ski i chleb. Dla bra ku
fun du szy mię sa wca le nie ja da ją. Zyg munt sy pia na wspól nej sa -
li z nie wi do my mi, wy glą da mi zer nie”. W sło wach oj ca po brzmie -
wa tro ska o sy na. Ten na to miast bał się nie ty le za ci ska nia pa sa,
ile za ła ma nia się ca łe go Dzie ła z po wo du bra ku środ ków ma te -
rial nych. Nie za ła mał się jed nak i in nych pró bo wał, czę sto wy ko -
rzy stu jąc hu mor sy tu acyj ny, pod trzy my wać na du chu. 
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Zyg munt Se ra fi no wicz mu siał sa mo dziel nie zdo by wać do -
świad cze nie i wie dzę ty flo pe da go gicz ną, czy li na te mat me to dy spe -
cy ficz ne go po stę po wa nia z dzieć mi nie wi do my mi i na ucza nia ich.
Prze jął obo wiąz ki wy cho waw cy chłop ców i na uczy cie la ma te ma -
ty ki. Był czło wie kiem dziw nym. Uko chał ma te ma ty kę, bo nie zno -
si ła kłamstw; uko chał tak że mu zy kę, po ezję i li te ra tu rę, bo był wy -
ra fi no wa nym es te tą. Je go re li gij ność by ła pro sta, wy ro zu mo wa na,
po zba wio na emo cji i tak zwa nych po ciech we wnętrz nych. Je den
je dy ny raz, gdy od wie dził sank tu arium czę sto chow skie, po czuł tak
wiel kie pra gnie nie mo dli twy, ja kie go ni gdy przed tem nie za znał.
„Trzy dni spę dzi łem w ka pli cy Mat ki Bo żej na mo dli twie, wy cho -
dząc tyl ko po to, by coś prze gryźć!” Co dzien nie brał udział we mszy
świę tej, przy stę po wał do Ko mu nii Świę tej, od ma wiał Ró ża niec i Li -
ta nię lo re tań ską po ła ci nie. Nie lu bił go to wych mo dlitw, oprócz Pod
Two ją obro nę, Du szo Chry stu so wa, uświęć mnie i jed nej z mo dlitw
na pi sa nych przez mat kę Czac ką. Za ło ży ciel ka, po tem jej pa mięć,
od gry wa ły w ży ciu Se ra fi no wi cza bar dzo waż ną ro lę. Czy tał też re -
gu lar nie Pi smo Świę te, za uro czo ny był psal ma mi. 

Zyg munt nie zno sił bi go te rii, po wierz chow nej po boż no ści, re -
li gij ne go ki czu i prze wle kłe go za wo dze nia lu do wych pie śni ko -
ściel nych. Ka za nia trak to wał scep tycz nie, czę sto so bie z nich po -
kpi wał. Ma wiał, że „ma ło kie dy ktoś się na wra ca pod wpły wem
ga da ni ny”. A już zu peł nie nie wy trzy my wał, gdy ka zno dzie ja po -
słu gi wał się tek stem pi sa nym. „Wo lę jak pro boszcz mó wi od sie -
bie. Kiep sko, bo kiep sko, ale od sie bie”. Nie zno sił ru ty ny, zwłasz -
cza u dusz pa ste rzy. 

Zyg munt Se ra fi no wicz był wiel kim czci cie lem Mat ki Je zu sa
i św. Fran cisz ka z Asy żu. Wkrót ce po swo im na wró ce niu zo stał
ter cja rzem fran cisz kań skim. Przy jął imię za kon ne brat Le on. Był
na pew no asce tą, ale umiar ko wa nym. Prze pa dał za tru skaw ka mi.
Nie mie wał żad nych mi stycz nych wi zji, po za jed nym za gad ko wym
prze ży ciem. Opo wie dział o nim przy ja cio łom. No cą, 8 ma ja 1956
ro ku, obu dził się na gle z po czu ciem gro zy. „Ciem ność. Strasz ny,
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da le ki krzyk. Nie zro zu mia łe wte dy jesz cze tło głu chej roz pa czy”.
Oka za ło się póź niej, że o tej go dzi nie je go brat, Le szek, w No wym
Jor ku rzu cił się z okna. 

Gdy w 1939 ro ku Niem cy ude rzy li na Pol skę, wy cho waw cy,
na uczy cie le i pod opiecz ni La sek roz pro szy li się, szu ka jąc ra tun -
ku. Zyg munt Se ra fi no wicz zna lazł się ze swo im od dzia łem woj -
ska w oko li cy Lwo wa. Tam od dział się roz wią zał. Do wie dziaw szy
się, że gros osób ewa ku owa nych z La sek zna la zło się w Żu ło wie,
ru szył pie szo do wsi ko ło Kra sne go sta wu, gdzie był ośro dek To -
wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi. W ośrod ku tym prze trwał
z in ny mi na uczy cie la mi, sio stra mi, dzieć mi, mło dzie żą i ks. Kor -
ni ło wi czem ca ły czas oku pa cji. Był lek to rem nie wi do mych, na -
uczy cie lem i po ma gał w ad mi ni stra cji. 

La tem 1945 ro ku w La skach trze ba by ło za czy nać wszyst ko pra -
wie od ze ra, i to w zu peł nie no wych wa run kach. Mat ka Czac ka
popro si ła Zyg mun ta Se ra fi no wi cza, że by ob jął kie row nic two
wszyst kich szkół w La skach. Zgo dził się i w opła ka nych wa run kach
pró bo wał w zruj no wa nych bu dyn kach zor ga ni zo wać re gu lar ne na -
ucza nie, in ter na ty i świe tli ce. Bra ko wa ło wszyst kie go: ła wek, krze -
seł, ły żek, ta le rzy i odzie ży. Bi blio te ka spło nę ła we wrze śniu 1939
roku. Na uczy cie lom po zo sta ły wła sna ini cja ty wa i po my sło wość. Ku -
ra to rium za czę ło ich na ci skać, że by ukoń czy li obo wiąz ko wo dwu -
let ni kurs, or ga ni zo wa ny przez Pań stwo wy In sty tut Pe da go gi ki Spe -
cjal nej. Szko ły w La skach by ły wpraw dzie szko ła mi pry wat ny mi, ale
pro gra mo wo i me to dycz nie pod le ga ły wła dzom oświa to wym. Mi -
mo pię trzą cych się kło po tów w ro ku szkol nym 1945/1946 otwo rzo -
no szko łę pod sta wo wą i gim na zjum, któ re jed nak pod na ci skiem
władz oświa to wych za mie nio no na Śred nią Szko łę Za wo do wą. Rów -
no cze śnie zor ga ni zo wa no przed szko le. Kie row ni kiem wszyst kich
pla có wek zo stał Zyg munt Se ra fi no wicz. Był ty ta nem pra cy, choć nie
lu bił pa pier ko wej ro bo ty. Po wie dział kie dyś: „Dla mnie ży cie za czy -
na się do pie ro po za pra cą, nie na wi dzę tych wszyst kich szkol nych ze -
brań, tej ga da ni ny, or ga ni zo wa nia, pla no wa nia...”. 
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Bę dąc kie row ni kiem trzech szkół, aż do 1951 ro ku nie miał
wła sne go ga bi ne tu. Pra ca jed nak wrza ła, wszyst kie pla ców ki funk -
cjo no wa ły bez za rzu tu, co kon sta to wa ły cią głe kon tro le władz pań -
stwo wych, któ re de ner wo wał re li gij ny cha rak ter wy cho wa nia
w La skach. Wła dze oświa to we szu ka ły cią gle ja kie goś ha ka na
ośro dek, że by go cał ko wi cie prze jąć i upań stwo wić. Mię dzy kie -
row ni kiem Se ra fi no wi czem a wła dza mi szkol ny mi do cho dzi ło do
na pięć i starć. Kie row nik wciąż ofiar nie, od waż nie i kon se kwent -
nie wal czył o do bro nie wi do mej mło dzie ży. Był czło wie kiem na
wskroś uczci wym, praw do mów nym, kom pe tent nym, kul tu ral nym
i ob da rzo nym spe cy ficz nym po czu ciem hu mo ru, co nie zna czy,
że wal ka z ko mu ni stycz nym re żi mem nie kosz to wa ła go wie le ner -
wów i zdro wia, któ re go – jak wia do mo – nie miał w nad mia rze.
Miał kło po ty z żo łąd kiem, ze wzro kiem i ser cem, z cze go przez
wie le lat nie zda wał so bie spra wy. 

Se ra fi no wicz od waż nie bro nił do bra nie wi do mych pod opiecz -
nych, zwłasz cza w okre sie sta li ni zmu, gdy wła dze pró bo wa ły za -
stra szać na uczy cie li, na sta wiać ich prze ciw ko so bie i za rzą do wi,
po zdej mo wać krzy że z sal szkol nych i umie ścić du ży por tret bać -
ki Sta li na na te re nie ośrod ka. Kie dyś ku ra to rium przy sła ło do La -
sek swo ją przed sta wi ciel kę, że by zor ga ni zo wa ła na te re nie za kła -
du ko ła ZMP (Związ ku Mło dzie ży Pol skiej). Spo tka ła się z wy raź -
ną od mo wą – da no jej pie nią dze na bi let po wrot ny. Se ra fi no wicz
wal czył jak lew i czę sto wra cał z War sza wy po de ner wo wa ny i wy -
koń czo ny. Wśród na uczy cie li by ło kil ku mal kon ten tów, któ rzy też
nie uła twia li mu ży cia. 

Kie row nik mu siał osta tecz nie pójść na kom pro mis z wła dza -
mi szkol ny mi. We wszyst kich szko łach wpro wa dzo no po ran ny
apel, w któ re go pro gra mie za wsze znaj do wa ły się pieśń Na przód
mło dzie ży świa ta i kil ka drę twych słów, ła go dzo nych przez Se ra -
fi no wi cza. Zgo dził się tak że na za ło że nie ko ła To wa rzy stwa Przy -
jaź ni Pol sko -Ra dziec kiej. Pro wa dził je nie wi do my na uczy ciel ję -
zy ka ro syj skie go, któ ry za nu dzał mło dzież so cja li stycz ny mi fra -
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ze sa mi. Kie row nik prze jął więc ko ło i eks plo ato wał na ze bra niach
mu zy kę i li te ra tu rę ro syj ską, któ rej był wiel kim fa nem. 

W pew nym mo men cie wła dze szkol ne pró bo wa ły usil nie
ogra ni czyć dzia łal ność La sek do zaj mo wa nia się wy łącz nie dzieć -
mi nie wi do my mi z upo śle dze niem umy sło wym. Z po le ce nia kie -
row ni ka ośrod ka dwaj nie wi do mi na uczy cie le uda li się do War -
sza wy, że by szu kać po mo cy w róż nych in sty tu cjach. Je dy nie Zwią -
zek Na uczy ciel stwa Pol skie go sta nął w obro nie za kła du, i to
sku tecz nie. Pol skie Ra dio umy ło rę ce. Me dia za wsze są po stro -
nie rzą dzą cych. „Cu ius ra dio, eius re li gio”. 

Ata ki ze stro ny ku ra to rium by ły in ten syw ne i pod stęp ne. Wi -
zy ta to rzy mie li za wszel ką ce nę zna leźć ja kieś nie pra wi dło wo ści
w pro wa dze niu za jęć, o czym zresz tą in for mo wa li Se ra fi no wi cza,
bo tra pi ły ich wy rzu ty su mie nia. Tłu ma czy li się, że mo gą stra cić
pra cę, je śli ni cze go mu nie za rzu cą. Pod wpły wem do brych słów
pa na Zyg mun ta wra ca li do War sza wy z pro to ko łem, któ ry dzia -
łał na ku ra to ra jak czer wo na płach ta na by ka. Kie dy pew ne go dnia
w ta jem ni czy spo sób za gi nął dzien nik jed ne go z na uczy cie li, kie -
row nik za ła mał się i do stał ostre go za wa łu ser ca. Prze le żał w szpi -
ta lu kil ka mie się cy. 

Po po wro cie do zdro wia Zyg munt Se ra fi no wicz zre zy gno wał
z dal szej pra cy. Za miesz kał w in fir me rii, du żo czy tał, słu chał mu -
zy ki i przyj mo wał go ści, z któ ry mi go dzi na mi dys ku to wał na te -
ma ty re li gij ne i nie tyl ko. Spo ty kał się chęt nie mło dzie żą, do któ -
rej miał ser decz ny, oj cow ski sto su nek. Try skał hu mo rem, choć
uśmie chał się smut na wo, bo nie prze pa dał za świa tem ume blo -
wa nym przez lu dzi, ko chał na to miast przy ro dę, jej nie po wta rzal -
ne pięk no i ta jem ni czość. Pan Zyg munt nie był we soł kiem, był „do
be be chów smut ny”. Ta de usz Ma zo wiec ki na pi sał, że Zyg munt Se -
ra fi no wicz był „czymś w ro dza ju la skow skie go Che ster to na i la -
skow skie go Kor cza ka za ra zem”, choć on sam mó wił o so bie, że jest
zwy kłym bel frem. 
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Był bel frem nie zwy kłym. Czło wie kiem li te ra tu ry, mu zy ki
i sztu ki. Był nie speł nio nym pi sa rzem. Ko chał po ezję swe go bra -
ta Lesz ka – Ja na Le cho nia, choć wy ra żał się o niej po wścią gli wie,
bo był czło wie kiem na der skrom nym. Je go ostat nim ży cze niem
by ło spro wa dze nie zwłok bra ta do Pol ski i po cho wa nie ich obok
gro bu ro dzi ców, co by ło też go rą cym ży cze niem Lesz ka, wy ra żo -
nym w jed nym z wier szy. 

W lu tym 1971 ro ku, po ko lej nym za wa le ser ca, ka pe lan La -
sek udzie lił pa nu Zyg mun to wi sa kra men tu na masz cze nia cho rych.
Cho ry przy jął go w zu peł nej dys kre cji, że by „sio strzycz ki nie na -
ro bi ły szu mu wo kół te go ob rzę du”. Po tem przy jął sa kra ment na -
masz cze nia jesz cze raz, w li sto pa dzie, po ko lej nym ata ku dusz ni -
cy. Do koń ca nie opusz cza ło go po czu cie hu mo ru. Do sióstr po -
wie dział: „ode mnie w chwi li ko na nia nie usły szy cie ak tów
strze li stych. Nie bę dzie cie mo gły się bu do wać ostat ni mi sło wa mi
umie ra ją ce go... I że by mi tu nie by ło żad ne go te atrum, świec, tło -
ku, gło śnych mo dlitw, li ta nii, ob ser wo wa nia przez żąd nych sen -
sa cji „re li gij nych”, jak też wy glą da umie ra ją cy... I jesz cze ktoś by
szlo chał”. 

Zyg munt Se ra fi no wicz bar dzo cier piał w ostat nich la tach ży -
cia, ale dziel nie wal czył ze sła bo ścia mi cia ła. W naj bar dziej trud -
nych mo men tach po tra fił za kpić z sie bie i swo ich do le gli wo ści. Za -
strzegł, że by po śmier ci nie po cho wa no go w ha bi cie fran cisz kań -
skim ani w san da łach, bo jak twier dził, „bo se sto py ogrom nie
nie este tycz nie wy glą da ją”. 

Od dał Bo gu du cha 23 li sto pa da 1971 ro ku. Zo stał po cho wa -
ny na cmen ta rzu za kła do wym w La skach, nie opo dal gro bu ro dzi -
ców. Otwar tą mo gi łę ota cza ła w mil cze niu rze sza nie wi do mych
wy cho wan ków. Nikt nie prze ma wiał, bo zmar ły so bie te go nie ży -
czył. Twier dził wie le ra zy, że prze mó wie nia nad gro bem są za zwy -
czaj za kła ma ne, pom pa tycz ne i tak na praw dę ni ko mu nie po -
trzebne. 
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W pierw szą rocz ni cę śmier ci Zyg mun ta Se ra fi no wi cza, pod -
czas mszy świę tej, ce le bro wa nej w la skow skiej in fir me rii, prze mó -
wił jed nak je go ser decz ny przy ja ciel, ka pe lan i ar ty sta ma larz Je -
rzy Wolff. W krót kich sło wach tak scha rak te ry zo wał zmar łe go
przy ja cie la: „Od szedł tyl ko je den czło wiek a ty le La ski stra ci ły. Bo
od szedł je den z tych, któ rzy by li współ twór ca mi po cząt ków La -
sek – czło wiek, któ ry do koń ca był wier ny swe mu po wo ła niu, do
koń ca był przed sta wi cie lem idei Mat ki Za ło ży ciel ki i czy nem ją
po twier dzał. Pan Zyg munt był nie tyl ko ro zum ny, lecz po nad to
był mą dry. To zna czy, że je go ro zu mo wi to wa rzy szy ła do broć. 

Za rów no świę ci, jak i wiel cy ar ty ści po tra fią w ja kiejś mie rze
uobec niać nam, sza rym lu dziom, blask Bo ga sa me go. Nie wiem,
czy moż na by Zyg mun ta Se ra fi no wi cza na zwać świę tym? My ślę,
że moż na. I dla te go są dzę, że do brze bę dzie, je śli w tę pierw szą
rocz ni cę śmier ci po sta no wi my so bie re ali zo wać w La skach coś
z je go ide ałów, każ dy w za się gu wła snej pra cy”. 
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Ks. An drzej San tor ski 

Z te sta men tu 
Księ dza An drze ja Woj cie cha San tor skie go

na pi sa ne go dnia 7 lip ca 2008 r.

„…Dzię ku ję Pa nu Bo gu w Trój cy
Je dy ne mu za udzie lo ne mi

do tąd 79 lat ży cia i za bli ską już rocz -
ni cę pięć dzie sią tą szó stą mo je go ka -
płań stwa. Dzię ku ję Mu za ła skę
wia ry, szcze rej mo dli twy i wy ra zi ste -
go poj mo wa nia ob ja wio nych Bo żych
Ta jem nic, któ rej do świad cza łem
przez ca łe ży cie. Je stem prze ko na ny,
że otrzy ma łem tę ła skę za po śred nic -
twem mo ich Ro dzi ców, któ rych mi -
łość, przy kład ży cia ofiar ne go i wiel -
kie, a męż ne zno szo ne cier pie nia, tak

mnie ubo ga ci ły bez żad nej mo jej za słu gi. 
Dzię ku ję za wiel ką ła skę po wo ła nia, wy mo dlo ną przez mo ją

chrzest ną Mat kę; za to, że od chwi li pod ję cia de cy zji na po cząt -
ku mo je go po by tu w Se mi na rium, przed prze szło sześć dzie się ciu
la ty, nie mia łem ni gdy żad nych wąt pli wo ści, ze zo sta łem przez Bo -
ga wpro wa dzo ny na je dy ną przez Nie go wy bra ną dro gę. 

Zda ję so bie spra wę, że te da ry Bo że za nie dby wa łem sta le i nie
współ pra co wa łem z ni mi tak jak by na le ża ło. Oso bi ste za do wo le -
nie i ra dość, ja ką da wa ła mi pra ca ka płań ska i do strze gal ne jej



owo ce, bar dziej mnie po cią ga ły do dzia ła nia, niż bez in te re sow -
na mi łość i pra gnie nie wy rze cze nia się sie bie dla Bo ga i bliź nich.
W wie lu spra wach ulega łem po ku sie ła twi zny i wy bie ra nia te go,
co przy jem niej sze, a nie te go, cze go wy ma ga ło po słu szeń stwo Bo -
gu. Pro szę Bo ga Mi ło sier ne go o wy ba cze nie mo jej sa mo wo li, mo -
je go wy god nic twa, mo jej za ro zu mia ło ści i cią głej nie wier no ści
łasce.

Prze pra szam wszyst kich, któ rym wy rzą dza łem przy kro ści,
oka zy wa łem lek ce wa że nie i zwłasz cza przez opie sza łość spra wia -
łem wie le przy krych za wo dów. Chcę ser decz nie po dzię ko wać tym
wszyst kim nie zli czo nym Przy ja cio łom, od któ rych otrzy my wa -
łem nie ustan nie po nad mia rę życz li wo ści, tro ski i po mo cy przez
ca łe ży cie.

Dzię ku ję Dro gim Sio strom Fran cisz kan kom Słu żeb ni com
Krzy ża za go ścin ne udzie le nie mi miesz ka nia i oto cze nie opie ką
na obec nym eta pie mo jej nie peł no spraw no ści…

Je że li to moż li we chcę pro sić, aby mo je cia ło po śmier ci by ło
po cho wa ne na cmen ta rzu Za kła du w La skach. Wszyst kich życz -
li wych pro szę o mo dli twę, aby Bóg oka zał Mi ło sier dzie mnie
grzesz ne mu… DEO GRA TIAS.”

Prze mó wie nie Ks. prof. Krzysz to fa Paw li ny, 
Rek to ra Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go w War sza wie

na po grze bie Księ dza In fu ła ta An drze ja San tor skie go*

Kie dy ser ce prze sta ło bić i wła ści wie już nie sły chać od Księ -
dza Pro fe so ra słów DEO GRA TIAS, to mam świa do mość, że
z wie lu serc te sło wa są wy po wia da ne. I ja chciał bym swe mu pro -
fe so ro wi po wie dzieć DEO GRA TIAS. Tak, Bo gu niech bę dą dzię -
ki za oso bę pro fe so ra, któ ry przez ca łe swo je ka płań skie ży cie od -
dy chał teo lo gią. Ni gdy się nie mę czył po słu gą wo bec swo ich stu -
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den tów. Nie mę czył się, bo mó wił o Bo gu, w któ re go wie rzył, któ -
re go bar dzo ko chał i któ re go chciał in nym po ka zać.

Był pro fe so rem Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go, Dy rek -
to rem Pry ma sow skie go In sty tu tu Ży cia We wnętrz ne go i wy kła -
dow cą Me tro po li tal ne go Se mi na rium Du chow ne go. Kie dyś przy
sto le po wie dział przy pro fe so rach: „Mo im cha ry zma tem jest na -
uczać”. Cie szył się, kie dy przez ostat nie dwa la ta był przy wo żo ny
do Se mi na rium, to, choć o ku lach wcho dził na sa lę wy kła do wą
i z wiel kim tru dem przy szło mu wy kła dać, cie szył się, że mo że wy -
kła dać – mó wić o Bo gu. 

Teo log, do gma tyk, cią gle szu ka ją cy, ja koś nie za do wo lo ny z na -
pi sa nych przez sie bie skryp tów. Po pra wiał je, udo sko na lał,
a w ostat nich la tach mó wił: 

„To jesz cze nie tak”. No to jak? „Nie wiem do koń ca” – od po -
wia dał. Dziś chy ba już wie. Wie rzy my, że już Go wi dzi, ta kim, ja -
ki jest, twa rzą w twarz. Mo że my tyl ko za py tać: Księ że pro fe so rze,
po pra wić coś?

Ksiądz pro fe sor An drzej San tor ski miesz kał w wie lu miej scach.
Ale po wie dział mi kie dyś – „je stem za mel do wa ny w Se mi na rium
na Kra kow skim Przed mie ściu – to jest mój dom”. Tak – ko chał Se -
mi na rium War szaw skie, bar dzo ko chał. Dziś oto czo ny mo dli twą
swo ich stu den tów, kle ry ków, księ ży pro fe so rów.

Chce my Cię księ że pro fe so rze za mel do wać pod in nym ad re -
sem – tam, w nie bie – w miesz ka niu nie ludz ką rę ką uczy nio nym.
Choć się od nas wy pro wa dzasz, to pa mię taj o swo ich kle ry kach,
swo ich stu den tach i o nas księ żach pro fe so rach. 

Księ że pro fe so rze za wszyst ko DEO GRA TIAS.

Sło wa Mat ki An ny Ma rii Si kor skiej wy po wie dzia ne w dniu
po grze bu Księ dza In fu ła ta An drze ja San tor skie go

W Imie niu Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic
Krzy ża i ca łej wspól no ty La skow skiej, pra gnę z ca łe go ser ca po -
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dzię ko wać śp. Księ dzu in fu ła to wi, przez wie lu z nas na zy wa ne -
go Oj cem, za świa dec two ka płań skie go ży cia za wsze od da ne go
i zwró co ne go ku Bo gu, wraż li we go na bliź nie go, zwłasz cza te go,
któ ry był w ja kieś bie dzie.

Na sze sio stry pra co wa ły z Księ dzem In fu ła tem od chwi li ob -
ję cia przez Nie go pa ra fii w Iza be li nie, to jest od 1965 ro ku do
1984r. Ko rzy sta ły śmy z wy kła dów Księ dza pro fe so ra, z po słu gi
w kon fe sjo na le, dla wie lu sióstr był du cho wym kie row ni kiem.
Ostat nie sześć lat był tu taj wśród nas w La skach. Mo dlił się za
Dzie ło, za Zgro ma dze nie. Niech Chry stus Naj wyż szy Ka płan
przyj mie Księ dza do swej wie ku istej świa tło ści i niech Pan sam bę -
dzie Je go na gro dą. DEO GRA TIAS.
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Dnia 30 wrze śnia br. w Wied niu zmarł w wie ku 97 lat nasz
wiel ki Przy ja ciel śp. Ksiądz Sta ni sław Kluz. Ka płan, pi sarz, po -
eta, dusz pa sterz w War sza wie, Wied niu i w Ja po nii.

Po woj nie wię zio ny, uwol nio ny w la tach 50-tych. Wte dy to tra -
fił do La sek. Za an ga żo wa ny w dusz pa ster stwo aka de mic kie oraz
śro do wisk in te li genc kich współ pra co wał z re dak cją „Ty go dni ka Po -
wszech ne go” i Klu bem In te li gen cji Ka to lic kiej. Za przy jaź nio ny
z Lesz kiem Ko ła kow skim, Ja nem Strze lec kim, Ta de uszem Ma zo -
wiec kim, An to nim Ma ryl skim. W ro ku 1965, kie dy był w Au strii na
za pro sze nie ów cze sne go Bi sku pa Wied nia, Kar dy na ła Fr. Ko eni ga,
ode bra no mu pasz port i nie mógł wró cić do kra ju. Z La ska mi przez
ca ły czas utrzy my wał ży wy kon takt. W sierp niu 1976 ro ku na pi sał
Li ta nię o La skach, w któ rej wy ra ził swo je uczu cia i tę sk no tę.

(Redakcja)

Ks. Sta ni sław Kluz

Li ta nia o La skach

La ski, zie mia La skow ska, miej sce mo jej tę sk no ty i mo jej uto pii,
Zie mia wier na, cier pli wa, cze ka ją ca,
Zie mia po ora na płu giem i po ci ska mi,

jak twarz mat ki jest po ora na
tro ską i po ta jem ny mi łza mi,

Zie mia ście żek wy dep ta nych sto pa mi nie wi do mych dzie ci,
Zie mia ście żek nie wi dzial nych,

Zie mia ście żek pro wa dzą cych we wszyst kie stro ny świa ta,
Dom, gdzie na wę drow ców cze ka go ści na,

na wąt pią cych po cie cha,
na zmar łych uko je nie w po szu mie la skow skie go la su,

Dom dla bez dom nych,
Ro dzi na dla wy dzie dzi czo nych, wy gna nych, oczer nia nych,

Po wrót,
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Spo wiedź,
Ubra nie,

Wo da,
Chleb,

Czu łość,
Chłód w cie niu sta rej li py,

s. Ka ta rzy na
s. Ma ria

Drew nia na ka pli ca z wy klę cza ną pod ło gą,
An tek Ma ryl ski

Wiersz Sło nim skie go „La ski”
An to ni Sło nim ski
Dzień Za dusz ny

Gwiazd ka dla nie wi do mych,
Pe le ry na Oj ca z Mio do wej,

Świę ty Fran ci szek
Ru bin ste in

Jo an na i An drzej Munk,
Ste fan i Jo an na Z.

Ja nek S.
Ta de usz i pta ki,
O. Ma ria Per rin

So eur Ma del la ine
s. Te re sa Lan dy

Te re sa Strzem bosz,
Wszy scy z oj czy zny mo jej,

Dy plo ma ci,
Mo gi ły po wstań ców,

Płacz,
Śnieg,
Wiatr,

Desz cze,
Pies na Mszy na Wnie bo wzię cie,

Ja.
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Han na Pa ster ny

Pa ni Gra ży na Jan czak – na sza Na uczy ciel ka

Wie czo rem 31 lip ca 2011 ro ku
ode szła do wiecz no ści dłu go -

let nia na uczy ciel ka La sek, pa ni Gra -
ży na Jan czak. W szko le śred niej uczy -
ła wy cho wa nia fi zycz ne go oraz przed -
mio tów zwią za nych z ma sa żem.

Za ka rę do Pa ni Gra ży ny

Gdy uczęsz cza łam do szko ły pod -
sta wo wej, pa ni Gra ży na pro wa dzi ła
w in ter na cie dziew cząt gru po wą

gim na sty kę ko rek cyj ną. Dziew czyn ki, któ re się gar bi ły lub mia -
ły pro ble my na lek cjach wf, stra szo no za ję cia mi z nią; mó wio no,
że da nam nie zły wy cisk. Nie daw no do wie dzia łam się, że trwa -
ło to przez wie le lat. Mo ja młod sza ko le żan ka,Ola Bo husz, ab sol -
went ka hi sto rii, opo wia da: „Pierw sze mo je wspo mnie nia zwią -
za ne z Jej Oso bą są dość nie ty po we, gdyż na ce cho wa ne oba wa -
mi. Tak. Choć za brzmi to dziw nie, z per spek ty wy cza su mo gę
po wie dzieć, że stra szo no nas pa nią Gra ży ną! Co cie ka we, nie ro -
bi ły te go na sze ko le żan ki, któ re mia ły z Nią za ję cia, ale nie któ -
rzy na uczy cie le i wy cho waw cy. Kie dy – mó wiąc ko lo kwial nie –
„obi ja ły śmy się” na in dy wi du al nej gim na sty ce ko rek cyj nej, sły -
sza ły śmy, że je śli nie bę dzie my su mien nie ćwi czyć, zo sta nie my
wy sła ne na gim na sty kę gru po wą do pa ni Gra ży ny i do sta nie my
po rząd nie „w kość”. Ja ko je de na sto–dwu na sto let nia dziew czyn -
ka trak to wa łam te „groź by” cał kiem se rio i per spek ty wa spo tka -
nia pa ni Jan czak na praw dę mnie prze ra ża ła”.

Han na Pa ster ny – Pa ni Gra ży na Jan czak – na sza Na uczy ciel ka 59



60 WSPOMNIENIA O ZMARŁYCH

Nie ta ki dia beł strasz ny

I sta ło się. Pew ne go dnia oznaj mio no mi, że za ka rę mu szę
cho dzić na za ję cia do pa ni Gra ży ny. Nie pa mię tam, czy ja rów -
nież się ich ba łam. My ślę, że ra czej tak, bo wf za wsze był mo ją pię -
tą Achil le so wą. W każ dym ra zie zmar twi łam się ko niecz no ścią re -
gu lar ne go uczest ni cze nia w tych ćwi cze niach. Ola wspo mi na:
„Praw do po dob nie pod wpły wem wy two rzo nej wcze śniej wi zji na -
sza Na uczy ciel ka wy da ła mi się rze czy wi ście bar dzo su ro wa i nie -
do stęp na. Sta ra łam się więc wy ko ny wać wszyst kie po le ce nia jak
naj su mien niej, aby nie zwra cać na sie bie Jej uwa gi”.

Ja co praw da po cząt ko wo bun to wa łam się prze ciw tym ćwi -
cze niom, ale ani przez mo ment nie ba łam się pro wa dzą cej. Szyb -
ko po lu bi łam te do dat ko we za ję cia, gdyż pa no wa ła na nich cie -
pła i przy ja zna at mos fe ra. Pa ni Gra ży na oka za ła się bar dzo wy -
ma ga ją cą na uczy ciel ką, ale jed no cze śnie życz li wą, otwar tą
i za wsze chęt ną do po mo cy. Nie by ła na szą wy cho waw czy nią, nie
wy sta wia ła ocen; za pew ne wła śnie dla te go chęt nie się jej zwie rza -
ły śmy i pro si ły śmy o ra dę. Dla zbun to wa nych na sto la tek, w do -
dat ku prze by wa ją cych z da la od do mu, roz mo wy z pa nią Gra ży -
ną by ły bar dzo waż ne. By ła ma mą dwóch do ra sta ją cych có rek,
o któ rych cza sem nam opo wia da ła. Nie wąt pli wie do świad cze nia
oso bi ste i za wo do we uła twi ły jej szyb kie na wią za nie do brych re -
la cji z na szą grup ką. Trak to wa ła nas po part ner sku, więc szyb ko
zdo by ła na sze za ufa nie.

Spo tka nie po la tach

Nie pa mię tam, jak dłu go trwa ła mo ja „ka ra”. Za ję cia z pa nią
Gra ży ną na pew no mia łam w kla sie pią tej. Nie spo tka ły śmy się
w szko le śred niej, po nie waż po szłam do li ceum ma so we go. 

Przez wie le lat re gu lar nie od wie dza łam mo je ko le żan ki i na -
uczy cie li, lecz pa ni Gra ży ny nie spo tka łam na la skow skich dróż -



kach. Od na la zły śmy się do pie ro la tem 2005 ro ku w Za ko pa nem,
na zor ga ni zo wa nym przez Pol ski Zwią zek Nie wi do mych mię dzy -
na ro do wym obo zie an gli stycz nym. By łam już wte dy po stu diach
i mia łam za so bą pierw sze do świad cze nia na ryn ku pra cy. Pa ni

z Krzysiem Szumlasem

61Han na Pa ster ny – Pa ni Gra ży na Jan czak – na sza Na uczy ciel ka



62 WSPOMNIENIA O ZMARŁYCH

Gra ży na by ła w obo zo wej ka drze. Jak zwy kle bar dzo su mien na
i od po wie dzial na. Świet na or ga ni za tor ka, któ rej na wet w trud nych
chwi lach nie za bra kło zdro we go roz sąd ku. Słu ży ła nam po mo cą
nie tyl ko ja ko prze wod nicz ka. Dzię ki jej cier pli wo ści i za an ga żo -
wa niu nie wi do ma Hisz pan ka na uczy ła się pra wi dło we go po słu -
gi wa nia sztuć ca mi. Wie czo ra mi na sza na uczy ciel ka chęt nie
spa ce ro wa ła i roz ma wia ła z mło dzie żą. Kil ka ra zy mia ły śmy oka -
zję po roz ma wiać w jej po ko ju sam na sam. Du żym pro ble mem
na obo zie – tak że wśród czę ści ka dry – był al ko hol. Pa ni Gra ży -
na nie zga dza ła się na to, bez owi ja nia w ba weł nę wy ra ża ła swo -
ją opi nię, co przy spo rzy ło jej wro gów. Z przy kro ścią mu szę stwier -
dzić, że jej pra ca na obo zie i wło żo ny w nią wy si łek nie zo sta ły na -
le ży cie do ce nio ne, mi mo że by ła jed ną z nie licz nych rze tel nie
wy ko nu ją cych swo je obo wiąz ki osób.

Po po wro cie po zo sta ły śmy w kon tak cie e -ma ilo wym i te le fo -
nicz nym. Co raz le piej się po zna wa ły śmy. Na sze roz mo wy za zwy -
czaj trwa ły co naj mniej pół go dzi ny. Pa mię ta ły śmy o swo ich uro -
dzi nach. Raz od wie dzi łam pa nią Gra żyn kę w jej war szaw skim
miesz ka niu. Jesz cze kil ka krot nie pró bo wa ły śmy się umó wić, ale
mo je wi zy ty w War sza wie i La skach za wsze by ły krót kie i nie uda -
ło nam się zgrać ter mi nów. Nie ste ty nie zdą ży łam zo ba czyć jej no -
we go do mu z ogro dem, z któ re go tak bar dzo się cie szy ła. Na eme -
ry tu rze na dal by ła ener gicz na i ak tyw na: zaj mo wa ła się wnu ka mi,
po ma ga ła w opie ce nad cho rą te ścio wą cór ki, or ga ni zo wa ła fi nan -
so wą po moc dla pro wa dzo ne go przez księ dza Jac ka w Nie po ło mi -
cach Do mu dla Nie wi do mych Męż czyzn, cho dzi ła na ba sen i uni -
wer sy tet trze cie go wie ku. In te re so wa ła się lo sa mi ab sol wen tów. 

Ze swo ją ostat nią kla są z tech ni kum ma sa żu dwu krot nie zor -
ga ni zo wa ła po ma tu ral ne wy jaz dy do Kry ni cy Mor skiej. Wspie -
ra ła nie tyl ko by łych wy cho wan ków La sek. Gdy po zna na na obo -
zie nie do wi dzą ca dziew czy na, miesz ka ją ca da le ko od sto li cy, tra -
fi ła do war szaw skie go szpi ta la, pa ni Gra ży na od wie dza ła ją
i re gu lar nie jej po ma ga ła.



Już w Za ko pa nem oka za ło się, że obie nie umie my przy my -
kać oczu na nie pra wi dło wo ści, nie prze strze ga nie pew nych za sad,
lek ce wa że nie obo wiąz ków, brak wza jem ne go sza no wa nia sie bie.
W trud nych spra wach nie jed no krot nie py ta łam pa nią Gra ży nę
o zda nie.

„Nie masz lek kie go ży cia z ta kim na sta wie niem na spra wy, któ -
re po win ny być upo rząd ko wa ne, a nie są. […] Ty po stę pu jesz, jak -
byś by ła mo ją có recz ką. I tak trzy maj, tyl ko po wiem Ci, że to
strasz nie czło wie ka wy czer pu je, ale bez ta kich jak Ty i ja, by ło by
znacz nie go rzej na świe cie niż jest. Ha niu, bę dę o To bie my śla ła

z Grzesiem Polkowskim
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i wspie ra ła Two je tam po czy na nia, aby by ły Two im suk ce sem. Je -
stem z Cie bie dum na, że mia łam moż li wość choć tro chę prze by -
wać przy To bie. […] Ser decz nie po zdra wiam i ca łu ję, Gra ży na”
(Ma il wy sła ny 15.02.2007, dwa ty go dnie przed mo im wy jaz dem
na czte ro mie sięcz ny Wo lon ta riat Eu ro pej ski do Bel gii.)

Od wie lu lat pa ni Gra ży na i jej mąż spę dza li wa ka cje z ho len -
der ski mi przy ja ciół mi. Za wsze bar dzo cie pło o tych lu dziach mó -
wi ła. Za cho wa łam opis ich wspól ne go wy jaz du do Fran cji, po któ -
rej po dró żo wa li śla da mi Cho pi na i van Go gha.

Oba wy

Na Wiel ka noc 2010 do sta łam od pa ni Gra ży ny dwie kart ki
z ży cze nia mi. Po cząt ko wo tro chę mnie to za nie po ko iło, ale szyb -
ko po my śla łam, że czę sto też je stem roz trze pa na i nie kie dy za po -
mi nam, czy wy sła łam już ko muś ży cze nia. Pod ko niec czerw ca do -
sta łam od niej ma il, w któ rym już wi dać by ło, że ma po waż ne kło -
po ty z pi sa niem. Nie wie le z nie go zro zu mia łam. Wte dy zda łam
so bie spra wę z te go, że mo ja na uczy ciel ka jest cho ra. Bez zwłocz -
nie do niej za dzwo ni łam. Mia ła zmie nio ny, sła by głos. Po wie dzia -
ła, że ma pro ble my z ci śnie niem i pa mię cią. Tym ra zem roz ma -
wia ły śmy krót ko. To ona za koń czy ła roz mo wę, bo by ła zmę czo -
na. Skon tak to wa łam się z mo ją ko le żan ką, któ rą pa ni Gra żyn ka
lu bi ła i ce ni ła, lecz z któ rą od kil ku lat nie mia ła kon tak tu. Po wie -
dzia łam jej o cho ro bie na szej Na uczy ciel ki i po pro si łam, by do niej
za dzwo ni ła.

Z pa nią Gra ży ną wy mie ni łam jesz cze kil ka ma ili. Jej li sty sta -
ły się znacz nie bar dziej czy tel ne, więc wy da wa ło mi się, że sy tu -
acja jest opa no wa na, a jej stan zdro wia się po pra wia. 

Obie ca łam, że za dzwo nię na prze ło mie wrze śnia i paź dzier -
ni ka, po jej po wro cie z Ho lan dii i po spo tka niu z ko le ga mi i ko -
le żan ka mi z mło do ści – wy bie ra ła się na zjazd swo jej li ce al nej kla -
sy. 
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W tym cza sie uka za ła się mo ja dru ga książ ka, or ga ni zo wa łam
kon fe ren cję, w pra cy mie li śmy za gra nicz nych go ści. Po chło nię -
ta licz ny mi obo wiąz ka mi, za po mnia łam o da nej pa ni Gra ży nie
obiet ni cy. Po tem do wie dzia łam się, że jest po waż nie cho ra. Każ -
de go dnia przy mie rza łam się do tej roz mo wy, kil ka krot nie za czy -
na łam na wet wy stu ki wać jej nu mer i każ de go dnia znaj do wa łam
mnó stwo pre tek stów, by tę roz mo wę odło żyć na póź niej; Te le fon
wie czo rem to kiep ski po mysł, bo cho ro ba to osła bie nie i zmę cze -
nie, więc mo że pa ni Gra ży na już się po ło ży ła i ją obu dzę. W week -
en dy mo gą mieć go ści, więc nie po win nam im prze szka dzać. Mo -
że mnie nie po zna, nie bę dzie my mia ły o czym roz ma wiać i dla
nas obu sy tu acja sta nie się bar dzo nie zręcz na. Po za tym, po po -
wro cie z biu ra mam jesz cze ty le pra cy, że ta roz mo wa na praw dę
mu si po cze kać do Bo że go Na ro dze nia. Wte dy, je śli na wet nie bę -
dzie się kle iła, zło żę świą tecz ne ży cze nia.

Wresz cie ze bra łam się na od wa gę, a na wy pa dek pro ble mów
z roz mo wą za no to wa łam kil ka te ma tów do po ru sze nia, i w dru -
giej po ło wie li sto pa da za dzwo ni łam. Jej głos brzmiał pew niej niż
po nad czte ry mie sią ce wcze śniej. By ła to na sza pierw sza roz mo -
wa, pod czas któ rej mo men ta mi za pa da ła ci sza. Wte dy przy da ły
się wcze śniej spi sa ne te ma ty. Mój te le fon spra wił jej wiel ką ra dość,
dzię ko wa ła mi, że o niej pa mię tam, mó wi ła, że to dla niej bar dzo
waż ne, a ja pa li łam się ze wsty du i mia łam ści śnię te gar dło. Za -
raz na stęp ne go dnia wy sła łam jej mo ją książ kę „Tan dem w szkoc -
ką krat kę”. Nie chcia łam cze kać z tym do Świąt, bo wie dzia łam,
że li czy się każ dy dzień. 

Z pa nią Gra żyn ką roz ma wia łam jesz cze dwa ra zy, po raz ostat -
ni tuż przed Bo żym Na ro dze niem. Prze czy ta ła „Tan dem…”, do -
py ta ła mnie o kil ka szcze gó łów. Jej cho ro ba po stę po wa ła w za stra -
sza ją co szyb kim tem pie. Gdy bez po śred ni kon takt stał się nie moż -
li wy, in for ma cje o jej sta nie zdro wia prze ka zy wa ła mi p. Ania
Ge dyk. Kil ka krot nie roz ma wia łam też z pa nem Zbysz kiem, mę -
żem pa ni Gra ży ny.
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Co po zo sta ło?

Ka rol Olej nik był uczniem ostat niej kla sy, któ rej wy cho waw -
czy nią by ła pa ni Gra ży na Jan czak.

„Pa nią Gra ży nę bę dę za wsze pa mię tał ja ko nie zwy kle cie płą,
ser decz ną oso bę. By ła świet nym pe da go giem. Wszyst ko, cze go się
po dej mo wa ła, ro bi ła z pa sją. Czu ło się to. Szko da, że już nie ma
jej wśród nas.”

Bar dzo się cie szę, że „za ka rę” po zna łam pa nią Gra ży nę. By -
ła sta now cza, kon se kwent na, uczci wa, mó wi ła praw dę w oczy, lecz
za ra zem nie zwy kle cie pła i tak tow na. Nie wie lu na uczy cie li aż tak
bar dzo pie lę gnu je kon tak ty z by ły mi ucznia mi i wspie ra ich na -
wet po la tach. Czę sto mia ły śmy po dob ne po glą dy na świat i pew -
nie dla te go szyb ko zna la zły śmy wspól ny ję zyk, a z cza sem się za -
przy jaź ni ły śmy.

Z róż nych po wo dów ża ło wa łam, że po je cha łam na obóz do
Za ko pa ne go, ale po po wro cie do do mu zda łam so bie spra wę, że
do brze się sta ło, bo dzię ki te mu od no wi łam, a wła ści wie na wią -
za łam no wy, po głę bio ny kon takt z pa nią Gra ży ną. W trud nych
chwi lach za wsze mo głam li czyć na jej wspar cie. Prze ko na ła mnie,
że – wbrew wszyst kie mu – cza sem trze ba iść pod prąd, na wet
w po je dyn kę i za ce nę chwi lo we go osa mot nie nia. Chcia łam ją od -
wie dzić pod czas kwiet nio we go po by tu w War sza wie. Nie uda ło
się, ale jej cho ro ba by ła dla mnie waż ną lek cją. Uświa do mi ła mi,
że nie wol no mar no wać cza su. Mi mo obaw, nie wol no od kła dać
waż nych roz mów, bo ktoś cze ka na nasz te le fon, a pust ka bar dzo
bo li.

Dwa mie sią ce po ostat niej roz mo wie z pa nią Gra ży ną spo tka -
łam się z żo ną bel gij skie go pi sa rza, któ ra ma pro ble my z pa mię -
cią. Po zna ły śmy się na mo im wo lon ta ria cie. Na uczo na nie daw -
nym do świad cze niem, nie chcia łam od kła dać te go spo tka nia do
na stęp ne go po by tu w Bel gii, lecz sa ma je za pro po no wa łam. Mi -
mo że by ły śmy umó wio ne, El za by ła bar dzo za sko czo na mo ją wi -



zy tą. Kil ka ra zy pod kre śla ła, że zro bi łam jej wspa nia łą nie spo -
dzian kę. Mo men ta mi czu łam się nie swo jo, ale znacz nie pew niej
niż pod czas li sto pa do wej roz mo wy te le fo nicz nej z mo ją na uczy -
ciel ką. 

Pa ni Gra żyn ko, dzię ku ję!
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Zo fia Krzem kow ska

Ten nie umie ra, kto ży je w pa mię ci in nych

Dnia 6 sierp nia 2011 mi nęła dzie sią -
ta rocz ni ca śmier ci dr. Mi cha ła Ka -

zio wa, ociem nia łe go, bez oby dwu rąk,
któ re go po stać i do ro bek li te rac ki chcę
przy po mnieć. Tym bar dziej, że zna łam
Go oso bi ście, wie lo krot nie spo ty ka li śmy
się w róż nych ży cio wych sy tu acjach.
Stu dio wa li śmy na Uni wer sy te cie Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu w tych sa -
mych la tach, 1958–1963, na róż nych
kie run kach – on fi lo lo gii pol skiej, ja –
hi sto rii.

Śro do wi sko po znań skich nie wi do mych stu den tów by ło wów -
czas licz ne. Mi mo róż nych kie run ków stu diów, spój ne i wza jem -
nie so bie po ma ga ją ce. Więk szość miesz ka ła w tym sa mym do mu
aka de mic kim i dla te go wię zi oraz po trze by kon tak tu by ły sil ne. 

Jed nym z nas był Mi chał Ka ziów, gar ną cy się do bra ci stu denc -
kiej. Żył w la tach 1925–2001, prze żył 76 lat, zmarł na ser ce. Prze -
żył Ha li nę Lu bicz -Kirsz ke o 10 lat. A te raz? Le żą na tym sa mym
cmen ta rzu, bli sko sie bie. Ron da ulicz ne Zie lo nej Gó ry są na zwa -
ne ich imio na mi. Czy tel ni cy star sze go po ko le nia do brze zna ją
obo je i wie dzą, że Ha li na ode gra ła czo ło wą ro lę w po wy pad ko -
wym ży ciu Mi cha ła. Wte dy, gdy jak mó wi w za cho wa nej au dy cji
ra dio wej: „Nie mia łem już żad nej na dziei. Zro bi łem, co mo głem.
Mia łem 20 lat, przez 8 lat szar pa łem się z so bą. Ukoń czy łem tyl -
ko wiej ską szko łę po wszech ną”.

W bie żą cym ro ku ob cho dzi my też dwie waż ne rocz ni ce Ha -
li ny Lu bicz – sto pią tą uro dzin i dwu dzie stą rocz ni cę śmier ci.
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Co dzien nie, mi mo po de szłych lat, gim na sty ko wa ła się. Jej cho -
ro ba za czę ła się od kil ku upad ków, zła ma nej no gi, ope ra cji –
w per spek ty wie ko rzy sta nia z wóz ka in wa lidz kie go – roz rusz ni -
ka ser ca i wy le wu, któ ry za koń czył Jej ży cie. Zmar ła pod czas świąt
Wiel ka noc nych w mar cu 1991 ro ku w szpi ta lu. W ich wspól nym
miesz ka niu przy ul. Su char skie go 12/7 w Zie lo nej Gó rze zo stał na
sto le, na pierw szym miej scu, nie do koń czo ny ma szy no pis M. Ka -
zio wa. Pi sa ła je go pra ce pod dyk tan do, by ła kry ty kiem i re cen zen -
tem, za bie ga ła o wy da nie ksią żek, któ re stwo rzył. 

Na tym sa mym sto le: książ ka z za kład ką, oku la ry, szklan ka
z nie do pi tą her ba tą. Ta ki opis za mie ści ła na ła mach „Po chod ni”
dr Mał go rza ta Czer wiń ska z Zie lo nej Gó ry, któ ra by ła bli sko zwią -
za na z Ka zio wem. Ob ję ła po nim sta no wi sko na czel ne go re dak -
to ra „Nie wi do me go Ma sa ży sty” (by ła to pra ca za wo do wa Ka zio -
wa). Pi smo zmie ni ło na zwę na „Te ra pia fi zy kal na” – obec nie się
nie uka zu je. 

Mi chał Ka ziów uro dził się we wsi Kor piec (ko ło Tar no po la).
W 1945 ro ku – gdy peł nił war tę w por cie rzecz nym we Wro cła -
wiu, bro niąc obiek tu – zo stał za ata ko wa ny przez ukry wa ją cych się
SS -ma nów. Od wy bu chu mi ny stra cił wzrok i obie rę ce. Po dłu -
gim po by cie w szpi ta lu za miesz kał z ro dzi ca mi i sio strą Ma ry sią
na wsi w Bo ga czo wie pod Zie lo ną Gó rą na zie miach od zy ska nych. 

Chcąc uzy skać po moc w usa mo dziel nie niu się, pi sał wie le li -
stów do róż nych in sty tu cji, a wła ści wie dyk to wał je oj cu. Je den
z nich tra fił do Po znań skie go Od dzia łu PZN do Ha li ny Lu bicz,
któ ra tam zaj mo wa ła się spra wa mi kul tu ral no – oświa to wy mi. Tak
za czę ła się ich współ pra ca trwa ją ca 39 lat. Włą czy ła do niej mat -
kę Ma rię i dru gie go mę ża Jó ze fa Kirsz ke. Przez 10 lat od by ła z Mi -
cha łem 1000 wy jaz dów po Pol sce.

Do naj więk szej ro li swe go ży cia prze wod nicz ki, lek tor ki, opie -
kun ki Mi cha ła przy go to wy wa ła się szcze gól nie sta ran nie, ma jąc
za wią za ne oczy i zwią za ne w ty le rę ce. Zbie ra ła do świad cze nia
w pra cy z nie wi do my mi.
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Przy jej po mo cy opa no wał czy ta nie braj lem gór na war gą. Po -
bu dzi ła w nim głód wie dzy i po trze bę kon tak tu z ludź mi. Po mo -
gła w ukoń cze niu LO im. Mar cin kow skie go w Po zna niu, zda niu
ma tu ry i stu diach wyż szych na fi lo lo gii pol skiej też w Po zna niu.
Zor ga ni zo wa ła po moc lek tor ską.

Za miesz kał u jej mat ki, Ma rii, w Po zna niu przy ul. Ge ne ra ła
So wiń skie go. To ona – w za stęp stwie Ha li ny – wy ko ny wa ła przy
nim wszel kie czyn no ści, a by ło ich wie le: przy go to wy wa ła po sił -
ki, kar mi ła go, ubie ra ła, roz bie ra ła, pra ła, sprzą ta ła. Te go wy ma -
ga ła co dzien ność.

Z za jęć szkol nych i aka de mic kich wra cał do do mu tak sów ką
z przy pad ko wym kie row cą, któ ry wyj mo wał klucz do furt ki z je -
go kie sze ni, otwie rał ją, wpro wa dzał go do do mu i sam z je go port -
fe la za bie rał na leż ność za prze jazd.

Mi chał mógł pod jąć na ukę dzię ki sty pen dium przy zna ne Mu
przez Ra dę Mi ni strów PRL i ZG PZN.

Sze rzej mo że my się z tym te ma tem za po znać z naj po pu lar niej -
szej je go książ ki au to bio gra ficz nej „Gdy mo im oczom” wy da nej
przez Spół dziel nię Wy daw ni czą „Czy tel nia” War sza wa 1985 rok
oraz z póź niej szej po zy cji: „Opo wieść o nie po wta rzal nym ży ciu
H. Lu bicz” au tor stwa jej sy na – ak to ra Te atru Łódz kie go – Hen -
ry ka Ry szar da Żół kow skie go, wy da nej przez „Po li hym nię” w Lu -
bli nie. Za chę cam do ich prze czy ta nia lub prze słu cha nia. Frag men -
ty tej pierw szej moż na zna leźć w dru giej czę ści pod ręcz ni ka do
na uki braj la Lu cy ny Kre mer.

Znam ich po znań ski dom. Go ści łam w nim raz w ty go dniu, by
po czy tać Mi cha ło wi braj low ską „Po chod nię” i od po wie dzieć pod
je go dyk tan do na braj low skie li sty, któ re otrzy mał. Oni też go ści -
li w mo im do mu w Byd gosz czy, gdy od wie dza li byd go ski ośro dek
re ha bi li ta cji, by po roz ma wiać z prze by wa ją cy mi tu słu cha cza mi
tra cą cy mi wzrok z ca łej Pol ski i za trud nio ny mi w ośrod ku pra cow -
ni ka mi pe da go gicz ny mi. Spo ty ka li śmy się też w po znań skim aka -
de mi ku, na im pre zach związ ko wych i spół dziel czych za ba wach ta -
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necz nych. Wspól nie tań czy li śmy, bo lu bił tań czyć. By ły jesz cze let -
nie obo zy dla nie wi do mych stu den tów w Łe bie, Wi śle, Po krzyw -
nej i ten ostat ni – koń czą cy mo je stu dia w Zdwo rzu na Ma zow -
szu, któ ry szcze gól nie utkwił mi w pa mię ci. Z tych po znań skich
spo tkań naj mi lej wspo mi nam nie dziel ne po po łu dnia spę dza ne
wśród nie wi do mych stu den tów u pań stwa Bie la je wów przy ka wie,
ciast kach do mo we go wy pie ku, mu zy ce wy ko ny wa nej przez Wło -
dzi mie rza Bie la je wa i cie ka wej kon wer sa cji.

Te ma tem pra cy ma gi ster skiej Ka zio wa by ła ana li za 75 wier -
szy o nie wi do mych – „Po stać nie wi do me go w oczach po etów” na -
pi sa na pod kie run kiem prof. Szwej kow skie go z Uni wer sy te tu Po -
znań skie go, wy da nej przez „Osso li neum” w 1968 ro ku. 

W 1972 ro ku obro nił pra cę dok tor ską u prof. Ziom ka, a rok
póź niej w 1973 zo sta ła wy da na też przez „Osso li neum” we Wro -
cła wiu. Jej ty tuł brzmi: „O dzie le ra dio wym. Z za gad nień ory gi -
nal ne go słu cho wi ska”. W 1980 ro ku Lu bu skie To wa rzy stwo Kul -
tu ral ne wy da ło ko lej ną książ kę dr Ka zio wa „Zie lo no gór ski Te atr
Wy obraź ni”. Na te mat twór czo ści ra dio wej wy dał 8 ese jów, 22 ar -
ty ku ły. Ro la ra dia wów czas by ła zna czą ca, bo prze cież nie by ło
jesz cze kom pu te rów i In ter ne tu. Ka ziów w peł ni do ce niał ra dio
nie tyl ko ja ko źró dło szyb kiej in for ma cji, ale też wie lu prze żyć es -
te tycz nych przez nada wa nie war to ścio wych słu cho wisk. Czę sto
był za pra sza ny na kon fe ren cje na uko we po świę co ne te ma ty ce
radio wej w ro li pre le gen ta. W la tach 1968–94 pu bli ko wał swo je
felie to ny na ła mach: „Ga ze ty Zie lo no gór skiej” a po tem „Ga ze ty
Lu bu skiej” w cy klu: „Włącz ra dio”. Pu bli ko wał też na ła mach: „Ży -
cia li te rac kie go”, „Dia lo gu”, „Ty go dni ka kul tu ral ne go”, w „Ty go dni -
ku ra dia i te le wi zji”.

Od 1974 ro ku był człon kiem Związ ku Li te ra tów Pol skich. Na -
le żał do PZN i Związ ku Ociem nia łych Żoł nie rzy.

Na ła mach „Po chod ni” i „Gło su Ko bie ty” wy po wia dał się na
te ma ty spo łecz ne. Dzia łał we wła dzach cen tral nych PZN, był prze -
wod ni czą cym Głów ne go Są du Ko le żeń skie go. 
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Wra ca li śmy z war szaw skich po sie dzeń do miej sca za miesz ka -
nia, wpraw dzie w prze ciw nych kie run kach ale po cią ga mi na są -
sied nich to rach w tym sa mym cza sie. Bę dąc już w swo im po cią -
gu po wie dział: Kto mnie dziś roz bie rze – te sło wa na dłu go
brzmia ły w mo ich uszach, bo czy moż na by ło po móc na od le -
głość? A ta ka by ła rze czy wi stość je go co dzien no ści. 

In te re so wał się spra wa mi Ośrod ka w La skach, po dzi wiał im -
po nu ją ce osią gnię cia la skow skie w wy cho wa niu i kształ ce niu mło -
dzie ży. Czę sto po ru sza li śmy ten te mat.

Po śmier ci Ha li ny Mi chał za warł zwią zek mał żeń ski z pie lę -
gniar ką Ste nią. Cie pła, ser decz na, ro zu mie ją ca je go po trze by
i ocze ki wa nia. Po zna ły śmy się w Ja chran ce pod War sza wą na
związ ko wej kon fe ren cji. Mo głam więc ich ob ser wo wać i du żo z ni -
mi roz ma wiać.

Ka ziów zo stał od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Od ro dze -
nia Pol ski, Zło tą od zna ką PZN, ty tu łem „Czło wiek Ro ku PZN”.

Na ła mach” Po chod ni” nr 8/864 – sier pień 2009 Ro mu ald Szu -
ra tak scha rak te ry zo wał Ka zio wa: pi sarz, kry tyk li te rac ki, teo re -
tyk, Ma na swym kon cie osiem ksią żek. Są to głów nie pra ce na -
uko we i zbio ry opo wia dań, np. „Zdep ta ne go pod nieść” – Lu do -
wa Spół dziel nia Wy daw ni cza, War sza wa 1988, „Z or chi deą” –
Lu bu ska Ofi cy na Wy daw ni cza, Zie lo na Gó ra 1995.

Szcze gól nie waż ne dla śro do wi ska są Za kła du Na grań i Wy -
daw nictw PZN „Dłoń na dźwię kach” (o dr Wło dzi mie rzu Do lań -
skim War sza wa 1991 i te go sa me go wy daw nic twa „A jed nak w pa -
mię ci” (o ka pi ta nie Ja nie Sil ha nie) War sza wa 1995. Szcze gól nie
pra ce bio gra ficz ne o Sil ha nie i Do lań skim wy ma ga ły od au to ra
be ne dyk tyń skiej pra cy nad ze bra niem ma te ria łów i do tar ciem do
tych, któ rzy ich zna li, pa mię ta li i mo gli by wnieść wie le uwag do
pi sa nych ksią żek.

Jesz cze tak nie daw no Ka ziów był wśród nas: cie szył się z na -
mi, pra co wał, mó wił do nas, bo: „Po lu bić lu dzi to wiel ka ra dość”!
(Bos mans). Dziś po zo sta ły nam je go książ ki. Się gnij my po nie. Są

WSPOMNIENIA O ZMARŁYCH72



do stęp ne w róż nych wer sjach, wpro wa dzą nas w świat nie wi do -
mych, któ rych zna my z au top sji. Bę dzie my więc mo gli snuć po -
rów na nia do na sze go ży cia. „Kto czy ta, ten ży je po dwój nie”.

Za cho waj my pa mięć bo „Umar łych wiecz ność do tąd trwa, do -
kąd pa mię cią im się pła ci” (Wi sła wa Szym bor ska). Za słu ży li na
to w peł ni swo ją pra cą, po sta wą ży cio wą i sto sun kiem do lu dzi.
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An drzej Bar tyń ski

Roz mo wy na glo bie – czło wie ka o so bie.
O śp. Ir ku Mo raw skim

Chcesz się do wie dzieć cze goś o Ir ku? Jak się po ja wił, skąd się
wziął, czym się zaj mo wał, czym był, kim był, ja ki był, cze go

chciał od sie bie, od in nych, od świa ta? 
Co lu bił, cze go nie lu bił, o czym ma rzył, do cze go dą żył? Co

osią gnął, czym się za chwy cał, z cze go się śmiał? Czy wie rzył w mi -
łość, przy jaźń i ludz ką uczci wość? 

Spo glą dasz na mnie cie ka wym okiem, cze ka jąc na re la cję. Czy
wi dzisz na mo jej twa rzy ten wy raz za kło po ta nia i głę bo kie go
wzru sze nia? Już wkrót ce zro zu miesz mo je wzru sze nie i je go po -
wód. Na wszyst kie py ta nia nie od po wiem. Mu siał bym na pi sać
gru bą książ kę. 

Irek to Ire ne usz Mo raw ski. Irek to Iruś. To mój brat z woj ska. 
– Ach więc by li ście ra zem w woj sku. Czy w tym sa mym od dzia -

le? A w ja kiej for ma cji i gdzie to by ło, gdzie od by wa li ście służ bę? 
– Spo tka li śmy się w „od dzia le ci cho ciem nych”, w za stę pie Mie -

czy, kryp to nim „Sze ścio punkt”. 
– To brzmi in te re su ją co. Za stęp Mie czy, ro zu miem, zna czy wa -

lecz ność, bo jo wość, ale co miał ozna czać „Sze ścio punkt”?. Czy
dla te go, że by ło was sze ściu w za stę pie? 

– Nie, nie dla te go. Nas by ło wię cej niż sze ściu, du żo wię cej. Na -
sze ko sza ry znaj do wa ły się na rzut be re tem od War sza wy, a po -
licz kiem przy tu lo ne do Pusz czy Kam pi no skiej. Miej sce in spi ru -
ją ce do roz wa żań, escha to lo gicz nych roz my ślań o po cząt ku i koń -
cu świa ta, o lo sie czło wie ka i sen sie ży cia. Tyl ko la tem strasz nie
du żo ko ma rów i do kucz li wych me szek przy po mi na ją cych, że swę -
dze nie skó ry od ich uką szeń pla su je czło wie ka wśród co dzien nych
utra pień na szej na tu ry. 
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– Je śli was by ło wię cej niż sze ściu, to z cze go wziął się „Sze -
ścio punkt”?

– Irek wziął się z No wo gród ka, a ja się wzią łem ze Lwo wa. Irek
w dzie ciń stwie, ma jąc trzy la ta, na sku tek bak te ryj ne go za pa le nia
opon mó zgo wych utra cił wzrok cał ko wi cie. Ja w chło pięc twie,
w dzie sią tym ro ku ży cia, pod czas hi tle row skiej oku pa cji Lwo wa,
utra ci łem wzrok cał ko wi cie. W ten spo sób zdo by li śmy peł ne kwa -
li fi ka cje na przy ję cie nas do ‘od dzia łu ci cho ciem nych”. Ten od dział
znaj do wał się w La skach, na li nii War sza wa–Iza be lin. By ła to zna -
na szko ła dla dzie ci nie wi do mych. Wów czas dy rek to rem tej szko -
ły był Zyg munt Se ra fi no wicz, ro dzo ny brat zna ne go pol skie go po -
ety Lesz ka Se ra fi no wi cza, pseu do nim li te rac ki Jan Le choń. 

– Już się do my ślam, sze ścio punkt jest pod sta wo wym ele men -
tem do ty ko we go pi sma dla nie wi do mych. Twór cą te go ge nial ne -
go wy na laz ku jest nie wi do my Fran cuz, Lo uis Bra il le (1809–1852),
a od dział ci cho ciem nych, to szko ła w La skach, gdzie się uczy li -
ście po ciem ku zwy cię żać nie do stęp ne ba ry ka dy i oko py świa tła,
tak sku tecz nie słu żą ce wi dzą cym lu dziom, da jąc im moc pa no -
wa nia przez ła twe osią ga nie ce lów wi dzia nej okiem dro gi. 

– Nie tyl ko dro gi. Cho dzi o sta łą moż li wość i wiel ką ła twość
zdo by wa nia wie dzy. Spo śród pię ciu zmy słów czło wie ka, wzrok da -
je nam 80 pro cent wie dzy in for ma cyj nej o świe cie. Po zo sta łe czte -
ry zmy sły: słuch, do tyk, smak i węch, to tyl ko 20 pro cent in for -
ma cji. Mi mo tej prze wa gi lu dzi wi dzą cych, my nie wi do mi ma jąc
tak nie wie le, za le d wie sześć ma łych wy pu kłych punk ci ków braj -
low skie go pi sma pod opusz ką pal ca i dwie dziur ki uszu, ru szy li -
śmy w świat przed sie bie po zdo by cie świa tła wie dzy i speł nie nie
ma rzeń. 

Irek się po ja wił w mo im ży ciu 5 grud nia 1946 ro ku. To nie on
do mnie, ale ja przy je cha łem do nie go, nic nie wie dząc o je go ist -
nie niu. 

A by ło tak. 12 ma ja 1946 ro ku z mo ją ma mą i bab cią Anie lą
opu ści li śmy Lwów, któ ry zo stał odłą czo ny od Pol ski na pod sta -
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wie ukła du Jał tań skie go, uda jąc się do Wro cła wia, na za chod nie
zie mie od zy ska ne, by spo tkać się z mo im oj cem i sio strą Ha lą, któ -
rzy po trzech la tach prze by wa nia w hi tle row skich obo zach śmier -
ci, uszli z ży ciem i już by li we Wro cła wiu. Przed ukoń cze niem ro -
ku szkol ne go opu ści łem pią tą kla sę ra dziec kiej szko ły dla nie wi -
do mych we Lwo wie, gdzie na uka od by wa ła się w ję zy kach
ro syj skim i ukra iń skim. We Wro cła wiu po psy chicz no -prak tycz -
nym upo ra niu się z osie dle niem na no wym miej scu ży cia, za pa -
dła de cy zja co do mo jej dal szej edu ka cji. Je dy nym moż li wym miej -
scem by ły La ski znaj du ją ce się pod opie ką za kon ne go zgro ma dze -
nia Sióstr Fran cisz ka nek. Mat ką te go zgro ma dze nia by ła
ociem nia ła w mło do ści hra bian ka Ró ża Czac ka. 

– Przy szedł do cie bie ko le ga – po wie dzia ła do mnie sio stra za -
kon na o imie niu Ger ma na, bę dą ca wy cho waw czy nią gru py naj -
młod szych chłop ców, gdzie udzie lo no mi chwi lo we go noc le gu.

– Je stem Irek Mo raw ski – po wie dział przy by ły ko le ga. Po cho -
dzę z No wo gród ka. Po wie dzie li nam, że przy je cha łeś ze Lwo wa,
że się na zy wasz An drzej Bar tyń ski i bę dziesz się uczył ra zem z na -
mi w pią tej kla sie. Two je i mo je na zwi sko ma trzy sy la by. Two je
i mo je na zwi sko ma li te rę „r”. To bar dzo do brze, bo oba na sze na -
zwi ska mo gą war czeć jak groź ne bry ta ny. Po da li śmy so bie rę ce,
pę ka jąc ze śmie chu. – A oba na sze na zwi ska koń czą się nar ta mi,
oba na „ski”.

Po dwu go dzin nej roz mo wie uści snę li śmy so bie rę ce. Iruś Mo -
raw ski, mój brat z woj ska po wie dział: Bo Lwów i No wo gró dek to
bar dzo pięk ny lu dek. Tak się za czę ło na sze bra ter stwo ca ło ży cio -
wej nie zwy kłej przy jaź ni. 

Uczy li śmy się gry na for te pia nie, a ja śpie wu so lo we go. By li -
śmy ak to ra mi w szkol nym te atrze stwo rzo nym i kie ro wa nym
przez na szą wspa nia łą wy cho waw czy nię Ali cję Go ścim ską. Za gra -
li śmy wie le głów nych ról pod ar ty stycz nym okiem zna ne go dra -
ma tur ga Je rze go Za wiey skie go, któ ry od wie dza jąc La ski, czę sto
się z na mi spo ty kał. Mię dzy in ny mi za gra li śmy Jac ka i Plac ka,
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w sztu ce, „O dwóch co ukra dli księ życ” Kor ne la Ma ku szyń skie -
go, w „Re wi zo rze” Go go la, w „No cy Li sto pa do wej” Wy spiań skie -
go i jesz cze w in nych sztu kach. 

By li śmy har ce rza mi, sta no wiąc za stęp mie czy pod do wódz -
twem druh ny dru ży no wej Ali cji Go ścim skiej, któ ra stwo rzy ła
w La skach dru ży nę har cer ską im. Emi lii Pla ter nu mer 150, hu fiec
Żo li borz. Ukoń czy li śmy po wszech niak w La skach z od zna cze -
niem. Szli śmy jak bu rza. Cho dzi li śmy bez la sek, choć wy szli śmy
z La sek, na znak lo ko mo cyj nej sa mo dziel no ści, co by ło oczy wi -
stym sza leń stwem, gro żą cym na sze mu zdro wiu i ży ciu. Waż niej -
sze by ło po ka zać wi dzą cym, że nie je ste śmy nie doj dy. W ten spo -
sób jeź dzi li śmy po Pol sce. 

Tak też by ło we Wro cła wiu, gdy by li śmy ucznia mi I Li ceum
Ogól no kształ cą ce go przy ul. Po nia tow skie go nr 9, a po tem, gdy
by li śmy stu den ta mi po lo ni sty ki na Wro cław skim Uni wer sy te cie,
wte dy jesz cze im. Bo le sła wa Bie ru ta. Jak ta hi sto ria na sze go ży -
cia cią gle się zmie nia. Raz na do bre raz na złe. 

A my czyn nie uczest ni czy li śmy w stu denc kim ży ciu kul tu ral -
nym Wro cła wia, udo wad nia jąc spo łe czeń stwu na sze mu, to, z cze -
go nie za wsze zda je so bie spra wę, że nie wi do mi po tra fią za sko -
czyć świat nie spo dzie wa ną swą spraw no ścią, wzbo ga ca jąc skarb -
ni cę ludz kich osią gnięć klej no ta mi swej twór czej dzia łal no ści. 

Irek Mo raw ski ten klej not miał, trzy mał w rę ka wie i ni gdy nie
wrzu cił go do skarb ni cy. Tyl ko kil ka bły śnięć te go klej no tu zo ba -
czy li czy tel ni cy. W al ma na chach wy da nych przez Osso li neum
„Doj rze wa ją ce sło wa” w 1958 ro ku i „Po mo sty. Wro cław ski al ma -
nach mło dych” w 1966 ro ku. I jesz cze gdzieś w kil ku pi smach. Od
cza su do cza su prze czy tał coś swo je go no we go mnie i swym ko -
le gom z gru py „Dla cze go nie”. Cza sem ujaw nił swą twór czość na
któ rymś ze spo tkań li te rac kich, or ga ni zo wa nych przez wro cław -
ską gru pę ar ty stycz ną „Dla cze go nie”. Zdu mie wał wy obraź nią, fi -
lo zo fią po szu ki wa cza sa me go sie bie, roz cię te go la se rem lo gi ki na
tak i na nie. Na dwie sprzecz nie ist nie ją ce po ło wy. 
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Jed na po ło wa Ir ka, ta wy ni ka ją ca z na tu ry nie wi dze nia, nie
mo gła no to wać i ni gdy nie za no to wa ła ta kich do znań, jak ko lo -
ry świa ta, je go świa tło cień i prze strzen ną per spek ty wę. Tak więc
sztu ka ma lar ska czy fo to gra ficz na to wiel ka nie wia do ma, część je -
go rze czy wi sto ści. Du ga po ło wa Ir ka, te wszyst kie nie wia do me
cho wa ła do kie sze ni swej wy obraź ni. Życz li wy mi ra mio na mi osią -
gnię tej wie dzy, mą dro ści i raj skie go hu mo ru obej mo wa ła wiel kie -
go plu szo we go mi sia non sen su, wo ła jąc: już je stem na wła ści wej
dro dze, tyl ko na ja kiej, te go jesz cze nie wiem. To był ca ły Iruś, plus
wiel ka uczci wość ła god ne go cha rak te ru i so lid ność po dej mo wa -
nych zo bo wią zań. 

Kie dyś war szaw skie pi smo „Współ cze sność” skie ro wa ło do
mnie, ja ko do mło de go wów czas pi sa rza i przy wód cy gru py „Dla -
cze go nie” py ta nie: twój ulu bio ny pi sarz i twój nie lu bia ny. Od po -
wiedź mo ja, któ rą „Współ cze sność” opu bli ko wa ła, brzmia ła na -
stę pu ją co: nie lu bia ne go pi sa rza nie mam, bo ta kie go nie czy tam,
a ulu bio nych pi sa rzy mam czte rech, są ni mi: Franz Kaf ka, Er nest
He min gway, Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski ja ko sło wo kon cer -
tu ją ce i nie zna ny jesz cze świa tu Ire ne usz Mo raw ski. 

W cyr ku na sze go świa ta los fi gle nam pła ta, a ty Iru siu też nam
fi gla spła ta łeś, nie da jąc, nie ob ja wia jąc świa tu i nam swej twór -
czo ści pi sar skiej. Jed nak to nie był twój fi giel. Mu sia łeś z cze goś
żyć, mieć na chleb i miesz ka nie i na ro dzi nę, gdyś się oże nił z pa -
nią pe da gog He le ną Wi śniow ską, uro dzo ną w Prze my ślu. Two -
ją, nie złom nie wier ną to wa rzysz ką ży cia. 

Nie ma jąc ko niecz ne go cza su i wa run ków ma te rial nych by stać
się pi sa rzem, zo sta łeś urzęd ni kiem, człon kiem kie row nic twa Dol -
no ślą skiej Spół dziel ni In wa li dów Nie wi do mych we Wro cła wiu.
By łeś jej pre ze sem i wi ce pre ze sem. I tak już przez ca łe ży cie, z wiel -
kim plu szo wym mi siem non sen su pod sto łem i szklan ką co dzien -
ne go tru du na sto le, do prze ły ka nia z uśmie chem zro zu mie nia
wszel kich nie po ro zu mień. 
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Wra ca jąc do na szych stu diów, pra ce ma gi ster skie na pi sa li śmy
w za kre sie teo rii li te ra tu ry pod kie run kiem lwo wia ni na, bar dzo
lu bia ne go, nie zwy kłe go pro fe so ra Ja na Trzy na dlow skie go. Mo ja
by ła dwu ję zycz na, pol sko -wło ska, o tłu ma cze niu na ję zyk pol ski
„Opo wia dań rzym skich” – Ra con ti ro ma ni, au tor Al ber to Mo ra -
via. Irek na pi sał pra cę o twór czo ści po etyc kiej Ju lia na Przy bo sia.
Fa chow cy oce ni li jej po ziom, ja ko po ziom pra cy dok tor skiej. 

Czu jąc głę bo ko w ser cu cie pło ro dzin ne go do mu, raz u Mo -
raw skich na Dru kar skiej, raz u Bar tyń skich na Smo lu chow skie -
go, oczy wi ście we Wro cła wiu, obej mu ję pa mię cią nasz przy ja ciel -
ski zwią zek trwa ją cy pra wie 65 lat. Ten fakt za pie ra mi dech. 

Nie tak daw no Iruś pi sał, że – Dnia 5 grud nia ro ku 2006 An -
drzej i ja, a z na mi żo ny, ob cho dzi li śmy sześć dzie się cio le cie na -
szej przy jaź ni. An drzej i ja zje dli śmy po pół pie czo nej gę si, a tru -
fle za stą pi ły po pro stu pie czar ki. Pół gę ski po par li śmy do brze
schło dzo ną „Wo dą Ży cia” z bu tel ki i wy pi li śmy za na szych na stęp -
nych du żo lat. Hej! 

Gdy mo ja żo na Krzy sia, wro cła wian ka uro dzo na na Dol nym
Ślą sku w Jar ko wi cach nad srebr nym po to kiem, bie rze do rąk mój
tom cho pi now skich po ema tów pt. „Pięt na ście dni w Dusz ni kach
a nasz dom w Po la ni cy” i czy ta mi upoj ny swym pięk nem tekst
Ir ka, któ ry swym sło wem „Po ezja – Cho pin – my i pół gę ski” unie -
śmier tel nia na szą przy jaźń, drży mo je ser ce. W tych po ema tach
opi sa łem nasz wspól ny po byt we czwór kę na cho pi now skim fe -
sti wa lu w Dusz ni kach. Był to rok 2003. I tak się spo tka li śmy w jed -
nej książ ce, by za wsze trwać, je śli bę dą sło wa. 

Oni są jak Ka stor i Pol luks – mó wi li o nich sta ro żyt ni Gre cy.
Krzy sia czy ta ła nam Pla to na.

Oni są jak Cy ryl i Me to dy – mó wi li o nich wy znaw cy pra wo -
sła wia. Krzy sia czy ta ła nam Buł ha ko wa „Mi strza i Mał go rza tę”. 

Oni są jak Le lum i Po le lum – szep tał ze sce ny te atral nej wro -
cław ski ak tor uro dzo ny w Wil nie Igor Prze grodz ki. Krzy sia czy -
ta ła nam Hra ba la. 
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Oni są jak pol scy pi lo ci, jak Żwir ko i Wi gu ra – mó wił o nich
woj sko wy pi lot puł kow nik Ma rian Niedź wiec ki uro dzo ny w War -
sza wie. Wie dzą jak trze ba wzbić się po nad chmu ry i na ki chać na
wszyst ko, co jest pod spodem. Krzy sia czy ta ła nam Hasz ka „Przy -
go dy do bre go wo ja ka Szwej ka” i „Egip cja ni na Si nu he” Mi ka Wal -
ta rie go. 

To są prze cież bra cia z woj ska. Mó wi ły o nas na sze uśmiech -
nię te żo ny Krzy sia i He len ka. 

Pra wie 65 lat wspól ne go lo tu sa mo lo tem ma rzeń. W tym ro -
ku 2011, w dniu 29 czerw ca w śro dę o go dzi nie 9.00 ra no urwa -
ło się jed no skrzy dło. Tym skrzy dłem by łeś Ty. Zo sta ło dru gie
skrzy dło. Tym skrzy dłem je stem ja, Iru siu, mój bra cie z woj ska. 

Czy po wiesz mi, jak mam te raz le cieć? 



An drzej Pet tyn 

Co jesz cze moż na zro bić dla nie wi do mych dzie ci
w La skach?

Wspo mnie nie o śp. Lu cja nie Świąt kow ski m1

W so bo tę 30 kwiet nia zmarł 
Lu cjan Świąt kow ski

Kom ba tant, Syn Puł ku, Ka wa ler Or de ru Uśmie chu, wy róż nio -
ny Me da lem To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi „Pax et
Gau dium In Cru ce” w uzna niu za sług dla Dzie ła Mat ki Czac -
kiej, ca łym ser cem od da ny po mo cy wy cho wan kom Za kła du

dla Nie wi do mych w La skach, zwłasz cza z Do mu 
św. Mak sy mi lia na.

Wy ra zy szcze re go współ czu cia Ro dzi nie i Bli skim skła da ją
Bur mistrz Mia sta Mi la nów ka Je rzy Wy soc ki

Prze wod ni czą ca Ra dy Mia sta Mi la nów ka Ma ria Sob czak

Ko ściół pa ra fial ny św. Ja dwi gi Ślą skiej w Mi la -
nów ku w dniu 5 ma ja br. wy peł nio ny po brze -

gi. Set ki miesz kań ców Mi la nów ka, przed sta wi cie -
le władz sa mo rzą do wych mia sta rad ni de le ga cja
Śro do wi ska Sy nów Puł ku, pocz ty sztan da ro we, de -
le ga cja Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla

Dzie ci Nie wi do mych w La skach, człon ko wie To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Mi la nów ka, przy ja cie le Zmar łe go z Mi la nów ka i in nych
miej sco wo ści, Te tłu my wier nych i przy ja ciół przy by ły, by po że -
gnać Lu cja na Świąt kow skie go – czło wie ka wiel kie go ser ca, ini cja -
to ra wie lo let niej po mo cy dla dzie ci nie wi do mych w La skach, któ -
ry od szedł od nas w wie ku 79 lat. 

1 Przedruk z Biuletynu Miasta Milanówka nr 3/2011.
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„... prze by wa nie wśród dzie ci to bal sam dla mo jej du szy...” 
Prze mi łe go Pa na Lu cja na czę sto spo ty ka łem, a to na mie ście,

a tu po nie dziel nej mszy św. i na sze spo tka nia spro wa dza ły się
wciąż do te go sa me go py ta nia: co jesz cze moż na zro bić dla nie -
wi do mych dzie ci w La skach? Or ga ni zo wa nie po mo cy dla nie wi -
do mych dzie ci to by ła Je go wiel ka pa sja, głów ny cel Je go ży cia po
przej ściu na eme ry tu rę, a wszyst ko za czę ło się jesz cze gdy pra co -
wał w MI FAM -ie. Miał wie le po my słów, w roz mo wach wy ra żał
po gląd, że spo łe czeń stwo w Mi la nów ku i in nych mia stach po win -
no wię cej dzia łać na rzecz dzie ci nie wi do mych, bo one po trze bu -
ją szcze gól ne go wspar cia i – w mia rę swo ich moż li wo ści – sam da -
wał przy kład, po dej mu jąc ini cja ty wy słu żą ce te mu naj waż niej sze -
mu dla nie go za da niu. Pa mię tam, jak się ucie szył, kie dy uda ło mu
się po zy skać wspar cie i po moc na rzecz nie wi do mych dzie ci z La -
sek bur mi strza Je rze go Wy soc kie go i wie le mi la now skich firm. Te
kon tak ty spo wo do wa ły nie tyl ko udział de le ga cji Mi la nów ka
w uro czy sto ściach or ga ni zo wa nych w La skach (każ do ra zo wo
z przy wie zio ny mi przez mi la no wian ko sza mi wy peł nio ny mi pre -
zen ta mi), ale i licz ne wy stę py ar ty stycz ne uta len to wa nych dzie -
ci z La sek w Mi la nów ku, w Te atrze Let nim. 

W 1987 r. za ło żył Mi la now skie Śro do wi sko Sy nów Puł ku, pra -
gnąc wspól nie z ko le ga mi kom ba tan ta mi i wie lo ma za cny mi
miesz kań ca mi Mi la nów ka wspie rać dzie ło Mat ki Czac kiej, za ło -
ży ciel ki ośrod ka dla nie wi do mych w La skach. Przez ca łe la ta przy -
no si ło to wspa nia łe wy ni ki. Pan Lu cjan zna ny był z te go, że ża -
den z mi la now skich za kła dów pra cy nic był w sta nie oprzeć się
je go ar gu men ta cji i ini cja ty wom. Pły nę ły więc do po trze bu ją cych
wspar cia dzie ci w La skach krów ki z Mi la nów ka, pącz ki z cu kier -
ni Pa cze śnych, wy ro by wę dli niar skie Ra tyń skie go, ga la ret ki, dże -
my i ke czu py Ry ba ka i wie le in nych. Z du mą opo wia dał mi, że wy -
wal czył przy po par ciu Ra dy Pra cow ni czej MI FAM -u de cy zję
o prze ka za niu w da rze 3000 igieł do za strzy ków. To też by ło po -
trzeb ne je go pod opiecz nym w La skach. 
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Przed dzie się ciu la ty, gdy prze pro wa dza łem z nim wy wiad dla
kwar tal ni ka „Mi la nó wek”, po wie dział, co od na la złem w no tat kach,
że „prze by wa nie wśród dzie ci to bal sam dla mo jej du szy”. Dzia -
łal ność na rzecz nie wi do mych w La skach i przy jaźń z chłop ca mi
z Do mu św. Mak sy mi lia na spo wo do wa ła wy stą pie nie chłop ców
do Ka pi tu ły Or de ru Uśmie chu o przy zna nie Mu te go or de ru. co
na stą pi ło w 1997 ro ku. W cza sie wspo mnia ne go wy wia du za py -
ta łem go o szcze gó ły uro czy sto ści „Or de ru Uśmie chu”, któ rej to -
wa rzy szy obo wią zek wy pi cia lamp ki so ku z cy try ny. Nie by ło żad -
nych trud no ści – od po wie dział pan Lu cjan – wy pi łem, uśmiech ną -
łem się; moż li wie naj po kor niej, o czym nie wi do me dzie ci
po in for mo wał mistrz ce re mo nii, po czym roz le gły się okla ski. Se -
kre tarz ka pi tu ły przy piął mi or der nr 515, a skarb nik ka pi tu ły pa -
so wał mnie ró żą. 

Je go bu dzą ca za ufa nie, ser decz na po sta wa i szcze ra chęć słu -
że nia dzie ciom po krzyw dzo nym przez los, otwie ra ła przed Lu cja -
nem drzwi wie lu mi la now skich in sty tu cji oraz za kła dów pra cy,
któ re prze ka zy wa ły za Je go po śred nic twem dla dzie ci w La skach
wie le cen nych i po ży tecz nych pre zen tów z oka zji Dnia Dziec ka,
Gwiazd ki, czy na wet bez oka zji. 

W roz mo wie ze mną, przed la ty, mó wił o swo jej oku pa cyj nej
prze szło ści. Wal czy łem o Pol skę. Kie dy mia łem 12 lat, zwer bo wa -
no mnie do Ba ta lio nów Chłop skich. W tak mło dym wie ku nie do
koń ca zda jąc so bie spra wy z te go, bo dla mnie li czy ła się tyl ko Pol -
ska, włą czy łem się czyn nie do wal ki z hi tle row skim oku pan tem, po -
nie waż tak mnie wy cho wa no. 

Po za koń cze niu woj ny do Sy nów Puł ku po cząt ko wo mo gli
przy łą czyć się tyl ko ci, któ rzy wal czy li czyn nie na fron cie, póź niej
przy stą pi li mło do cia ni uczest ni cy Po wsta nia War szaw skie go.
Wresz cie ku rie rzy róż nych for ma cji. W ten spo sób po wsta ło śro -
do wi sko „Sy nów Puł ku”, któ re go człon kiem był pan Lu cjan. Wszy -
scy na ra ża li śmy ży cie w wal ce z oku pan tem, wy ko nu jąc róż ne za -
da nia w for ma cjach zbroj nych – po wie dział przed dzie się ciu la ty



w na gra nym wy wia dzie pan Lu -
cjan. – Obec nie po dej mu je my ini -
cja ty wy na rzecz osób ocze ku ją -
cych po mo cy, bo te raz – w wa run -
kach po ko jo wych – aku rat ta ka jest
po trze ba. W mo im kon kret nym
przy pad ku jest to dzia łal ność na
rzecz dzie ci nie wi do mych. 

Za swo ją dzia łal ność Lu cjan Świąt kow ski otrzy mał wie le od -
zna czeń przy zna nych przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej,
m.in.: Od zna kę Sy na Puł ku, od zna kę „We te ra na walk o nie pod -
le głość”, Od zna kę Związ ku Kom ba tan tów „Za za słu gi”. Uchwa łą
Ra dy Pań stwa przy zna no mu Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski, po nad to od zna czo ny zo stał „Krzy żem Grun wal du” me -
da lem „Zwy cię stwa i wol no ści 1945 r.” oraz wie lo ma in ny mi. 

Że gna jąc Lu cja na Świąt kow skie go, wy ra żam na dzie ję, że Je -
go dzie ło znaj dzie na stęp ców, że być mo że znaj dzie ich wśród har -
ce rzy, któ rych Zmar ły szcze gól nie ce nił za war to ścio we ini cja ty -
wy. Po zo sta je wie rzyć, że znaj dą się oso by, któ re ze chcą kon ty nu -
ować dzie ło po mo cy dla dzie ci nie wi do mych w La skach
za po cząt ko wa ne przez Lu cja na Świąt kow skie go. 

Lucjan Świątkowski z żoną
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An drzej Da mian, An na Ma ria i Mał go rza ta Ewa Si kor scy 

śp. Alek san dra Ma ria Si kor ska

Na sza naj lep sza, ko cha na Ma -
ma przy szła na świat 4 kwiet -

nia 1919 r. w Na łę czo wie. Dzie ciń -
stwo spę dzi ła w oto cze niu pięk nej
przy ro dy, co od ci snę ło w Jej ser cu
trwa ły ślad. Ko cha ła kwia ty, pta ki,
psy, ko ty, wszel kie zwie rzę ta –
wie lo ma po rzu co ny mi, cho ry mi
opie ko wa ła się w póź niej szym ży -
ciu. Trosz czy ła się o każ de ży ją ce
stwo rze nie.

Przy ja cie le i bli scy mó wi li, że
ma ar ty stycz na du szę. Już ja ko

ma łe dziec ko lu bi ła ry so wać i ma lo wać, pięk nie też pi sa ła i opo -
wia da ła.

Do chwi li obec nej sio stry na szej Ma my wspo mi na ją wła sno -
ręcz nie wy ko na ne przez Nią pięk ne ozdo by cho in ko we: łań cu chy,
pa ja cy ki, ptasz ki, bomb ki, a tak że ko lo ro we ory gi nal ne pi san ki
i pięk ne imie ni no we laur ki, z któ ry mi przy jeż dża ła na świę ta do
ro dzin ne go do mu.

Tym ar ty stycz nym za mi ło wa niom po zo sta ła wier na przez ca -
łe ży cie. Mi mo licz nych obo wiąz ków, w wol nych chwi lach, czę -
sto w no cy opi sy wa ła róż ne wy da rze nia, ro bi ła szki ce.

Czę ste zmia ny miej sca po by tu, po żo ga wo jen na, wie lo krot ne
prze pro wadz ki, po chło nę ły pra wie wszyst ko. Po zo sta ło tyl ko kil -
ka dro bia zgów i okru chy wspo mnień. 

Prze cho wu je my do dzi siaj – pi sa ne no cą z 5. na 6. grud nia li -
sty od świę te go Mi ko ła ja. Przez kil ka lat ocza ro wy wa ły na sze dzie -



ciń stwo pięk nem i ogrom nym cie płem. W każ dy ko lej ny ra nek 6
grud nia oprócz pre zen tów wi tał nas ocze ki wa ny list z Nie ba. 

Te nie zwy kłe li sty za chwy ca ły i prze no si ły w świat praw dzi -
wej Mi ło ści. Oto frag ment li stu, któ ry cze kał na nas w gru dnio -
wą noc 1957 ro ku:

Noc otuliła Ziemię i śpią cichutko grzeczne dzieci
Siwy Staruszek w saniach drzemie, gwiazdka mu drogę znacząc

świeci.
Po srebrnej, księżycowej drodze Święty Mikołaj z Nieba spieszy

I chociaż stary, strudzon srodze, na myśl o dzieciach już się
cieszy.

W złocistej księdze ma spisane
Kto grzeczny był, kto słuchał mamę, kto tatusiowi nie

dokuczył…
Kto w złotej księdze zapisany temu Staruszek coś przynosi,
W dziecięce prośby zasłuchany, spełnia, gdy dziecko bardzo

prosi…

Wzru sza ją ce, ser decz ne sło wa przy wo łu ją wspo mnie nia nie -
za po mnia nych, wspól nie spę dzo nych chwil.

Bar dzo wcze śnie utra ci ła ko cha ną ma mę, szko ły koń czy ła po -
za ro dzin nym gniaz dem. Ma rze nia o stu diach pla stycz nych prze -
rwał wy buch woj ny. 

W War sza wie ja ko mło da oso ba pod ję ła spo łecz nie opie kę nad
ran ny mi i cho ry mi żoł nie rza mi, po cząt ko wo w Szpi ta lu Mal tań -
skim, po tem w Szpi ta lu Ujaz dow skim, za an ga żo wa ła się tak że
w dzia łal ność kon spi ra cyj ną, ja ko łącz nicz ka Od dzia łu Ba ta lio -
nu Sa pe rów Pra skich AK „Chwac ki”, ps. „Oleń ka”. W tym cza sie
po ślu bi ła daw ne go ko le gę, Da mia na Si kor skie go, dzia ła ją ce go tak -
że w pod ziem nych na ro do wych struk tu rach woj sko wych. 

Po woj nie za ję ła się wy cho wy wa niem trój ki dzie ci, co osta tecz -
nie prze kre śli ło Jej wcze śniej sze pla ny edu ka cyj ne. Re zy gnu jąc
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z re ali za cji wła snych ma rzeń za an ga żo wa ła się ca łym ser cem
w edu ka cję swo ich dzie ci.

Los nie szczę dził Jej cho rób, do le gli wo ści, zmar twień, róż no -
ra kich kło po tów i cier pień. Mi mo to nie pod da wa ła się zwąt pie -
niu, nie upa da ła na du chu; lu bi ła po dró żo wać, zwie dzać, po zna -
wać no wych lu dzi, roz ma wiać. Te ma rze nia mo gła jed nak re ali -
zo wać do pie ro w póź niej szym ży ciu. 

Chęć nie sie nia po mo cy po trze bu ją cym to wa rzy szy ła Jej ca łe
ży cie; na wet w trud nych, cięż kich cza sach sta ra ła się w mia rę fi -
nan so wych moż li wo ści wspo ma gać tych, któ rym po moc by ła po -
trzeb na. Ser ce cią gnę ło Ją za wsze do La sek. Sa ma by ła krót ko wi -
dzem i wie dzia ła jak trud no wy ko nać na wet pro ste czyn no ści oso -
bom sła bo wi dzą cym to też w mia rę moż li wo ści dba ła
o do ko ny wa nie wpłat na rzecz dzie ci nie wi do mych. Z wiel kim
prze ję ciem od czy ty wa ła re la cje o dzie łach La sek, ja kie prze ka zy -
wa ła Jej w li stach p. Elż bie ta Mo raw ska – Sa wa, któ rą po zna ła pod -
czas od wie dzin w La skach, gdzie czu ła się nad zwy czaj do brze.
Pięk no oto cze nia, spo kój, ca ła at mos fe ra te go nie zwy kłe go miej -
sca przy no si ły Jej uko je nie ofia ro wu jąc chwi le, gdy za po mi na ła
o bó lu i wła snych do le gli wo ściach.

Po zo sta wi ła cen ne dla nas, wła sno ręcz nie wy ko na ne przed -
mio ty: pła sko rzeź bę, róż ne ar ty stycz ne wy ro by, akwa rel ki, ry sun -
ki. Ostat nie – ry so wa ne drżą cą rę ką na kil ka go dzin przed śmier -
cią nio są śla dy ogrom ne go cier pie nia. 

By ła oso bą wiel kiej pra wo ści i nie za leż no ści, wspa nia łą, czu -
łą, wy ro zu mia łą ma mą. W ostat nich la tach zma ga ła się z cięż ką
cho ro bą, któ ra przy nio sła Jej wie le cier pień, co zno si ła męż nie do
koń ca, umac nia na w każ dy pierw szy pią tek mie sią ca sa kra men -
tem Ko mu nii Świę tej.

Ode szła, oto czo na mo dli twą, 11 lip ca.
Po że gna li śmy Ją 14 lip ca na Po wąz kach – Mszę świę tą ce le -

bro wał Jej du cho wy opie kun ks. Jan Wró bel, któ ry po wzru sza -
ją cych sło wach po że gna nia od czy tał pięk ny tekst przy go to wa ny
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przez wie lo let nie go przy ja cie la do mu ks. pra ła ta Wie sła wa Nie -
wę głow skie go:

„Sto imy w ob li czu śmier ci. W tak trud nej i po waż nej chwi li
Ko ściół przy no si wia do mość o zmar twych wsta niu Je zu sa. Chry -
stus, któ ry do świad czył cier pie nia, śmier ci i nie ba, po wia da, że
śmierć nie jest ostat nią de cy zją Bo ga wo bec czło wie ka. Zmar ły
czło wiek ma przed so bą przy szłość. Bo wiem je go ży cie zmie nia
się, ale się nie koń czy. I gdy roz pa da się dom na szej do cze snej piel -
grzym ki, cia ło, czło wiek znaj du je no wy kształt i no we miesz ka nie.
Miesz ka nie u Bo ga. 

Dzi siej sza ża łob na ce re mo nia od sła nia po trze bę Bo ga. Uka -
zu je, że na sze mu ży ciu po trzeb na jest tak że wiecz ność, du cho -
wość. Czło wiek jest isto tą prze mi ja ją cą. Dni na sze po li czo ne, są
jak tra wa, kwit nie on jak kwiat na łą ce. Wy star czy, że wiatr go mu -
śnie, już zni ka. Ko ściół gło si, że Bóg Chry stus przy szedł na świat,
aby nas prze ko nać, iż Bóg nie po go dził się ze śmier cią czło wie -
ka. Zda nie, któ re wy po wie my nad trum ną sy piąc grud kę zie mi,
pro chem je steś i w proch się ob ró cisz – nie jest wy po wia da ne ku
wzbu dza niu lę ku, ale ku na dziei, iż Bóg z pro chu uczy ni nas raz
jesz cze. Chry stus Pan prze szedł przez ludz ką śmierć. Uka zał, że
po tam tej stro nie jest świat mi ło ści. Ostat nie sło wo Bo ga w spra -
wie ludz kie go lo su – to nie śmierć, lecz Ży cie; nie roz pacz, lecz na -
dzie ja. I do tej na dziei Ko ściół wzy wa nas. 

A Bóg nam już jest po trzeb ny, te raz. Trze ba nam pa mię tać to,
co wy po wie dział Je zus – kto przy zna się do mnie przed ludź mi, do
te go i ja przy znam się przed Oj cem mo im, a kto za prze się Mnie
przed ludź mi, te go i ja za prę się przed Oj cem Mo im, któ ry jest w nie -
bie. Alek san dra Ma ria w ca łym swym ży ciu ufa ła Bo gu. Dzi siaj
mo że ze spo ko jem wyjść Mu na spo tka nie. I mi mo, że dni jej za -
mknię te, ona na dal ży je. Niech Pan ogar nie ją Swą mi ło ścią”.
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s. Fau sty na Szulc

śp. Ma ciej Dą brow ski

Był uczniem na sze go Ośrod ka w la tach
2002–2005. Uczniem nie ty po wym, któ ry

w szko le był za le d wie kil ka ra zy. Cho ro ba nie
po zwa la ła mu na co dzien ne po by ty w szko le, ale
je go za pał do po zna wa nia świa ta, do na uki,
spra wił, że miał za ję cia w do mu w War sza wie,
gdzie miesz kał oto czo ny ser decz ną tro ską i mi -

ło ścią swo jej ro dzi ny.
Gro no na uczy cie li z „Ja bło nek” po spie szy ło z po mo cą, by to -

wa rzy szyć Mać ko wi w tym je go otwar ciu na no we, nie zna ne
i wspie rać je go wiel kie pra gnie nie ucze nia się i po zna wa nia świa -
ta.

Choć re ali zo wał in dy wi du al ny pro gram, zdo by wał na gro dy
w kon kur sach ogól no pol skich. W ro ku szkol nym 2002/2003 brał
udział w kon kur sie „Eu ro pa mo ich ma rzeń”, gdzie wśród ośmiu
ty się cy prac na de sła nych na kon kurs je go pra ca – za pro jek to wa -
ny zna czek pocz to wy – zo sta ła na gro dzo na. (La ski nr 3 /2003).

Za dzi wia ją ca by ła też doj rza łość te go mło de go czło wie ka. Nie
uskar żał się na swo ją trud ną sy tu ację zdro wot ną, nie na rze kał, ale
za wsze z uśmie chem po dej mo wał swo je ży cio we za da nia,
a szcze gól nie to naj waż niej sze: ŻY CIE.
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Elż bie ta Bia ła szek

Wspo mnie nie o Mał go si Za wir skiej -Ja ło wiec kiej

Trzy dzie ste go czerw ca 2011ro ku
ode szła do Pa na mo ja sio stra,

Mał go sia. Prze ży ły śmy ra zem jej 57
lat. Nie ła two po go dzić się z ta kim fak -
tem tym bar dziej, że wię cej ro dzeń -
stwa nie mia ły śmy.

Na sza Ma ma po wie dzia ła mi kie -
dyś: „Po patrz ja kie to szczę ście, że Go -
sia jest w na szej ro dzi nie, bo gdy by
uro dzi ła się w ja kiejś Afry ce, to co to
by by ło?” Ro dzi ce i ja uczy li śmy ją
zda wa ło by się wszyst kie go cze go zo ba -

czyć nie mo gła, ze sta wień ko lo rów, wiel ko ści zwie rząt, barw kwia -
tów wy so ko ści drzew. A te raz gdy jej za bra kło wy da je się, że to ona
by ła na szą na uczy ciel ką.

Mał go sia by ła dziec kiem z ab so lut nym słu chem mu zycz nym.,
pięk nie śpie wa ła, pa mię tam jej nad zwy czaj ne wy ci nan ki. By ła
uczen ni cą Szko ły Mu zycz nej w Kra ko wie i wy cho wan ką La sek.
Zda ła ma tu rę w szko le dla wi dzą cych, po tem uczy ła się ma sa żu
a da lej waż ne by ły tyl ko dzie ci.

Bra ła udział w warsz ta tach ce ra micz nych. Od kry ła rzeź bę.
W kwar tal ni ku „Dło nie i Sło wo” w nu me rze 2 z 2002 ro ku w wy -
wia dzie z Prze mkiem mó wi ła: „Pod czas pra cy w gli nie czu ję się
jak bym by ła gdzieś wy so ko... To jak by by ła mo ja ma ła mo dli twa
do Bo ga. Jest Mu zresz tą za co dzię ko wać. Kie dy przed na szą roz -
mo wą roz my śla łam o swo im ży ciu od kry łam, że w wie lu mo men -
tach, w któ rych czu łam się nie co opusz czo na On na praw dę był
przy mnie. Wspo ma gał mnie życz li wy mi ludź mi i róż ny mi wy -
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da rze nia mi. Do ty czy to tak że rzeź -
bie nia. Pa rę lat te mu prze ży wa łam
bo wiem trud ny okres pro ble mów
ro dzin nych.. Do dat ko wo wca le
nie gra łam na for te pia nie. I wła -
śnie wte dy, ni by przez przy pa dek
po ja wi ły się za ję cia ce ra micz ne.
(...) My śla łam, że by zro bić rzeź bę
i na pi sać do niej opo wia da nie. By -
ła by to opo wieść o DRZE WIE RA -
DO ŚCI prze nie sio nym z LA SU
SZCZĘ ŚCIA. Rzeź ba mia ła być
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wiel kim drze wem, na któ re go ga łę ziach ba wią się dzie ci, ska czą
zwie rzę ta, pa nu je ra dość ogar nia ją ca wszyst kie stwo rze nia. Ska -
la te go po my słu prze ra sta chy ba jed nak moż li wo ści i mo je i sa -
me go ma te ria łu.”

Sio stra po wie dzia ła mi o tym swo im po my śle py ta jąc czy to
nie jest zbyt ba nal ne i na iw ne. Dys ku to wa ły śmy o tym. Rzeź by nie
zro bi ła ale uczy ni ła to ina czej. To drze wo to jej dzie ci, ro dzi na,
przy ja cie le, Alu sia, Syl wia, Prze mek, Da niel, Ire na, Gra żyn ka, cie -
płe wspo mnie nia o sio strach i ko le gach z La sek i wszyst kich, któ -
rych sku pia ła wo kół sie bie. I tak to dzie ło po wsta ło. I jesz cze
o dzie ciach. Ma ich tro je Bart ka, Ba się i Mać ka ale po ko cha li ją
tak że Pa try cja, Kac per i Mar ta. Co spra wi ło, że wszy scy oni szcze -
gól nie w ostat nich la tach, mie sią cach i dniach oka za li Jej ty le tro -
ski, czu ło ści i de li kat no ści nie opusz cza jąc Ma my na wet na chwi -
lę? Wszy scy sze ścio ro na tu ral nie od wza jem ni li jej mi łość, któ rej
ich uczy ła, bo Mał go sia nie ży ła dla cia ła tyl ko dla du szy. Te raz
jest wol na i wie rzę w to głę bo ko – szczę śli wa.

Po że gna li śmy mo ją sio strę w Iza be li nie 5 lip ca 2011 ro ku, pięk -
ną, uro czy stą mszą od pra wio ną przez Pro bosz cza pa ra fii św. Fran -
cisz ka ks. kan. Hen ry ka Mi cha la ka, ka za niem, któ re by ło peł ne na -
dziei w Bo żą opie kę i Je go nie zmie rzo ną mi łość.



By ła ob da rzo na ta len tem tech nicz nym i wro dzo nym wy czu -
ciem praw dzi we go pięk na. Stąd umia ła współ pra co wać

z pra cow ni ka mi wszel kich za wo dów: sto la rza mi, elek try ka mi, hy -
drau li ka mi, ka mie nia rza mi.

Bar dzo szyb ko poj mo wa ła i uczy ła się wy ko ny wa nia róż nych
na praw i usu wa nia drob niej szych awa rii, za rów no w do mu, jak
i w ko ście le.

Od po cząt ku po by tu w Klasz to rze Mat ki Bo skiej Po cie sze nia
w War sza wie po ma ga ła s.Al mie w two rze niu „żłób ków” w okre -

�Dnia 20 października 2011 roku
odeszła do Pana nasza Siostra

ŚP. S. MARIA WANDA
od Ran Pana Jezusa
Leokadia Warsewicz

przeżywszy lat 73, powołania 48, profesji 45.

Msza św. pogrzebowa odbyła się
25 października (wtorek) o godz. 14.00

w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.

PANIE PRZYJMIJ JĄ DO SWOJEJ ŚWIATŁOŚCI
„Siostry…przez całe życie oddają cześć Bogu, aby Go kochać

i wielbić kiedyś w niewypowiedzianym szczęściu.”

M. Elżbieta Czacka 

s. Alma Skrzydlewska, s. Goretti Podoska 

Siostra Maria Wanda – Kustosz Świętomarciński
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sie Bo że go Na ro dze nia, a w Wiel kim Ty go dniu tzw. Ciem nic
i Gro bów Pań skich.

By ła to po moc praw dzi wie twór cza, z ła two ścią wza jem ne go
po ro zu mie nia.

Bli ska współ pra ca prze ro dzi ła się w wier ną przy jaźń.
Sio stra Ma ria Wan da pie czo ło wi cie dba ła o wszyst kie wy ko -

na ne przez s.Al mę pra ce okre so wych de ko ra cji i sta ran nie je prze -
cho wy wa ła.

Po wy jeź dzie s.Al my z War sza wy, umia ła sa ma, czę sto w po -
ro zu mie niu z s.Al mą na od le głość, z po szcze gól nych ele men tów
z po mo cą sióstr mon to wać od po wied nie de ko ra cje, a nie raz do
wy ko na nia cięż szych prac za pra sza ła zna jo mych męż czyzn, któ -
ry mi umia ła po kie ro wać.
Sio stra Ma ria Wan da ko cha ła przy ro dę. Z wiel kim za an ga żo wa -
nie i za mi ło wa niem pra co wa ła w ogro dzie klasz tor nym. W tej pra -
cy rów nież wy ka zy wał umie jęt no ści i ta lent twór czy.

Ufa my, że Pan Je zus, któ re mu sta ra ła się wier nie słu żyć, wpro -
wa dził Ją, przez krzyż cier pie nia, do pięk na i ra do ści Nie ba.

War sza wa, 23 X 2011
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In au gu ra cja Wiel kie go Ju bi le uszu 

Spra woz da nie z dzia łal no ści To wa rzy stwa Opie ki 
nad Ociem nia ły mi za 2010 rok

(wer sja skró co na)

Wstęp

Za nim przy stą pi my do pre zen ta cji dzia łal no ści za ubie gły rok,
kil ka słów zwią za nych z re ali za cją wnio sków, sfor mu ło wa nych

pod czas ostat nie go Wal ne go Ze bra nia. Po mi nie my oczy wi ście te
pro po zy cje, któ re zo sta ły już wów czas roz pa trzo ne i wy ja śnio ne
– bądź przez pa na pre ze sa Wła dy sła wa Go łą ba, bądź przez in ne
kom pe tent ne oso by.

Nie ste ty wciąż jesz cze ocze ku je my – mi mo za pew nień wój ta
gmi ny Iza be lin – na wy ko na nie chod ni ka od pół noc nej bra my za -
kła du do ko ścio ła pa ra fial ne go, co znacz nie po pra wi ło by po ziom
bez pie czeń stwa dla osób, po ru sza ją cych się tym od cin kiem dro -
gi.

Rów nież wciąż nam da le ko do pre zen to wa nia w In ter ne cie
waż nych dla na sze go śro do wi ska ksią żek i wy daw nictw, co uła -
twi ło by ko rzy sta nie z nich oso bom nie wi do mym. Są już jed nak
po dej mo wa ne kro ki, któ re cho ciaż w czę ści za ra dzą te mu spo łecz -
ne mu za po trze bo wa niu.

Zgło szo no też pro po zy cje zmian w sta tu cie To wa rzy stwa, do -
ty czą ce pro ce du ry przyj mo wa nia no wych człon ków i uza sad nio -
ne go wy klu cza nia nie któ rych osób. Ma my to na uwa dze i z pew -
no ścią po wró ci my do te go te ma tu przy oka zji tak że in nych ko -
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niecz nych uzu peł nień do sta tu tu, ale trud no, aby śmy każ de go ro -
ku nasz sta tut zmie nia li, co wią że się z róż ny mi do dat ko wy mi
trud no ścia mi.

Wnio sek o po śmiert ne od zna cze nie prof. Stan ley’a Su ter ko zo -
stał uwzględ nio ny i uchwa łą Za rzą du z dnia 8 grud nia 2010 ro -
ku po sta no wio no uho no ro wać wkład pa na Pro fe so ra w szko le -
nie na sze go per so ne lu – jak rów nież in nych osób z ośrod ków dla
nie wi do mych w Pol sce – w za kre sie orien ta cji prze strzen nej. Przy -
zna no Pa nu Pro fe so ro wi me dal „Pax et Gau dium in Cru ce”, któ -
ry uro czy ście prze ka za no na rę ce Je go żo ny w dniu 14 ma ja br.
pod czas uro czy sto ści zwią za nych ze świę tem na sze go Ośrod ka
oraz za koń cze niem ob cho dów Ro ku Ju bi le uszo we go.

Wciąż ma my po czu cie nie speł nie nia pro po zy cji pa na Wa cła -
wa Czy życ kie go od no śnie szko le nia w za kre sie na uki tań ca to wa -
rzy skie go dla na szych wy cho wan ków., opar tą na braj low skim „sze -
ścio punk cie”. Czę ścio wym na szym uspra wie dli wie niem mo że być
fakt, że w cią gu mi nio we go ro ku ele men ty te po ja wi ły się pod czas
do dat ko wych za jęć ryt micz no -mu zycz nych. Tak czy owak nie sko -
rzy sta li śmy z tam tej go to wo ści po mo cy. Ma my jed nak wciąż na -
dzie ję, że mi mo wszyst ko go to wość ta z oby dwu stron nie wy ga -
sła i w no wym ro ku szkol nym uda nam się za in te re so wać za rów -
no mło dzież jak i na uczy cie li do tej nie wąt pli wie cie ka wej
pro po zy cji pa na Wa cła wa Czy życ kie go.

* * *
Rok 2010 dla hi sto rii na sze go kra ju to rok szcze gól ny. Na zna -

czo ny tra ge dią smo leń ską i gi gan tycz ny mi po wo dzia mi, po zba -
wia ją cy mi wie lu na szych oby wa te li da chu nad gło wą i pod sta wo -
wych środ ków do ży cia.

Tak jak by nie szczęść by ło ma ło, do szedł do te go o wie le bar -
dziej nisz czą cy po dział spo łe czeń stwa, któ ry z pew no ścią bę dzie
wy ma gał wie lu lat pra cy, aby od bu do wać na ru szo ne fun da men -
ty wię zi mię dzy ludz kich – tak że we wspól no tach lu dzi, uwa ża ją -
cych się za wie rzą cych.
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La ski nie są sa mot ną wy spą. Rów nież i tu taj cze ka nas wie le
we wnętrz ne go wy sił ku, aby w spo sób doj rza ły i zgod ny z Ewan -
ge lią oce niać i re ali zo wać za da nia, któ re wy zna cza nam cha rak -
ter na sze go spe cy ficz ne go po wo ła nia.

Szan są na ów wy si łek od pod staw by ły ob cho dy ju bi le uszu stu -
le cia ist nie nia na sze go To wa rzy stwa. By uspraw nić dzia ła nia
w tym kie run ku Za rząd po wo łał spe cjal ną Ko mi sję do ko or dy -
no wa nia te go wy jąt ko we go wy da rze nia.

Uwer tu rą do da ty in au gu ru ją cej na sze ob cho dy by ła już ubie -
gło rocz na Se sja Sierp nio wa (30.08) pt.: „U pro gu stu le cia TO nO”,
pod czas któ rej zro bi li śmy już pierw szy krok w kie run ku po wro -
tu do źró deł, czy li za ło żeń Mat ki Czac kiej. Rów nież pró ba zna -
le zie nia swo je go miej sca w hi sto rii Dzie ła (w po sta ci pa ne lu dys -
ku syj ne go pra cow ni ków La sek) przy bli ży ła nam – jak się wy da -
je – i ukon kret ni ła róż no rod ność dróg po wo ła nio wych, któ re to
dro gi wciąż po win ni śmy we ry fi ko wać i nie ja ko na no wo od kry -
wać sens i ra dość pra cy w Dzie le Mat ki Czac kiej.

W związ ku z tym w ro ku ubie głym mia ło miej sce wie le wy -
da rzeń in te gru ją cych na szą wspól no tę. Mię dzy in ny mi 18 wrze -
śnia, wspar ci ar ty stycz ny mi do ko na nia mi ze spo łu har cer skie go
„Ga wę da”, i przy ogni sku, kieł ba skach oraz śpie wie i mu zy ce uczci -
li śmy pa mięć o na szej Za ło ży ciel ce i jej Dzie le.

Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka przez kil ka dni mie li -
śmy na te re nie na sze go Ośrod ka re li kwie bło go sła wio ne go księ -
dza Je rze go Po pie łusz ki, co z pew no ścią rów nież zin ten sy fi ko wa -
ło na sze we wnętrz ne przy go to wa nia do ju bi le uszu.

Na dłu go przed tem – bo 12 ma ja 2010 ro ku – w miej scu.na -
ro dzin Ró ży Czac kiej: Bia łej Cer kwi, na jed nej ze ścian pa ła cu Bra -
nic kich, od sło nię to ta bli cę pa miąt ko wą in for mu ją cą (w ję zy ku pol -
skim i ukra iń skim), że w tym do mu 22 paź dzier ni ka 1876 ro ku
przy szła na świat Słu ga Bo ża – Mat ka Elż bie ta Ró ża Czac ka.

Nie bez po wo du więc wła śnie w 124 rocz ni cę uro dzin Mat ki
ofi cjal nie za in au gu ro wa no w La skach Rok Ju bi le uszo wy, nad któ -



rym pa tro nat ob ję li: Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni -
sław Ko mo row ski i Ksiądz Kar dy nał Ka zi mierz Nycz – me tro po -
li ta war szaw ski. Nada ło to więc na szym uro czy sto ściom od po -
wied nią ran gę. Obec ność Księ dza Kar dy na ła tak że przy in nych
oka zjach utrwa li ła w nas prze ko na nie, że śro do wi sko La sek wy -
da je się być szcze gól nie bli skie Oj cu Ar chi die ce zji War szaw skiej.

W dniu ofi cjal nej in au gu ra cji przy by ło do La sek wie lu do stoj -
nych Go ści, któ rzy uczest ni czy li za rów no w ce re mo nii po świę ce -
nia no we go ar chi wum, jak i or ga nów pisz czał ko wych, umiesz czo -
nych w na szej ka pli cy cen tral nej; wy da rze nia te po łą czo no w uro -
czy stą Mszę świę tą ce le bro wa ną przez kar dy na ła Ka zi mie rza
Ny cza, w kon ce le brze z bi sku pem Bro ni sła wem Dem bow skim
i księ dzem Ja nu szem Stroj nym. Po Mszy świę tej pro fe sor Ju lian
Gem bal ski – je den z naj wy bit niej szych pol skich or ga ni stów – dał
wspa nia ły kon cert, w któ rym wy brzmia ło ca łe pięk no te go wy -
jąt ko we go in stru men tu.

Z pew no ścią wie le wy da rzeń ju bi le uszo wych, o któ rych mó -
wił już pan pre zes Wła dy sław Go łąb, bę dzie my jesz cze wspo mi -
nać tak że w przy szło rocz nym spra woz da niu, gdy opad ną już mo -
że emo cje or ga ni za cyj ne i bar dziej spo koj nie oraz ca ło ścio wo bę -
dzie moż na oce nić ja kość na sze go świę to wa nia.

* * *
28.01.2010 ro ku, w dniu li tur gicz ne go wspo mnie nia św. To -

ma sza z Akwi nu – pa tro na na szych szkół po nad gim na zjal nych,
miesz czą cych się w tzw. „Ja błon kach” – pod czas Mszy św. po świę -
co no. iko nę te go wiel kie go świę te go. A na stęp nie 5 mar ca te go sa -
me go ro ku bie sia do wa no przy mu zy ce i kon fe ro wa no na te mat
eto su za wo du ma sa ży sty – pro fe sji szcze gól nie ce nio nej w przy -
pad ku osób nie wi do mych.

W ra mach dzia łal no ści Kra jo we go Dusz pa ster stwa Nie wi do -
mych Do ro słych z sie dzi bą na Piw nej w War sza wie – pla ców ki,
któ ra rów nież pod le ga tro sce na sze go To wa rzy stwa – w Orzy szu
na Ma zu rach, w dniach 28.06.–12.07. od był się tur nus wy po czyn -
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ko wy, jak że waż ny dla wie lu nie wi do mych, czę sto sa mot nych
i opusz czo nych.

Z in nych wy da rzeń war to wspo mnieć o dniu 19 wrze śnia ubie -
głe go ro ku. W dniu tym w So bie sze wie mia ła miej sce uro czy stość
wmu ro wa nia Ka mie nia Wę giel ne go w fun da men ty po wsta ją ce -
go Do mu im. Oj ca Pio, prze zna czo ne go dla Wcze sne go Wspo ma -
ga nia Roz wo ju Dzie ci Nie wi do mych. W dwa mie sią ce póź niej wy -
ru szy ła do San Gio van ni Ro ton do piel grzym ka wdzięcz no ści.
Przy wie zio no stam tąd fi gu rę św. Oj ca Pio i je go re li kwie, któ re zło -
żo no w no wo pow sta ją cym Do mu. 30 stycz nia – już te go ro ku –
pod prze wod nic twem Ar cy bi sku pa Lesz ka Sła wo ja Głó dzia – od -
by ła się uro czy stość otwar cia i po świę ce nia już wy bu do wa ne go
Do mu.

Z ko lei ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w La skach (24 li sto pa -
da?) w Za mo ściu wzię li udział w fi na le kon kur su li te rac ko -pla -
stycz nym pt. Naj pięk niej sza hi sto ria świa ta. No wy Te sta ment
w twór czo ści osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych.. Wie lu z nich
otrzy ma ło pre sti żo we na gro dy i wy róż nie nia. Ma ja So biech za pła -
sko rzeź bę w gli nie przed sta wia ją cą ry bę – sym bol chrze ści jań stwa;
Łu cja Czar to ry ska – za pra cę pod ty tu łem: Na ro dze nie Je zu sa; Pau -
li na Ba ra now ska – przed sta wie nie chle ba i ryb ze sce ny cu dow -
ne go roz mno że nia; Ar ka diusz Biń kow ski za pra cę pt.: Je zus Ukrzy -
żo wa ny i Mał go sia Zo choll za pra cę li te rac ką pt.: Opo wieść o wuj -
ku, na wią zu ją cą do przy po wie ści o sy nu mar no traw nym.

Te go sa me go dnia w Pa ła cu Pre zy denc kim w War sza wie sio -
stra Fe li xa Bu ni kow ska, z oka zji Świę ta Pra cow ni ków Po mo cy
Spo łecz nej, od bie ra ła z rąk Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go, swo je ko lej ne od zna cze nie: Dru gi Zło ty Krzyż Za słu gi.

Za rów no na szym uczniom jak i sio strze Fe li xie skła da my
w tym miej scu ser decz ne gra tu la cje.

Z wy bra nych nie któ rych ob raz ków z ży cia na sze go śro do wi -
ska war to jesz cze na wią zać do świę ta Do mu Św. Mak sy mi lia na (8
grud nia 2010 r.), pod czas któ re go tam tej sze Kół ko Te atral ne wy -
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sta wi ło uro czą in sce ni za cję pt. „Ró ża ny raj”, z waż nym prze sła -
niem, aby dbać o do brą ja kość na szych roz mów i spo tkań, tak jak
na le ży trosz czyć się o praw dzi we ogro dy.

* * *
Za rząd
Za rząd w ro ku spra woz daw czym od był 21 spo tkań i na dzień

31 grud nia 2010 ro ku li czy 1472 człon ków.
Za rząd To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi wy bra ny na

Ze bra niu Ogól nym dn. 29.05.2010 r. ukon sty tu ował się na stę pu -
ją co:
Pre zes: Wła dy sław Go łąb
I Za stęp ca Pre ze sa: Ire na Te re sa Si kor ska
II Za stęp ca Pre ze sa: Piotr Gro chol ski
Se kre tarz: Jó zef Pla cha
Za stęp ca Se kre ta rza: Lu cy na Pi la szek
Skarb nik: Agniesz ka Szlu bow ska 
Za stęp ca Skarb ni ka: Bar ba ra Te re sa Wo siek
Człon ko wie: Te re sa De der ko 

Sta ni sław Ba deń ski
Ja nusz An drzej Stroj ny 

Stan za trud nie nia na dzień 31.12.2010r
Stan oso bo wy na 31.12.2010r: 565 pra cow ni ków = 526, 367

eta tów
(31.12.2009r 557=523, 936 eta tów) 
W cią gu ro ku 2010 przy ję cia: 59 pra cow ni ków. Zwol nie nia: 51

pra cow ni ków.
Wśród za trud nio nych jest 57 pra cow ni ków nie peł no spraw -

nych (da ne za war te w spra woz da niu dot. pra cow ni ków za trud -
nio nych na pod sta wie umo wy o pra cę).

W tej czę ści spra woz da nia chciał bym za zna czyć, że co dzien -
ny trud pra cy na rzecz osób nie wi do mych ła twiej nam wy czy tać
ze szcze gó ło wych spra woz dań po szcze gól nych pla có wek. W pew -
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nym sen sie tak że z roz sze rzo nej wer sji spra woz da nia, znaj du ją -
ce go się w ho lu, gdzie wer sja ta jest do stęp na uczest ni kom dzi siej -
sze go ze bra nia. Jest to bli sko 50 stron tek stu, któ ry zo sta nie opu -
bli ko wa ny w naj bliż szym nu me rze „La sek”. Tym cza sem zaś ogra -
ni czy my się tyl ko do nie któ rych wy bra nych frag men tów, by nie
za bie rać Pań stwu zbyt du żo cza su a jed no cze śnie zo sta wić wię -
cej miej sca dla in nych spraw, zwią za nych z or ga ni za cją dzi siej sze -
go ze bra nia.

Oprócz wspo mnia nej już oko licz no ści ju bi le uszu, wy ma ga ją -
ce go wie lu wy sił ków or ga ni za cyj nych – w tym przy go to wa nie
kon fe ren cji na uko wej na UKSW, któ re roz po czę to już w lip cu 2010
ro ku – nie obo jęt na by ła nam rów nież dwu set na rocz ni ca uro dzin
Fry de ry ka Cho pi na. Wszak mu zy ka od sa me go po cząt ku ist nie -
nia za kła du – a tak że dzi siaj – jest nam wciąż bli ska, a związ ki La -
sek z mu zy ką na sze go ge niu sza for te pia nu są na ogół wszyst kim
zna ne. Przy po mnij my tyl ko, że tu taj – w tej sa li – da wa li swo je
kon cer ty Wi told Mał cu żyń ski i Kry stian Zim mer mann oraz nasz
wy cho wa nek Edwin Ko wa lik – pa tron na szej szko ły mu zycz nej,
któ ry do ko nał wiel kie go dzie ła: trans kryp cji wszyst kich dzieł Cho -
pi na na pi smo Lu dwi ka Bra il le’a.

Mi nio ny rok był rów nież na zna czo ny smut ny mi wy da rze nia -
mi. Oprócz wspo mnia nej da ty 10 kwiet nia, rok ten bę dzie my tak -
że wią zać z odej ściem do Pa na dwóch se nio rek La sek: p. Zo fii Mo -
raw skiej (106 lat) i s. Kla ry Ja ro szyń skiej (99 lat). Wi docz nie
Opatrz ność Bo ża jak by wska za ła nam ce zu rę cza so wą oko ło stu
lat, wy zna cza ją cą nie ja ko per spek ty wę za rów no na sze go świę to -
wa nia, jak i kre su ludz kie go ży cia. A za tem nie za leż nie od ko lej -
nych, po ju bi le uszo wych lat funk cjo no wa nia Dzie ła La sek, za wsze
po win ni śmy być wpa trze ni w Nie bo, gdzie – jak ufa my – znaj dą
rów nież swo je miej sce ode szłe od nas w tam tych dniach ju bi le -
uszo we go świę to wa nia, dro gie nam oso by.

Klu czem do ko na ne go wy bo ru niech po zo sta nie więc wspo -
mnia ny już wcze śniej ju bi le usz, oraz – oprócz za sy gna li zo wa nych
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na po cząt ku spra woz da nia wy da rzeń – te ob sza ry dzia łal no ści,
któ re w la tach ubie głych by ły mniej eks po no wa ne w co rocz nych
na szych spo tka niach. Są to mię dzy in ny mi: wcze sne wspo ma ga -
nie roz wo ju, orien ta cja prze strzen na, re ha bi li ta cja wzro ku, za ję -
cia spor to wo -re ha bi li ta cyj ne i hi po te ra pia.

Oczy wi ście w ra mach dzia łal no ści Ośrod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go naj waż niej sza jest pra ca dy dak tycz no -wy cho waw cza
i po wta rza ją ce się co ro ku za pla no wa ne za ję cia za rów no w szko -
łach jak i in ter na tach. Za le ży nam na tym, aby wszyst ko to, co ro -
bi się w wy mie nio nych ob sza rach za an ga żo wa nia, zmie rza ło do
opty mal ne go sca le nia dzia łań, dla do bra na szych wy cho wan ków.

Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy
Na dzień 31 grud nia 2010 ro ku prze by wa ło w Ośrod ku 253

uczniów:
Przed szko le (w tym 2 z Do mu Dziew cząt) 19
Szko ła Pod sta wo wa (w tym 3 głu cho nie wi do mych) 60
Szko ła Pod sta wo wa Spe cjal na (Rab ka) 34
Gim na zjum (w tym 1 głu cho nie wi do ma) 32
Gim na zjum Spe cjal ne 24
Li ceum Ogól no kształ cą ce 18
Tech ni kum Ma sa żu 15
Tech ni kum dla Nie wi do mych 4
Szko ła Za wo do wa 5
Szko ła Za wo do wa Spe cjal na (w tym 1 głu cho nie wi do ma) 32
Szko ła Po li ce al na 10

Oprócz te go na le ży jesz cze uwzględ nić je de na ścio ro wy cho -
wan ków, prze by wa ją cych w Do mu Dziec ka na Sa skiej Kę pie
w War sza wie. Z tej pla ców ki pięć osób do jeż dża do ośrod ka w La -
skach i ci ucznio wie zo sta li włą cze ni do za pre zen to wa nej po wy -
żej sta ty sty ki. 
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Wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju na zy wa ne ina czej 
wcze sną in ter wen cją
W La skach – w kom plek sie bu dyn ków Przed szko la. od by wa

się to naj czę ściej po przez udział ro dzi ców z ma ły mi dzieć mi nie -
wi do my mi w ty go dnio wych tur nu sach, bądź jed no dnio wych kon -
sul ta cjach lub in nych for mach kon tak tu. Zda rza się rów nież, że
ze spół te ra peu tów wy jeż dżał do miej sca za miesz ka nia dziec ka.
I tam pro wa dzo no wstęp ne roz po zna nie je go sy tu acji.

Dział Wcze sne go Wspo ma ga nia Roz wo ju w So bie sze wie jest
na szą naj młod szą pla ców ką i jed no cze śnie je dy nym spe cja li stycz -
nym ośrod kiem dla dzie ci nie wi do mych w ca łym wo je wódz twie
po mor skim.

Z za jęć re ha bi li ta cyj nych w So bie sze wie ko rzy sta ło 150 dzie -
ci w wie ku od 2 mie się cy do 7 lat oraz star szych przy jeż dża ją cych
na kon sul ta cje i na Spo tka nia In te gra cyj ne. W jed nej i dru giej pla -
ców ce ro dzi ny dzie ci uczęsz cza ją cych na za ję cia otrzy mu ją wie -
lo stron ną po moc w za kre sie wie dzy, in for ma cji i wspar cia w pro -
ce sie roz wo jo wym swo je go dziec ka. Do ty czy to m.in.: wspar cia
w pro ce sie peł nej ak cep ta cji nie peł no spraw ne go dziec ka; na uki
bu do wa nia pra wi dło wej wię zi emo cjo nal nej mię dzy ro dzi ca mi
a dziec kiem i zdro wym ro dzeń stwem; na uki roz po zna wa nia za -
cho wań dziec ka i ich od po wied niej in ter pre ta cji oraz pra wi dło -
wej re ak cji na nie; in struk ta żu i po rad nic twa na te mat: sty mu la -
cji roz wo ju dziec ka, pra wi dło wej pie lę gna cji i roz wią zy wa nia pro -
ble mów wy cho waw czych; in for ma cji o po trze bie wy po sa że nia
dziec ka w od po wied ni sprzęt, po mo ce i in ne przed mio ty; po mo -
cy ro dzi com w od po wied niej or ga ni za cji śro do wi ska do mo we go,
przy sto so wa ne go do spe cjal nych po trzeb dziec ka nie wi do me go
i sła bo wi dzą ce go z uwzględ nie niem rów nież po trzeb zdro we go
ro dzeń stwa; roz wi ja nia po czu cia przy na leż no ści do gru py ro dzi -
ców dzie ci nie peł no spraw nych; po moc we wza jem nym wspie ra -
niu się ro dzi ców dzie ci nie peł no spraw nych.
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Orien ta cja prze strzen na 
Za ję cia w tym za kre sie re ali zo wa no we wszyst kich pla ców kach

Ośrod ka – za czy na jąc od wcze snej in ter wen cji a na szko łach po -
nad gim na zjal nych koń cząc. Cha rak ter tych za jęć wy ma ga in dy -
wi du al nych kon tak tów, któ re obej mo wa ły sze ro ki wa chlarz
ćwi czeń w za kre sie: od czy ty wa nia sche ma tu cia ła, roz wi ja nia po -
jęć prze strzen nych, me tod po szu ki wa nia opusz czo nych przed mio -
tów, na uki tech nik ochron nych, me tod po zna wa nia wnętrz bu -
dyn ków, pra wi dło we go po ru sza nia się z wi dzą cym prze wod ni -
kiem i przy po mo cy bia łej la ski, po ko ny wa nia róż ne go ty pu
przejść dla pie szych, po ru sza nia się w róż ne go ro dza ju punk tach
usłu go wo -han dlo wych oraz ko rzy sta nia ze środ ków trans por tu.
Zwra ca no rów nież uwa gę na za cho wa nia spo łecz ne ta kie jak pod -
sta wo we za sa dy do bre go wy cho wa nia i za cho wa nia się w róż nych
miej scach uży tecz no ści pu blicz nej (ka wiar nie, ki na, te atry, urzę -
dy itp.). Uczo no ko rzy sta nie z map i pla nów dla osób sła bo wi dzą -
cych i osób nie wi do mych, ko rzy sta nia z po mo cy optycz nych (oso -
by sła bo wi dzą ce), wy ko rzy sty wa nia ist nie ją cych moż li wo ści
wzro ko wych (oso by sła bo wi dzą ce).

Re ha bi li ta cja wzro ku uczniów sła bo wi dzą cych
Swo imi dzia ła nia mi obej mu je my dzie ci i mło dzież nie mal

z ca łej Pol ski, ja ko że na si wy cho wan ko wie po cho dzą z róż nych
stron kra ju. U sie bie, w ro dzin nej miej sco wo ści ni gdy nie mie li -
by oka zji sko rzy stać z te go ty pu usług. Dla te go też zda rza się, że
pro sze ni je ste śmy o po moc dzie ciom z uszko dzo nym wzro kiem
i uczą cym się w szko łach ma so wych. 

Świad cze nia re ha bi li ta cyj ne wzro ku w na szym ośrod ku obej -
mu ją oko ło 90 dzie ci w wie ku od 5 lat (przed szko le) do 22 (szko -
le nie za wo do we), któ re czę ścio wo lub w znacz nym stop niu, ale
nie cał ko wi cie, utra ci ły wzrok. Dzia ła nia mi na szy mi w tym za kre -
sie ob ję te są oso by ze wszyst kich pla có wek Ośrod ka Szkol no -Wy -
cho waw cze go. 
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Okres trwa nia za jęć – kil ka lat i z re gu ły trwa ją przez ca ły okres
na uki ucznia w na szym Ośrod ku i za le ży to od sta nu wzro ku
uczniów.

Efek ty dzia ła nia za le żą nie tyl ko od stop nia uszko dze nia wzro -
ku, ale tak że od wie ku, w któ rym sła bo wi dzą cy są pod da wa ni od -
dzia ły wa niom re ha bi li ta cji wzro ku – czy li im wcze śniej tym lep -
sze są re zul ta ty. Po stę py w po słu gi wa niu się reszt ka mi wzro ku
u sła bo wi dzą cych za le żą rów nież od czę sto tli wo ści za jęć w cią gu
ty go dnia; im czę ściej od by wa ją się ćwi cze nia, tym wy ni ki na ucza -
nia są lep sze. 

Sport i re kre acja
Wie lu na szych wy cho wan ków po trze bu je za jęć z za kre su re -

ha bi li ta cji ru cho wej i wszel kie go ro dza ju ko rek cji po sta wy, któ -
re to dzia ła nia są po dej mo wa ne na co dzień od sa me go po cząt -
ku po by tu wy cho wan ków w na szym Ośrod ku..

Po mi mo roz licz nych za jęć po po łu dnio wych sta ra li śmy się
rów nież umoż li wić wy cho wan kom udział w róż nych for mach
spor tu i re kre acji, co w znacz nej mie rze wspo ma ga spraw ność fi -
zycz ną, przy czy nia się do kom pen sa cji zmy słów, kształ ci słuch,
wy ra bia lep szą orien ta cję. 

Na dal bar dzo po pu lar ną by ła gra w gol bal la. Wy cho wan ko -
wie na si bar dzo chęt nie jeż dżą na rol kach, uczest ni czą w licz nie
or ga ni zo wa nych raj dach na tan de mach po pusz czy i oko li cy.

Kon ty nu owa li śmy za ję cia na ba se nie. Do po łu dnia z pły wal -
ni ko rzy sta ło przed szko le i wcze sna in ter wen cja. Pro wa dzo ne są
tak że in dy wi du al ne za ję cia z re ha bi li ta cji w wo dzie.

Wszy scy wy cho wan ko wie Ośrod ka przy naj mniej raz w ty go -
dniu do sko na li li swo je umie jęt no ści w na uce pły wa nia pod fa cho -
wym okiem tre ne rów w ra mach za jęć gru po wych.

Ośmio oso bo wa gru pa sys te ma tycz nie uczest ni czy ła w tre nin -
gach pły wac kich pod opie ką tre ne ra ka dry na ro do wej p. Wal de -
ma ra Ma de ja. 
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Da wid Gło wac ki, Kac per Ko wa lew ski – ucznio wie gim na -
zjum, Kry stian Ki siel – uczeń szko ły pod sta wo wej za kwa li fi ko -
wa li się do re pre zen ta cji Pol ski pły wa ków nie wi do mych. Wy jeż -
dża ją na róż ne go ro dza ju za wo dy (tak że mię dzy na ro do we) zdo -
by wa jąc tam me da le i na gro dy. 

Cie szy fakt za in te re so wa nia na szych wy cho wan ków spor tem,
po nie waż już wie lo krot nie stwier dza no, że ci, co upra wia ją sport
na ogół le piej funk cjo nu ją w gru pie i spo łe czeń stwie. Są bar dziej
zor ga ni zo wa ni i le piej się uczą, a te go prze cież pra gnie my dla
wszyst kich na szych wy cho wan ków. 

Hi po te ra pia
Uczest ni cy za jęć te ra peu tycz nych:
Wcze sna in ter wen cja – ok. 5 osób ty go dnio wo (za ję cia od by wa -
ją się 2x w ty go dniu)
Przed szko le – 22 dzie ci ty go dnio wo (3x w ty go dniu)
Dział głu cho nie wi do mych – 4 dzie ci ty go dnio wo (za ję cia 2x w ty -
go dniu)
Dziew czę ta – 26 osób ty go dnio wo
Chłop cy – 32 oso by ty go dnio wo
Kół ko hi po lo gicz ne – 5–7 osób
Łącz na licz ba uczest ni ków hi po te ra pii w cią gu ty go dnia ok. 80
osób

Przez za ję cia hi po te ra peu tycz ne pra gnie my uzy skać na stę pu -
ją ce efek ty re wa li da cyj ne:
1. Ko do wa nie w mó zgu pra wi dło we go wzor ca ru chu mied ni cy

pod czas cho du.
2. Nor ma li za cja na pię cia mię śnio we go.
3. Do sko na le nie rów no wa gi, ko or dy na cji, orien ta cji w prze strze -

ni, sche ma tu wła sne go cia ła, po czu cia ryt mu.
4. Sty mu la cja i nor ma li za cja czu cia po wierzch nio we go.
5. Zwięk sze nie po czu cia wła snej war to ści.
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6. Zmniej sze nie za bu rzeń emo cjo nal nych.
7. Roz wi ja nie po zy tyw nych kon tak tów spo łecz nych.

Jak więc z po wyż sze go wi dać róż no rod ność za jęć re ha bi li ta -
cyj nych spra wia, że przy mą drym ko or dy no wa niu za jęć stwa rza -
my na szym wy cho wan kom wa run ki do opty mal ne go roz wo ju, na -
wet je że li po zor nie wy glą da to na prze cią że nie. Oczy wi ście wciąż
ma my to na uwa dze, i z chwi lą za re je stro wa nia zja wi ska prze cią -
że nia, sta ra my się daw ko wać za ję cia na mia rę re al nych moż li wo -
ści wy cho wan ków. 

Przed szko le
Ana li zu jąc funk cjo no wa nie Przed szko la w na szym Ośrod ku,

stwier dza się mię dzy in ny mi sta le ma le ją cą licz bę kan dy da tów do
tej pla ców ki. Jak się wy da je po wo dów jest kil ka. Jed nym z nich,
po za ni żem de mo gra ficz nym i sta le wzra sta ją cą licz bą dzie ci z do -
dat ko wy mi dys funk cja mi i głęb szy mi de fi cy ta mi zdro wot ny mi,
bar dzo istot nym czyn ni kiem jest sil ny nurt in te gra cyj ny. Po wsta -
je wie le no wych pla có wek in te gra cyj nych lub z gru pa mi spe cjal -
ny mi. Ist nie je co raz wię cej moż li wo ści zor ga ni zo wa nia przez ro -
dzi ców in dy wi du al nej, spe cja li stycz nej po mo cy dla dziec ka nie -
peł no spraw ne go, uczęsz cza ją ce go do tzw. „zwy kłe go” Przed szko la.
A za tem wy glą da na to, że tak że przez naj bliż sze la ta dzie ci
w Przed szko lu bę dzie my mie li co raz mniej.

Szko ła Pod sta wo wa i Gim na zjum w La skach
W wie lu spra woz da niach na uczy cie li pod kre śla się, iż w przy -

pad ku na szych uczniów nie zbęd ne jest na ucza nie ry sun ku. Umie -
jęt ność od czy ty wa nia in for ma cji z ob ra zów wy pu kłych jest trud -
na i na le ży od po cząt ku uczyć tej tech ni ki (a na to też czas jest po -
trzeb ny). Ry su nek – czy po pro stu gra fi ka wy stę pu ją ca we
wszyst kich pod ręcz ni kach oraz w te stach spraw dzia nów i eg za -
mi nów, wy ma ga wie lu sys te ma tycz nych ćwi czeń, dla te go waż ne



jest, by go uczyć od pierw szej kla sy. Łą czy się to tak że z ko niecz -
no ścią wy dłu że nia pro ce su edu ka cyj ne go mu si iść moż li wość in -
dy wi du ali za cji. 

Ze spra woz dań wy ni ka, iż w każ dej kla sie są ucznio wie, któ -
rzy bez wspar cia nie zre ali zo wa li by tre ści pro gra mo wych nie zbęd -
nych, by kon ty nu ować na ukę na ko lej nym, wyż szym eta pie.

Ma jąc na uwa dze po pu la ry za cję spra wy nie wi do mych szko -
ła ta przyj mo wa ła dzien ni ka rzy oraz go ści z za gra ni cy. Współ pra -
co wa no też z wyż szy mi uczel nia mi, przyj mu jąc na za ję cia gru py
stu den tów oraz po je dyn cze oso by na kil ku dnio we prak ty ki. To do -
ty czy tak że in nych pla có wek Ośrod ka.

Szko ła Pod sta wo wa Spe cjal na w Rab ce 
Ucznio wie wzię li udział w kon kur sach: re cy ta tor skim pt. „Wio -

sna, wio sna, ach to ty”; eko lo gicz nym; przy rod ni czym, ma te ma -
tycz nym, pięk ne go czy ta nia, wie dzy re li gij nej

Jak co ro ku wszy scy ucznio wie bra li udział w ko lej nej (VII)
Spar ta kia dzie Osób Nie peł no spraw nych pod pa tro na tem Ro ber -
ta Ko rze niow skie go. Rów nież we wrze śniu ubie głe go ro ku 5
uczniów wzię ło udział w Spar ta kia dzie Osób Nie peł no spraw nych
w Cie szy nie.

13 uczniów klas IV–VI wzię ło udział w „zie lo nej szko le” zor -
ga ni zo wa nej w Gó rach Sto ło wych, po zna jąc hi sto rię, przy ro dę
i kul tu rę re gio nu. 

Gim na zjum Spe cjal ne i Za sad ni cza szko ła Spe cjal na
w La skach
W szko le św. Mak sy mi lia na był re ali zo wa ny pro jekt pt.: „Pasz -

port do sa mo dziel no ści”. Ce lem pro jek tu jest jak naj lep sze przy -
go to wa nie uczniów do sa mo dziel no ści i jak naj peł niej sze go
uczest nic twa w ży ciu spo łecz nym po przez spe cjal ne za ję cia po -
za lek cyj ne. 
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Go ściem w na szej szko le był nie peł no spraw ny Jan Me la. Ten
wy jąt ko wy, mło dy czło wiek udo wod nił, że czło wiek mi mo swo -
ich ogra ni czeń mo że bar dzo wie le osią gnąć. Ucznio wie bar dzo in -
te re so wa li się opo wia da nia mi Jan ka Me li o wy pra wie na bie gun
pół noc ny.

Jed nym z naj czę ściej po wta rza ją cych się po stu la tów jest pil -
na po trze ba wy bu do wa nia. Sa li gim na stycz nej z praw dzi we go zda -
rze nia, co do ty czy oczy wi ście wszyst kich pla có wek na sze go
Ośrod ka.

Ucznio wie klas gim na zjal nych po je cha li do Że la zo wej Wo li –
miej sca uro dzin Fry de ry ka Cho pi na, gdzie wy słu cha li kon cer tu
for te pia no we go oraz zwie dzi li mu zeum i pięk ny park. By ło to od -
da nie hoł du na sze mu ge niu szo wi mu zycz ne mu w je go dwu set -
na rocz ni cę uro dzin.

Na sza mło dzież wraz z na uczy cie la mi oglą da ła za wo dy spor -
to we na Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w War sza wie w ra -
mach Eu ro pej skiej Let niej Olim pia dy Spe cjal nej.

We wnio skach po stu lu je się, aby od no we go ro ku szkol ne go
utwo rzyć od dzia ły dla uczniów funk cjo nu ją cych na po zio mie
upo śle dze nia umy sło we go w stop niu umiar ko wa nym. Stwo rzy to
– we dług Ra dy Pe da go gicz nej tej pla ców ki – dla tej gru py uczniów
więk sze moż li wo ści ich kształ ce nia.

Ze spół szkół po nad gim na zjal nych – Tech ni kum, 
Li ceum, Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa 
i Szko ła Po li ce al na
Tak jak i w la tach po przed nich, ucznio wie de kla ru ją cy przy -

stą pie nie do eg za mi nów ze wnętrz nych mie li moż li wość pi sa nia
prób nych eg za mi nów. We wszyst kie pra cu ją ce so bo ty by ła or ga -
ni zo wa na ma tu ra prób na z po szcze gól nych przed mio tów. 

Po szcze gól ne kla sy uczest ni czy ły w na stę pu ją cych wy jaz dach
i pro jek tach edu ka cyj nych: (li sta – wer sja roz sze rzo na).
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Do waż nych wy da rzeń – oprócz pra cy dy dak tycz no -wy cho -
waw czych na le ża ło by za li czyć tak że licz ne osią gnię cia spor to we
na szych uczniów: (li sta – wer sja roz sze rzo na).

Ty tu łem eks pe ry men tu zo sta ły wpro wa dzo ne w tej szko le
dzien ni ki elek tro nicz ne, ja ko spo sób pro wa dze nia do ku men ta cji
szkol nej – zgod nie z no wym roz po rzą dze niem Mi ni stra EN i za
zgo dą ra dy pe da go gicz nej. 

Je sie nią go ści li śmy gru pę uczniów z nor we skie go RCN UWC,
a w ma ju br. 12 uczniów z La sek od wie dzi ło col le ge. Jest to współ -
pra ca, któ ra przy no si wza jem nie wie le ko rzy ści. Na wią za ne bez -
po śred nie kon tak ty z ró wie śni ka mi z roż nych kra jów i kon ty nen -
tów są zna ko mi tą oka zją do prze ła my wa nia ba rier, uprze dzeń, sta -
nu izo la cji. Ka pi tal ne zna cze nie ma tre ning ję zy ko wy.

Szko ła Mu zycz na I stop nia i Ogni sko Mu zycz ne
Szko ła ta obej mo wa ła swo ją ofer tą uczniów nie mal wszyst kich

pla có wek Ośrod ka. (po dać licz bę osób ko rzy sta ją cych z niej)
W za łą cze niu wi dać bo ga te ka len da rium wy da rzeń, któ re oprócz
aspek tów edu ka cyj nych moż na śmia ło na zwać wy da rze nia mi ar -
ty stycz ny mi. (li sta – wer sja roz sze rzo na) 

Re wa li da cja osób głu cho nie wi do mych
W Dzia le uczy się obec nie pię cio ro chłop ców. Gru pa ta dzie -

li się na dwa po zio my na ucza nia – pod sta wo wy i szkol ny. Niż szy
po ziom obej mu je na ukę pod sta wo wych czyn no ści sa mo ob słu go -
wych i kształ to wa nie form ko mu ni ka cji oraz za ję cia ogól no ro zwo -
jo we i re ha bi li ta cyj ne.. Dla każ de go ucznia opra co wu je my pro -
gram in dy wi du al ny – edu ka cyj ny, wy cho waw czy i re wa li da cyj ny. 

W cią gu ro ku szkol ne go 2009/10 oraz 2010/11 przy ję li śmy na
kon sul ta cje w su mie dzie się cio ro dzie ci. W in dy wi du al nych przy -
pad kach opra co wu je my dia gno zę funk cjo nal ną i pro gra my re wa -
li da cyj ne dla głu cho nie wi do mych dzie ci, do re ali za cji w miej scu
za miesz ka nia.



Dom Dziew cząt
Za da nia z za kre su wy cho wa nia i re wa li da cji zmie rza ją ca ku

wszech stron ne mu roz wo jo wi oso bo wo ści dziew cząt re ali zo wa no
w po szcze gól nych gru pach in ter ne to wych w to ku co dzien nej pra -
cy wy cho waw czej, dy dak tycz nej, opie kuń czej, re ha bi li ta cyj nej, re -
wa li da cyj nej i re kre acyj nej.

W pierw szych dniach wrze śnia 2010 r. Ze spół Wy cho waw czy
za twier dził do re ali za cji zre da go wa ny na no wo Pro gram Dy dak -
tycz no – Wy cho waw czy In ter na tu Dziew cząt we dług kon cep -
cji wy cho waw czej Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej, w któ rym uka -
za no ce le wy cho waw cze i przed sta wio no kon cep cję wy cho wa nie
in te gral ne go, któ rą re ali zo wa li śmy na od cin ku wy cho wa nia re -
li gij ne go, spo łecz no – mo ral ne go, kul tu ro wo – es te tycz ne go, wy -
cho wa nie umy sło we go oraz w za kre sie usa mo dziel nia nia i wy cho -
wa nia fi zycz ne go oraz opie ki zdro wot nej.

Wpi su jąc się w myśl ob cho dów 100-le cia ob cho dów Dzie ła La -
sek w pierw szych dniach wrze śnia przy stą pio no do przy go to wa -
nia Świę ta Pa tro nal ne go Do mu Dziew cząt z oka zji św. Sta ni sła -
wa Kost ki.

17 wrze śnia 2010 wie czo rem wszyst kie gru py z Do mu Dziew -
cząt zgro ma dzi ły się na Ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu,
pod czas któ rej mo dli ły się pie śnia mi i roz wa ża nia mi z „No ta tek”
Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej.

Naj waż niej szym mo men tem świę ta In ter na tu Dziew cząt by -
ła oczy wi ście Msza Świę ta, od pra wio na w nie dzie lę 18.IX, a po niej
mon taż słow no -mu zycz ny w sa li św. Sta ni sła wa pt. „Sło wo wy -
cho wa nek o Do mu Dziew cząt”.

Dom Chłop ców
W mi nio nym ro ku kon ty nu owa no za ję cia z tań ca to wa rzy skie -

go. Wy cho wan ko wie re gu lar nie tre no wa li pił kę bram ko wą, któ -
ra cie szy się wciąż du żym za in te re so wa niem.
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Stan zdro wia wie lu wy cho wan ków wy ma ga czę stych kon sul -
ta cji spe cja li stów. Wspól nie ze służ bą zdro wia na sze go za kła du
wy cho waw cy sta ra ją się spro stać tym za da niom.. Dwa ra zy (ra -
no i wie czo rem) w na szym in ter na cie peł ni dy żur pie lę gniar ka.
Dzie ci pod da wa ne są okre so wym ba da niom, a tak że po każ dym
po wro cie z do mu ro dzin ne go szcze gó ło wym prze glą dom czy sto -
ści. Wszyst kie oso by ob ję te by ły opie ką sto ma to lo gicz ną. O ile wy -
ma ga te go stan zdro wia, wy cho wan ko wie otrzy mu ją po moc spe -
cja li stycz ną w od po wied nich po rad niach. Mię dzy in ny mi kon ty -
nu uje my współ pra cę z po rad nią dla dzie ci au ty stycz nych.

Dom św. Mak sy mi lia na
Na uwa gę za słu gu je du ża ak tyw ność tej pla ców ki w za kre sie

uczest nic twa wy cho wan ków w wy ciecz kach i im pre zach, or ga ni -
zo wa nych przy po mo cy ich wy cho waw ców. Mię dzy in ny mi: (li -
sta – roz sze rzo na wer sja)

Wy cho wan ko wie ob ję ci są peł ną re wa li da cją, mi mo że – a mo -
że tym bar dziej – że z każ dym ro kiem tra fia ją do nas co raz słab -
sze dzie ci pod wzglę dem zdro wot nym.

In ter nat Szko ły Pod sta wo wej Spe cjal nej w Rab ce
Pla ców ka ta tęt ni ży ciem, co znaj du je swo je od zwier cie dle nie

w licz nych wy da rze niach od no to wa nych w szer szej wer sji spra -
woz da nia. Mię dzy in ny mi: (li sta – wer sja roz sze rzo na)

Zgod nie z za ło że nia mi pla nu pra cy wy cho waw cy re ali zo wa -
li w swo ich gru pach pro gram w za kre sie usa mo dziel nia nia:
– młod sze dzie ci uczy ły się sa mo dziel ne go ubie ra nia, my cia zę -

bów, twa rzy, rąk oraz pra wi dło we go spo ży wa nia po sił ków;
– star sze dzie ci mia ły więk szy za kres czyn no ści do opa no wa nia:

hi gie na ca łe go cia ła za pi na nie gu zi ków, zam ków, wią za nie sznu -
ro wa deł, skła da nie pi ża my, ka py, ście le nie tap cza ni ków oraz
czyn no ści po rząd ko we w gru pie.
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– Dzie ci uczy ły się po słu gi wać no żem i wi del cem, sma ro wać
chleb ma słem i na le wać her ba tę do ku becz ków, mia ły też dy żu -
ry zmy wa nia na czyń. 

Tych pod sta wo wych czyn no ści uczy my oczy wi ście tak że we
wszyst kich in ter na tach na sze go Ośrod ka.

Dział Le kar ski 
W 2010 ro ku opie ka zdro wot na nad wy cho wan ka mi i pra cow -

ni ka mi prze bie ga ła po dob nie jak w la tach ubie głych. (do kład niej
– w wer sji roz sze rzo nej)

Dzia łal ność służ by zdro wia od 11 lat jest re fun do wa na umo -
wa mi z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia w ra mach pod sta wo -
wej opie ki zdro wot nej (le karz ro dzin ny), pie lę gniar ki śro do wi sko -
wej w miej scu na ucza nia dzie ci, opie ki sto ma to lo gicz nej za cho -
waw czej i pro te ty ki oraz „pro gra mu re ha bi li ta cji dzie ci
nie wi do mych i nie do wi dzą cych”. 

Cen trum Re ha bi li ta cji Za wo do wej 
Z wy bra nych pro ble mów dzia łal no ści Cen trum Re ha bi li ta cji

Za wo do wej war to zwró cić uwa gę na szko le nia prze pro wa dzo ne
w na szej pla ców ce. 

W ro ku spra woz daw czym w ra mach dzia łań CRZ od by ło się
kil ka szko leń dla ka dry kie row ni czej i pe da go gów z na sze go
Ośrod ka.

Z cie ka wym pro jek tem Ro bo Bra il le za po zna ła się na sza ka -
dra kie row ni cza i in for ma ty cy na sze go Ośrod ka, prze szko le ni
duń skich spe cja li stów.

Dzię ki tej me to dzie do ko nu je się nie od płat nie kon wer sji for -
ma tów nie do stęp nych na do stęp ne, np. w wer sji braj low skiej,
w po więk szo nym dru ku i au dio.

W ra mach ko lej ne go szko le nia kil ku dzie się ciu na uczy cie li
i wy cho waw ców za po zna ło się z me to dą wy twa rza nia wy pu kłych
i ko lo ro wych ry sun ków na dru kar kach ty pu Ti ger.



Dział Ab sol wen tów
Jest to jed na z naj waż niej szych pla có wek To wa rzy stwa, któ -

ra bar dzo ści śle współ pra cu je z na szy mi szko ła mi i in ter na ta mi. 
W ro ku spra woz daw czym na ukę w Ośrod ku Szkol no -Wy cho -

waw czym dla Dzie ci Nie wi do mych w La skach za koń czy ło 25 wy -
cho wan ków.

Tech ni kum Ma sa żu i Tech ni kum dla Nie wi do mych ukoń -
czy ło 4 uczniów:
– wszy scy po myśl nie zda li eg za min ma tu ral ny: 3 ab sol wen tów

pod ję ło dal szą na ukę na stu diach (Uni wer sy tet War szaw ski –
pro fi lak ty ka spo łecz na i re so cja li za cja; Aka de mia Pe da go gi ki
Spe cjal nej w War sza wie – pe da go gi ka spe cjal na; Ka to lic ki Uni -
wer sy tet Lu bel ski – in for ma ty ka);

– 1 oso ba pod ję ła staż re ha bi li ta cyj ny (3 mie sią ce) i obec nie pra -
cę – Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej War sza -
wa Bia ło łę ka. 

Li ceum Ogól no kształ cą ce ukoń czy ło 8 uczniów:
– 4 roz po czę ło stu dia – (Uni wer sy tet War szaw ski – Bi blio te ko -

znaw stwo; Uni wer sy tet War szaw ski – Kształ ce nie na uczy cie li ję -
zy ka nie miec kie go; Lin gwi stycz na Szko ła Wyż sza w War sza wie
– fi lo lo gia an giel ska; Pań stwo wa Wyż sza Szko ła In for ma ty ki
i Przed się bior czo ści w Łom ży – pra ca so cjal na);

– 2 Po li ce al na Szko ła Ma sa żu w La skach;
– 1 Po li ce al na Szko ła re ali za cji dźwię ku w Kra ko wie -0000;
– 1 (ren ta so cjal na).

Za sad ni czą Szko łę Za wo do wą ukoń czy ło 3 uczniów:
– 2 pod ję ło na ukę w Li ceum Ogól no kształ cą cym w La skach; 1 Li -

ceum Uzu peł nia ją ce w Lu bli nie.
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Za sad ni czą Szko łę Za wo do wą Spe cjal ną ukoń czy ło 
5 wy cho wan ków:

– 1 jest uczest ni kiem WTZ; 3 po zo sta je w do mu ro dzin nym ko -
rzy sta jąc z ren ty so cjal nej; 1 uczy się li ceum ogól no kształ cą cym
w So cha cze wie.

Gim na zjum 4 uczniów:
– 4 li ceum ogól no kształ cą ce w in te gra cji.

Gim na zjum Spe cjal ne 1 uczeń: po zo sta je na ren cie so cjal nej. 

Zaj mo wa li śmy się rów nież ab sol wen ta mi z lat ubie głych, po -
ma ga jąc w szu ka niu pra cy i in nych ży cio wych spra wach (m. in.
za ła twia nie rent so cjal nych, rent ro dzin nych i za sił ków pie lę gna -
cyj nych, ali men tów itp.). 

Aby wzmoc nić, po głę bić i mo dy fi ko wać na szą pra cę od stycz -
nia 2010 r. To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi re pre zen to -
wa ne przez Dział Ab sol wen tów we współ part ner stwie z Pol skim
Związ kiem Nie wi do mych przy stą pi ło do re ali za cji ko lej ne go pro -
jek tu PFRON pn. WSPAR CIE OSÓB NIE WI DO MYCH NA
RYN KU PRA CY II, któ re go ce lem jest ak ty wi za cja osób nie wi -
do mych i tym sa mym zwięk sze nie szans lu dzi z dys funk cją wzro -
ku na ryn ku pra cy. 

Dział Da rów
W tym ro ku dzia łal ność tej pla ców ki To wa rzy stwa pre zen tu -

je my przy oka zji spra woz da nia fi nan so we go. Wy od ręb nij my tu -
taj tylko dwie war to ści, okre śla ją ce wy mier ność wpły wa ją cych
środ ków. W ro ku spra woz daw czym wpły nę ły da ry róż ne go ro dza -
ju w wy so ko ści nie speł na 8 mi lio nów zło tych, co sta no wi 55%
udzia łu wła sne go To wa rzy stwa w je go dzia łal no ści sta tu to wej.
Z 1% na na sze To wa rzy stwo ja ko or ga ni za cji pożyt ku pu blicz ne -
go, wpły nę ło 1.507.554.46,– (je den mi lion pięć set sie dem ty się -
cy pięć set pięć dzie siąt czte ry zło tych 46/100) Wszyst kim Dar czyń -
com skła da my go rą ce po dzię ko wa nia.



Dział Ty flo lo gicz ny 
Kon ty nu owa no wy da wa nie cza so pi sma „La ski” oraz pra ce nad

Atla sem dla Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych. 
Na bie żą co ob słu gi wa no czy tel ni ków za rów no z na sze go te -

re nu jak i osób z ze wnątrz. Zor ga ni zo wa no se sję sierp nio wą i ca -
ło rocz ne szko le nie no wych pra cow ni ków pe da go gicz nych.

Przy go to wa no (kon fe ren cja w Olsz ty nie) te mat: „Edu ka cja nie
wy star czy – po trze by re wa li da cyj ne dziec ka nie wi do me go w wie -
ku szkol nym (s. Elż bie ta); „Za sa dy re da go wa nia gra fi ki i ilu stra -
cji do ty ko wej dla nie wi do mych” (s. Elż bie ta) (kon fe ren cja
w Unie jo wie); „Re wa li da cyj ny Pro gram Na ucza nia Dzie ci Nie wi -
do mych Ry sun ku” (s. Elż bie ta – kon fe ren cja w Byd gosz czy)

Uczest ni czo no w spo tka niach po wo ła nych przez MEN eks per -
tów ds. roz wią zań praw nych – ujed no li ce nia no ta cji braj low skiej
i za sad ada pta cji pod ręcz ni ków dla uczniów nie wi do mych i sła -
bo wi dzą cych. Oraz w dys ku sji nad do ku men tem „Za sa dy two rze -
nia i ada pto wa nia gra fi ki dla uczniów nie wi do mych”. (s. Elż bie -
ta)

Wy da no książ kę z za kre su me to dy ki ucze nia się pt. „O lep szą
ja kość ucze nia się” (J. Pla cha)

Kon sul to wa no wie le prac dy plo mo wych oraz wy daw nictw. 

Dział Braj la, Bi blio te ki Braj low skiej i Czar no dru ko wej
Dział Braj la
W cią gu ro ku spra woz daw cze go opra co wa no i prze pro wa dzo -

no ko rek tę 176 to mów tj. 68 ty tu łów. 
Od kil ku lat już pra wie ni gdy nie prze pi su je się ksią żek przy

po mo cy kla wia tu ry. Prze twa rza my tekst ze ska no wa ny al bo – dzię -
ki uprzej mo ści wy daw ców – opra co wu je my tekst przy sła ny nam
w wer sji elek tro nicz nej. Jest to ogrom ne uła twie nie, co nie zna -
czy, że nie wy ma ga pra cy. Część po cząt ko wą tej pra cy, wy ma ga -
ją cą zna jo mo ści kom pu te ra i wzro ku, z wiel ką cier pli wo ścią wy -
ko nu ją pra cow ni cy wi dzą cy.
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Bi blio te ka braj low ska
Słu ży na szym uczniom Ośrod ka, co wy ra ża się licz bą 1453 wy -

po ży czeń. Naj wię cej ko rzy sta li z niej ucznio wie Szko ły Pod sta wo -
wej. Naj mniej ucznio wie Szko ły Za wo do wej.

Łącz nie wy po ży czo no 877 to mów.
Bi blio te ka czar no dru ko wa
W ro ku 2010 od wie dzi ło na szą bi blio te kę 1811 czy tel ni ków,

któ rzy wy po ży czy li 3055 wo lu mi nów. Wszyst kie książ ki oraz czy -
tel ni cy są już w ba zie kom pu te ro wej, co umoż li wia wy po ży cza -
nie ksią żek przy uży ciu kom pu te ra.

Po mi mo bar dzo cen ne go księ go zbio ru i bo ga tej ofer ty czy tel -
ni czej, z przy kro ścią na le ży stwier dzić bar dzo wy raź ny spa dek czy -
tel nic twa, szcze gól nie wśród mło dzie ży.

Ad mi ni stra cja
Dział Re mon to wo -Bu dow la ny.
Waż niej sze pra ce re mon to wo -bu dow la ne wy ko na ne w 2010

ro ku (li sta – wer sja roz sze rzo na).
Dział Za opa trze nia i Trans por tu
W ro ku 2010, po dob nie jak w la tach ubie głych, Dział Za opa -

trze nia re ali zo wał swo je za da nia – za opa tru jąc wszyst kie dzia ły
w nie zbęd ne ma te ria ły i ar ty ku ły po trzeb ne do spraw ne go funk -
cjo no wa nia Za kła du. Z ko lei w za kre sie trans por tu, po dob nie jak
w la tach ubie głych, Dział słu żył głów nie Ośrod ko wi Szkol no -Wy -
cho waw cze mu. 

Zmia ny w ta bo rze sa mo cho do wym:
Sa mo chód Re nault Espa ce WZ 97749 r.prod. 1999 zo stał przez

nas prze ję ty z Do mu Dziec ka przy ul. Obroń ców 24 i sprze da ny
w VII ro ku spra woz daw czym, a Volks wa gen WZX 1389 r.prod.
1993 zo stał sprze da ny w XI ro ku spra woz daw czym.
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Pral nia
Pral nia Za kła do wa świad czy ła usłu gi dla wszyst kich dzia łów

Za kła du oraz (od płat nie) dla osób pry wat nych, miesz kań ców Za -
kła du.

Dzia ła nia z za kre su bhp i ochro ny prze ciw po ża ro wej
W ro ku spra woz daw czym wy stą pi ły 2 wy pad ki przy pra cy, po -

wo du ją ce okre so wą nie zdol ność do pra cy.
Przez ca ły 2010 rok trwa ły pra ce ma ją ce na ce lu co raz lep sze

do sto so wa nie Za kła du do wy ma gań sta wia nych przez prze pi sy
pra wa w za kre sie BHP i ppoż.

Le karz me dy cy ny pra cy prze ba dał ok. 100 osób. 
Zo sta ły za ku pio ne zna ki ewa ku acyj ne oraz in for ma cyj ne i roz -

miesz czo ne na te re nie po szcze gól nych obiek tów.
Dział rol ny i utrzy ma nia te re nu w La skach 
Dzia łal ność rol ni cza w ro ku 2010 obej mo wa ła upra wy (na

łącz nym ob sza rze 17, 12 ha) ziem nia ków, psze ni cy, pszen ży ta oraz
wa rzyw. Ze bra no po nad 5 t ziem nia ków, 11, 1 t zbóż i po nad 10
t wa rzyw, nie li cząc zie le ni ny oraz sia na z wła snych i dzier ża wio -
nych łąk (ok. 13, 5 t). Rok 2010 był zde cy do wa nie mniej ko rzyst -
ny pod wzglę dem zbio rów od ro ku 2009. Ze bra no o ok. 90% mniej
ziem nia ków niż w ro ku 2009, zbio ry zbóż i wa rzyw by ły o ok. 35%
niż sze niż w ro ku 2009.

Pło dy rol ne by ły prze ka zy wa ne do kuch ni, a tak że słu ży ły, ja -
ko pa sza dla zwie rząt.

Sza cun ko wa war tość pro duk cji ro ślin nej (zbóż, oko po wych,
wa rzyw, ro ślin ozdob nych) w ro ku 2010 wy nio sła ok. 40 000 zł
(o 40% niż sza niż w ro ku 2009).

Do ko na no ubo ju 51 sztuk trzo dy chlew nej w uboj ni (łącz -
na wa ga żyw ca – 5600 kg, mię so w ilo ści 4484 kg prze ka za no na
po trze by sto łó wek). Dla utrzy ma nia zwie rząt pa sze i ściół ka przy -
go to wy wa ne są z wła snej pro duk cji po lo wej (zbo ża, od pa dy ziem -
nia ków i wa rzyw, sia no i sło ma).
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Sza cun ko wa war tość pro duk cji zwie rzę cej w 2010 wy nio sła
ok. 31 000 zł (o 24% wię cej niż w r. 2009).

Po dob nie jak w la tach ubie głych pro wa dzo no ho dow lę wła -
snych kwia tów ozdob nych w szklar ni z prze sa dza niem do grun -
tu bądź skrzy nek.

Pra ce usłu go we na rzecz dla ca łe go Za kła du:
– pra ce trans por to we i roz ła dun ko we,
– pra ce po rząd ko we,
– utrzy ma nie zie le ni (na wo że nie, ko sze nie, gra bie nie, strzy że nie

ży wo pło tów, przy go to wa nie kom po stu),
– zi mo we utrzy ma nie dróg,
– usłu gi ase ni za cyj ne (ok. 180 becz ko wo zów),
– utrzy ma nie psów.

Do za dań Dzia łu na le ży rów nież ochro na te re nu Za kła du.

Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -Wy po czyn ko wy w So bie sze wie
De cy zją Za rzą du pod ję tą w 2010 r. Wcze sna In ter wen cja sta -

no wi od ręb ną jed nost kę To wa rzy stwa, pod le ga ją cą pod Ośro dek
Szkol no – Wy cho waw czy w La skach.

We wrze śniu 2010 ro ku do ko na na zo sta ła zmia na kie row nic -
twa Ośrod ka – Sio stra Je re mia prze ję ła obo wiąz ki Kie row ni ka od
Sio stry Be ne dyk ty.

W ro ku 2010 przyj mo wa no zor ga ni zo wa ne gru py i go ści in -
dy wi du al nych. 

W week en dy przy jeż dża ły gru py te ra peu tycz ne na kil ku dnio -
we po by ty. W cią gu ca łe go ro ku przy jeż dża ły gru py nie wi do mych
z ca łej Pol ski na dwu ty go dnio we tur nu sy szko le nio we w ra mach
pro gra mu PFRON „Na praw dę moż na”.

W ro ku 2010 r. z po by tu w Ośrod ku sko rzy sta ło ok. 2281 osób.
Od by ło się 35 tur nu sów dla grup te ra peu tycz nych.
W 2010 ro ku od da no do użyt ku dwa no wo wy bu do wa ne

dom ki let ni sko we nr 5 i 9, dzię ki cze mu Ośro dek zy skał 8 miejsc
noc le go wych. W ro ku tym wy ko na no sze reg prac re mon to wych
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i po rząd ko wych – na pra wa chod ni ków, ta ra sów. We wrze śniu
2010 ro ku roz po czę to bu do wę dom ku nr 4, któ ra w grud niu osią -
gnę ła stan su ro wy za mknię ty.

Dom Po mo cy Spo łecz nej dla Nie wi do mych Męż czyzn
w Nie po ło mi cach 
Nie wi do mi Męż czyź ni za wsze mo gą li czyć na ten Dom, gdzie

przy po par ciu władz lo kal nych pla ców ka ta wciąż się roz wi ja.
Za kład Opie kuń czo -Re ha bi li ta cyj ny dla Nie wi do mych
Ko biet w Żu ło wie
W ro ku 2010 w do mu po mo cy spo łecz nej w Żu ło wie by ły pro -

wa dzo ne na stę pu ją ce for my te ra pii, re ha bi li ta cji i ak ty wi za cji
miesz ka nek:
1. Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej. 32 miesz kan ki Do mu i 21 osób nie -

peł no spraw nych do wo żo nych z te re nu Po wia tu uczest ni czy ło
w te ra pii pro wa dzo nej w WTZ. Za ję cia pro wa dzo ne by ły w 5
pra cow niach: ro bó tek ręcz nych i tkac twa, dzie wiar stwa, pla -
stycz na, go spo dar stwa do mo we go, i rę ko dzie ła.

2. Re ha bi li ta cja ru cho wa.
3. Te ra pia psy cho lo gicz na.
4. Uczest nic two w za ję ciach chó ru.
5. Uczest nic two w spo tka niach i pró bach te atru ama tor skie go.
6. Te ra pia przez pra cę.

Za koń cze nie

I tak mi nął ko lej ny rok spra woz daw czy dzia łal no ści TO nO. Je -
go pre zen ta cję za wie si li śmy w po ło wie trwa nia ob cho dów Wiel -
kie go Ju bi le uszu. 

Koń cząc więc chciał bym po dzię ko wać wszyst kim za współ -
pra cę – za czy na jąc od osób wy ko nu ją cych naj prost sze czyn no ści,
a koń cząc na pra cach, wy ma ga ją cych naj wyż szych kwa li fi ka cji
i naj wyż szej od po wie dzial no ści. Chciał bym wszyst kim za de dy ko -
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wać proś bę Mat ki Czac kiej z 19 lip ca 1928 ro ku, skie ro wa ną do
osób pra cu ją cych w Dzie le: „Moi dro dzy, zwra cam się dziś do Was
wszyst kich (…) z go rą cą proś bą, aby ście to Dzie ło ko cha li, ja ko Wa -
sze Dzie ło. By ście sta ra li się je wi dzieć w świe tle prawd Bo żych
i w tym świe tle sta ra li się wi dzieć i to, co w nim do bre go, i to, co bę -
dąc do brym, po trze bu je udo sko na le nia, i to, co w nim złe go, by mo -
gło być po pra wio nym. Je że li na ra zie nie mo że być po pra wio nym,
po win no być w po ko rze i z cier pli wo ścią zno szo ne”.

Tak więc umoc nie ni tym mą drym prze sła niem na szej Za ło -
ży ciel ki wkra czaj my z na dzie ją w no we stu le cie dzia łal no ści na -
sze go To wa rzy stwa w prze ko na niu o Jej wspar ciu w pro ce sie dal -
sze go i nie usta ją ce go roz wo ju na wszyst kich od cin kach pra cy
w Dzie le.

Jó zef Pla cha (oprac.)
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W uzu peł nie niu wy da rzeń bie żą cych in for mu je my
Czy tel ni ków, że w paź dzier ni ku 2010 ro ku pa pież Be -
ne dykt XVI uho no ro wał księ dza Edwar da En gel brech -
ta ty tu łem prałata honorowego Je go Świą to bli wo ści.
Uro czy ste wrę cze nie te go nie zwy kle pre stiżo we go
wy  róż nie nia od by ło się w ubiegłoroczną wigilię
Bożego Na rodzenia w sie dzi bie księ dza kar dy na ła Ka -
zi mie rza Ny cza z rąk nun cju sza apo stol skie go w Pol -
sce ab pa Ce le sti no Mi glio re.
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2011
6.05 W Sa li Cen trum Kul tu ry w Iza be li nie od by ła się uro -

czy stość nada nia god no ści „Iza be liń czyk 2010 r.”
Wła dy sła wo wi Go łą bo wi – pre ze so wi Za rzą du To wa -
rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi w La skach. God ność
tę na wnio sek wój ta na da je Ra da Gmi ny w Iza be li nie.
Pierw szym Iza be lin czy kiem by ła śp. Zo fia Mo raw ska.
Oka zją do nada nia god no ści Wła dy sła wo wi Go łą bo -
wi by ło uczcze nie stu le cia To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi. Lau da cję na te mat wy róż nio ne go wy -
gło sił prof. Piotr Perzy na. W uro czy sto ści wzię ło udział
kil ka na ście osób z kie row nic twa La sek.

8.05 W Żu ło wie od by ła się uro czy stość zwią za na z trzy dzie -
sto le ciem służ by w Dzie le La sek ks. ka no ni ka Ma ria -
na Dwor nic kie go, w któ rej wzię li udział: prze ło żo na ge -
ne ral na Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic
Krzy ża – mat ka An na Ma ria, pre zes Za rzą du To wa rzy -
stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi – Wła dy sław Go łąb
z mał żon ką oraz za przy jaź nio ne z Księ dzem Ju bi la tem



sio stry z La sek, a po nad to miej sco wi go ście i prof. An -
to ni Tro ni na, pro boszcz z Kra śni czy na i in ni. Na le ży
w tym miej scu do dać, że 28 lip ca br. ks. Dwor nic ki ob -
cho dził rów nież 90 rocz ni cę uro dzin. We Mszy św. po -
za Ju bi la tem uczo no rów nież zbli ża ją ce się imie ni ny ks.
pro fe so ra Tro ni ny i mat ki An ny Ma rii. Uro czy sto ści za -
koń czył wy stęp pań pen sjo na riu szek, przed sta wia ją cy
hi sto rię jed nej z nich, któ ra tra fi ła do La sek i tu pod -
da ła się twór czej for ma cji Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac -
kiej. Tekst na pi sa ła i w głów nej ro li wy stą pi ła p. Ma ria
Ho ma.

17.05 W am ba sa dzie nor we skiej od by ło się do rocz ne spo tka -
nie z oka zji świę ta na ro do we go, uchwa le nia w 1914 r.
Kon sty tu cji Kró le stwa Nor we gii. La ski re pre zen to wał
Wła dy sław Go łąb – pre zes Za rzą du To wa rzy stwa Opie -
ki nad Ociem nia ły mi. Kon tak ty To wa rzy stwa z Nor we -
gią utrzy my wa ne są już od kil ku dzie się ciu lat. Nor we -
go wie mię dzy in ny mi zbu do wa li w La skach sa lę re ha -
bi li ta cyj ną i ba sen.

2.06 W Cen trum Edu ka cyj nym Kam pi no skie go Par ku
Na ro do we go od by ła się uro czy stość upa mięt nia ją ca ka -
pe la nów Ar mii Kra jo wej dzia ła ją cych na te re nie Pusz -
czy Kam pi no skiej. W spo tka niu wzię li udział przed sta -
wi cie le Ko ścio ła, obaj war szaw scy kar dy na ło wie,
przed sta wi cie le władz pań stwo wych i te re no wych. La -
ski re pre zen to wa ła Mat ka An na Ma ria – prze ło żo na ge -
ne ral na Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic
Krzy ża i Wła dy sław Go łąb – pre zes Za rzą du To wa rzy -
stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi. W jed nym z re fe ra tów
by ły pod no szo ne za słu gi, ja kie dla wal ki pod ziem nej
speł ni ły La ski – Za kład dla Dzie ci Nie wi do mych, w tym
sio stry, pra cow ni cy Za kła du i nie wi do mi oraz ks. prof.
Ste fan Wy szyń ski, póź niej szy Pry mas Ty siąc le cia. 
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4–5.06 W pierw szą so bo tę i nie dzie lę czerw ca gru pa mło dzie -
ży z La sek wraz z sio stra mi i wy cho waw ca mi uczest -
ni czy ła w XV Spo tka niu Mło dych w Led ni cy. Ha słem
te go rocz ne go spo tka nia by ły sło wa: Jan Pa weł II – li -
czy się świę tość.

10.06 W ko ście le św. Zyg mun ta w War sza wie i na Po wąz kach
od by ły się uro czy sto ści po grze bo we Ma my ks. Ja na Ko -
nar skie go – śp. Kry sty ny Ko nar skiej. W uro czy sto -
ściach wzię ła udział licz na de le ga cja z La sek.

14.06 La ski od wie dzi li: pre zes Ko mi te tu No wo jor skie go – 
p. Sta ni sław Świ der ski z Mał żon ką. Pod czas wi zy ty do -
szło do bar dzo waż nych roz mów z mat ką An ną Ma rią,
pre ze sem Wła dy sła wem Go łą bem, sio strą Pią – dy rek -
to rem Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Żu ło wie i sio strą
Ma rią z Ukra iny.
Rów nież te go dnia w ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej
i na cmen ta rzu za kła do wym w La skach od był się po -
grzeb zmar łe go w wie ku 95 lat śp. Pro fe so ra Syl we stra
Ja ku bow skie go, chi rur ga - or to pe dy i reu ma to lo ga, któ -
ry przez wie le lat ofiar nie słu żył La skom.

17.06 W Sta ni sła wo wie od by ła się uro czy stość 10-le cia Rol -
ni cze go Za kła du Ak tyw no ści Za wo do wej, pro wa dzo -
ne go przez Fun da cję Pra ca dla Nie wi do mych oraz 20-
le cia Fun da cji i 65-le cia No wo jor skie go Ko mi te tu Po -
mo cy Nie wi do mym w Pol sce. W uro czy sto ści wziął
udział pre zes Ko mi te tu – p. Sta ni sław Świ der ski
z mał żon ką Bar ba rą, pre zes Za rzą du Głów ne go Pol -
skie go Związ ku Nie wi do mych – p. An na Woź niak -Szy -
mań ska, pre zes To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły -
mi – Wła dy sław Go łąb oraz przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych i za pro sze ni go ście. Rol ni czy Za kład
Ak tyw no ści Za wo do wej w Sta ni sła wo wie sta no wi du -
mę pre ze sa p. S. Świ der skie go.
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19.06 Z oka zji zbli ża ją cej się 9. rocz ni cy śmier ci Oj ca Ta de -
usza Fe do ro wi cza na Mszy św. i przy gro bie Oj ca spo -
tka ła się licz na gru pa osób: sio stry, mło dzież z Ośrod -
ka oraz przy ja cie le z War sza wy. Pod czas spo tka nia na
Sa li w Do mu Dziew cząt za pre zen to wa na zo sta ła no wo -
wy da na ksią żecz ka za wie ra ją ca frag men ty li stów Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II do Oj ca Ta de usza za ty tu ło wa -
na Na pa pie rze i w ser cu.
Rów nież te go dnia w Sa li kon cer to wej Cen trum Kul -
tu ry w Iza be li nie Szko ła Mu zycz na z La sek, z udzia łem
wój ta Gmi ny Iza be lin – Wi tol da Ma la row skie go, zor -
ga ni zo wa ła kon cert na rzecz Zu zan ki Fa de rew skiej
w ce lu ze bra nia fun du szy na po kry cie kosz tow nej ope -
ra cji ser ca. W kon cer cie wy stą pi li ucznio wie i na uczy -
cie le Szko ły, w tym ma ma Zu zi – An na Fa de rew ska -
-Ku szaj. Za rów no wójt gmi ny, jak i pre zes Za rzą du
TOnO pod kre śli li mo ral ne zna cze nie przed się wzię cia;
Jak nie zwy kle waż ne jest, aby czło wiek w po trze bie nie
czuł się osa mot nio ny. Po koncercie odbyła się aukcja
obrazów miejscowych artystów wspierająca operację
Zuzi.

21.06 Uro czy stość Ślu bo wa nia Ab sol wen tów, pod czas któ rej
Wo je wo da Ma zo wiec ki – Ja cek Ko złow ski – zo stał od -
zna czo ny Me da lem Pax et Gau dium in Cru ce.

22.06 Na traw ni ku między Biblioteką i Do mem Dziewcząt za -
sa dzo no trzy dę by ufun do wa ne przez lu bel ską ka pi tu -
łę Dzie dzic twa Na ro do we go. Pa miąt ko we dę by, po bło -
go sła wio ne przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI no szą imio -
na Bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II, Pry ma sa Ste fa na
Wy szyń skie go i Pry ma sa Jó ze fa Glem pa. Ini cja ty wę po -
sa dze nia dę bów pod jął Marian Sadłos, pre zes Ka pi tu -
ły Dzie dzic two Na ro du Świę ta Spra wa im. o. Au gu sty -
na Kor dec kie go. Na wi zy tów ce Ka pi tu ły za miesz czo -



no sło wa: „Na wiecz ną chwa ły pa miąt kę sa dzi my dę -
by po mni ki wiel kim, za słu żo nym i świę tym Po la kom”.
Cer ty fi ka ty pod pi sa ne przez Pry ma sa, umiesz czo ne
w spe cjal nych tu le jach zo sta ły za ko pa ne przy ko rze -
niach drzew. W tej uro czy sto ści wzię li udział: Pry mas
Jó zef Glemp, Mat ka An na Ma ria, Pre zes Wła dy sław
Go łąb, Dy rek tor KPN – Je rzy Mi siak, Dy rek to rzy –
Piotr Gro chol ski i Adam Ku bic ki, ks. Rek tor Grze gorz
Ostrow ski, ks. Grze gorz Mi chal czyk.
Pre zes, pan Ma rian Sa dłos, zmarł w wie ku 77 lat 14 lip -
ca 2011 ro ku, w nie speł na mie siąc po za sa dze niu dę -
bów w La skach. W dniu 21 lip ca w Je go in ten cji zo sta -
ła od pra wio na w La skach Msza świę ta. 

26.06 Roz po czę ły się let nie wcza sy dla nie wi do mych pań, któ -
re pro wa dzi ły: s. Al ber ta (I ty dzień) i s. Ir mi na (II ty -
dzień). Uczest ni czy ły w nich 33 oso by i dwo je dzie ci.
Co dzien nie od by wa ły się za ję cia z gim na sty ki ko rek cyj -
nej, ba sen, hi po te ra pia oraz spo tka nia ze śpie wem i mu -
zy ką. Go ść mi spe cjal ny mi by li: ak tor – Ta de usz Chu dec -
ki, któ ry opo wia dał o swo ich po dró żach po świe cie,
a tak że pod pi sy wał swo je ostat nio wy da ne książ ki, oraz
pre zes Wła dy sław Go łąb, któ ry ob cho dził swo je imie -
ni ny przy gril lu pod dę ba mi przed Do mem Dziew cząt.
In ne wy da rze nia to: wy ciecz ka do Mu zeum w Zu ze li,
miej scu uro dze nia kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go,
pre zen ta cja książ ki Na pa pie rze i w ser cu, w któ rej opu -
bli ko wa ne zo sta ły li sty Ja na Paw ła II do ks. Ta de usza Fe -
do ro wi cza, bal „Wal ce i wal czy ki” po pro wa dzo ny
przez za wo do we go wo dzi re ja, wspo mnie nia: s. Ka ro li,
s. Blan ki, s. Ta bi ty, s.Teo do ry, s. Jo za fa ty, s. Grzy mi sła -
wy, s. Mo de sty, s. Ron cal li, s. Anie li i s. Be aty.

3.07–15.07 W Bro ku nad Bu giem od był się tur nus wy po czyn ko -
wo -for ma cyj ny zor ga ni zo wa ny przez Dusz pa ster stwo
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Osób Nie wi do mych i Nie do wi dzą cych z War sza wy.
Oprócz wy cie czek – do Tre blin ki i sank tu arium
w Pro sty ni, Zu ze li, Gra bar ki, No wo gro du i Cie cha now -
ca – czas wy peł nio ny był spa ce ra mi po prze pięk nych
la sach, wy ciecz ka mi ro we ro wy mi oraz spo tka nia mi
przy ogni sku lub na sa li, gdzie mia ło miej sce wspól ne
mu zy ko wa nie, a tak że przed sta wie nia -scen ki przy go -
to wy wa ne pod kie run kiem s. Ol gi czy Ani Fi gu ry. Mło -
dzież po zo sta wa ła pod czuj nym okiem s. Ema nu eli,
któ ra or ga ni zo wa ła wy po czy nek czyn ny. Do ro śli mo -
gli za wsze li czyć na po moc s. No emi i s. Ko le ty. Co -
dzien nie by ła moż li wość uczest ni cze nia we Mszy św.,
ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu i me dy ta cji, do któ -
rej wpro wa dze nie przy go to wy wał ks. An drzej Gał ka.

11.07–24.07 W So bie sze wie od był się tur nus re kre acyj no -
-uspraw nia ją cy dla dzie ci i mło dzie ży z Ośrod ka w La -
skach. Oprócz pla żo wa nia, wy cie czek po Wy spie So bie -
szew skiej, mia ły miej sce: spływ ka ja ko wy rze ką Słu pią,
wy ciecz ka do Szym bar ku (na wie dze nie ko ścio ła pod
we zwa niem św. Ra fa ła Ka li now skie go), zwie dza nie Do -
mu Sy bi ra ka, bun kra, gdzie usły szeć moż na spe cjal ne
efek ty aku stycz ne, oglą da nie oso bli wo ści w po sta ci naj -
dłuż szej de ski i naj dłuż sze go sto łu oraz do mu sto ją ce -
go „do gó ry no ga mi” – ale go rii współ cze sne go świa ta.

15.07 W ko ście le i na cmen ta rzu w Iza be li nie od by ło się spo -
tka nie z oka zji 46. rocz ni cy śmier ci ks. Alek san dra Fe -
do ro wi cza. Tra dy cyj nie Mszy św. kon ce le bro wa nej
przez sied miu ka pła nów – m.in. ks. Hen ry ka Mi cha -
la ka i ks. Grze go rza Ostrow skie go – prze wo dził o. Le -
on Kna bit OSB z Tyń ca. 

30.07 Z La sek do Rzy mu i Asy żu wy je cha ła gru pa mło dzie -
ży: wy cho wan ków i ab sol wen tów wraz z ks. Grze go -
rzem Ostrow skim, kie row ni ka mi in ter na tów: s. Ir mi -
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ną, p. Ja nem Skro bo lem oraz wy cho waw ca mi. Pod czas
piel grzym ki naj waż niej sze wy da rze nia to: Msza św.
przy gro bie Bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II, au dien cja
z Oj cem Świę tym Be ne dyk tem XVI w Ca stel Gan dol -
fo, na wie dze nie czte rech rzym skich Ba zy lik, Msza św.
na cmen ta rzu na Mon te Cas si no, Asyż śla da mi św.
Fran cisz ka. Po wrót z piel grzym ki 11.08.

31.07 Zmar ła wie lo let nia na uczy ciel ka śp. Gra ży na Jan czak.
Po grzeb, w któ rym uczest ni czy ło wie le osób – pra cow -
ni ków i wy cho wan ków La sek – od był się w Ja błon nie.

2.08 W ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej w La skach Pro fe sję
wie czy stą zło ży ły czte ry sio stry: s. Ana sta zja, s. An cil -
la, s. Ja na i s. Le ona.

10.08 Z oka zji 65. rocz ni cy wzno wie nia ba dań na uko wych
w Pusz czy Kam pi no skiej, w Mię dzy na ro do wym Ro ku
La sów, w Cen trum Edu ka cyj nym Kam pi no skie go
Par ku Na ro do we go od by ła się uro czy stość wrę cze nia
od zna czeń pań stwo wych i re sor to wych oso bom za słu -
żo nym dla KPN. Pan dyr. Je rzy Mi siak otrzy mał Krzyż
Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski. W tej uro -
czy sto ści wziął udział pre zes Za rzą du To wa rzy stwa
Opie ki nad Ociem nia ły mi, Wła dy sław Go łąb. W imie -
niu To wa rzy stwa zło żył pa nu dy rek to ro wi Je rze mu Mi -
sia ko wi ser decz ne gra tu la cje. Uro czy stość za koń czył
kon cert Re pre zen ta cyj nej Or kie stry Woj ska Pol skie go.
W pro gra mie usły sze li śmy utwo ry Fry de ry ka Cho pi -
na, Mi cha ła Kle ofa sa Ogiń skie go, Sta ni sła wa Mo niusz -
ki i in ne.

15.08 W Uro czy stość Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny Pierw szą Pro fe sję zło ży ła s. Mał go sia Wło dar -
ska – s. Ma ria Han na.

16.08 W La skach, w ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej i na miej -
sco wym cmen ta rzu od był się po grzeb zmar łej w wie -



ku 66 lat śp. Bar ba ry Przy go dy, daw nej wy cho wan ki
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go.

17.08 W Gdań sku, w wie ku 88 lat, po wie lo let niej cięż kiej
cho ro bie zmar ła Ma ma sióstr: s. Ani ty i s. Ro ma ny, Bra -
to wa s. Mi ro sła wy – śp. Ma ria Ha ra sim. Na po grzeb
w ro dzin nej pa ra fii, w Żab nie ko ło Goł da pi w dniu 20
sierp nia, po je cha ło ok. 30 sióstr z Mat ką Ge ne ral ną, ks.
Grze gorz Ostrow ski, ks. An drzej Gał ka oraz pre zes Za -
rzą du To wa rzy stwa Wła dy sław Go łąb z mał żon ką.

18.08 W szpi ta lu w Opocz nie po cięż kiej cho ro bie, w wie ku
85 lat zmar ła Ma ma s. Nor ber ty, śp. Ge no we fa Gu sta.
Po grzeb od był się w Pa ra dy żu, w Sank tu arium Świę tej
Ro dzi ny dnia 21 sierp nia. Z La sek i z War sza wy po je -
cha ła gru pa sióstr wraz z Mat ką.

19.08 Spo tka nie z wo lon ta riu sza mi z Bia ło ru si. Do La sek
w ra mach wspie ra ne go przez m.st. War sza wa i Mi ni -
ster stwo Edu ka cji Na ro do wej pro jek tu PO ŁĄ CZYŁ
NAS BUG przy je cha ła gru pa, w skład któ rej wcho dzi -
ło: 24 Bia ło ru si nów z Wi teb ska – mło dzież w wie ku 15–
22 lat oraz ok. 20 Po la ków – wiek 15–22, wo lon ta riu -
sze Fun da cji AVE, lau re aci kon kur su li te rac kie go ks.
Twar dow skie go i przed sta wi cie le Mło dzie żo wej Ra dy
War sza wy oraz opie ku no wie z Fun da cji AVE. Za ło że -
nia: or ga ni za to rzy chcą z Bu gu – rze ki, któ ra dzie li,
uczy nić rze ką spo tka nia, wspól no ty, bu do wa nia wza -
jem nych re la cji i wię zi. Pierw sza część obo zu od by ła się
w oko li cach Te re spo la, Kod nia i Ser pe lic – tuż przy gra -
ni cy pol sko -bia ło ru skiej, dru ga w War sza wie.
Za sad ni cza te ma ty ka obo zu do ty czy ła wo lon ta ria tu
i ak tyw no ści spo łecz nej mło dzie ży, po zna niu róż nych
od cie ni wo lon ta ria tu, co ma za chę cić do ak tyw no ści
w lo kal nym śro do wi sku. W pro gra mie by ły warsz ta ty
oby wa tel skie, wi zy ty stu dyj ne w róż nych or ga ni za cjach
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po za rzą do wych, po ka za nie, ile do bra pły nie z wo lon -
ta ria tu. Uwień cze niem obo zu by ła wspól nie przy go to -
wa na przez mło dzież i wy da na ga ze ta, pro mu ją ca wo -
lon ta riat. Pro gram wi zy ty w La skach: po wi ta nie – Szy -
mon Sła wiń ski, wpro wa dze nie i sło wo o La skach –
pre zes W. Go łąb, do świad cze nia z wo lon ta ria tem – s. Ir -
mi na, roz mo wa z Go ść mi, zwie dza nie La sek.

26.08–28.08 W Do mu św. Te re sy i w Do mu Przy ja ciół spo tka li
się ab sol wen ci z lat 1999–2001.

1.09 Roz po czę cie no we go ro ku szkol ne go 2011/2012. Mszę
św. kon ce le bro wa li: ks. Grze gorz Ostrow ski, ks. Mar -
cin Ko wal czyk i ks. Nor bert Kon dej.

8.09 W La skach zło żył wi zy tę je den z naj bo gat szych lu dzi,
Prem Wat sa, wła ści ciel kon cer nu zrze sza ją ce go or ga -
ni za cje re ase ku ra cyj ne, w tym Pol skie To wa rzy stwo Re -
ase ku ra cyj ne. Przy po mnij my, że Pol skie To wa rzy stwo
Re ase ku ra cyj ne przy zna ło na bu do wę do mu wcze sne -
go wspo ma ga nia roz wo ju nie wi do mych dzie ci w So bie -
sze wie kwo tę 150 tys. do la rów. Za rów no w uro czy sto -
ści po świę ce nia do mu, jak i wi zy cie w dniu 8 wrze śnia,
brał udział pre zes PTR, PAN Ma rek Czer ski. Wie czo -
rem w gma chu Uni wer sy te tu Mu zycz ne go im. Fry de -
ry ka Cho pi na od był się kon cert dla uczcze nia 20-le cia
Pol skie go To wa rzy stwa Re ase ku ra cyj ne go. W kon cer -
cie uczest ni czy li: pre zes Za rzą du To no – Wła dy sław
Go łąb z mał żon ką, dy rek tor ad mi ni stra cyj ny Adam
Ku bic ki i wo lon ta riusz ka, p. Ka ta rzy na Woj cie chow ska,
ini cja tor ka kon tak tów z PTR z La ska mi.

9–10.09 Ogól no pol ska Piel grzym ka Osób Nie wi do mych i Nie -
do wi dzą cych do die ce zji łom żyń skiej. Ce lem piel -
grzym ki by ło Sank tu arium Mat ki Bo żej Pięk nej Mi ło -
ści w Łom ży. Ko ro na cji ob ra zu do ko nał 4 czerw ca 1991
ro ku Pa pież Jan Pa weł II. Uro czy stej Mszy św. kon ce -

Inne wydarzenia 131



le bro wa nej prze wod ni czył ks. bp Sta ni sław Ste fa nek, Bi -
skup łom żyń ski. W dru gim dniu Mszy św. prze wod ni -
czył ks. bp Ta de usz Bro na kow ski.
Przy po mnia no sło wa Bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II
wy po wie dzia ne pod czas ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo -
żej z łom żyń skiej ka te dry w dniu 4 czerw ca 1991 ro ku.
Zwra cam się do Cie bie Mat ko Bo ża z łom żyń skiej ka te -
dry, dzi siaj uko ro no wa na. Bądź Mat ką Pięk nej Mi ło ści
dla nas wszyst kich, dla mał żon ków i dla mło dzie ży. Ty
nam kształ tuj ser ca, aby śmy wie dzie li, ja ka mi łość jest
praw dzi wa i jak ją od róż nić od mi ło ści po zor nych. Aże -
by śmy w mło do ści czy w mał żeń stwie nie ule gli fał szy -
wym pro ro kom, któ rych nie brak. Zresz tą każ dy z nas
no si w so bie te go fał szy we go pro ro ka, któ ry się na zy wa
tro ja ką po żą dli wo ścią. Ale nie jest to po tę ga nie prze zwy -
cię żo na. Trze ba tyl ko pa trzeć od mło do ści, od dziec ka
w oczy Tej Mat ki Pięk nej Mi ło ści, a Ona na uczy nas wła -
ści wej od po wie dzi na py ta nie cza sem bar dzo trud ne,
gdzie trze ba tak że pod jąć zma ga nie ze so bą. Ale jest to
zma ga nie o wiel ką war tość, bo nie moż na w ży ciu prze -
grać praw dzi wej mi ło ści.
Mat ko Bo ża Łom żyń ska, uko ro no wa łem Cię ko ro ną
pięk nej mi ło ści i ja tę ca łą spra wę do brej, czy stej, szla -
chet nej, praw dzi wej mi ło ści Po la ków od da ję To bie, a Ty
czu waj nad ni mi, czu waj po ma cie rzyń sku. W piel -
grzym ce wzię ło udział po nad 1800 osób.

14.09 Uro czy stość Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go. Te go dnia
na Cmen ta rzu -Mau zo leum w Pal mi rach od by ła się
uro czy stość zor ga ni zo wa na przez Dy rek cję Kam pi no -
skie go Par ku Na ro do we go, upa mięt nia ją ca ofia ry Po -
wsta nia Stycz nio we go 1863 ro ku, a tak że ofia ry eg ze -
ku cji wy ko ny wa nych w tym miej scu pod czas dru giej
woj ny świa to wej. Nasz Ośro dek re pre zen to wa li: pre zes
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W. Go łąb z Mał żon ką, dyr. Piotr Gro chol ski, mło dzież
wraz z wy cho waw ca mi oraz Sio stry. Mszy św. prze wod -
ni czył ks. Pry mas Se nior – kar dy nał Jó zef Glemp.
Ksiądz Pry mas po świę cił pa miąt ko we krzy że wy ko na -
ne z ko na ra Dę bu Po wstań ców, (któ ry odła mał się sa -
mo ist nie), ro sną ce go ko ło wsi Bie li ny w Pusz czy Kam -
pi no skiej. Nasz Ośro dek otrzy mał dwa ta kie krzy że,
wraz z te sta mo nium. Bę dą one za wie szo ne w Szko le
Pod sta wo wej i Gim na zjum oraz w Sa li Do mu św. Sta -
ni sła wa.



16.09 W Cen trum Kul tu ry i Ini cja tyw Oby wa tel skich w Pod -
ko wie Le śnej od by ło się uro czy ste po sie dze nie Ra dy
Mia sta, pod czas któ rej zo stał prze ka za ny „Akt nada nia
Ho no ro we go Oby wa tel stwa Mia sta -Ogro du Pod ko wa
Le śna” Ju sty nie i Wła dy sła wo wi Go łą bom za szczyt ne -
go ty tu łu „Ho no ro wych Oby wa te li Mia sta -Ogro du
Pod ko wa Le śna”, ja ko „do wód uzna nia dla ak tyw nej
po sta wy i za an ga żo wa nia na rzecz Pod ko wiań skiej spo -
łecz no ści oraz osób nie wi do mych”. Pięk ną pre zen ta cję
pań stwa Go łą bów udo ku men to wa ną licz ny mi prze źro -
cza mi przed sta wił dy rek tor szkół ka to lic kich im. Św.
Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus i św. Hie ro ni ma w Pod ko -
wie Le śnej, pan Grze gorz Dą brow ski. W spo tka niu
wzię ło udział wie lu miesz kań ców Pod ko wy oraz licz -
na de le ga cja z La sek, a tak że sta ro sta po wia tu war szaw -
sko -za chod nie go, p. Jan Ży chliń ski i dy rek tor Kam pi -
no skie go Par ku Na ro do we go p. Je rzy Mi siak. Na le ży
przy po mnieć, że pierw szym Ho no ro wym Oby wa te lem
Pod ko wy Le śnej zo stał ksiądz Le on Kan tor ski, na stęp -
nie am ba sa dor Wę gier, Rek tor Aka de mii Mu zycz nej, p.
Ka zi mierz Gier żod i cór ki Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza. Na
za koń cze nie krót ki kon cert da li na uczy cie le i wy cho -
wan ko wie La sek: Elż bie ta i Bro ni sław Ha ra siu ko wie,
Maks Chle wiń ski i Do mi nik Strze lec.

18.09 W sa li Do mu Dziew cząt z oka zji świę ta do mu gru pa II
przy go to wa ła przed sta wie nie we dług baj ki An der se na
Księż nicz ka na ziarn ku gro chu. Oprócz dziew czy nek
wy stą pi ły wy cho waw czy nie, wśród nich s. Aga ta.

26.09 65. rocz ni ca śmier ci Słu gi Bo że go Księ dza Wła dy sła -
wa Kor ni ło wi cza.

27.09 W Do mu Li te ra tu ry na Kra kow skim Przed mie ściu
w War sza wie od by ła się pre zen ta cja książ ki Jac ka Mo -
skwy o Pa ni Zo fii Mo raw skiej „Nie mów o mnie…”.
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Frag men ty książ ki czy ta li: Au tor, któ ry za da wał py ta -
nia, i p. Ma ja Ko mo row ska, od po wia da ją ca na nie ja -
ko Zo fia Mo raw ska. Spo tka nie po pro wa dził wy daw ca,
Re dak tor Bi blio te ki „Wię zi”, pan Pa weł Ką dzie la. Na
pre zen ta cję przy je cha li z La sek: pre zes W. Go łąb z Mał -
żon ką, dyr. P. Gro chol ski z Mał żon ką, p. Mar ta Zie liń -
ska, p. Elż bie ta Mo raw ska -Sa wa, a tak że An na Gro chol -
ska, dyr. Adam Ku bic ki oraz p. Ta de usz Po two row ski
(z Lon dy nu). Obec ne by ły rów nież Sio stry.

28.09 Świę to Pa tro nal ne Do mu Chłop ców. Z tej oka zji 3 paź -
dzier ni ka chłop cy z gru py s. Ol gi przy go to wa li scen -
kę na pod sta wie opo wia da nia Zo fii Kos sak -Szczuc kiej
Pur pu ro wy szlak.

10.10 Pod czas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go 2011/2012 na
Uni wer sy te cie Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War -
sza wie, w Au dy to rium Ma xi mum, w Au li im. Ro ber -
ta Schu ma na, Mat ka An na Ma ria Si kor ska – Prze ło żo -
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na Ge ne ral na FSK zo sta ła od zna czo na zło tym me da -
lem UKSW, ja ko wy raz uzna nia dla śro do wi ska La sek
w Ro ku Ju bi le uszu To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia -
ły mi. Zło tym me da lem zo stał od zna czo ny rów nież Pre -
zy dent RP – Bro ni sław Ko mo row ski. Je go mat ka – dr
Ja dwi ga Ko mo row ska, so cjo log, wy kła dow ca tej uczel -
ni (wów czas Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej – ATK), zo -
sta ła od zna czo na srebr nym me da lem UKSW.
Uro czy stość in au gu ra cji zo sta ła po prze dzo na Mszą
świę tą kon ce le bro wa ną pod prze wod nic twem J. E.
Księ dza Ar cy bi sku pa Ce le sti no Mi glio re, Nun cju sza
Apo stol skie go w Pol sce, w ko ście le uni wer sy tec kim
przy ul. Wó y cic kie go.

10.10 Rów nież te go dnia Pre zes Na ro do we go Ban ku Pol skie -
go przy jął de le ga cję To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem -
nia ły mi w La skach na spe cjal nej au dien cji, pod czas któ -
rej wrę czył wy bi te z oka zji stu le cia To wa rzy stwa dwie
mo ne ty: srebr ną dzie się cio zło tów kę i w brą zo wym me -
ta lu dwu zło tów kę. Oby dwie mo ne ty ma ją na pi sy
w braj lu oraz przed sta wia ją sym bo le zwią za ne z nie wi -
do my mi. Na kra wę dzi dzie się cio zło tów ki umiesz czo -
no na pis: „Stu le cie To wa rzy stwa nad Ociem nia ły mi”.
Mo ne tę moż na na być w NBP. W spo tka niu z ra mie nia
La sek wzię li udział: pre zes Za rzą du To wa rzy stwa Wła -
dy sław Go łąb z mał żon ką, s. Ga brie la -Agniesz ka
Szlu bow ska, skarb nik Za rzą du, czło nek Za rzą du Lu cy -
na Pi la szek z dwój ką dzie ci ze szko ły pod sta wo wej oraz
peł no moc nik Za rzą du p. Szy mon Sła wiń ski, a tak że
kie row ca, p. Ja rek Si kor ski. Spo tka nie by ło fil mo wa ne
przez Te le wi zję Pol ską i na gry wa ne przez Pol skie Ra -
dio. Pod ję ta przez Na ro do wy Bank Pol ski ak cja wpi su -
je się w pro gram „Eu ro pa bez ba rier”.
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15.10 W ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej w La skach od był się
kon cert w wy ko na niu prof. Ju lia na Gem bal skie go – or -
ga ny oraz p. Elż bie ty Grodz kiej -Ło pu szyń skiej – so pran.
Pro fe sor Gem bal ski, je den z naj wy bit niej szych pol skich
mi strzów gry or ga no wej, lau re at licz nych na gród, wy -
ko nał na no wych or ga nach La skow skich utwo ry kom -
po zy to rów daw nych: Mar ci na Że brow skie go, Jo han na
Pa chel be la, Jo han na Se ba stia na Ba cha, Gi ro la mo Fre -
sco bal di’ego oraz wła sne im pro wi za cje na te ma ty pie -
śni pol skich. Pa ni Elż bie ta Grodz ka -Ło pu szyń ska
z akom pa nia men tem prof. Gem bal skie go wy ko na ła
„Ave Ma ria” Fran cisz ka Schu ber ta i Giu lio Cac ci nie go
oraz pie śni pol skie w im pro wi za cji prof. Gem  bal skie -
go. Po kon cer cie pre zes Za rzą du To wa rzy stwa, Wła dy -
sław Go łąb, mię dzy in ny mi po wie dział: „Go rą co dzię -
ku ję na szym ar ty stom za ten pięk ny mo dli tew ny
szturm do nie ba. Pan Pro fe sor uka zał nam moż li wo ści
ar ty stycz ne na szych dzie się cio gło so wych or ga nów. Pa -
ni Elż bie ta czy stym, bez zbęd nej wi bra cji gło sem wy ko -
na ła „Ave Ma ria” Schu ber ta z pięk nym tek stem pol skim
i „Ave Ma ria” Cac ci nie go ogra ni czo ne go tyl ko do tych
dwóch słów: Ave Ma ria – jest to przej mu ją ce wo ła nie
do Tej, któ ra przy nio sła świa tu zba wie nie…”.

16.10 W Fil har mo nii Na ro do wej w War sza wie z oka zji 60-le -
cia Pol skie go Związ ku Nie wi do mych od był się Kon cert
Ju bi le uszo wy „Cho pin kla sycz nie i no wo cze śnie. Jak
na pi sa no we wstę pie do pro gra mu, by ło to wy da rze nie
wień czą ce dwu let ni pro jekt „Cho pin dla nie wi do mych”,
re ali zo wa ny przez Pol ski Zwią zek Nie wi do mych:
„Mie li śmy ma rze nie, by Pol ska zo ba czy ła i usły sza ła
nie wi do mych ar ty stów gra ją cych Cho pi na na naj lep -
szych sce nach mu zycz nych sto li cy: w Fil har mo nii Na -
ro do wej i sa lach kon cer to wych Uni wer sy te tu Mu zycz -
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ne go Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie. Speł ni ło się. Do
war sza wy przy je cha li nie wi do mi mu zy cy z Ar me nii,
Czech, Fran cji, Gru zji, Li twy, Por tu ga lii i Pol ski. (…)
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Nie wi do mych Mu zy ków
gra ją cych Cho pi na to pierw sze te go ty pu wy da rze nie
nie tyl ko w Pol sce, ale i na świe cie.”
War to wspo mnieć, że w tym nie zwy kłym kon cer cie
wy stą pi ły rów nież na sze by łe wy cho wan ki: An na Fa -
de rew ska -Ku szaj i Zu zan na Osu chow ska.

18.10 Od by ło się po sie dze nie Za rzą du TO nO z udzia łem pre -
ze sa No wo jor skie go Ko mi te tu Po mo cy Nie wi do mym
w Pol sce, p. Sta ni sła wa Świ der skie go wraz z Mał żon -
ką Bar ba rą i sy nem Pio trem, któ ry po swo jej mat ce śp.
Da nu cie Świ der skiej ob jął funk cję skarb ni ka Ko mi te -
tu. Go ście z za in te re so wa niem wy słu cha li in for ma cji
zło żo nej przez pre ze sa Wła dy sła wa Go łą ba o po mo cy,
ja ką świad czył Ko mi tet na rzecz Dzie ła La sek na prze -
strze ni mi nio nych 65 lat. Swo ją in for ma cję za koń czył

Inne wydarzenia138



sło wa mi: „Mam na dzie ję, że pan Piotr w spad ku po
swo jej Ma mie nie tyl ko odzie dzi czył sta no wi sko
skarb ni ka, ale i Jej go rą ce, otwar te dla La sek ser ce”. Spo -
tka nie prze bie gło w mi łej, kon struk tyw nej at mos fe rze.
Ko mi tet za wsze sta no wił dla La sek gwa ran cję bez pie -
czeń stwa i da wał pew ność, że ma my za oce anem wier -
ne go i nie za wod ne go przy ja cie la. 

16–27.10 Mu zeum Na ro do we w Po zna niu za pra sza ło na wy sta -
wę in au gu ru ją cą pro jekt pię ciu zmy słów – „Au dio de -
skryp cja”. To pierw sze w Pol sce te go ty pu wy da rze nie
ad re so wa ne do osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych.
15 paź dzier ni ka 2011 ro ku zo stał za in au gu ro wa ny pro -
jekt edu ka cyj ny, któ re go jed nym z głów nym ele men -
tów jest eks po zy cja 25 dzieł po cho dzą cych ze zbio rów
Mu zeum Na ro do we go z opi sa mi wy ko na ny mi w tech -
ni ce au dio de skryp cji.
Jest to tech ni ka nar ra cyj na, któ ra za po mo cą do dat ko -
wych, wer bal nych opi sów udo stęp nia od biór tre ści wi -
zu al nych oso bom nie wi do mym i sła bo wi dzą cym. Po -
zwa la oso bom nie wi do mym od bie rać sztu ki wi zu al ne
np. ma lar stwo czy grę ak tor ską i dla te go sto so wa na jest
mię dzy in ny mi w mu ze ach, te atrze czy ki nie.

20.10 Szko ła i in ter nat pod we zwa niem św. Mak sy mi lia na
Kol be wspól nie ob cho dzi ły świę to swe go Pa tro na. Po
Mszy św. od by ło się spo tka nie, pod czas któ re go mło -
dzież da ła pięk ne przed sta wie nie pt. „Pe reł ki dla du cha”.
Pre zes W. Go łąb, dzię ku jąc ar ty stom, mię dzy in ny mi
po wie dział: „Te du cho we pe reł ki to mi łość. War to dla
niej od dać wie le, jak to uczy nił ewan ge licz ny ku piec,
któ ry sprze dał wszyst ko, co miał, aby ku pić pięk ną per -
łę, któ ra go za chwy ci ła. Przed sta wie nie wa sze, dro dzy
ar ty ści, po sia da głę bo ką treść fi lo zo ficz no -teo lo gicz ną.
Za to go rą co dzię ku ję.”
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24.10 Klub In te li gen cji Ka to lic kiej w War sza wie ob cho dził
swo je 55-le cie po wsta nia. Z tej oka zji w ko ście le św.
Mar ci na od by ła się uro czy sta Msza św. kon ce le bro wa -
na pod prze wod nic twem ks. bp. Bro ni sła wa Dem bow -
skie go – wie lo let nie go asy sten ta ko ściel ne go Klu bu. Na -
stęp nie, w sie dzi bie Klu bu, sio stra Ra fa ela Ur szu la Na -
łęcz otrzy ma ła, przy zna ny przez Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
Krzyż Ofi cer ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski oraz na gro -
dę „Pon ti fi ci” za bu do wa nie mo stów mię dzy na ro da -
mi i spo łe czeń stwem. Jest to nie zwy kłe wy róż nie nie
o głę bo kich war to ściach mo ral nych. S. Ra fa ela nie tyl -
ko bra ła czyn ny udział w pra cach Ko mi te tu Pry ma sow -
skie go pod czas sta nu wo jen ne go, ale po od zy ska niu
nie pod le gło ści czy ni ła i czy ni rze czy, jak po wie dział
pre zes Wła dy sław Go łąb, „nie moż li we”. Bu do wa ła
ośrod ki dla nie wi do mych dzie ci w In diach i Rwan dzie.
Przy po mnij my, że w Rwan dzie za le d wie pół to ra pro -
cen tu dzie ci nie wi do mych ko rzy sta z edu ka cji.

25.10 Spół dziel nia „No wa Pra ca Nie wi do mych -Ce pe lia”
ob cho dzi ła 55-le cie swe go ist nie nia. W ra mach uro czy -
sto ści, w lo ka lu Spół dziel ni ks. dr An drzej Gał ka – Kra -
jo wy Dusz pa sterz Nie wi do mych od pra wił Mszę świę -
tą dzięk czyn ną w in ten cji ży wych i zmar łych człon ków
Spół dziel ni. 

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

Zdjęcia do numeru przekazali: P. Grocholski, s. Lidia Witkowska,
Z. Janczak, ks. G. Ostrowski, A. Wietecha, D. Szczepkowska.
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata:  2009/2010/2011

L. Am ber (Au stra lia), A. Axen to wicz, M. Ba wol ska, ks. J. Bed na rek, 
I. i A. Beł cho wie, M. Bie liń ska, E. i L. Bie da, E. Bie lic ka, I. i Z. Bła żej,
S. Bock -Bed na rek, A. Brud nic ka, ks. P. Buch ta, P. Bucz kow ski, B. Burt -
ka, A. Cze re piń ska -Ho łów ka, Z. Chmaj, E. Chmiel, Z. Chmie lew ska, 
K. Chle bek, K. Czaj kow ska, o. S. Ćwierz, M. Dęb ska, W. Do bro gow ski,
D. Do łę ga, ks. A. Drosdz, M. Drze wiń ska, ks. M. Dwor nic ki, T. Du da,
ks. H. Eliasz, A. i J. Fe do ro wicz, M. i E. Ferch min, H. Fi lip czyk, J. Gar -
gu la, M. Gaw roń ska, S. Gą sior, K. i A. Gle ma, ks. F. Głód, ks. S. Go łę -
biew ski, A. Go lia tow ski, M. Gro madz ka, Ch. Ha ku ba (Au stria), D. Ha -
nu sek, K. Hel l man, M. i W. Hey del, ks. J. J. Ja nic ki, T. Ja ro szew ski, M. Ja -
wo rek, J. Ję dru sik, ks. bp J. Je zier ski, A. Ja ro szek, H. Jur czen ko,
H. Ka li now ska, A. Ka miń ska, A. Ka niew ska, B. Ken dzio ra -Drzy zga,
W. Klo now ska, W. Ko ło dziej, B. Ko bu siń ska, ks. bp J. Ko piec, M. Ko -
tow ska, R. Ko zak, B. Kry ska, Z. i K. Krzem kow skie, M. Ku kuł ka, T. Ku -
ra, H. Ku szell, A. Ku bic ki, E. Ku bin, M. Kwiat kow ska, Cz. Le śnik, B. Li -
twi niu ko wa, J. Ła bęc ki, F. Łu ka sik, M. Ma cie jew ska, J. Ma nek, ks. kard.
F. Ma char ski, ks. W. Ma chu ra, M. Ma ły, K. Mar cjasz, G. Ma ta niak,
M. Mar ci niak, J. Mar kie wicz, T. Ma zo wiec ki, J. Ma zur, S. Mi chal ski,
S. Mu sia ło wicz, K. Mu sia ło wicz, A. Na le waj ko, W. Nar kie wicz, A. Na -
wrat, M. Nie niew ska, ks. J. Nie wę głow ski, G. Ni zio łek, B. No wak, T. Or -
łow ska, ks. J. Or nat, ks. G. Orze szy na, Z. Pa cze śna, B. Pa proc ka, H. Pa -
ster ny, R. Paw łow ska, P. Pie nięż ny, K. Pę dzi wiatr, J. Pla cha, L. Pisz czek,
B. Po cho pień, ks. Z. Pod lej ski (Au stria), J. Pod sie dzik, U. Po koj ska, 
ks. J. Po pław ski, A. Pół taw ski, H. Prze włoc ki, J. Putz, M. Ra wicz, W. Ro -
do wicz, ks. bp S. Reg munt, K. Ro siak, G. Ro siak, R. Ru dziń ski, M. Rusz -
kow ska, T. Sa ła ta, ks. A. San tor ski, A. Sę kow ski, A. Skow ron, ks. T. Sku -
ra, J. Starck, J. Sta ro stec ki, ks. bp S. Ste fa nek, B. Stroń ska, A. Sty czyńska,
E. Sza chow ska, H. Sza fran -To ma szew ska, S. Szar ras, T. Szku ta -Po cho -
pień, Z. Szy mań ska, P. Ści ga, E. Ślip ska, K. Świą tek, ks. T. Śli wow ski,
J. Śmia łow ska, T. Ste fań ski, Z. Ta jer, J. To fil ski, J. Tit kow, ks. A. Tro ni -
na, E. Uli kow ska -Ja nec ka, E. Unger, K. i A. Waj da, M. Wą sow ska, E. Wę -



żyk, E. Więc kow ska, J. Woj ciech, S. Woj ty nek, M. Wrzo sek, K. Wroń -
ska, J. i A. Za krzew scy, S. Za niew ska, K. Zej da, S. Zię ba, J. Zięc kow ska,
ks. J. Żo łą dek, ks. abp J. Ży ciń ski, K. Ży znow ska, A. Żu ław ska -Ume da 

Serdeczne Bóg zapłać
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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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