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Józef Placha

Sport a etyka

Pisać cokolwiek w czerwcu i na początku lipca 2012 roku, a nie
wspomnieć o futbolowych Mistrzostwach Europy rozgrywanych

w Polsce i na Ukrainie, wydaje się być prawie niemożliwe.
W związku z tym miałem nawet zamiar, aby na przekór temu

pominąć to wydarzenie i zająć się sprawami ważniejszymi.
To, że zmieniam zdanie, skłoniły mnie przekorne słowa Jana

Pawła II, który swego czasu powiedział, że z rzeczy najmniej waż-
nych najważniejszy jest football. A poza tym wydaje się, że środo-
wisko niewidomych reaguje jednak na wszelkie wydarzenia spor-
towe, zwłaszcza tej rangi. Także dla mnie sport – a zwłaszcza pił-
ka nożna – był zawsze częścią moich zainteresowań.

Gdybym powiedział więc, że nie ulegam emocjom sportowym,
mówiłbym nieprawdę. Natomiast jedno wiem – i to wydaje mi się
jakimś osobistym osiągnięciem – że nie może to być głównym ce-
lem naszego życia. A już na pewno nie można ulegać irracjonalne-
mu fanatyzmowi, spychającemu na margines nasze podstawowe
obowiązki i najważniejsze życiowe zadania.

Nawet najlepszy sportowiec, uprawiający jakąś dyscyplinę za-
wodowo, powinien sobie uświadomić, że jest to aktywność obliczo-
na zaledwie na kilka lub kilkanaście lat jego życia. Potem musi za-
jąć się czymś innym – o ile nie zostanie działaczem sportowym, od-
dając dalsze swoje lata jako szkoleniowiec młodego pokolenia lub
administrator zawiłymi najczęściej subtelnościami sportowego za-
plecza.

OD reDAKcJi
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Sport jako relaks dla tych, których nazywa się kibicami, może
niewątpliwie pełnić pozytywną rolę, przynosząc wiele radości i sa-
tysfakcji z solidarności klubowej lub narodowej. Jednak w przypad-
ku wielu z nich trzeba przyznać, że niektóre postawy są dalekie od
szlachetnej rywalizacji, wyzwalając nieraz najniższe instynkty agre-
sji i nienawiści.

Sport, który uczy szacunku dla drugiej strony rywalizacji, mo-
że spełnić ważną funkcję wychowawczą. Jeżeli natomiast jest tyl-
ko gonitwą za sukcesem za wszelką cenę, zarówno dla zawodników,
jak i dla kibiców, może stać się źródłem destrukcji. Zamiast więc
nas ubogacać, może niszczyć naszą wrażliwość i stać się nieokieł-
znanym żywiołem prowadzącym do głębokich nieraz ran i społecz-
nych antagonizmów.

Tymczasem przyglądając się różnym obrazkom otaczającej nas
rzeczywistości – niezależnie od tego co dzieje się na stadionach spor-
towych i w „strefach kibiców” – w wojnach na skalę światową gi-
ną niewinne osoby; żywioły i katastrofy dziesiątkują ludność w wie-
lu zakątkach naszego globu. A także ileż niepotrzebnych i raniących
słów, nienawiści i niezdrowych ambicji, które zamiast nas rozwi-
jać, budują między ludźmi bariery złości, eskalują niszczące nas
wszystkich konflikty.

Ileż jest nietolerancji i źle rozumianej dumy narodowej, prowa-
dzącej aż do szowinizmu, a nawet rasizmu. Nie potrafimy się nie-
raz pogodzić między sobą, bo wciąż toczy nas rak podziału na
„prawdziwych” Polaków i „prawdziwych” katolików, i na tych, któ-
rzy nie są – w oczach niektórych – ani jednym, ani drugim. Jesz-
cze inni „czyszczą” nie swoje konta w bankach, włamują się do
mieszkań i domów, realizując model życia na koszt innych.

Nasze wielkie i narodowe święto sportu skończyło się, a pozo-
stała nam nasza nie do końca sportowa i nie zawsze kolorowa rze-
czywistość.

Dla jej dopełnienia można byłoby mnożyć podobne przypadki
patologii społecznych, gdy jeden drugiemu wyrządza krzywdę. Do-



tyczy to zresztą nie tylko zagarnięcia mienia czy naruszenia niety-
kalności czyjegoś zdrowia lub życia, ale także innych obszarów nie-
uczciwości i pogwałcenia wszelkich norm moralnych.

Ktoś powie, że tak było od początku historii ludzkości, tak jest
i tak zapewne będzie do końca świata. Niektórzy kwitują to staro-
rzymską maksymą, że „pospólstwo” z natury swojej zawsze doma-
gało się przede wszystkim pożywienia oraz rozrywek i igrzysk.

Nam jednak bardzo trudno jest pogodzić się z takim stanem rze-
czy. Zwłaszcza z punktu widzenia chrześcijan, kierujących się su-
mieniem. Mówił już o tym w starożytnej Grecji sam wielki Sokra-
tes, sprzeciwiając się tym wszystkim, którzy chcieli kierować się zbio-
rową „żonglerką” ocen moralnych.

A zatem obudzenie wrażliwości sumienia wydaje się być dzi-
siaj podstawowym obowiązkiem pracy nad poprawą relacji między-
ludzkich, aby ten najważniejszy „sejsmograf ”, regulujący kwestię
prawidłowego rozeznania dobra i zła, nie był anachronizmem
i przebrzmiałą już historią.

Dobrze byłoby przypomnieć sobie również dekalog. Odnosi się
bowiem wrażenie, że nawet ludzie wierzący, gdyby przyszło im wy-
mienić poszczególne przykazania, mieliby z tym większe kłopoty niż
dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej.

Gdybyśmy naprawdę zechcieli być w pełni i do końca uczciwy-
mi wobec Boga i samych siebie, być może przed każdą próbą zła-
mania „kamiennych tablic”, nastąpiłaby jakaś refleksja powścią-
gająca nas od wyrządzania krzywdy innym, a także sobie, nie mó-
wiąc już o obrażaniu samego Boga.

Warto o tym pamiętać w blasku stadionowych jupiterów i eu-
forii kibiców, aby nie zagubić potrzebnych nam wszystkim propor-
cji między tym, co ma nas bawić oraz zdrowo relaksować a tym,
co wymaga nieustającej czujności i wrażliwości sumienia, aby nie
działać na szkodę innych i wbrew Bożym nakazom.
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Puentując powyższe rozważania, można by stwierdzić, że sport
i etyka nie muszą być w opozycji do siebie. A nawet mogą się wza-
jemnie uzupełniać.

Warto o tym pamiętać również w kontekście wakacji, podczas
których dobry relaks i wypoczynek – może także w wersji sporto-
wej – wpisane są w wymogi naszego etycznego działania.

Mając na uwadze ową wakacyjną perspektywę, życzymy na-
szym Czytelnikom takiej właśnie wewnętrznej harmonii między re-
laksem i etyką, aby z nowym zapasem sił podjąć czekające na nas
zadania w nowym roku szkolnym 2012/13.

OD REDAKCJI8



Władysław Gołąb

Na miesiące wakacyjne

„Miłość dodaje otuchy jak promień słońca po deszczu”
(William Shakespeare)

Czerwiec, to miesiąc intensywnej pracy. Dzieci, młodzież i per-
sonel pedagogiczny gonią resztkami sił. Codziennie coś się

dzieje: imprezy, spotkania, egzaminy, koncerty; zwieńczeniem jest
uroczyste ślubowanie młodzieży opuszczającej Laski.

Głównym celem Lasek jest przygotowanie niewidomych do
twórczego życia w społeczeństwie. Nie bez powodu Matka Elżbie-
ta Czacka przyjęła do swojego programu hasło niewidomego fran-
cuskiego tyflologa Marice de la Sizeranne „Niewidomy człowie-
kiem użytecznym”. Ta społeczna i zawodowa użyteczność nobi-
lituje niewidomego. O tym, jaki zakres tej użyteczności występuje
w życiu niewidomego, decydują jego zdolności i siły oraz wola
służby. Społecznie użytecznym może być nawet osoba złożona
ciężką chorobą, bo jak powiedział błogosławiony Jan Paweł II,
chorzy, cierpiący, są siłą Kościoła, gdy potrafią swoje cierpienia
ofiarować Bogu.

Z tego miejsca gorąco dziękuję naszym nauczycielom i wycho-
wawcom za ich trud w formowaniu naszych wychowanków na lu-
dzi ofiarnych i pracowitych. Dziękuję za wypracowanie w nich ak-
ceptacji życia bez wzroku, za uśmiech i radość.

Kiedyś zadano mi pytanie: kto w Laskach jest najważniejszy? Po
chwili zastanowienia odpowiedziałem: w Laskach każdy jest waż-
ny, każdy kto uczciwie wykonuje powierzone mu zadanie, kto pra-
cę traktuje jak służbę, a nie uciążliwy obowiązek. Laski są ogrom-
ną maszyną, gdzie każdy człowiek stanowi niezbędny trybik, któ-
ry gdy przestanie prawidłowo obracać się, cała maszyna może nagle

liSt
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stanąć. Laski zbudowane zostały na mocnym fundamencie głębo-
kiej wiary w Opatrzność Bożą i od tej wiary zależy ich przyszłość.

Nie dla wszystkich wakacje są czasem odpoczynku. Dla ad-
ministracji to czas wzmożonej pracy. Trzeba na dzień 1 września
przygotować szkoły i internaty do przyjęcia dzieci i młodzieży na
kolejny rok szkolny. Trzeba wykonać wiele remontów, drobnych
napraw, a często i dużych prac budowlanych. Nieraz zapomina-
my o tej mrówczej, niepozornej pracy. W przeszłości często spo-
tykałem się z twierdzeniem, że w Laskach personel można podzie-
lić na: dydaktyczno-wychowawczy i administracyjny. Ten pierw-
szy ma posiadać znaczenie fundamentalne, a ten drugi-
drugoplanowe. Zawsze przeciwstawiałem się takiemu podziało-
wi. W Laskach każdy pracownik ideowo zaangażowany jest po-
średnio wychowawcą. Nawet dozorca przy szlabanie, czy pracow-
nicy w stołówce pośrednio wychowują swoją postawą, swoją re-
akcją na zachowanie się niewidomych wychowanków, na
tworzenie życzliwej, pełnej ducha przyjaźni atmosfery. Dlatego
każdy pracownik, który rozumnie służy Dziełu Lasek jest wielkim
dobrem, godnym pełnej troski i uznania.

Na wstępie przytoczyłem słowa Shakespeare’a. Tym pierwszym
zwiastunem miłości jest uśmiech, ten dowód otwartości serca na
drugiego człowieka. I tym uśmiechem powinniśmy się dzielić za-
równo ze zmęczonym całoroczną pracą nauczycielem, jak i pra-
cownikiem remontowym, który dziś w dni wakacyjne musi pra-
cować z podwójnym wysiłkiem, aby wszystko zostało wykonane
na nowy rok szkolny. Poza tym uśmiechajmy się na co dzień, tak
bez powodu, po prostu z radości, że Bóg stworzył świat piękny
i wspaniały i pozwala nam współtworzyć w nim dzieła piękne.
Niech ten uśmiech współtworzy niepowtarzalny klimat Lasek,
który na przestrzeni minionych stu lat zachwycał ludzi.

Życzę tym, którzy wyjechali na wypoczynek i tym którzy, po-
zostali w Laskach, aby dalej służąc Dziełu przeżywali wiele rado-
snych chwil.

Laski dn. 30 czerwca 2012 r.



15 kwietnia 2012 roku wWarszawie w kościele św.Marcina
na Piwnej miała miejsce wzruszająca uroczystość. Z okazji 20-
lecia przyjęcia sakry biskupiej przez ks. bpa Bronisława Dem-
bowskiego, została odprawionaMsza święta, której przewodni-
czył dostojny Jubilat. Redakcja „Lasek” dołącza się do życzeń zło-
żonych w imieniu naszego środowiska przez prezesa TOnO
Władysława Gołąba. Dziękując za dotychczasową posługę ka-
płańską i biskupią pragniemywyrazić nadzieję na dalszą bliską
współpracę, także na łamach naszego czasopisma. Niech Bóg bło-
gosławi Księdzu Biskupowi na każdy dzień i kolejne lata służ-
by Bogu i ludziom.

(Redakcja)

Bp Bronisław Dembowski
biskup włocławski – senior

Wspomnienia o powołaniu
i o służbie kapłańskiej i biskupiej

DWUDZieStOlecie SAKrY BiSKUpieJ
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Pragnę napisać o tym, jak rodziło się moje powołanie do kapłań-
stwa i jaką była moja służba kapłańska i biskupia. Proszę mi

wybaczyć być może zbyt osobisty ton tych wypowiedzi, nie pró-
buję jednak tworzyć jakichkolwiek teorii, lecz mówię o moim prze-
żywaniu chrześcijaństwa, a w nim kapłaństwa i biskupstwa.

I. Droga do kapłaństwa
Przyszedłem na świat 2 października 1927 r. w kochającej się

rodzinie jako najmłodsze z pięciorga dzieci. Bogu dziękuję, że
wzrastałem w atmosferze miłości: wzajemnej miłości rodziców do
siebie i ich miłości do nas, dzieci. Choć wcześnie straciłem ojca
i matkę, jednak w miarę upływu lat coraz lepiej rozumiem, że ich
prawość, dobroć, postawa służby i głęboka mądrość miały wpływ
na moją formację ludzką i chrześcijańską i że jest źródłem siły na
całe życie.

Zarówno moi dziadkowie, będący pod wpływem warszawskie-
go pozytywizmu, jak i rodzice, od swojej młodości (oboje nale-
żeli przed pierwszą wojną światową do PPS) byli mocno zaanga-
żowani w sprawę niepodległości Polski i sprawiedliwości społecz-
nej, ale mieli trudności z akceptacją Kościoła, do którego byli
uprzedzeni, podobnie jak ich środowisko.

Moja Matka, Henryka, była najstarszą córką ziemianina Woj-
ciecha Sokołowskiego, zaangażowanego społecznika, właścicie-
la folwarku Biejkowska Wola nad Pilicą koło Białobrzegów. Od
młodości też była czynna w pracy społecznej. Podczas I wojny
światowej przywoziła do Warszawy żywność z rodzinnego mająt-
ku dla głodujących i właśnie wtedy zaprzyjaźniła się ze swoją przy-
szłą teściową Heleną z Brodowskich Dembowską, założycielką po
1905 r. szkoły podstawowej na Woli dla dzieci robotniczych. Jej
syn, Włodzimierz, był na froncie w Legionach Piłsudskiego, po-
tem w niewoli rosyjskiej, a następnie służył w Mohylewie w puł-
ku strzelców polskich Korpusu Dowbora-Muśnickiego. Po jego
rozwiązaniu, w dniu swojego powrotu do Warszawy w czerwcu
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1918 r., spotkał przypadkowo na ulicy swoją przyszłą żonę, któ-
ra wiedziona jakąś intuicją zapytała: – Czy to pan Dembowski?
– Tak. – A, to świetnie – powiedziała – pójdę z panem do matki.
Tak więc moi rodzice poznali się na przystanku tramwajowym.
A że moja matka była osobą praktyczną, zaproponowała Helenie
Dembowskiej, że zabierze syna na wieś, bo w mieście głód, a on
jest bardzo niedożywiony. Już następnego dnia wyjechali do Biej-
kowskiej Woli, gdzie mieszkały panny Sokołowskie i nauczyciel-
ka najmłodszej, Zofia Landy, świeżo nawrócona konwertytka z ju-
daizmu, a raczej z bezreligijności i agnostycyzmu, późniejsza s. Te-
resa Franciszkanka Służebnica Krzyża z Lasek. Dzięki niej moja
Matka, a także jej siostry, weszły w krąg oddziaływania duszpa-
sterskiego ks. Władysława Korniłowicza (dziś Sługi Bożego), mło-
dego kapłana dobrze znającego opory w stosunku do wiary i Ko-
ścioła ówczesnej inteligencji, sam bowiem poznał ten problem we
własnej rodzinie. Pod jego wpływem moja Matka przeżyła zasad-
nicze pogłębienie swojej religijności i zrozumiała, że jej troska
o Ojczyznę i sprawiedliwość społeczną nie tylko nie jest sprzecz-
na z nauką Kościoła, ale ma swoje źródło w Ewangelii. Siostra mo-
jej matki, Zofia była jedną z pierwszych sióstr franciszkanek. Przy-
jęła imię zakonne Katarzyna. Zmarła już w 1924 r.

Ojciec wrócił po miesiącu i oświadczył swojej matce, że się za-
ręczył. W domu mojej matki były aż cztery panny na wydaniu,
w tym Zofia Landy, której siostra Janina była już żoną Kazimie-
rza, brata mojego ojca. Drugiej panny Landy nie chciała już Ba-
bunia mieć za synową, więc wykrzyknęła słynne później w rodzi-
nie słowa: – Na miłość Boską! Z którą?! Na słowa mojego ojca, że
z Henią, westchnęła z ulgą. Dnia 26 października 1918 roku od-
był się ślub w kościele św. Aleksandra mojej matki Henryki So-
kołowskiej z Włodzimierzem Dembowskim. Błogosławił wspo-
mniany już ksiądz Władysław Korniłowicz.

Mogę o sobie powiedzieć, że jestem wychowankiem Lasek. Do
Lasek przywiozła mnie w lecie 1936 r. moja Matka, która pod
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wpływem ks. Władysława Korniłowicza pogłębiła swoją religij-
ność. Właśnie on wysłuchał wtedy mojej pierwszej spowiedzi
i udzielił mi pierwszej Komunii świętej.

Ojciec mój, ochotnik na wojnę 1920 r., ranny 19 sierpnia, po
wyzdrowieniu pozostał w wojsku jako zawodowy oficer. Na wła-
sną prośbę został przeniesiony do Straży Granicznej w Grajewie
w randze komisarza. Zmarł na serce 17 lutego 1937 r. Miałem wte-
dy zaledwie 9 lat i kilka miesięcy, ale zachowuję w sercu do tej po-
ry wspomnienie o jego troskliwości, dobroci i prawości. Zapamię-
tałem też jego powiedzenie: „Wojna to «potrzeba». Byłem
ochotnikiem na wojnę 1920 r., ale nie z ochoty, lecz z potrzeby”.
A także: „Są wartości, dla których tak warto żyć, że w potrzebie
trzeba za nie życie oddać”.

Podobnie uczyła i tak postępowała moja Matka. Ponadto po-
trafiła przekazać nam wiarę jako wielkie dobro. Na przykład kie-
dyś powiedziała mi, dziesięcioletniemu chłopcu, że trud misyj-
ny jest potrzebny, bo trzeba, żeby jak najwięcej ludzi radowało się
miłością Boga, który dał nam swego Syna, a Ten za nas umarł na
krzyżu.

Po śmierci ojca rok szkolny 1937-38 wraz z moim starszym
bratem Piotrem spędziliśmy w Laskach w Zakładzie dla Niewi-
domych. W Laskowskiej szkole ukończyłem trzecią klasę szkoły
powszechnej, a mój brat klasę piątą. Dzięki temu dość wcześnie
poznałem zasady obcowania z Niewidomymi. Podczas wakacji
1938 r. zamieszkaliśmy w Warce.

Zbliżały się moje dwunaste urodziny, gdy wybuchła II wojna
światowa. Pod koniec września wyjechaliśmy z Warki do Brzeziec
koło Białobrzegów nad Pilicą, folwarku Bagniewskich, krewnych
mojej Matki. Po kapitulacji Matka pojechała natychmiast do War-
szawy. Nawiązała kontakt z dowództwem już organizującej się ar-
mii podziemnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski, przemia-
nowanej później na Związek Walki Zbrojnej, a następnie na Armię
Krajową. Po powrocie powiedziała nam, że jest zaprzysiężonym
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żołnierzem. Miała do nas, swoich pięciorga dzieci, pełne zaufa-
nie. Należała do służby łączności Komendy Głównej.

Matka wraz z naszą siostrą, Małgorzatą, która również była za-
angażowana w konspiracji, zostały aresztowane 15 maja 1941 r.,
ale gestapo nawet się nie domyślało, jaką pełniły funkcję w pod-
ziemiu. Wywiezione z innego powodu do obozu koncentracyjne-
go dla kobiet w Ravensbrück zostały rozstrzelane 25 września
1942 r. Gdy przestały przychodzić od nich oficjalne zdawkowe li-
sty, domyśleliśmy się, że nie żyją. Właśnie wtedy, gdy sam dozna-
łem bólu spowodowanego przez nienawiść zrodzoną przez fałszy-
wą ideologię hitlerowską, będącą połączeniem nacjonalizmu z ra-
sizmem, postanowiłem zostać księdzem, by służyć miłości, którą
objawił nam Chrystus. Ale dużo jeszcze czasu upłynęło, zanim to
pragnienie się zrealizowało. W tych trudnych czasach wiele mi po-
mógł ks. Aleksander Szczęsny, wikariusz parafii Białobrzegi.
W 1943 r. jako kapelan AK przyjął ode mnie przysięgę wojsko-
wą. Jednak nigdy mu nie mówiłem, że chcę być kapłanem. Bar-
dzo się ucieszył, gdy w 1953 r. napisałem do niego, że 23 sierp-
nia tegoż roku mam otrzymać święcenia kapłańskie.

Przez doświadczenie partyzantki przeszedłem w 72 pp. AK
Ziemi Radomskiej, wędrując z karabinem w okolicach Końskich,
Opoczna i Przysuchy od 15 sierpnia do 4 listopada 1944 roku.
Również moi starsi bracia, Piotr i Franciszek, byli gotowi oddać
życie, walcząc w Powstaniu Warszawskim.

Po wojnie znalazłem się w Mościcach koło Tarnowa, dokąd
sprowadziła mnie moja matka chrzestna i opiekunka, stryjenka
Janina Dembowska, wysiedlona z Warszawy po Powstaniu War-
szawskim. Była ona siostrą wspomnianej już Zofii Landy, która
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzy-
ża z Lasek i przyjęła imię zakonne Teresa. Moja stryjenka Janina
z miejscowym proboszczem ks. Indykiem zorganizowała gimna-
zjum, w którym w lutym 1946 roku zdałem maturę.

Gdy po maturze zwierzyłem się stryjence, że chcę wstąpić do
seminarium duchownego, powiedziała mi: – Zastanów się dobrze,
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bo to może nie być powołanie, ale powojenny „Weltschmerz” –
ból z powodu świata – i poradziła mi, bym najpierw skończył ja-
kieś studia wyższe. Podjąłem więc studia filozoficzne na Uniwer-
sytecie Warszawskim, szukając intelektualnych podstaw aktu wia-
ry. Spotkałem wtedy wśród moich kolegów wojujący ateizm mark-
sistowski. Niezależnie od tego wiele się nauczyłem od wspaniałych
profesorów, zwłaszcza od Władysława Tatarkiewicza, Stefana
Swieżawskiego, Tadeusza Kotarbińskiego i Izydory Dąmbskiej.

Dla mojej formacji duchowej istotnie przyczyniły się Laski,
gdzie co roku uczestniczyłem w wielkopostnych rekolekcjach
zamkniętych pod kierunkiem ks. Tadeusza Fedorowicza lub jego
brata Aleksandra, a w roku szkolnym 1949/1950 pracowałem na
pół etatu w charakterze wychowawcy w domu niewidomych chłop-
ców. Wtedy któregoś dnia powiedziałem ks. Aleksandrowi, iż pra-
gnę wstąpić do Seminarium Duchownego. Moja decyzja, aby zo-
stać kapłanem, zaczęła przybierać realne kształty i trzeba było pi-
sać podanie do seminarium. A biskup lubelski, Stefan Wyszyński,
właśnie niedawno został arcybiskupem warszawskim. Któregoś
dnia wiosną 1950 r. przyjechał do Lasek, służyłem mu do Mszy św.
z takim przejęciem, że przy obmywaniu palców aż na buty woda
poleciała. A po Mszy siostra Teresa przedstawiła mnie:

– Księże Prymasie, Bronek chce być kapłanem. Ano dobrze,
a podanie już złożył do Seminarium? – zapytał Ksiądz Prymas.
– Już złożył. – No to teraz zobaczymy, czy Pan Bóg chce, żeby był
kapłanem – powiedział Ksiądz Prymas. To była moja pierwsza
z nim rozmowa, w której ja właściwie nic nie powiedziałem.

Zdaje mi się, że w sposób zupełnie przeze mnie niezasłużo-
ny, to przywiązanie, jakie nosił Ksiądz Prymas w swoim sercu do
Lasek, w którym spędził trudne lata wojenne i straszliwe miesią-
ce Powstania Warszawskiego, spadło i na mnie, bo ja jestem „La-
skowym powołaniem”. Dlatego może więcej się po mnie spodzie-
wał, niż ja wart byłem i mogłem się domyślać, że tego się po mnie
spodziewał. Jest w moim sercu odrobina smętku: – Nie dorosłeś
do tego «spodziewania», ale jest miłosierdzie Boże nad nami.
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Nazajutrz po egzaminie magisterskim, dnia 8 października
1950 roku, wstąpiłem do Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie. Również jako kleryk przyjeżdżałem
do Lasek. Tam poznałem Jerzego Zawieyskiego, a jego spojrzenie
na chrześcijaństwo uczyło mnie patrzeć z nieco innej perspekty-
wy na Kościół: z perspektywy człowieka, który przeżył głębokie
nawrócenie i przezwyciężył swoje uprzedzenia spowodowane nie
dość ewangeliczną postawą różnych ludzi Kościoła. Spotkanie
z Zawieyskim związało mnie potem z Klubem Inteligencji Kato-
lickiej w Warszawie od początku jego istnienia.

W Seminarium Duchownym zaliczono mi studia filozoficz-
ne i dlatego już po trzech latach, 23 sierpnia 1953 r., otrzymałem
święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyń-
skiego, który miesiąc i dwa dni później został aresztowany i prze-
bywał w „odosobnieniu” do października 1956 r. Zdążył mnie jed-
nak mianować wikariuszem w parafii Piastów.

II. Służba kapłańska
Po dwóch latach (1953/55) wikariatu w Piastowie otrzymałem

na moją prośbę zgodę Kurii Metropolitalnej Warszawskiej na kon-
tynuowanie studiów filozoficznych. Czyniłem to na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim głównie pod kierunkiem profesorów
Stefana Swieżawskiego i o. Mieczysława Alberta Krąpca OP, bę-
dąc rezydentem w parafii Izabelin-Laski, której proboszczem był
ks. Aleksander Fedorowicz, a więc znów w środowisku Lasek.

Prymas Wyszyński wrócił do Warszawy w końcu październi-
ka 1956 roku. Już 22 grudnia mianował mnie rektorem kościoła
św. Marcina przy ul. Piwnej i kapelanem Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża z Lasek, które wtedy otrzymały nie do końca jesz-
cze odbudowany kościół św. Marcina, oraz odbudowany klasztor,
w którym zorganizowały Dom Generalny.
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Siostry Franciszkanki angażowały się w ruch ekumeniczny,
zwłaszcza śp. s. Joanna Lossow. Z jej inicjatywy Ośrodek Ekume-
niczny Kurii Warszawskiej zlecił mi zorganizowanie w kościele św.
Marcina pierwszego w Polsce nabożeństwa ekumenicznego
z udziałem duchownych innych wyznań. Między innymi byli: bi-
skup Zygmunt Michelis i ks. Otto Krenz z Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, biskup Jan Niewieczerzał z Kościoła Ewangelic-
ko-Reformowanego i ks. prof. Jerzy Klinger z Kościoła Prawosław-
nego.

Nabożeństwo to odbyło się dnia 10 stycznia 1962 r., a więc
jeszcze przed Soborem Watykańskim II. Od tamtej pory włączy-
łem się w nurt ruchu ekumenicznego i gdy tylko mi czas pozwa-
la, nadal uczestniczę w spotkaniach międzywyznaniowych.

Z ks. Tadeuszem Fedorowiczem współorganizowałem dusz-
pasterstwo Niewidomych i do 1975 roku byłem duszpasterzem
Niewidomych w Archidiecezji Warszawskiej.

W 1961 r. na KUL-u obroniłem pracę doktorską z metafizy-
ki. Promotorem był o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP. W paź-
dzierniku 1962 r. zostałem pracownikiem naukowym w ATK, a od
września 1970 r. wykładowcą w Wyższym Metropolitalnym Se-
minarium Duchownym w Warszawie.

Urlop naukowy w roku akademickim 1975/1976 spędziłem
w Stanach Zjednoczonych, zaproszony przez mojego brata Pio-
tra, profesora Uniwersytetu Chicagowskiego. Tam zajmowałem
się filozofią chrześcijańską w Ameryce. Właśnie w Chicago spo-
tkałem katolicki ruch Odnowy Charyzmatycznej, zwany także
Odnową w Duchu Świętym i uczestniczyłem w parafii św. Toma-
sza Apostoła w dzielnicy Kenwood-Hyde Park w cotygodniowych
spotkaniach grupy modlitewnej. Żywa wiara uczestników spotka-
nia wyrażana w różny sposób, między innymi w spontanicznej,
żarliwej i radosnej modlitwie we wspólnocie, która była modli-
twą przyjaźni z Bogiem, wzruszała mnie, kapłana od dwudziestu
trzech lat. Byłem tam już wtedy świadkiem realizacji tego, co póź-
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niej w1988 r., w Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christifi-
deles Laici, Jan Paweł II ujął w słowa:

„Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże przej-
mujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy
chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię ko-
cha, Chrystus przyszedł dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest «Dro-
gą i Prawdą, i Życiem!» (J 14, 6)” (ChL 34).

W sierpniu 1976 r. wracałem z Ameryki pod dużym wraże-
niem spotkanych tam grup modlitewnych Odnowy w Duchu
Świętym. Nie myślałem jednak, że w Polsce istnieje również po-
trzeba na tego rodzaju sposób modlitwy. Marzyłem: może znaj-
dzie się grupka przyjaciół – pięć do dziesięciu osób – z którą ra-
zem będę mógł się modlić i przeżywać to tak bardzo ważne spo-
tkanie w wierze. Miałem wtedy nieco zarozumiałe myśli, że jako
pierwszy do Polski przywiozę coś nowego. Dowiedziałem się jed-
nak, że mój przyjaciel z czasów studiów na KUL-u, ks. Marian
Piątkowski (zmarły 2 stycznia 2012 r.), z Odnową spotkał się
w Rzymie podczas Świąt Zesłania Ducha Świętego w 1975 roku
i zaraz po powrocie do Polski zaczął w Poznaniu prowadzić gru-
pę modlitewną Odnowy. Ucieszyło mnie to bardzo. Zauważyłem
także z lekkim zdziwieniem i z wielką radością, że tym religijnym
zjawiskiem zainteresowanych jest bardzo wiele osób, duchownych
i świeckich. Gdy pytano mnie po powrocie do Warszawy o mo-
je wrażenia z Ameryki, szczerze opowiadałem o tych przeżyciach.
Dnia 13 października 1976 r. wygłosiłem w warszawskim Klubie
Inteligencji Katolickiej odczyt „Spotkanie z Ruchem Odnowy
Charyzmatycznej”1. Po tym odczycie proszono mnie, abym w ko-
ściele św. Marcina, którego byłem rektorem, zorganizował tego ro-
dzaju modlitwę. Odpowiedziałem wprost: ja nie będę organizo-

1 Pierwotna wersja została wydrukowana w miesięczniku „Więź” nr 8/1977,
przedruk w: Otrzymacie Jego moc, wyd. „W drodze”, Poznań 1986, s. 9–19. Dru-
gi przedruk w: Bp Bronisław Dembowski, Wiatr wieje tam, gdzie chce. Z do-
świadczeń Odnowy w Duchu Świętym, wyd. „M”, Kraków 1998, s. 93–108.



wał, ale każdego wtorku od godziny ósmej do godziny dziesiątej
wieczorem będę się modlił w kościele; jeśli ktoś przyjdzie, będzie-
my modlili się razem. Tak 19 października 1976 r. zaczęła istnieć
świętomarcińska grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym,
która wkrótce przyjęła nazwę Maranatha. Spotyka się ona do tej
pory, chociaż musiałem ją opuścić w 1992 r., gdy zostałem mia-
nowany biskupem diecezjalnym we Włocławku.

W latach 1975–80 byłem członkiem Komisji Episkopatu ds.
Nauki, której przewodniczącym był Kard. Karol Wojtyła.
W związku z tym bywałem u Niego w Krakowie. W przerwach
obrad rozmawialiśmy na różne tematy. Księża znali moje zaan-
gażowanie w Odnowę Charyzmatyczną i czasem wyrażali się
o niej nie bardzo pochlebnie i nieco kpili. Natomiast Kardynał słu-
chał bardzo uważnie i nawet powiedział, że jest w tym coś waż-
nego. Wkrótce został wybrany Papieżem.

Odnowa nie jest nową strukturą ani nową organizacją, ale dla
właściwego jej rozwoju konieczne jest minimum organizacyjne
i jakaś koordynacja działania. Rychło to zrozumieliśmy, dlatego
już 11 i 12 lutego 1977 r. z inicjatywy ks. Adama Schulza, młode-
go jezuity, odbyło się w Izabelinie koło Warszawy pierwsze spo-
tkanie przedstawicieli grup modlitewnych Katolickiej Odnowy
Charyzmatycznej. Spotkało się wtedy około 30 osób z Białegosto-
ku, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia
i Krościenka (ruch Światło-Życie). Postanowiliśmy spotykać się
dwa-trzy razy do roku, by przekazywać sobie wzajemnie informa-
cje, czuwać nad materiałami formacyjnymi oraz być w kontak-
cie z Episkopatem. Tak powstał Krajowy Zespół Koordynacyjny
Odnowy w Duchu Świętym, który działa do dnia dzisiejszego.

Mnie ów Zespół poprosił wtedy, bym zdał sprawę Księdzu Pry-
masowi. Kard. Stefan Wyszyński wysłuchał mnie bardzo uważ-
nie i polecił mi być w kontakcie z biskupem Władysławem Mi-
ziołkiem, ówczesnym Przewodniczącym Komisji Episkopatu ds.
Duszpasterstwa.
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Niemałą pomocą dla grup modlitewnych w Polsce były coraz
liczniejsze kontakty ze świeckimi i duchownymi liderami i ani-
matorami, zwłaszcza z Ameryki, Francji i Belgii. Wśród nich był
kard. Léon Joseph Suenens, który odwiedził nas dwukrotnie,
w 1979 i 1983 r. W 1984 r. zostałem mianowany przez Konferen-
cję Episkopatu Krajowym Duszpasterzem Odnowy. Byłem już
wtedy przewodniczącym Krajowego Zespołu Koordynatorów.

Po raz pierwszy byłem w Rzymie w maju 1981 r. na kilka dni
przed zamachem na Ojca Świętego. Brałem udział w IV Między-
narodowej Konferencji Odnowy Charyzmatycznej2. Organizato-
rami tej Konferencji była Międzynarodowa Rada Katolickiej Od-
nowy Charyzmatycznej, której przewodniczącym był o. Thomas
Forrest CSSR, Amerykanin, oraz Międzynarodowe Biuro Infor-
macyjne3, którego dyrektorem był o. Fio Mascarenhas SI, Hindus.
Konferencji przewodniczył kard. Léon Joseph Suenens, któremu
już Paweł VI zlecił czuwanie nad katolicką Odnową Charyzma-
tyczną.

W skład polskiej delegacji weszło pięć osób: oprócz mnie, Ma-
ria Jurczyńska z Gorzowa, Jacek Pawlak z Łodzi, wspomniany ks.
Marian Piątkowski z Poznania oraz ks. Adam Schulz SJ.

Nasza polska grupa miała okazję powiedzieć Janowi Pawło-
wi II o sytuacji w Polsce, w której działa około 60 grup identyfi-
kujących się z Odnową4, że został stworzony zespół koordynują-
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2 Por.: IV Międzynarodowa Konferencja Liderów Katolickiej Odnowy Chary-
zmatycznej, w: Otrzymacie Jego moc, wyd. „W drodze”, Poznań 1986, s. 40–47;
por. też: dz. cyt. Wiatr wieje tam, gdzie chce, s. 141–151.
3 Od września 1993 roku Rada i Biuro noszą nazwę: Międzynarodowe Służby
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – International Catholic Charismatic Re-
newal Services, ICCRS. Przewodniczącym ICCRS był Allan Panozza z Austra-
lii, od kwietnia 2007 jest Michelle Moran z Anglii, a dyrektorem biura jest Ore-
ste Pesare z Italii. Od 1984 roku doradcą episkopalnym Odnowy był, po kard.
Suenensie, biskup Paul Josef Cordes. Od 1996 roku to stanowisko zajmuje abp
Stanisław Ryłko, Prefekt Papieskiej Rady dla Świeckich, obecnie kardynał.
4 Tak było w 1981 r. Obecnie (2012 r.) działa około 800 grup.



cy, troszczący się o poprawne teologicznie materiały formacyjne
i różnego rodzaju pomoc dla grup modlitewnych. Zespół ów po-
zostaje w kontakcie z Episkopatem5. Mówiliśmy o wielkim zna-
czeniu modlitwy wstawienniczej, o zapale do studium biblijne-
go, wreszcie o przejawach Odnowy Charyzmatycznej w semina-
riach duchownych. Ojciec Święty podziękował nam mówiąc
żartobliwie: – „Warto was było na kolację zaprosić i nawet lody po-
stawić”.

W radosnym nastroju, podtrzymani na duchu opuściliśmy
Watykan. Potem kilka dni na pielgrzymowanie: Rzym, Asyż, Mon-
te Cassino. Środa 13 maja – audiencja generalna na Placu św. Pio-
tra. Oczekiwanie na Ojca Świętego... Radosne okrzyki, gdy już po-
woli przejeżdżał wśród wiwatującego tłumu. I raptem straszne
strzały o godz. 17.17!... Gdy tylko dotarła do nas wieść, że to za-
mach na Jana Pawła II, padliśmy na kolana, by się modlić. Ktoś
niedaleko mnie zawołał: „Fatima!”

Bogu Najwyższemu dzięki! Ojciec Święty przeżył, wrócił po
ciężkiej kuracji do zdrowia. Jego cierpienie i ogromna modlitew-
na mobilizacja w całym świecie na pewno przybliżyły Królestwo
Boże do wielu serc.

Moja działalność duszpasterska trwała. Pytano mnie czasem,
czy mam jakiś program duszpasterski. Nie tworzyłem programów.
Starałem się odpowiadać na pytania, jakie stawia życie. Próbowa-
łem dostrzec Jezusa Chrystusa, który przechodzi przez nasze ży-
cie i jest obecny w każdym wydarzeniu. A tych wydarzeń w ko-
munistycznej Polsce nie brakowało. W odpowiedzi na dochodzą-
ce do mnie zarzuty, że uprawiam politykę, kiedyś w homilii
powiedziałem, że jako duszpasterz nie jestem w opozycji do wła-
dzy ludowej, ale władza ludowa ustawiła się w opozycji do więk-
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szości społeczeństwa polskiego, wprowadzając ateizację marksi-
stowską, na co wierzący nie mogą się zgodzić. Moja pozycja dusz-
pasterska bez mojej woli wprowadzała mnie w konieczność zaj-
mowania stanowiska, które można nazwać politycznym, choć by-
ło jedynie spełnianiem obowiązków duszpasterskich. Tak było ze
strajkiem głodowym w kościele św. Marcina w maju 1977 r. i po-
tem w czasie stanu wojennego w działalności Prymasowskiego
Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom
i wreszcie w rozmowach w Magdalence i przy „Okrągłym Stole”6.

W mojej rodzinie spotykałem ludzi szlachetnych, społecznie
zaangażowanych i ofiarnych, którzy mieli trudności z zaakcepto-
waniem Kościoła, toteż wcześnie nauczyłem się szacunku dla ina-
czej myślących. Dlatego w czasie Kongresu Teologicznego Euro-
py Środkowo-Wschodniej, KUL 11–15 sierpnia 1991 r., powie-
działem w dyskusji: „Totalitarny komunizm ukazał swoje straszne
oblicze. Kłamstwo jest jednak bardzo skomplikowane – kusi po-
zorem dobra i dobrem częściowym. Dlatego trzeba stawiać pyta-
nie nie tylko o bezbożny ateizm, ale także pytanie, dlaczego znaj-
dowali się i znajdują szlachetni ludzie, którzy szukali i szukają speł-
nienia swych nadziei poza Kościołem, m. in. w marksizmie, ale nie
tylko w nim. Czy trafimy do nich, gdy będziemy w nich widzieć
tylko naiwnych, oszukanych głupców?”

Bogu dziękuję za wielkie dary Jego łaski. Za matkę i za ojca,
za chrzest; za rodzinę, która przekazywała mi wartości religijne
i moralne; za tych krewnych i znajomych, których religijność by-
ła czymś znacznie więcej niż tradycyjną obyczajowością. Szcze-
gólnie dziękuję Bogu za to, że w najtrudniejszym okresie mego ży-
cia, po śmierci matki Henryki i siostry Małgorzaty w Ravensbrűck,
wskazał mi drogę do kapłaństwa. Umacniali mnie na niej wspa-
niali kapłani. Jeszcze w czasie wojny ks. Aleksander Szczęsny, wi-
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kariusz parafii Białobrzegi Radomskie. Po wojnie najwięcej za-
wdzięczam księżom Aleksandrowi i Tadeuszowi Fedorowiczom
i całemu środowisku Lasek.

Moje doświadczenie życiowe i duszpasterskie nakazuje mi sza-
nować, choć nie bezkrytycznie, inaczej myślących i inaczej wierzą-
cych, a także zaangażowanych w sprawy społeczno-polityczne. Du-
ży wpływ na mnie wywarła teza J. Maritaina, wyrażona w jego „Hu-
manizmie Integralnym”7 o różnicy między chrystianizmem
a światem chrześcijańskim. Chrystianizm jest ideałem, rzeczywi-
stością religijno-duchową oznaczającą wiarę i życie nadprzyrodzo-
ne. Świat chrześcijański i chrześcijanie oznaczają realizację spo-
łeczną i indywidualną tego ideału. Realizacja ta jest zawsze poni-
żej ideału, „gdyż chrześcijanin nigdy nie będzie na wysokości
chrystianizmu i zawsze będzie miał skłonność zbyt wcześnie wy-
począć – tak jakby, nieszczęsny, mógł wypocząć gdzie indziej, niż
tam, gdzie przybity jest jego Bóg. Słabość ludzka dąży do snu; bie-
rze sobie za poduszki, jeśli nie zwątpienie starego stoika humani-
sty, to prawdy wieczne. Gdy chrześcijanin nie czuwa w bolesnej
łączności ze wszystkimi cierpiącymi i wyklętymi na ziemi, to gro-
zi mu uśnięcie nawet na wezgłowiu miłości, którą otrzymał”.

Od 1991 r. byłem członkiem Międzynarodowej Rady Katolic-
kiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) i delegatem ICCRS na
kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym odwiedza-
łem zaangażowanych w Odnowę Charyzmatyczną w Czechach,
Słowacji, Ukrainie, Litwie, Łotwie, na Węgrzech i oczywiście
w Polsce, gdzie byłem już od 1984 roku Krajowym Duszpasterzem
Odnowy Charyzmatycznej. Także przynajmniej dwa razy w ro-
ku jeździłem do Rzymu. Jedna z takich wypraw odbyła się
w dniach od 9 do 16 marca 1992 r.

W sobotę 14 marca 1992 r. Międzynarodowa Rada została
przyjęta przez Ojca Świętego Jana Pawła II na audiencji. Kiedy sta-
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liśmy w kolejce do ucałowanie ręki Papieża, w pewnym momen-
cie spojrzał On na mnie i uśmiechnął się. Stojący obok mnie ame-
rykański lider Odnowy Kevin Ranaghan powiedział, oczywiście
po angielsku: – Bronek, będziesz biskupem. Na co odpowiedzia-
łem: – Niebezpieczeństwo minęło, jestem za stary. Zaraz potem
zapytał ks. Stanisław Dziwisz, kiedy wracam do Warszawy, bo
Nuncjusz o to pyta. Powiedziałem, że w poniedziałek 16 marca,
ale nic mi do głowy nie przychodziło, dlaczego Nuncjusz pyta. Ks.
Dziwisz zapytał też, czy będę w Rzymie w niedzielę. Powiedzia-
łem, że już dziś mam pojechać do Sióstr Franciszkanek z Lasek
do Capodacqua koło Asyżu. Na to usłyszałem: – A to szkoda, za-
prosilibyśmy księdza na obiad. Zapytałem, czy nie będzie to faux
pas, jeśli pojadę do Sióstr, którym to obiecałem, a nie przyjdę na
obiad do Ojca Świętego. Ależ nie – odpowiedział. W ten sposób
wybrałem obiad w Capodacqua u Sióstr Franciszkanek, a nie
obiad u Jana Pawła II.

W poniedziałek 16 marca około godz. 13 byłem już w War-
szawie na Piwnej. Wchodząc do klasztoru, usłyszałem, jak siostra
furtianka mówi do telefonu: Właśnie ks. Dembowski wchodzi
i podała mi telefon. Usłyszałem: – Tu sekretarz Nuncjatury. Księ-
że profesorze, Arcybiskup Nuncjusz prosi księdza do Nuncjatu-
ry jutro na godz. 9. Powiedziałem, że nie było mnie tydzień i nie
miałem wykładów, a właśnie we wtorek mam 4 godziny. To pro-
szę je odwołać – usłyszałem – ale dyskretnie. Pomyślałem – w ja-
ki sposób odwołać dyskretnie wykłady? Zatelefonowałem jednak
do sekretarza Papieskiego Wydziału Teologii i powiedziałem, że
wróciłem już z Rzymu i wszystko jest w porządku, ale mogę mieć
tylko czwartą i piątą godzinę. Dobrze – odpowiedział i o nic nie
pytał. A więc było dyskretnie.

Na drugi dzień, 17 marca, pojechałem na godz. 9 do Nuncja-
tury w Alei Szucha. Po drodze myślałem, czego Nuncjusz chce ode
mnie. Wiedziałem, że mają być nowe diecezje i nominacje bisku-
pie. Myślałem: może chce mnie zapytać o kogoś, czy się nadaje na
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biskupa czy nie. Oj, nie lubię takich pytań! Przywitał mnie ks. se-
kretarz. Był to ks. Piotr Libera, obecnie biskup płocki. Zaprowa-
dził do saloniku.

Za chwilę wszedł Arcybiskup Nuncjusz Józef Kowalczyk z mi-
łym uśmiechem i powiedział, że niedawno dostał nowe wydanie
Wulgaty. Pomyślałem: to po to mnie wzywa, żeby się tym pochwa-
lić? Nuncjusz zaprowadził mnie do innego pokoju i powiedział:
– Proszę usiąść i ten list przeczytać. Był to list z Sekretariatu Sta-
nu, a w nim słowa: Ojciec Święty Jan Paweł II zapytuje, czy ks. prof.
Bronisław Dembowski zechce przyjąć nominację na biskupa wło-
cławskiego. Jeśli tak, to proszę się podpisać. Dobrze, że siedzia-
łem, bo bym upadł. Powiedziałem: – Księże Arcybiskupie, od-
mówmy Ojcze nasz. Odpowiedział: – i Zdrowaś Maryjo i Pod
Twoją obronę. Odmówiliśmy te modlitwy i podpisałem. Złoży-
łem wtedy w obecności Nuncjusza wyznanie wiary i przysięgę
wierności i usłyszałem, że informacja o tej nominacji będzie ogło-
szona 25 marca o godz. 12. Do tego czasu ma być zachowana ści-
sła tajemnica. Toteż jakby się nic nie stało pojechałem do Semi-
narium Duchownego na Bielany, gdzie miałem tylko dwie godzi-
ny wykładów.

W następnym tygodniu, we wtorek 24 marca, pojechałem
znów na Bielany, gdzie miałem wykłady i zostałem na noc, bo mi
było trudno psychicznie być tego dnia na Piwnej. Tak dotrwałem
do środy 25 marca. W Seminarium nocował biskup Śrutwa i za-
brał mnie do Sekretariatu Episkopatu na konferencję prasową.
Punktualnie o godz. 12 zostały ogłoszone wszystkie nominacje bi-
skupie, także moja. Nastąpiły miłe gratulacje, zwłaszcza ze stro-
ny abpa Dąbrowskiego i ks. Sobieraja.

Wróciłem na Piwną, a tam zaczęły się telefoniczne gratulacje.
Z Włocławka zatelefonował biskup Czesław Lewandowski, biskup
pomocniczy diecezji włocławskiej. Umówiliśmy się, że on, oraz
biskup Roman Andrzejewski i ks. prałat Leonard Urbański przy-
jadą do mnie na Piwną w piątek 27 marca.
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W czwartek 26 marca zaprosił mnie na obiad Ksiądz Prymas
Glemp. Powiedziałem, że chciałbym, żeby konsekratorem był abp
Henryk Muszyński, mój poprzednik na stolicy biskupiej we Wło-
cławku, a od 25 marca arcybiskup gnieźnieński i nasz metropo-
lita. Prymas uznał moją decyzję za słuszną i powiedział, że pra-
gnie być współkonsekratorem.

W piątek 27 marca przyjechali na Piwną księża biskupi Cze-
sław Lewandowski i Roman Andrzejewski, oraz ks. prałat Leonard
Urbański, wikariusz generalny. Odbyła się dobra i miła rozmowa.
Postanowiliśmy, że święcenia biskupie i ingres odbędą się we Wło-
cławku w Poniedziałek Wielkanocny dnia 20 kwietnia 1992 r. Te-
go też dnia, w piątek 27 marca, pojechaliśmy do Włocławka. Za-
trzymaliśmy się na tamie i modliliśmy się przy krzyżu upamięt-
niającym śmierć męczeńską ks. Jerzego Popiełuszki. Potem
nawiedziliśmy katedrę i wreszcie przybyliśmy do Biskupiego Do-
mu. Odbyła się ważna rozmowa z opuszczającym Włocławek bi-
skupem Muszyńskim. Zgodził się na moją prośbę, aby jako me-
tropolita był moim konsekratorem. Dał mi fioletową sutannę bi-
skupią. Potem odbyło się nieformalne spotkanie z pracownikami
Kurii i wspólna kolacja z biskupami i kapelanem. Do Warszawy
zawiózł mnie p. Krzysztof Mądrzycki, kierowca biskupi. Przed 20
kwietniem odbyłem w Warszawie ważne rozmowy m.in. z miesz-
kającymi w Warszawie kapłanami włocławskimi ks. prof. Józefem
Szuletą i ks. prof. Józefem Iwanickim. Ten ostatni opowiadał bar-
dzo interesująco o włocławskiej diecezji, ciekawie sugerując, ja-
kie będę miał obowiązki i sprawy do załatwienia.

Tak uformowany przez życie, działalność naukową i duszpa-
sterską, w 65 roku życia, 39 roku kapłaństwa, 30 roku pracy aka-
demickiej, będąc dziekanem Papieskiego Wydziału Teologii Ka-
tolickiej w Warszawie, zacząłem służbę biskupią w starej diece-
zji włocławskiej, której kapłanem był Prymas Polski kard. Stefan
Wyszyński, a jednym z moich poprzedników był bp Antoni Paw-
łowski, kapłan warszawski, który jako rektor Seminarium przed-
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stawił mnie do święceń. Napisałem o tym wszystkim, ponieważ
biskupem zostaje się w dojrzałym wieku i nie jest dla jego służ-
by obojętne, jak go życie ukształtowało.

III. Posługiwanie biskupie
Święcenia biskupie otrzymałem w Poniedziałek Wielkanoc-

ny 20 kwietnia 1992 r. z rąk metropolity gnieźnieńskiego abpa
Henryka Muszyńskiego, mojego poprzednika na włocławskiej sto-
licy biskupiej. Współkonsekratorami byli Prymas Polski kard. Jó-
zef Glemp i bp Bogdan Bejze, biskup pomocniczy łódzki, mój wie-
loletni przyjaciel. Koncelebrowało kilkunastu biskupów, wśród
nich byli: Arcybiskup Nuncjusz Józef Kowalczyk, biskupi nowo-
utworzonych diecezji: kaliskiej – Stanisław Napierała, łowickiej
– Alojzy Orszulik, toruńskiej – Andrzej Suski, warszawsko-pra-
skiej – Kazimierz Romaniuk, włocławscy biskupi pomocniczy:
Czesław Lewandowski i Roman Andrzejewski i inni.

Obejmując diecezję, nie wiedziałem dokładnie, jaki jest zakres
obowiązków biskupa, tym bardziej nie wiedziałem, z jakimi za-
gadnieniami przyjdzie mi się zmierzyć. Jako kapłan znałem odro-
binę z obserwacji posługę biskupią, ale dopiero, gdy sam zaczą-
łem ją pełnić, poznawałem stopniowo trudności i problemy. Po-
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czątek mojej posługi wypadł w niełatwym okresie, w trzy lata po
odzyskaniu wolności, gdy wielu było rozczarowanych, bo nie speł-
niły się ich tęsknoty związane ze zmianą sytemu władzy, a także
rychło zaczęło się nadużywanie wolności. Szybko też okazało się,
że moje zadania są na różnych płaszczyznach i na różne mogę tra-
fić trudności.

Mój poprzednik, biskup Henryk Muszyński, przekazując mi
sprawy diecezji, poinformował mnie, że obiecał osobiście prowa-
dzić rekolekcje dla kapłanów w Tygodniu Wielkanocnym, ale te-
go już nie będzie mógł uczynić. Dlatego moim pierwszym zada-
niem było głoszenie konferencji rekolekcyjnych, które rozpoczą-
łem już następnego dnia po święceniach. Na początku
powiedziałem do zgromadzonych kapłanów, że podjąłem się te-
go zadania nie dlatego, by ich poznać, ale by oni mogli mnie po-
znać, dlatego mówiłem o mojej rodzinie i o mojej drodze ku ka-
płaństwu i w kapłaństwie, również ile zawdzięczam mojej stryjen-
ce, matce chrzestnej i opiekunce po śmierci moich Rodziców,
Janinie z Landych Dembowskiej, konwertytce z judaizmu, a ra-
czej z pozytywistycznego agnostycyzmu. Po rekolekcjach jeden
z czcigodnych kapłanów zwrócił mi uwagę, że to bardzo piękne,
ale żebym tego nie powtarzał, bo może być to przez księży źle zro-
zumiane. Zmartwiła mnie ta przestroga.

Szybko jednak spotkały mnie wielkie radości. Już w drodze do
Włocławka w przeddzień święceń biskupich przyszły mi do głowy
takie trzy pytania: jaka jest sytuacja księży emerytów, czy jest dom
samotnej matki i czy są przedszkola integracyjne, w których dzie-
ci niepełnosprawne są razem z w pełni zdrowymi? Otóż w pierw-
szym dniu mojego normalnego urzędowania, ku mojemu radosne-
mu zadziwieniu trzy pierwsze sprawy, jakie załatwiałem, były na-
stępujące: Siostry Urszulanki z Sieradza prosiły mnie o poświęcenie
nowego budynku przedszkola i powiedziały, że jest integracyjne.
Następnie zgłosił się ks. Antoni Owczarek (zmarły 23 stycznia
1993 r.), proboszcz z Ciechocinka, będący dyrektorem Domu Księ-
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ży Emerytów i poinformował mnie, jaka jest ich sytuacja, a jedno-
cześnie powiedział o zaawansowanej organizacji domu samotnej
matki. Tak niespodziewanie spełniły się moje pierwsze pragnienia.

Mówi się o biskupie diecezjalnym, że jest ojcem diecezji. Oj-
ciec pragnie dobra swoich dzieci, raduje się ich sukcesami, mar-
twią go ich przegrane. Martwią tym więcej, im bardziej szanuje
ich godność. Takie nastawienie powinien mieć biskup do
wszystkich, do których jest posłany, a zwłaszcza do kapłanów.
Szczególną bowiem funkcją biskupa – ojca diecezji – jest ich for-
macja. Pamiętałem o tym, ale nie wiem, czy mi się udawało to wy-
pełniać. Ceniłem sobie spotkania z księżmi w czasie kanonicznych
wizytacji parafii. Prosiłem, żeby wszyscy księża z dekanatu zbie-
rali się u wizytowanego proboszcza przynajmniej na jeden wspól-
ny posiłek, byśmy mogli pobyć razem w atmosferze przyjaźni i do-
brego humoru, a także bym mógł podzielić się swoimi uwagami
na tematy związane z naszą posługą duszpasterską.

Przywiązywałem też wielką wagę do konferencji, którymi roz-
poczynałem każde zebranie księży dziekanów. Udało mi się opu-
blikować ich jedenaście, wygłoszonych od maja 1997 r. do grud-
nia 2001 r.8. W tej samej książce opublikowałem konferencje reko-
lekcyjne dla kapłanów, które wygłosiłem w Roku Jubileuszowym
na temat: Kapłan – głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewod-
nik wspólnoty, a także Słowo do Kapłanów na Wielki Post z lat
1997–2001.

W nieopublikowanym Słowie do Kapłanów na Wielki Post
2003 nawiązałem do słów Jana Pawła II z Listu Apostolskiego No-
vo Millennio Inneunte:

„Nie trzeba (...) wyszukiwać «nowego programu». Program już
istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tra-
dycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystu-
sa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować” (NMI 29).

Bp Bronisław Dembowski – Wspomnienia o powołaniu... 31

8 W służbie Ludowi Bożemu, Włocławskie Wyd. Diecezjalne, 2002.



Podejmując tę myśl, napisałem: „Poznając Chrystusa, pozna-
jemy miłość Boga Ojca, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go
za nas wszystkich wydał (Rz 8, 32). Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16) . Prośmy Boga
o łaskę coraz głębszego poznania i umiłowania Syna Bożego, któ-
ry umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,
1), uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to
śmierci krzyżowej (Flp 2, 8). Pomoże nam w tym nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego. Świętej Faustynie Jezus objawił swój ból po-
wodowany brakiem ufności ludzi w Miłosierdzie Boże. Powie-
dział: «Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej Miłości. Palą
Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludz-
kie. O, jaki ból Mi sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą»9. Staraj-
my się jak najlepiej wykorzystać dla dobra wiernych trwające na-
wiedzenie kolejnych parafii przez obraz «Jezu, ufam Tobie» i re-
likwie św. Faustyny. Oby to nabożeństwo pogłębiło również naszą
wiarę i ufność pokładaną w Bogu”.

Istotnie bowiem ważne w formacji kapłanów, alumnów
i świeckich jest przekazywanie prawdy o Miłosiernej Miłości Bo-
ga. Mówią o tym objawienia Matki Bożej dzieciom w Fatimie i Pa-
na Jezusa św. Faustynie. Dlatego mocno przeżywałem w Roku Ju-
bileuszowym beatyfikację Hiacynty i Franciszka, dzieci fatimskich,
oraz kanonizację Siostry Faustyny Kowalskiej urodzonej w Gło-
gowcu, w parafii Świnice Warckie, w naszej diecezji.

W dalszym ciągu Słowa do Kapłanów na Wielki Post 2003 pod-
kreślałem, iż „tylko coraz intensywniej przeżywany osobisty sto-
sunek do miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie może
przeciwstawić się postępującej sekularyzacji i demoralizacji”. Dla-
tego koniecznie potrzebne jest formowanie ludzi sumienia. „Ko-
ściół bowiem w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach żył pod
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rządami totalitarnego systemu, który pragnął panować nie tylko
nad polityką i ekonomią, ale chciał także podporządkować sobie
umysły, wprowadzając przymusową ateizację i w różny sposób
ograniczając podstawowe wolności człowieka. System ten z wie-
lu powodów prowadził do dewiacji moralnych. Co innego mó-
wiła oficjalna propaganda, a co innego mówiono w wielu rodzi-
nach. Roztropność nakazywała ukrywać swoje poglądy, co
uczyło fałszu”.

Pragnąłem także zwracać uwagę kapłanom na aktualną sytu-
ację w Polsce, która wymaga zajęcia właściwego stanowiska.
Chciałem też uwrażliwiać na sprawy społeczne i na właściwą po-
stawę polityczną, pamiętając do dziś aktualne słowa ks. Włady-
sława Korniłowicza wypowiedziane podczas konferencji w 1927 r.,
a więc kilka lat po rezygnacji z proponowanej mu funkcji kape-
lana przy Marszałku Józefie Piłsudskim w Belwederze: „Żaden
człowiek zaangażowany w politykę, przywiązujący religię do ja-
kiejś ideologii nie może apostołować, bo partykularyzm przeszko-
dzi mu w obiektywnej ocenie. Trzeba zdjąć z siebie uprzedzenia,
predyspozycje, jakie się posiada, trzeba zbliżyć się do człowieka,
niezależnie od tego, kim on jest. Umysł zacieśniony poglądami nie
zdobędzie się na podejście obiektywne”10.

Konieczne jest także wychowywanie do dialogu zarówno
w dziedzinie społeczno-politycznej, jak do dialogu z niewierzą-
cymi i dialogu ekumenicznego. Dialog ten opiera się na prawdzie
i miłości. Bowiem ksenofobia i niechęć do inaczej myślących jest
rzeczywistym problemem w Polsce. Świadczyły o tym również ra-
dykalne poglądy wyrażane w listach, jakie otrzymywałem z róż-
nych stron w czasie przed referendum akcesyjnym do Unii i przed
wszystkimi wyborami.

Musiałem więc ustosunkować się do referendum akcesyjne-
go. Napisałem: „Obecnie stoimy wobec wyzwania duszpasterskie-
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go, jakim jest ewentualne przystąpienie do Unii Europejskiej (...).
Mimo różnych poważnych zastrzeżeń, jestem za wstąpieniem do
Unii” i podałem swoją argumentację. Biskup bowiem nie może
nie zabierać głosu w sprawach politycznych. Powinien wypowia-
dać się zgodnie z nauką społeczną Kościoła, ale w taki sposób, by
inaczej myślący świecki katolik, a nawet niewierzący, także zwo-
lennik partii zasadniczo antychrześcijańskiej, który jednak zaczął
szukać prawdy Bożej, nie bał się odtrącenia. Tak rozumiem cy-
towane wyżej słowa ks. Korniłowicza. Najwspanialszy przykład
takiego zabierania głosu w trudnych sprawach politycznych
i etycznych dawał nam Jan Paweł II.

Wymienione wyżej uwagi skierowane do księży odnoszą się
również do nauczania świeckich i do formacji alumnów.

Cieszyłem się nowymi powołaniami i towarzyszyłem im we
wzrastaniu do kapłaństwa. W przemówieniach do alumnów czę-
sto podkreślałem, że człowiek, wbrew temu, co głoszą niektórzy
psychologowie, jest zdolny do ślubowania na całe życie czy to
wierności małżeńskiej, czy zachowaniu celibatu dla Królestwa Bo-
żego. Sądzę też, że mają swoją wartość moje wykłady do diako-
nów o intelektualnych podstawach naszej wiary i o ateizmie ja-
ko problemie duszpasterskim.

Podczas kanonicznych wizytacji parafii i przy okazji różnych
uroczystości starałem się przekazać świeckim wiernym to, czym
sam żyłem, zwłaszcza próbowałem ich uwrażliwić na tajemnicę
ofiary krzyżowej Jezusa, której obecność ponawia się w każdej
mszy świętej.

Ogromne jest pole działania biskupa. Wspomnę jeszcze tyl-
ko niektóre zadania: odwiedzanie szkół przy okazji wizytacji, cen-
ne rozmowy z pedagogami, nawiedzanie Domów Opieki, spotka-
nia z ich mieszkańcami i z personelem, spotkania z chorymi
w szpitalach i z personelem medycznym, zwłaszcza w Dniu Cho-
rych. Ciekawe były spotkania z przedstawicielami lokalnych sa-
morządów przy zmieniającej się sytuacji politycznej. Starałem się
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podkreślać potrzebę wspólnego działania przedstawicieli różnych
opcji dla dobra lokalnej społeczności.

Zawsze z wielką radością uczestniczyłem w spotkaniach eku-
menicznych. Ważne dla dialogu ekumenicznego jest tworzenie at-
mosfery serdeczności w spotkaniach z tymi, którzy inaczej my-
ślą w wierze.

Pewnym problemem jest udział biskupa w oficjalnych uroczy-
stościach, na jakie jest zapraszany, takich jak poświęcenie pomni-
ka, zakładu pracy czy innego budynku, oraz w tak zwanych uro-
czystościach patriotyczno-religijnych. Może rodzić się pytanie, czy
zapraszający chcą uwielbić Boga w tym, co zamierzają robić, czy
raczej pragną tylko zdobyć społeczną akceptację dla swojej dzia-
łalności, nie bardzo biorąc pod uwagę uwielbienie Boga.

Wielką radością biskupiego posługiwania jest spotykanie się
z różnymi inicjatywami społecznymi, w których widać troskę
o dobro wspólne, a zwłaszcza towarzyszenie powstawaniu różnych
grup formacyjnych, jak Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Świa-
tło-Życie, Neokatechumenat i inne. Cieszą również domy reko-
lekcyjne, Ośrodki Pomocy Społecznej, działalność diecezjalnej Ca-
ritas i jej parafialnych oddziałów. Nadzieję dla alkoholików przy-
noszą kluby AA, których jest coraz więcej.

Są też jednak troski. Wielkim bólem napełnia każde odejście
od kapłaństwa. Zdarzają się też nieposłuszeństwa. Biorąc jednak
pod uwagę liczbę kapłanów, procent tych, którzy nie dochowali
obietnic złożonych przy święceniach, nie jest bardzo wielki. Trud-
no mi o tych bolesnych sprawach mówić bardziej konkretnie. Sta-
ram się pamiętać w modlitwie o wszystkich, którzy załamali się
w swym powołaniu. Jestem przekonany, iż spotkają się z miłosier-
dziem Boga, który zna skrytości serc ludzkich.

Bolesne są też nieporozumienia w związku z treścią przemó-
wień biskupa. Gdy mówiłem o trudnych problemach społeczno-
-politycznych, spotykałem się nawet z listami, z reguły anonimo-
wymi, oskarżającymi mnie o zdradę Polski i chrześcijaństwa.
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Oczywiście są to sprawy sporadyczne, ale powodowane przez ra-
dykalne publiczne wypowiedzi powołujące się na chrześcijaństwo,
a oskarżające inaczej myślących, iż nie są dobrymi Polakami. Do-
tyczyło to na przykład homilii, w której mówiłem o zbrodni w Je-
dwabnem, a także, gdy mówiłem o potrzebie prośby o przebacze-
nie, chociaż mam wyrzuty sumienia, że znacznie słabiej o tym mó-
wiłem niż Jan Paweł II. Bywałem też oskarżany już jako biskup za
mój udział w rozmowach „Okrągłego Stołu”, co czyniłem na proś-
bę Księdza Prymasa, zanim zostałem biskupem.

Niezależnie jednak od tych wszystkich bólów, Bogu niech bę-
dą dzięki za powołanie do chrześcijaństwa i do biskupstwa: za ra-
dość bycia we wspólnocie Kościoła, za pomoc Bożą w posłudze
biskupiej oraz za wyrozumiałość ze strony wiernych świeckich,
braci prezbiterów i biskupów.

Na zakończenie powiem syntetycznie: jako biskup byłem
członkiem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski (KEP),
Rady ds. Ekumenizmu, ds. Apostolstwa Świeckich, ds. Dialogu Re-
ligijnego, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzą-
cymi (1996–2003), współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds.
Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim
i Kościołem Starokatolickim Mariawitów (1997–2011); byłem
członkiem Międzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Chary-
zmatycznej (ICCRS) od 1991 do 2001, oraz asystentem kościel-
nym Rady Ruchów Katolickich w Polsce.

Jako biskup włocławski utworzyłem 16 nowych parafii, reery-
gowałem kapitułę przy kolegiacie sieradzkiej (1993), dokończy-
łem przerwany przez śmierć biskupa Jana Zaręby (1986) II Synod
Diecezji Włocławskiej i promulgowałem jego dekrety (1994),
utworzyłem trzy wikariaty duszpasterskie (1993) i dokonałem no-
wej organizacji dekanatów (1994), erygowałem Radę Ruchów
i Stowarzyszeń Katolickich (1999), gościłem w Licheniu Ojca
Świętego Jana Pawła II (1999), przeprowadziłem w diecezji nawie-
dzenie przez figurę Matki Bożej Fatimskiej (1996) i rozpocząłem

DWUDZIESTOLECIE SAKRy BISKUPIEJ36



nawiedzanie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego, złożyłem
dwa sprawozdania ze stanu diecezji Stolicy Apostolskiej podczas
wizyt ad limina (1993, 1998), zamknąłem proces informacyjny 108
męczenników II Wojny Światowej (1996), oraz przewodniczyłem
uroczystościom związanym z dziękczynieniem w diecezji za ich
beatyfikację (1999), a także wielu uroczystościom jubileuszowym
roku 2000. Ponadto konsekrowałem kilkanaście nowo zbudowa-
nych kościołów.

Dnia 25 marca 2003 r. została ogłoszona nominacja mojego
następcy biskupa Wiesława Alojzego Meringa, którego święcenia
biskupie i ingres odbyły się 26 kwietnia 2003r. Od tego czasu je-
stem biskupem seniorem. Nadal jestem członkiem Rady ds. Eku-
menizmu KEP, byłem współprzewodniczącym Komisji Miesza-
nej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokato-
lickim a Kościołem Starokatolickim Mariawitów do końca jej
działalności w 2011 roku, a od 2004 r. jestem Delegatem KEP ds.
Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Bogu za wszystko dziękuję!
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Wdniu 19. kwietnia br. w Laskachmiałamiejsce piękna uro-
czystość: Msza św. oraz agapa w Domu rekolekcyjnym z okazji
85.lecia urodzin Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Mszę świętą pod przewodnictwemPrymasa Seniora ks. abp.
HenrykaMuszyńskiego, który wygłosił homilię, odprawiali: bp
BronisławDembowski, ks. Andrzej Luter, o. A. Hauke-Ligowski
OP, o.Maciej ZiembaOP, ks. Grzegorz Ostrowski i ks. Kazimierz
Olszewski. Tekst homilii orazModlitwęWiernych, autorstwa p.
Cezarego Gawrysia, redaktora „Więzi”, zamieszczamy poniżej.

Z tej okazji redakcja „Lasek” składa gorące życzenia, aby Bóg
nadal błogosławił czcigodnemu Jubilatowi w różnych działa-
niach na rzecz dobra wspólnego naszej Ojczyzny, Kościoła oraz
tych wszystkich, którym służył i nadal pomaga, kierując się za-
wsze pryncypiami chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka.

(Redakcja)

Abp Henryk Muszyński

Wiara, która pyta i szuka

„Biedak zawołał i Pan go wysłuchał” – to zawołanie wydaje się ma-
ło stosowne na dzisiejszą uroczystość. Na szczęście nobilitują nas
w tym miejscu siostry franciszkanki służebnice krzyża, które ży-
ją duchem ubóstwa, które ślubują ubóstwo zewnętrzne. Tak wo-
łał jednak psalmista, stojąc w prawdzie przed Bogiem, a więc i do
nas wszystkich jego wołanie ma konkretne odniesienie.

Kiedy papież Benedykt XVI rozpoczynał swój pontyfikat, po-
wiedział: „staję przed wami jako pokorny sługa Boży”. Gdy sta-
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jemy przed Bogiem, zawsze jesteśmy biedni, bo stajemy przed
Tym, który jest Pełnią prawdy, życia i miłości.

Ale nie jest to na szczęście pełna, tylko połowiczna prawda.
Pełna prawda to dostrzeżenie, że gdy w prawdzie stajemy przed
Bogiem, wtedy jesteśmy prawdziwie bogaci. Bogaci tym spojrze-
niem, którym Bóg nas ubogaca, bo „Bóg pokornym łaskę daje,
a pysznym się sprzeciwia”. Człowiek, który ma odwagę stanąć
w prawdzie przed Bogiem, jest nie tylko bogaty, ale jest też wiel-
ki. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny mocą Bożą.

Psalmista na tym nie kończy, kontynuuje swoją modlitwę:
„Przyjdźcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry!”. Przyjdźcie i do-
świadczcie dobroci Pana, której nie można nauczyć się ze słucha-
nia, trzeba się bowiem z nią spotkać. Psalmista zapewne mógłby
podać wiele przykładów takiej dobroci. Tutaj w Laskach nie po-
trzebujemy daleko jej szukać, bo Laski w całości są jednym wiel-
kim znakiem dobroci Pana.

Wśród ludzi Lasek
Czy znakiem tej dobroci nie jest fakt, że w tym szczególnym

dniu spotykamy się właśnie tutaj, w tej Bożej oazie dobroci i mi-
łości?

Szanowny i Drogi Panie Premierze i Czcigodny Jubilacie! Je-
steśmy razem z Panem w szczególnej wspólnocie „ludzi Lasek” –
zarówno tych, których życie zostało utrwalone we wspaniałej
książce, którą Pan przygotował i zredagował, jak i tych, którzy dzi-
siaj tworzą wspólnotę i historię tego miejsca.

Laski to duchowa ojczyzna wielu wybitnych ludzi – tych, któ-
rych nie ma wśród nas. Laski żyją nie tylko pamięcią, ale i ducho-
wością ks. Władysława Korniłowicza, matki Elżbiety Róży
Czackiej. Laski to też szczególne miejsce dla Pana Premiera, to
szczególne miejsce dla biskupa Bronisława Dembowskiego i in-
nych tutaj zgromadzonych.
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Osobiście czuję się zaszczycony, że dzisiaj po wielu latach, mo-
gę być w tej wspólnocie. Byłem tutaj kiedyś z przeźroczami z Zie-
mi Świętej, wtedy, kiedy były one rzadkością. Stąd wywiozłem nie-
zwykle ważne i cenne doświadczenie. Pytałem siostry, jak mam
mówić do ociemniałych dzieci i młodzieży, wyświetlając przeźro-
cza? Jedna z sióstr odpowiedziała mi: „Najlepiej zapomnieć, że są
niewidome. Lepiej nie mówić «widzimy», ale jak się ksiądz pomy-
li, nie będzie żadnego nieszczęścia. One też widzą, tylko inaczej”.
To wspomnienie, które wyniosłem stąd, z Lasek, pozostało mi na
zawsze i towarzyszy do dziś dnia.

Myśląc o „ludziach Lasek”, myślę i o kard. Stefanie Wyszyń-
skim, i o abp. Józefie Życińskim (on sam siebie tak nazywał, wspo-
minając tych, którzy odeszli). Do tego grona „ludzi Lasek” nale-
ży również Pan Premier. Dziś, wraz z najbliższą rodziną, przyja-
ciółmi, współpracownikami z redakcji WIĘZI i czcigodnymi
siostrami, które nas tu dzisiaj goszczą, obchodzimy Pańskie 85.
urodziny. W nasze dziękczynienie włączamy osobę Czcigodne-
go i Dostojnego Jubilata, wszystkie Jego znakomite dokonania
i sprawy. Przez osoby tutaj zgromadzone, reprezentujące wiele róż-
nych środowisk, nasze dziękczynienie staje się dziękczynieniem
całego Kościoła w Polsce.

Nie mogę sobie odmówić krótkiego wspomnienia. Bp Broni-
sław Dembowski, wspominając jubilatów z rocznika 1927, zawsze
wylicza ich w tej samej kolejności: „papież Benedykt XVI, kard.
Macharski, Tadeusz Mazowiecki i ja”. Wybitny rocznik, trudno za-
przeczyć. Myślę, że nikt tutaj nie będzie tego kwestionował.

Czuję się ogromnie zaszczycony, że zostałem przez WIĘŹ za-
proszony na dzisiejszą uroczystość, znajdując się wśród współpra-
cowników i bliskich sercu Pana Premiera. Wyznaję, że osobiście
odczuwam głęboką więź wspólnoty z Panem od wielu lat. Korzy-
stam z nadarzającej się okazji, by podziękować za to, co Pan zro-
bił i co czyni do dziś dnia. Nigdy dotychczas nie miałem publicz-
nej okazji, by to wypowiedzieć.
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Niesłusznie zwany niewiernym
Chciałbym teraz rozważyć przesłanie dzisiejszych czytań

mszalnych. Pozwalają one nam spojrzeć w nowym, pogłębionym
świetle na uroczystość i wydarzenie, którego jesteśmy świadkami.

Liturgia obecnego okresu żyje ciągle jeszcze blaskiem tajem-
nicy paschalnej. Duch Święty, który wskrzesił Chrystusa z mar-
twych, rodzi ciągle nowe owoce pogłębionej wspólnoty, pozwa-
la odkrywać coraz pełniej promieniujące dobrocią oblicze Boże-
go ojcostwa i kształtuje naszą codzienność.

Stajemy pełni zadumy i zdziwienia w obliczu świadectwa apo-
stołów i pierwszych świadków wiary. Wbrew zakazom Sanhedry-
nu, z narażeniem własnego życia, głoszą w sposób nieustraszo-
ny prawdę o Jezusie, jedynym Zbawicielu. W konfliktowej sytu-
acji zderzenia władzy ludzkiej z autorytetem Boga, wyznają:
„trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Trudno uwierzyć, że są
to ci sami ludzie, którzy z obawy, by nie podzielić losu swego Mi-
strza, zamykali się w Wieczerniku przed Żydami.

Obok wspólnoty apostołów liturgia stawia nam przed oczy
dwie symboliczne postaci: niedowierzającego Tomasza, niesłusz-
nie nazywanego niewiernym, i pobożnego faryzeusza Nikodema.

Przyznaję, że dzięki łasce miejsca, które nas dzisiaj gości,
w sposób szczególny dotknęły mnie dziś słowa Chrystusa: „bło-
gosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Są to słowa skiero-
wane wprost do każdego z nas. Wszyscy jesteśmy przecież z tych,
którzy nie spotkali bezpośrednio Zmartwychwstałego. Przywilej
zobaczenia własnymi oczyma Zmartwychwstałego wcale nie sta-
nowił – tak rozumiał to sam Jezus – najwyższego wyróżnienia.
Uznanie i szczególne błogosławieństwo znaleźli ci, którzy nie do-
świadczyli fizycznej obecności Jezusa, a uwierzyli słowu. Spotka-
li oni Go już w innym, kultycznym i sakramentalnym wymiarze.
Do nich należał apostoł Tomasz i do nich należymy my wszyscy
tutaj obecni. Chciałoby się wykrzyknąć: felix culpa – „szczęśliwa
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wino” Tomasza, który nie uwierzył tym, co mówili: „widzieliśmy
Pana” ani nawet samemu sobie.

Jakże wymownie brzmią słowa: „błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli” właśnie tutaj, gdzie doznajemy miłosierdzia Bo-
żego w bardzo szczególnym wymiarze, ze strony ociemniałych,
dotkniętych kalectwem, ale „cieszących się światłymi oczami ser-
ca” (Ef 1,18). Widzą oni nierzadko znacznie więcej i głębiej od nas.
Z ogromnym wzruszeniem czytałem niedawno wyznanie 13-let-
niej ociemniałej Izy, która napisała: „Kocham ten świat za jego
piękno i harmonię, choć go nie widzę”. Czy można sobie wyobra-
zić wspanialszy akt Bożego miłosierdzia w stosunku do nas, któ-
rzy „mamy oczy, a jednak nie widzimy”, przynajmniej tak głębo-
ko i daleko?

Zbyt piękne, aby się znużyć
W liturgii spotyka nas dziś także druga niezwykła postać – Ni-

kodem. To faryzeusz, członek Sanhedrynu, człowiek sędziwego
wieku (jak nazywał go bł. Jan Paweł II), który nocą przychodzi do
Jezusa. Najprawdopodobniej nie chciał narazić się wrogiemu oto-
czeniu. Serce jednak mówiło mu, że „nikt nie mógłby czynić ta-
kich znaków, jakie czynił Jezus, gdyby Bóg nie był z Nim” (J 3,2).
Dialog był pewnie długi i owocny; na temat powtórnego narodze-
nia, posłannictwa Mesjasza i Królestwa Bożego. Poruszony tchnie-
niem Ducha Świętego, Nikodem uznał w Jezusie Tego, który „po-
chodzi z wysoka i daje świadectwo o tym, co widział i słyszał od
Ojca”, czyli uznał Jezusa za oczekiwanego Mesjasza i Syna Najwyż-
szego, który przyszedł zbawić świat.

Nie wiemy, jakie były dalsze losy Nikodema. Ponownie spo-
tykamy go dopiero pod krzyżem w czasie pogrzebu Jezusa, gdy
nawet najbliżsi Go opuścili, a nawet zdradzili. Jego przykład przy-
wołuje bł. Jan Paweł II w Liście, który zatytułował: Do moich Bra-
ci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku, w którym napisał między in-
nymi:
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Ponownie spotykamy sędziwego Nikodema w chwili pogrzebu
Chrystusa, kiedy przynosi mieszaninę mirry i aloesu, pokonując lęk
i ujawniając, że jest uczniem Ukrzyżowanego (por. J 19,38–40). Jak-
że pocieszające jest to świadectwo! Przypomina nam, że Bóg każ-
dego wzywa, aby oddał Mu swoje talenty. W służbie Ewangelii wiek
nie ma znaczenia.

Widomym znakiem tej właśnie prawdy jest dziś dla nas Pan
Premier Tadeusz Mazowiecki.

Nie wiemy dokładnie, ile Nikodem w tym momencie miał lat.
Wiemy jednak, że gdy bł. Jan Paweł II podpisywał ów list 1 paź-
dziernika 1999 roku, był w 80. roku życia, a więc był nieco młod-
szy od naszego dzisiejszego Dostojnego Jubilata. Wolno nam w du-
chu bł. Jana Pawła II odczytać te 85. urodziny jako jeszcze jeden
znak Bożego miłosierdzia i Bożej dobroci, nie tylko dlatego, że sio-
stra Faustyna miała swoje pierwsze widzenie Jezusa miłosierne-
go właśnie w Płocku – rodzinnym mieście pana Tadeusza. Ma-
my na to także dodatkowy dowód z samego Pisma Świętego, któ-
re mówi: „Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub – gdy
jesteśmy mocni – osiemdziesiąt. A większość z nich to trud i mar-
ność, bo szybko mijają, a my odlatujemy” (Ps 90,10). Bł. Jan Pa-
weł II tak komentuje te słowa w liście do osób w podeszłym wieku:

W epoce, gdy Psalmista pisał te słowa, siedemdziesiąt lat uważano
za wiek bardzo podeszły i niewielu przekraczało tę granicę; dzisiaj,
dzięki postępom medycyny oraz lepszym warunkom społecznym
i ekonomicznym, w wielu regionach świata ludzie żyją znacznie dłu-
żej. Pozostaje jednak prawdą, że lata szybko przemijają, a dar ży-
cia, mimo towarzyszących nam trudów i cierpień, jest zbyt piękny
i cenny, abyśmy mogli się nim znużyć.

Bez trudności akceptujemy, że życie rodzi się i przemija w cza-
sie. Wniosek, jaki wyciągnął papież – „dar życia […] jest zbyt pięk-
ny i cenny, abyśmy mogli się nim znużyć” – wydaje się zaskaku-
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jący. Prawda ta w naszym doświadczeniu wcale nie jest oczywi-
sta, staje się jednak taką w perspektywie zmartwychwstania. To
właśnie wiara w zmartwychwstałego Pana otwiera przed nami no-
wy horyzont nieśmiertelności, pozwala przezwyciężyć własną
śmierć i daje „nową niezłomną i zwycięską nadzieję” (por. Rz 5,5).

„Ten, który przychodzi z wysoka” zostaje przeciwstawiony te-
mu, „który jest z ziemi i przemawia wyłącznie w oparciu o ziem-
skie kryteria” – usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Wiara posze-
rza i pogłębia nasze spojrzenie, pozwala widzieć więcej, patrzeć
dalej i postrzegać głębiej. Wspomniany w dzisiejszej liturgii nie-
dowierzający Tomasz, który nie wierzył ani świadkom, ani nawet
sobie, nie zasłużył przez to na naganę Chrystusa, ale stał się oka-
zją do wypowiedzenia błogosławieństwa, które dotyka bezpośred-
nio każdego z nas: „błogosławieni, którzy nie widzieli, a jednak
uwierzyli”.

Kompromis bez uległości
Nie waham się powiedzieć, że nasz Dostojny Jubilat jest świad-

kiem takiej właśnie trudnej, bo okupionej ofiarą i cierpieniem, ale
konsekwentnej wiary. Wiary trudnej, która nie jest prostą prak-
tyką, a tym bardziej zwyczajem. Wiary, która w obliczu egzysten-
cjalnych problemów – wzorem Nikodema – stawia pytania nie tyl-
ko sobie, ale także samemu Chrystusowi i Kościołowi. Wiary, któ-
ra szuka przestrzeni obecności i świadectwa w zmieniającym się,
nierzadko wrogim i obojętnym świecie. Wiary, która poszukuje
odpowiedzi na konkretne problemy, jakie przynosi życie publicz-
ne. Wiary, która szuka inspiracji u heroicznych świadków na mia-
rę Dietricha Bonhoeffera, a jednocześnie ma świadomość grani-
cy swoich możliwości.

Dziś nie miejsce i czas, by wyliczać rozliczne zasługi Dostoj-
nego Jubilata dla kultury, polityki, dla Polski i Europy, a na pod-
sumowanie jest za wcześnie, bo dzięki Bogu ciągle jest jeszcze ak-
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tywny. Pragnę jedynie przypomnieć niektóre motywy naszego
wspólnego dziękczynienia, które podsuwa dzisiejsza uroczystość.

Swoją działalnością pan Mazowiecki zyskał sobie trwałe miej-
sce w historii Polski i Europy. Niełatwo byłoby znaleźć drugą po-
stać o tak szerokich zainteresowaniach i zakresach działalności.
Jak daleko sięga moja pamięć, był zawsze człowiekiem, który ży-
wo angażował się w życie publiczne, społeczne, kulturalne i po-
lityczne, na różnych płaszczyznach.

W pamięci Polaków utrwalił się przede wszystkim jako pre-
mier pierwszego niekomunistycznego rządu w 1989 roku i jako
jeden z ojców III Rzeczypospolitej. W warunkach niesłychanie
trudnych przyszło mu tworzyć zręby demokratycznego państwa.
Kiedy objął funkcję premiera, miał za sobą już wiele lat ogrom-
nego doświadczenia społecznego i politycznego. Przez długie la-
ta – wraz z takimi osobami jak Stefan Kisielewski, Stanisław Stom-
ma, Jerzy Zawieyski, Konstanty Łubieński – reprezentował w Sej-
mie Koło Poselskie Znak. W 1968 roku to właśnie przedstawiciele
tego Koła wystąpili w obronie protestujących studentów.

Później, w 1977 roku, został rzecznikiem głodujących w ko-
ściele św. Marcina w Warszawie. Jako współtwórca i długoletni na-
czelny redaktor WIĘZI, a także współpracownik „Tygodnika Po-
wszechnego”, angażował się w walkę o podmiotowość społeczeń-
stwa, usiłował tworzyć przestrzeń wolności dla Polaków, postawy
odpowiedzialności, otwartości, tolerancji, wzajemnego poszano-
wania oraz pogłębioną świadomość i gotowość służby dla dobra
społeczeństwa.

Uczestniczył też czynnie w przygotowaniu tzw. okrągłego sto-
łu, który dał początek nowym reformom społecznym i politycz-
nym. Od samego początku powstania niezależnego ruchu związ-
kowego „Solidarność”, wspierał Lecha Wałęsę i współkształtował
oblicze ideowe tego ruchu, zarówno jako doradca przy Lechu Wa-
łęsie, jak i później, jako redaktor „Tygodnika Solidarność”.
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W czasie strajku w Stoczni Gdańskiej, razem z prof. Bronisła-
wem Geremkiem, stanął u boku strajkujących stoczniowców
i czynnie włączył się w przygotowanie zapisów porozumienia
sierpniowego. W poczuciu odpowiedzialności za kształt ideowy
Związku „Solidarność” i oblicze polityczne naszej Ojczyzny, ja-
ko człowiek dialogu, szukał kompromisu – z godnością, ale bez
uległości. Niestety prawie zawsze ów kompromis musiał być cięż-
ko wywalczony. Realistycznie umiał oceniać granice tego, co moż-
liwe i tego, co niemożliwe. Wraz z rozpoczęciem stanu wojenne-
go został internowany i wypuszczony potem jako jeden z ostat-
nich. Ma ogromne zasługi w powstaniu polskiej Konstytucji
w 1997 r.

Swoim zaangażowaniem, trzeźwą oceną, równowagą ducha
i konsekwencją działania zyskał sobie powszechny szacunek
i uznanie, a u wielu także wdzięczność za to, że tak wytrwale i kon-
sekwentnie potrafił bronić fundamentalnych wartości i praw ła-
du demokratycznego, szukając zawsze tego, co łączy, a nie tego,
co dzieli. Zostało to dostrzeżone także przez społeczność między-
narodową, która w uznaniu postawy i zasług wybrała pana Tade-
usza Mazowieckiego specjalnym sprawozdawcą Komisji Praw
Człowieka ONZ w czasie konfliktu i wojny na Bałkanach w latach
dziewięćdziesiątych.

Modlitwa o dojrzałość
Cieszymy się, że dziś – w dobie tak ostrych podziałów, walki

politycznej, nacechowanej niekiedy wyraźną wrogością wobec in-
nych a bezkrytyczną postawą wobec siebie – Pan Premier nadal
czynnie uczestniczy w życiu publicznym, nie tylko jako doradca
Prezydenta RP. Swoim bogatym doświadczeniem i radą służy Pan
nadal w trudnych chwilach, jakie przeżywa nasza Ojczyzna. Bar-
dzo odczuwamy brak ludzi, których cechowałaby kultura politycz-
na, równowaga ducha i dalekosiężne spojrzenie, na miarę dzisiej-
szego Jubilata. Wielokrotnie mogłem przekonać się osobiście, jak
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wielkim autorytetem i poważaniem cieszy się Pan Premier za gra-
nicą, bodaj bardziej nawet niż we własnym kraju.

W 1979 roku napisał Pan modlitwę o dojrzałość: „ocal w nas
zachwyt, przymnóż zdziwienia i niech człowiek na człowieku po-
legać może”. Pomimo upływu czasu modlitwa ta w niczym nie
utraciła na aktualności. Zawierzenie drugiemu człowiekowi – to
wielki, niedoceniany dzisiaj skarb. Na to zawierzenie trzeba so-
bie zasłużyć. Zawierzenia nie da się nakazać, a tym bardziej wy-
musić. Kiedy nie ma zawierzenia, nie da się niczego trwałego zbu-
dować.

Z ogromną troską i nie bez niepokoju patrzymy dzisiaj na za-
chowania i postawy, które nierzadko są zaprzeczeniem wszelkiej
kultury politycznej. Dziś nadal jest Pan Premier Polsce bardo po-
trzebny. Stąd prosimy, niech Bóg łaskawy zachowa Pana w zdro-

Msza św. koncelebrowana. Od lewej: ks. A. Luter, bp B. Dembowski,
abp H. Muszyński, o. M. Ziemba OP



wiu, użyczy pogody ducha i sił do dalszej służby dla dobra Oj-
czyzny.

Jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do myśli Pańskiego rówie-
śnika, starszego zaledwie o dwa dni, papieża Benedykta XVI. Pod-
czas porannej Mszy św. sprawowanej w dniu swoich 85. urodzin,
16 kwietnia br., powiedział m.in.:

Staję przed ostatnim etapem mego życia i nie wiem, co mi będzie
dane. Jednakże wiem, że jest Boże światło, wiem, że Pan zmartwych-
wstał, że Jego światło jest silniejsze niż wszelkie ciemności, że Bo-
ża dobroć jest silniejsza od wszelkiego zła tego świata. A to poma-
ga mi bezpiecznie iść naprzód. To nam wszystkim pomaga iść na-
przód.

Te papieskie słowa dedykuję Tobie, Szanowny Panie Premie-
rze, nasz Jubilacie, kończąc nimi moje rozważania. Wszyscy tu-
taj zgromadzeni wspieramy Cię naszą modlitwą. Niech Bóg bę-
dzie łaskawy dla Ciebie, niech użyczy Ci jak najwięcej siły, mo-
cy, ale też i cichej radości z Twoich wielkich dokonań; z tego, co
udało się zrealizować dla dobra naszej Ojczyzny, przy pomocy Bo-
żej i jako owoc zawierzenia Jemu.

Niech łaska i pokój dobrego, kochającego Boga i Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa zawsze Ci towarzyszy i będzie z Tobą. Amen.

Abp Henryk Muszyński – ur. 1933. Emerytowany metropolita gnieź-
nieński, prymas senior. Biblista, prof. dr hab., studiował w Rzymie, Je-
rozolimie i Heidelbergu. Były wiceprzewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski. Promotor dialogu katolicko-żydowskiego, polsko-niemiec-
kiego i duchowej jedności Europy. Współinicjator i przewodniczący
Zjazdów Gnieźnieńskich. Metropolią gnieźnieńską kierował w latach
1992–2010, od grudnia 2009 r. do maja 2010 r. pełnił godność pryma-
sa Polski.
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Cezary Gawryś

Modlitwa Wiernych:

– Módlmy się za Kościół powszechny, cały Lud Boży, aby wier-
ny Chrystusowi odważnie, wytrwale i z pokorą głosił Ewangelię
współczesnemu światu,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się za papieża Benedykta, o zdrowie i siły dla niego, aby
za wzorem swoich wielkich poprzedników umacniał nas w wie-
rze, służył jedności Kościoła, a także był znakiem jedności i na-
dziei dla całego rodzaju ludzkiego,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się za Polskę, aby cieszyła się wolnością i wewnętrznym
pokojem; za wszystkich jej obywateli i za rządzących, aby w zgo-
dzie i wzajemnym poszanowaniu przyczyniali się do wspólnego
dobra,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzie i narody starali się
rozwiązywać spory i konflikty bez użycia przemocy, szanując dzie-
ło stworzenia i świętość życia,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się za naszego Drogiego Jubilata, Tadeusza Mazowiec-
kiego o zdrowie i długie lata życia, o Boże błogosławieństwo dla
niego, aby mógł cieszyć się dobrymi owocami swoich dokonań,
pomyślnością Ojczyzny i szczęściem swojej rodziny,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się za naszych chorych Kolegów: Bohdana Skaradziń-
skiego i Wojciecha Wieczorka, o siłę duchową, pocieszenie i ulgę
w cierpieniu,
Ciebie prosimy …
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– Módlmy się za wszystkich ludzi cierpiących, wykluczonych,
opuszczonych i samotnych, czy wątpiących w Boga, aby spotyka-
jąc się z ludzką solidarnością odnajdywali wiarę, nadzieję i miłość,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się za Zmarłych współtwórców, redaktorów, pracow-
ników, autorów i przyjaciół „Więzi”: za Ewę Mazowiecką i Kry-
stynę Wieczorek, za Jerzego Zawieyskiego, Annę Morawską, za
Stefana Bakinowskiego, Jerzego Krzysztonia, Jacka Wejrocha, Jó-
zefa Smosarskiego, Krystynę Konarską-Łosiową, Juliusza Eskę,
Ignacego Rutkiewicza, Andrzeja Szmidta, Wiktora Woroszylskie-
go, Tadeusza Golisa, Zdzisława Szpakowskiego, Jerzego Wociala
i za wszystkich naszych Bliskich Zmarłych, niech Bóg bogaty
w miłosierdzie przyjmie ich łaskawie do swego królestwa w nie-
bie,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się za obecnych redaktorów i pracowników “Więzi”, aby
wzorem twórców pisma przyczyniali się do spotkania i dialogu
ludzi różnych przekonań i światopoglądów, aby “Więź” była miej-
scem mądrej refleksji, odważnych poszukiwań i budowania praw-
dziwej wspólnoty,
Ciebie prosimy …

– Módlmy się za nas wszystkich, za przyczyną błogosławionego
Jana Pawła II, który był wiernym czytelnikiem „Więzi”, abyśmy
umieli wypełniać jego wezwanie i walczyli zawsze „o coś”, a ni-
gdy „z kimś”,
Ciebie prosimy …
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Spotkanie w Domu Rekolekcyjnym. Na zdjęciach: Pan Tadeusz Ma-
zowiecki, redaktorzy: Z. Nosowski, C.Gawryś, prezes W. Gołąb



Wdniu 12maja 2012 roku, w kościele podwezwaniem Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach odbyła się uroczysta
Eucharystia celebrowana przez Jego Eminencję ks. Kardynała
Kazimierza Nycza, związana z poświęceniem trzech rond poło-
żonych w Pęcicach. Z inicjatywy przewodniczącego Rady Gmi-
ny wMichałowicach, p. Pawła Rajskiego, Rada nadała tym ron-
domPatronów: KapitanaHarcmistrza Stefana Jaronia Kowal-
skiego, Orląt Pęcickich i Księdza Antoniego Marylskiego.
Przypomnijmy, że Stefan JarońKowalski był związany z terenem
Pęcic zarówno w czasie PowstaniaWarszawskiego, jak i w okre-
sie powojennym. Orlęta Pęcickie – to zamordowanimłodzi har-
cerze (91 osób), uczestnicy Powstania.

Nas szczególnie interesuje położone w pobliżu kościoła ron-
do przy zbiegu ulic Parkowej i Zaułek, poświęcone Księdzu An-
toniemuMarylskiemu, o czym szerzej napisałWładysławGołąb
w ulotce rozdawanej podczas uroczystości, której treść w cało-
ści przytaczamy poniżej.

Wuroczystościach z ramienia Lasek udział wzięło kierownic-
two Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Współcelebransem był
także rektor kaplicy zakładowej, ks. dr Grzegorz Ostrowski.
Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z Ośrodka w La-
skach. PoMszy św. SzkołaMuzyczna im. EdwinaKowalika z La-
sek dała koncert, amłodzież ze Szkoły wNowejWsi własną twór-
czość poetycką.

Z tegomiejsca gorąco dziękujemywładzom samorządowym
wMichałowicach za uczczenie pamięci Księdza Marylskiego –
budowniczego Lasek i najbliższego współpracownika Sługi Bo-
żej Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Redakcja
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Władysław Gołąb

Ksiądz Antoni Marylski
Patron Ronda w Pęcicach

Ksiądz Antoni, Józef Marylski, herbu Ostoja przyszedł na świat
w rodzinnym majątku w Pęcicach 21 października 1894 r.

Rodzina Marylskich dobrze zapisała się w historii społeczno- kul-
turalnej Polski.

Dziadek jego – Eustachy Anastazy Marylski (1804–1871r.) był
przyjacielem Fryderyka Chopina, autorem cennych prac o zabyt-
kach polskich na terenie Niemiec. Z kolei ojciec księdza Antonie-
go – Antoni Eustachy (1865–1932 r.) – był działaczem Narodo-
wej Demokracji, publicystą i wybitnym politykiem. Wkrótce po
jego urodzeniu zmarła mu matka, a w 1871 r. – ojciec. Sierotą za-
opiekował się sąsiad, właściciel Pęcic – Jan Paweł Łuszczewski
i usynowił go w 1887 r. (dlatego przyjął nazwisko Marylski – Łusz-
czewski) oraz odziedziczył Pęcice.
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Marylski-Łuszczewski był czynny na polu społecznym i rol-
niczym, a ponadto wydał kilka opracowań o problematyce histo-
rycznej i społecznej. Po odzyskaniu niepodległości, od 1919 do
1927 r. posłował najpierw do Sejmu Ustawodawczego, a po uchwa-
leniu Konstytucji – Sejmu RP.

Ksiądz Antoni Marylski już od najmłodszych lat miał na kim
oprzeć swoją formację patriotyczną i intelektualną.

Młody Antoni w 1913 r. ukończył gimnazjum gen. P. Chrza-
nowskiego w Warszawie. Przeznaczony przez swego ojca chrzest-
nego J. Skarbka na kuratora fundacji w Osięcinach podjął prak-
tykę rolną w Łaniętach. Głęboko przeżył wybuch wojny świato-
wej. Jego ukochany dom w Pęcicach został spalony, a w nim
również wspaniała odziedziczona po dziadku biblioteka, do któ-
rej tak chętnie sięgał, starając się zrozumieć świat. W 1915 r. pod-
jął pracę jako pielęgniarz w szpitalu wojskowym przy ul. Berga
(dziś ul. Traugutta). Pielęgnując rannych żołnierzy, poznał
okrucieństwo wojny. Po zajęciu Warszawy przez wojska pruskie
szpital został ewakuowany w głąb Rosji. Tym należy tłumaczyć
wstąpienie Antoniego w 1916 r. do służby wojskowej początko-
wo w pułku kijowskim, a następnie do Strzelców Polskich. Po bi-
twie z armią Austriacką pod Czortkowem został odkomendero-
wany do Mikołajewskiej Szkoły Kawaleryjskiej w Piotrogrodzie.

Epizod życia Antoniego Marylskiego po wybuchu rewolucji
bolszewickiej obrósł legendą. Pewne jest, że znalazł się pod silnym
wpływem tołstojowskiego pacyfizmu. Opuszczając wojsko, kie-
rował się przykazaniem „nie zabijaj”. Uznał zabijanie nawet
w obronie ojczyzny za niezgodne z chrześcijańską zasadą miło-
ści bliźniego.

Po uzyskaniu zgody na opuszczenie wojska, z powodu złego
stanu zdrowia, powrócił do Polski w 1919 r. W wyniku starań oj-
ca, uzyskał zatrudnienie w polskim konsulacie w Paryżu, gdzie
równocześnie podjął studia w Szkole Nauk Politycznych i Ekono-
micznych. Dla poratowania zdrowia leczył się we Włoszech i na

POŚWIĘCENIE RONDA W PĘCICACH54



południu Francji. W 1921 r. Marylski wrócił do kraju i podjął stu-
dia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. I wtedy na swo-
jej drodze życiowej spotkał ks. Władysława Korniłowicza (1884–
–1946), dziś sługę Bożego, który postawił sobie za cel ożywić du-
cha wiary wśród inteligencji warszawskiej. Ksiądz Korniłowicz
skierował Antoniego Marylskiego do szpitala, w którym leżała
chora matka Elżbieta Róża Czacka (1876–1961), założycielka To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Służebnic Krzyża. Niezwykła osobowość matki Czac-
kiej spowodowała, że Marylski znalazł cel dalszego życia. Ta sła-
ba, niewidoma zakonnica okazała się mocarzem, prawdziwą
matką i oparciem dla poszukującego prawdy i sensu życia mło-
dego człowieka. I tak Marylski stał się budowniczym w podwar-
szawskich Laskach – Zakładu dla Niewidomych.

Antoni Marylski pracował fizycznie przy budowie Zakładu,
wszedł do Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i przez
wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu, pogłębiał swoją wiedzę
filozoficzną i współdziałał w tworzeniu niepowtarzalnego klima-
tu Lasek. W okresie okupacji współpracował z Armią Krajową.
Wiosną 1942 r. został członkiem Rady Organizacyjnej Polskiego
Związku Zachodniego, zajmującego się sprawami robotników pol-
skich wysyłanych na roboty przymusowe do Rzeszy, a następnie
do r. 1945 r. był członkiem Prezydium i przewodniczącym Wy-
działu Duszpasterskiego Związku. Za zgodą Kurii Metropolital-
nej w Krakowie, werbował i wysyłał księży do pracy duszpaster-
skiej wśród robotników. Zasługi Antoniego Marylskiego na tym
odcinku są ogromne. Na terenie Rzeszy wśród robotników mo-
bilizował również ruch oporu polegający przede wszystkim na sa-
botażu gospodarczym.

Marzeniem matki Elżbiety Czackiej było doprowadzenie An-
toniego do kapłaństwa. Od 1950 r. podjął zaocznie studia w Se-
minarium Metropolitalnym w Warszawie. Już znacznie wcześniej,
bo w 1932 r. studiował teologię we Fryburgu w Szwajcarii. W kon-
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sekwencji stał się wybitnym znawcą filozofii chrześcijańskiej; łą-
czyła go serdeczna przyjaźń z filozofem Jacques Maritainem i kar-
dynałem Charles Journetem. Droga jednak do kapłaństwa Maryl-
skiego była długa. Ciągle miał wątpliwości, czy wewnętrznie do-
rósł do kapłaństwa. Ostateczną decyzję podjął dopiero w 10 lat
po śmierci matki Czackiej. Święcenia przyjął 28 lutego 1971 r. z rąk
przyjaciela – ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Ty-
siąclecia, w kaplicy zakładowej w Laskach.

W latach Polski Ludowej Antoni Marylski pełnił jeszcze jed-
ną rolę – stanowił swoisty pomost pomiędzy Księdzem Pryma-
sem, a ekipą ludzi dobrej woli, którzy pragnęli służyć ojczyźnie
w trudnych warunkach polskiego socjalizmu. W pokoju Antonie-
go Marylskiego odbywały się spotkania Księdza Prymasa z Jerzym
Zawieyskim, Stanisławem Stommą i innymi.

Ks. Antoni Marylski zmarł w Wielką Sobotę 21 kwietnia
1973 r. Pochowany został na cmentarzu zakładowym. Podczas
Mszy św. pogrzebowej Ksiądz Prymas nazwał go jednym z naj-
wybitniejszych polskich znawców myśli św. Tomasza z Akwinu.
Ten niezwykły kapłan i człowiek łączył w sobie głęboką wiarę, mi-
łość i pokorę.

Na zakończenie przytoczę kilka zdań zamieszczonych prze-
ze mnie w czasopiśmie „Laski” w pierwszym numerze z 2011 r.
– okresu wielkiego Jubileuszu Stulecia Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi:

„Pod koniec lat sześćdziesiątych związałem się bardziej z La-
skami. Zostałem wybrany do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
Często odwiedzałem Pana Marylskiego. Korzystał z moich rad
prawniczych, a po śmierci pana Henryka Ruszczyca, w styczniu
1973 r. zaproponował mi udział w Zarządzie. Mam zatem swo-
isty dług wobec tego niezwykłego człowieka. Gdy złożyłem Mu
wizytę z żoną na miesiąc przed śmiercią, przyjął nas herbatą i la-
skowskim chlebem z masłem. Mojej żonie chleb bardzo smako-
wał. Kiedy wychodziliśmy do samochodu, wstrzymał nas na chwi-
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lę i pośpiesznie poszedł do piekarni, aby wręczyć żonie bochenek
świeżego chleba. Takim człowiekiem był ks. Antoni Marylski. Pro-
wadził dysputy z największymi umysłami dwudziestego wieku,
a równocześnie umiał pochylić się nad każdym biedakiem. Lubił
spędzać wieczorne godziny na spotkaniach z chłopcami w Domu
św. Maksymiliana. Głęboko przeżył śmierć Matki Elżbiety Róży
Czackiej. Kochał ją jak własną matkę. W jej pogrzebie wzięło
udział chyba tysiące przyjaciół i wychowanków. Pan Marylski
w kondukcie pogrzebowym szedł gdzieś na końcu, trzymając pod
rękę pana Henia, pracownika fizycznego z opóźnionym rozwo-
jem umysłowym. On nigdy nie chciał się wywyższać. Ta skrom-
ność i pokora – to Jego główna cecha. /…/ Ksiądz Marylski miesz-
kał w domku przy kaplicy. Po Jego śmierci mieszkanie to zajęła
pani Zofia Morawska, a teraz po Jej śmierci, stało się zakrystią
i miejscem spotkań z księdzem rektorem kaplicy”.

Laski – Pęcice, dnia 12 maja 2012 r.
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Zofia Krzemkowska

ślady pamięci
ociemniałego tyflopedagoga

Kazimierza Kurzewskiego

Obowiązek, chociaż trudny i męczący,
jeśli jest dobrze wykonany,
daje radość i zadowolenie

Urszula Ledóchowska

Nauczyciel pozostawia ślad na osobie, z którą jest. Pozostawia
w jej życiu cząstkę siebie. Zdobywa wiedzę nie dla siebie, ale

po to, by dzielić się nią z innymi.

Ojczysta święta mowo
niby łańcuchem złotym
wiąże nas Twoje słowo

W StUlecie UrODZiN



Powyższymi zasadami kierował się w swej pracy pedagogicz-
nej Kazimierz Kurzewski, którego 100. rocznicę urodzin obcho-
dzimy 29 sierpnia 2012 roku.

Z tej okazji chcę sięgnąć do wspomnień sprzed sześćdziesię-
ciu lat, z okresu mojego dzieciństwa, aby pamięć o nim ocalić od
zapomnienia, bo „można odejść na zawsze i być stale blisko”. (ks.
Jan Twardowski)

Piszę też dlatego, że 4 maja 2012 r. minęła 140 rocznica istnie-
nia Bydgoskiego Zakładu dla Niewidomych, obecnie Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. L. Braille’a. W nim Pan Kurzewski
w ostatnich latach życia pracował zawodowo jako nauczyciel, hu-
manista, ucząc języka polskiego i historii. Moim nauczycielem był
w latach 1952-1954 w szkole powszechnej i zawodowej. Dzielił się
zdobytą wiedzą z niewidomymi uczniami.

Urodził się w roku 1912, zmarł w 1968. Przeżył 56 lat. Pionier
szkolnictwa specjalnego. Prof. Maria Grzegorzewska, preferowa-
ła pogląd, że w szkołach dla niewidomych powinno uczyć 50% od-
powiednio przygotowanych niewidomych nauczycieli. Za moje-
go dzieciństwa było ich znacznie więcej niż obecnie.

Niepokoi mnie obecny opór dyrekcji szkół i władz oświato-
wych przed zatrudnianiem niewidomych absolwentów. Przecież
„słowa uczą, przykłady pociągają”. Moż-
na by na ich przykładzie prześledzić, ja-
kie efekty dało praktyczne przygotowanie
dawnych uczniów szkoły do życia i pra-
cy przez kilkanaście lat pobytu w niej.
Tym bardziej, że wielu wybiera pedago-
giczne kierunki studiów i psychologicz-
ne, ale po ich ukończeniu nie znajduje
pracy w wyuczonym zawodzie.
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Jaki był dla uczniów Kazimierz Kurzewski? Mimo upływu cza-
su, jak go zapamiętali? Co w nim najbardziej cenili?

Ukażę to przez pryzmat własnych wspomnień, bo: „Wspo-
mnienia, które posiadamy, to nasze bogactwo”. (Ignacy Jan Pade-
rewski). Na I Krajowym Zjeździe Delegatów, na którym powstał
Polski Związek Niewidomych – w czerwcu 1951 r., Kurzewski
wraz z Władysławem Winnickim – też z Bydgoszczy – reprezen-
tował polskich niewidomych nauczycieli i został wybrany
w skład pierwszych centralnych władz Związku. Był aktywny przez
dwie kadencje. Współdziałał z niewidomą nauczycielką matema-
tyki z Krakowa Marią Oczkowską-Ruszkiewicz w Zarządzie Głów-
nym PZN.
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Stanisławą
i najstarszą
córką Wandą.
Rok 1944



W Ustroniu Morskim – tam gdzie jest obecnie nasz ośrodek
„Klimczok”, byliśmy już pół wieku temu. To tu w szkole, w któ-
rej pracował przed wypadkiem, zorganizował centralne kolonie
dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej ze wszystkich
ośrodków szkolno-wychowawczych w Polsce, z inicjatywy cen-
tralnych władz PZN. Była wśród nich również grupa dzieci z La-
sek. Kolonie odbywały się w latach 1952–54. Uczestniczyłam
w nich jako uczennica bydgoskiej szkoły, a potem licealistka.
Mieszkaliśmy w dużych, wieloosobowych wojskowych namiotach,
myliśmy się w morskiej wodzie. Miało to posmak przygody. Pla-
żowaliśmy i kąpaliśmy się w Bałtyku. Były dalekie wędrówki po
okolicy z wychowawcami ze wspólnym śpiewem.

Mój Nauczyciel, Pan Kurzewski, po raz pierwszy pokazał mi
Morze Bałtyckie i nie pozwalał bać się rozhukanego żywiołu. Po
latach, będąc w „Laskowskim” Sobieszewie, nie mogę uwolnić się
od tamtych młodzieńczych wspomnień.

Lubię tu wracać by pogwarzyć z morzem,
utopić w falach całoroczne smutki,
na spacer plażą wybrać się wieczorem,
popatrzeć z brzegu na płynące łódki.
Lubię tu wracać,
bo tu w tym miasteczku,
jest coś, czego człowiek,
słowem nie ogarnie
co można zamknąć w szkatułce jak w sercu.

„Lubię tu wracać”
– fragment wiersza Ireneusza Krystowskiego

Już wówczas, w latach 1952–54, w zburzonym jeszcze Koło-
brzegu Kazimierz Kurzewski organizował koncerty niewidomych
dla miejscowego społeczeństwa i dla przyjeżdżających turystów
– promowały one możliwości kolonistów. Występowali z progra-
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mem artystycznym przygotowanym w ciągu roku szkolnego. By-
ły: wiersze, piosenki, gra na pianinie, tańce połączone konferan-
sjerką. Wśród występujących byłam i ja. Frekwencja na nich by-
ła duża. Były rozmowy z wykonawcami, zainteresowanie ludzi,
którzy przychodzili na nasze występy.

Na co dzień w bydgoskiej szkole Pan Kurzewski był wykładow-
cą lubianym przez uczniów. Umiał wzbudzić wśród nas zaintere-
sowanie omawianym tematem. Mówił ze swadą, płynnie, z mo-
dulacją głosu, nie korzystając w czasie lekcji z podręcznika. Prze-
ciwstawiał się niechlujstwu i ubóstwu językowemu uczniów. Jako
absolwent przedwojennego gimnazjum klasycznego dobrze znał
łacinę. W razie potrzeby tłumaczył fragmenty łacińskich tekstów.

Wykłady historii starożytnej dotyczące: Egiptu, Grecji i Rzy-
mu były dla nas szczególnie interesujące, przenosiły nas w niezna-
ny świat przeszłości.

Szczególnie zapadł mi w pamięci wykład na temat: „Wiosna
Ludów, jako lekcja poglądowa dla Europy”. Omawiając z nami
„Pana Tadeusza”, cytował z pamięci całe partie poematu. Orga-
nizował wraz z uczniami Mickiewiczowskie Wieczornice dla ca-
łej szkoły. Jego ulubioną poetką była Maria Konopnicka. Jej wier-
sza „Wolny najmita” uczyliśmy się na pamięć.
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Będąc na turnusie rehabilitacyjnym w okolicy Suwałk, zwie-
dzałam muzeum Poetki, która w Suwałkach spędzała dzieciństwo.

Odżyły lekcyjne wspomnienia sprzed lat.
Pan Kurzewski kształtował moje zainteresowania humani-

styczne, które pozostały do dziś. Uczył nas praktycznie, jak po-
prawnie wypowiadać się, jak pisać na wyznaczony temat, jak uni-
kać dygresji i zbaczania z tematu.

Nauczył mnie uważnego czytania i analizowania szkolnych
lektur, co okazało się bardzo przydatne podczas dalszej nauki w li-
ceum ogólnokształcącym. Przekazane mi podstawy sprawiły, że
z nauką przedmiotów humanistycznych nie miałam w szkole trud-
ności.

Na tyle zainteresował mnie historią, że stała się ona przedmio-
tem moich studiów uniwersyteckich w Poznaniu. Za jego przy-
kładem wybrałam niełatwy zawód nauczyciela, specjalizując się
w nauczaniu i rehabilitowaniu dorosłych nowo ociemniałych,
wśród których przepracowałam 35 lat, nie żałując dokonanego ży-
ciowego wyboru zawodu.

Radził, ukierunkowywał, podpowiadał rozwiązania pojawia-
jących się problemów, słowem śledził dalszy przebieg mojej na-
uki i poczynań zawodowych. Gdy była potrzeba, korygował je.
Uwierzył w moje możliwości, zachęcał do kontynuowania nauki,
powierzał wykonanie konkretnego zadania, nadzorował je.

Udział we władzach centralnych PZN stwarzało mu możliwo-
ści pomagania innym. Wykorzystał je, by stworzyć dla mnie fun-
dusze na zakup czarnodrukowej maszyny do pisania. Biegłe po-
sługiwanie się nią było warunkiem nauki wśród widzących. By-
łam półsierotą i taki wydatek przekraczał moje możliwości
finansowe. O tym nie zapomina się nawet po latach. Jestem mu
za to wdzięczna – „Wdzięczność to pamięć serca”.

Ucząc, nie tylko koncentrował się na przeszłości objętej pro-
gramem nauczania, ale wymagał od nas uczestnictwa we współ-
czesnej kulturze. Zostało mi to do dziś: „Człowiek żyje prawdzi-
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wie ludzkim życiem dzięki kulturze” (bł. Jan Paweł II – „Pamięć
i Tożsamość”).

To Pan Kurzewski pokazał nam i omówił z nami pierwszą ope-
rę, którą była: „Hrabina” Stanisława Moniuszki. Słuchaliśmy i oglą-
daliśmy ją podczas szkolnej wycieczki do Warszawy, w której nam
towarzyszył. Prowadził z nami nie tylko lekcje. Uczestniczył
w szkolnych zabawach tanecznych, spotkaniach, w zakładowych
imprezach, wszędzie tam, gdzie uważał, że jest potrzebny innym.
Gdy ze względów zdrowotnych nie mógł odbywać lekcji w kla-
sie, zapraszał nas do prywatnego mieszkania.

Początkowo mieszkał wraz z rodziną na terenie szkoły, póki
nie otrzymał spółdzielczego mieszkania w mieście. Poruszał się
z pomocą psa przewodnika, co dla nas było ewenementem. „Wy-
chowanie jest to proces społeczny, który powoduje rozwój psy-
chofizyczny wychowanka”.

Posiadał umiejętność wypełniania tych dwóch funkcji każdej
szkoły – nauczania i wychowania. Jest ona szczególnie ważna

Grono pedagogiczne i pracownicy administracyjni Zakładu dla Nie-
widomych w Bydgoszczy – K. K. trzeci z prawej



w szkole, w której dzieci i młodzież przebywają z dala od rodzin,
w internacie. Za moich czasów traktowano funkcję wychowania
priorytetowo.

Pan Kurzewski włączał do pracy w szkole swoją rodzinę.
Żona Stanisława, która zmarła w 2006 r., przeżywszy go o 38

lat, prowadziła z nami zajęcia świetlicowe i czytała potrzebne lek-
tury w szkole. Nie było wówczas brajlowskich podręczników.Nie-
zbędne przerabiane czytanki przepisywały niewidome kopistki. Nie
było jeszcze komputerów, nie było dostępu do Internetu. Dlatego
dobrze przygotowany wykład nauczyciela, połączony z aktywiza-
cją uczniów, był w procesie nauczania nieodzowny.

Syn Andrzej poszedł śladem ojca. Został nauczycielem, a po-
tem pracownikiem kuratorium bydgoskiego okręgu szkolnego.
Córki Wanda i Elżbieta założyły rodziny i opuściły Bydgoszcz. By-
ły naszymi rówieśnikami, wspólnie dorastaliśmy.

Ważnym elementem nauczania niewidomych przez poloni-
stów było mówienie na lekcjach o sprawach życia i perspektywach
młodych niewidomych, o dostępnych wydawnictwach z tej tema-
tyki. Pamiętam, że Pan Kurzewski pisał do związkowego organu
prasowego „Pochodni”, na przykład „O znaczeniu wycieczek dla
niewidomych”. Po wydrukowaniu omawialiśmy jego tekst na lek-
cji. Na brajlowskiej wersji „Pochodni” ćwiczyliśmy płynne czyta-
nie tym pismem.

Przy szkołach działały koła PZN, którymi opiekowali się nie-
widomi nauczyciele. Oni byli pośrednikami między uczniami a or-
ganizacją. To procentowało w przyszłości. Młodzież opuszczają-
ca szkołę znała swoją organizację, utrzymywała z nią kontakt.
Wiem to po sobie. Związek odgrywał dużą rolę w moim życiu od
dzieciństwa do dziś. Korzystałam z niego w wielu przełomowych
momentach mojego życia: przy podjęciu i zakończeniu studiów,
pracy zawodowej i po jej zakończeniu. Wyniesioną ze szkoły wie-
dzę o związku starałam się propagować wszelkimi dostępnymi
sposobami.
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Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, gdy Kazimierz Ku-
rzewski chorował, prowadziłam w jego zastępstwie lekcje, których
przebieg dokładnie ze mną omawiał przed odbyciem i po prze-
prowadzeniu zajęć. Dzielił się ze mną własnymi doświadczenia-
mi wypracowanymi przez lata. Sięgałam do nich niejednokrotnie
w późniejszej pracy. Odwiedzałam go w domu i szpitalu.

Zmarł za wcześnie – w lipcu 1968 roku. Uczestniczyłam w je-
go pogrzebie, reprezentując rzesze uczniowskie. Na jego grobie
składałam pierwsze kwiaty otrzymane z okazji zakończenia roku
szkolnego.

Bogata jest karta niewidomych nauczycieli, nie tylko w zakre-
sie nauczanego przez nich przedmiotu szkolnego, ale także jeśli
chodzi o ich wkład do pracy społecznej w organach PZN. Szko-
da, że tak rzadko o tym się pisze, mówi i pamięta!

„Człowiek ujawnia swoje osobowości w sposobach traktowa-
nia innych” (Kardynał Stefan Wyszyński)
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Maciej Jakubowski

Ksiądz Tadeusz Fedorowicz
o pięknie i o radości1

Im więcej piękna w życiu,
tym więcej jest Boga we wszystkim…

Ks. T. Fedorowicz

Mówiło się w Laskach, starsi z nas to pamiętają, że Ksiądz Ta-
deusz – w Laskach powszechnie nazywany Ojcem Tade-

uszem – uprawia nie tyle teologię, ile „ojcologię”, pełną mądrości
i w pełni zgodną z nauką Kościoła, ale bardzo własną i swoistą,
pełną zaskakujących nieraz myśli i skojarzeń, porównań, gry słów,
prostych przykładów i obserwacji zaczerpniętych z życia i życio-
wego doświadczenia.

Książeczka Błogosławieństwa dla tych, którzy mają trochę zmy-
słu humoru i szukają mądrości, wznowiona w nowej szacie gra-
ficznej z okazji X rocznicy śmierci Księdza Tadeusza, to właśnie
typowy przykład, a może wręcz opus magnum jego ojcologii.
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1 Tekst tego szkicu jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją słowa wygłoszone-
go w dniu 17 czerwca br. w Domu Dziewcząt w Laskach, w czasie spotkania
z okazji X rocznicy śmierci Ks. Tadeusza Fedorowicza (†26.06.2002).



Zdajemy sobie jednak sprawę, że za tym stylem i sposobem
nauczania Księdza Tadeusza kryła się głębia duchowa i mądrość
ludzka i kapłańska, a sposób i metodę jego duszpasterzowania,
można być może, przynajmniej w pewnym zakresie, uznać za pre-
kursorskie – były realizacją tego, co dziś teologia i praktyka Ko-
ścioła bardzo poleca i zaleca.

Chciałbym przedstawić garść spostrzeżeń i refleksji, które
można by zatytułować: Ksiądz Tadeusz o pięknie i Ksiądz Tade-
usz o radości. Myślę, że na tych przykładach uda się pokazać zwią-
zek nauczania i duszpasterzowania Księdza Tadeusza z tym, cze-
go dziś, właśnie teraz oczekuje i co zaleca Kościół, a ściślej bio-
rąc głowa Kościoła – Ojciec Święty Benedykt XVI.

Od pewnego czasu, z przyczyn niezwiązanych z osobą i naucza-
niem Księdza Tadeusza, zbierałem różne wypowiedzi na temat
piękna Ojca Świętego Benedykta XVI i jego przyjaciela i zarazem
jednego z mistrzów, Hansa Ursa von Balthazara, szwajcarskiego
teologa, uważanego za twórcę, a przynajmniej współtwórcę tzw. es-
tetyki teologicznej. On to sformułował tezę, że w świecie, w którym
brakuje prawdziwego piękna, albo raczej ludzie są przygłuszeni
tym, co niepiękne lub tandetne i fałszywie piękne, również dobro
traci atrakcyjność i oczywistość, a także tracą siłę argumenty na
rzecz prawdy2. Trzeba więc dbać o piękno, ukazywać piękno i pro-
wadzić ludzi drogą piękna – via pulchritudinis – gdyż spotkanie
z prawdziwym pięknem, moment fascynacji pięknem otwiera ku
prawdzie i ku dobru, otwiera na transcendencję, na Boga.

Benedykt XVI dokładnie powtarza tę myśl. W jednej z niedaw-
nych wypowiedzi mówi: Drodzy Bracia i Siostry. Niech Pan pomo-
że nam odkryć na nowo drogę piękna, jako jedną z dróg, być mo-
że najbardziej pociągającą i fascynującą, by dotrzeć do Boga, spo-
tkać Go i miłować 3.
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2 Patrz m.in.: Hans Urs von Balthasar, Pisma wybrane, t. II. WAM, Kraków 2007.
3 Benedykt XVI, O znaczeniu piękna, jako drogi spotkania z Bogiem. Audien-
cja generalna, 18.11.2009. Wiadomości KAI, nr 48.



Benedykt XVI czyni piękno ważnym tematem swojego na-
uczania, przewijającym się w wielu jego wystąpieniach. Jeśli zaj-
rzymy do Internetu, znajdziemy kilkadziesiąt wypowiedzi Bene-
dykta XVI na temat piękna lub osnutych wokół kwestii piękna.
Mówi więc Papież przede wszystkim: O nieskończonym pięknie sa-
mego Boga; O pięknie Bożej tajemnicy, ku której powinno nas otwie-
rać piękno liturgii i modlitwy; O pięknie wiary i miłości do Boga,
O pięknie synowskiej relacji z Bogiem, O pięknie chrześcijaństwa
i pięknie bycia chrześcijaninem; mówi też: O pięknie życia rodzin-
nego; O pięknie stworzenia i ciszy, które pomagają usłyszeć głos Bo-
ga; O znaczeniu piękna, jako drogi spotkania Boga, O pięknie, któ-
re otwiera ludzkie serce na głębokie pragnienie poznania, kocha-
nia i zbliżenia się do innego, poza mną samym. Podobnie do Jana
Pawła II kieruje też słowo do artystów, w którym cytuje Norwi-
da: Piękno po to jest, by zachwycało.

Wśród tych wypowiedzi papieskich trafiamy na koniec na
tekst, nad którym chciałbym się zatrzymać. W lipcu 2005 roku,
w czasie audiencji generalnej Papież Benedykt XVI mówi:

Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować su-
gestywne piękno przyrody, wspaniałą „księgę” dostępną dla wszyst-
kich, dużych i małych. W kontakcie z przyrodą, człowiek widzi sie-
bie we właściwych proporcjach, odkrywa, że jest stworzeniem, ma-
łym a zarazem wyjątkowym, „zdolnym odkryć Boga”, ponieważ
jego duch otwarty jest na Nieskończoność. Przynaglany pytaniem
o sens, które nurtuje ludzkie serce, dostrzega w otaczającym go świe-
cie ślad dobra, piękna i Bożej Opatrzności, i niemal spontanicznie
otwiera się na uwielbienie i modlitwę4.

Gdy czytam te słowa natychmiast przychodzi mi na myśl
Ksiądz Tadeusz i jego wakacyjne wędrówki z młodzieżą, w cza-
sie których zawsze bardzo ważne było to wspólne czytanie wspa-
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niałej księgi przyrody i podziwianie jej piękna i jej tajemnic. I to
był z reguły początek rozmów, gadek, homilii otwierających na
prawdę o dziele stworzenia, o Bogu, o człowieku, o życiu5.

Ksiądz Tadeusz nie powoływał się na wielką teologią, choć św.
Augustyna na pewno znał6. Ale o Ursie von Baltazarze pewnie na-
wet nie słyszał. On po prostu miłość do dzieła stworzenia i do
Stworzyciela, nosił w sobie, pięknem i tajemnicą stworzenia sam
się zachwycał i tym się dzielił i do tego samego pociągał innych.

O pięknie przyrody mówił zresztą nie tylko w czasie wakacyj-
nych wędrówek. To był jeden z jego żelaznych tematów. O pięk-
nie przyrody mówił w naukach rekolekcyjnych, w rozmowach,
w listach, ślad znajdujemy także w Błogosławieństwach. Siostry
w Laskach zmontowały kiedyś prezentację złożoną ze słów Księ-
dza Tadeusza o pięknie przyrody, ilustrowaną odpowiednimi ko-
lorowymi fotografiami.

Ale pójdźmy dalej. Ksiądz Tadeusz bynajmniej nie ograniczał
się tylko do zainteresowania i fascynacji pięknem przyrody. Zro-
biłem wypisy z jego różnych pism i wypowiedzi i ułożyłem, na
pewno dalece niekompletną, listę takich wypowiedzi lub przynaj-
mniej pojedynczych sformułowań, w których mówi on o pięknie.
Używał przy tym zamiennie słów – piękny i cudowny, pięknie i cu-
downie, najpiękniejszy-najcudowniejszy itp. Przyjrzyjmy się tej li-
ście. Ksiądz Tadeusz mówił i pisał:
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5 Wuj codziennie odprawiał Mszę św. czasem w kościele, czasem w chłopskiej cha-
łupie, a czasem w lesie na ściętym pniu… W czasie drogi Wuj mówił nam o Bo-
gu, pokazując wspaniałość Jego stworzeń. Kolory spotkanej salamandry, czy wzor-
ki na skrzydełkach ćmy były pretekstem do poważnej rozmowy, czy wieczornej
„gadki”. (I. Broszkowska, Spotkania, czyli „wtorki” ks. Tadeusza Fedorowicza.
Wspomnienie, wydruk komputerowy)
6 Pytaj piękna ziemi, pytaj piękna morza, pytaj piękna powietrza wolnego i schwy-
tanego. Pytaj piękna nieba, pytaj porządku gwiazd, pytaj słońca, które swym bla-
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zwala je poznać. Któż stworzył to zmienne piękno, jeśli nie Niezmienne Piękno?
(Sermo CCXLI,2:PL 38, 1134)



O pięknie Boga, Bożej Miłości i wewnętrznym pięknie Chrystu-
sa, O pięknie, które pomnaża chwałę Bożą, O najpiękniejszej przy-
godzie naszego życia – przygodzie z Bogiem, O pięknie powołania
chrześcijańskiego, O cudownej zasadzie zwyciężania zła dobrem,
O pięknie – cudzie – bezinteresownej miłości, O pięknie i tajemni-
cy świata stworzonego, O pięknie przyjaźni, O fascynacji pięknem
świata i ludzkiej przyjaźni, O pięknie prawdziwej kultury, O nie-
zbędnych warunkach odkrywania prawdziwego piękna – o poko-
rze, modlitwie i kontemplacji; i rzecz najbardziej dla zwykłego
śmiertelnika zaskakująca: O śmierci – najcudowniejszej przygodzie
naszego życia.

Wypada w tym miejscu dokonać spostrzeżenia i zadumać się
nad tym, że ten spis tematów czy haseł jest bardzo zbliżony do li-
sty wypowiedzi Benedykta XVI na temat piękna. Jaki stąd wnio-
sek?

Pewnie by się kiedyś Ojciec Tadeusz zdziwił, ale teraz w nie-
bie pewnie się już nie dziwi, gdy powiemy, że praktycznie reali-
zował to, co dziś obecny Papież postuluje jako tzw. via pulchri-
tudinis – drogę piękna, jako uprzywilejowaną drogę prowadze-
nia ludzi do dobra, do prawdy i do wiary. Tę drogę piękna
w swoim życiu i w swoim życiu kapłańskim Ksiądz Tadeusz od-
krył dawno temu, sam tą drogą chodził i innych na nią wprowa-
dzał.

I jeszcze kilka myśli na temat radości. Zacznijmy znów od Be-
nedykta XVI. Wiemy, że przeżywa on ostatnio, mówiąc najoględ-
niej, duże nieprzyjemności. Prasa pisze, że jest smutny, poruszo-
ny czy przygnębiony. Tymczasem na zakończenie maja, miesią-
ca maryjnego, Papież gromadzi na modlitwie w ogrodach
watykańskich tzw. rodzinę watykańską i mówi do nich: podsta-
wową cechą wyróżniającą chrześcijanina jest radość7. Ale tu nie
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chodzi o radość uczuciową, czysto ludzką, chociaż może być ona
sama w sobie bardzo dobrą, ale o radość wewnętrzną, trwałą, bę-
dącą – mówi Papież – owocem Ducha Świętego, taką, której nie
zniszczą przeciwności i trudności, bo opiera się na nadziei złożo-
nej w Bogu i czerpie siłę z modlitwy; bliska jest tej radości, o któ-
rej mówi kantyk Maryjny: i raduje się duch mój w Bogu Zbawi-
cielu moim.

Przynajmniej niektórzy z nas pamiętają, że bliska Księdzu Ta-
deuszowi była myśl św. Pawła: Radosnego dawcę Bóg miłuje i czę-
sto ją powtarzał. Nie znalazłem (dotychczas) jakichś odrębnych
obszerniejszych tekstów Księdza Tadeusza poświęconych rado-
ści, mówił natomiast bardzo dużo o potrzebie i wartości uśmie-
chu, wiążąc uśmiech z radością. Mamy znamienny ślad w Błogo-
sławieństwach: Szczęśliwi, którzy potrafią się uśmiechać, nawet gdy
jest trudno i gdy ktoś ich drażni – wiele radości rozsieją wokół sie-
bie i łatwiej siebie samych zachowają w pokoju. I on to realizował,
wyznając w swoich wspomnieniach i zapiskach, że w młodości
wręcz ćwiczył się w uśmiechu. Ale dużo radości było w nim sa-
mym, była w nim radość życia, umiejętność cieszenia się rzecza-
mi małymi i pięknymi, było wybitne poczucie humoru, czego do-
wodzą Błogosławieństwa, ale chyba była w nim również ta radość,
o której mówi Papież Benedykt XVI – radość wewnętrzna, owoc
Ducha Świętego, modlitwy i nadziei złożonej w Bogu; radość, któ-
rą trudne doświadczenia czy smutki mogą tylko przysłonić, ale
jej nie likwidują. I ta radość i pokój wewnętrzny pozostały z nim
do końca życia, a może nawet najsilniej u schyłku życia radością
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różniającą chrześcijanina: opiera się ona na nadziei w Bogu, czerpie siłę z nie-
ustannej modlitwy, pozwala stawiać czoła cierpieniom w pogodzie ducha. Świę-
ty Paweł przypomina nam: „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi,
w modlitwie – wytrwali! (Rz 12, 12). Te słowa Apostoła są jakby echem Magni-
ficat Maryi i zachęcają nas do odtworzenia w nas samych, w codziennym ży-
ciu uczucia radości w wierze, właściwych Kantykowi Maryjnemu. (Benedykt
XVI: Radość wyróżnia chrześcijan, tłum. KAI, 31.05.2012)



i pokojem promieniował. I może coś z tego promieniowania po-
zostało w miejscu, w którym żył i mieszkał, w Domu Rekolekcyj-
nym w Laskach, bo w wyłożonej tam księdze pamiątkowej wpi-
sują się ludzie, którzy go na oczy nie widzieli a piszą, że tak do-
brze się czują w tym miejscu.

Moglibyśmy wymienić inne słowa, które charakteryzowały-
by osobę i osobowość Księdza Tadeusza, jego nauczanie i oddzia-
ływanie – dobroć, łagodność, mądrość i wiele innych – ale uzna-
liśmy, przygotowując spotkanie z okazji X rocznicy jego odejścia
z tej ziemi, że wspomnimy o pięknie, radości i uśmiechu, również
po to, by razem, z okazji tej rocznicy przeżyć chwile piękna i ra-
dości. I chyba nam się to udało. Taką można mieć nadzieję.

Wuzupełnieniu do powyższego tekstu załączamy wakacyj-
ny obrazek autorstwaMacieja Jakubowskiego z wyprawy nawy-
spę Rodos. Zachwyt nad pięknem tego uroczego zakątku świa-
ta to swoista ilustracja dla teoretycznych rozważań, a jednocze-
śnie zachęta do organizowania podobnych eskapad, któremogą
przybliżyć nas do Najwyższego Piękna, jakim jest sam Bóg.

(Redakcja)

Maciej Jakubowski

Przygoda na wyspie Rodos

Jesienią 2006 roku miałem okazję spędzenia części urlopu na
Rodos, greckiej wyspie o niezwykle bogatej historii. Niespodzie-

wanie przeżyłem tam pewne doświadczenie religijne, nazwałem
je nawet „przygodą”, które opisałem po powrocie do kraju. Opi-
sałem i zapomniałem. Teraz tę notatkę odkryłem porządkując
komputer. Myślę, że może zainteresować czytelników, gdyż nie-
sie przesłanie niezmiennie ważne i aktualne.
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Wśród wąskich uliczek i gęstej zabudowy starej dzielnicy mia-
sta Rodos, stolicy słynnej greckiej wyspy, odszukać można mały
franciszkański klasztor i obok niego kościółek pod wezwaniem
Matki Boskiej Zwycięskiej.

W niedzielne popołudnie – Msza święta jest o 18,00 – kośció-
łek zapełnia niezwykła, wielonarodowa wspólnota: przychodzi
50–60 osób (w dzień powszedni jest osób kilkanaście). Trzonu
miejscowej wspólnoty nie tworzą Grecy (przychodzi ich zaledwie
kilkoro), ale duża grupa Filipinek z dziećmi, a do Mszy świętej słu-
ży dwóch chłopców Wietnamczyków. To przedstawiciele, osiadłej
na wyspie, azjatyckiej kolonii. Reszta, to przybysze – turyści. Jed-
nej niedzieli są Niemcy, Anglicy, Irlandczycy, jest czworo Polaków
i kobieta z Ekwadoru (!). Następnej niedzieli przeważają przyjezd-
ni z krajów romańskich: Włosi, Francuzi, Belgijka, małżeństwo
z Hiszpanii; jest tym razem pięcioro Polaków (w tym jedna dziew-
czyna stale mieszkająca na Rodos).

Wychodzi ksiądz z Mszą świętą. Wita i pozdrawia wszystkich,
pyta o narodowości. W kilku językach mówi parę zdań o histo-
rii kościoła i wspólnoty franciszkańskiej na wyspie. Rozpoczyna
się liturgia, częściowo po łacinie, częściowo po angielsku. Homi-
lia po włosku, streszczenia w 4–5 językach. Komunia święta pod
dwiema postaciami. Na koniec krótka adoracja Najświętszego Sa-
kramentu i modlitwa dziękczynienia. I jeszcze Filipinki śpiewa-
ją Matce Boskiej „Po górach, dolinach...” tyle, że po angielsku. Są
też akcenty polskie: po prawej stronie ołtarza obraz Pana Jezusa
Miłosiernego z napisem po polsku „Jezu ufam Tobie” i portret św.
Faustyny.

I jest, oczywiście, przed Komunią świętą znak pokoju: wycią-
gnięte ręce i serdeczne uśmiechy. Niezwykłe, dojmujące poczu-
cie jedności, braterstwa i wspólnoty ponad granicami narodów,
języków a nawet ras i kontynentów. Może podobnie jest w cza-
sie wielkich zgromadzeń w rodzaju Światowych Dni Młodzieży,
ale tam jest chyba silny czynnik przeżyciowo-emocjonalny, by nie
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powiedzieć „imprezowy”. Tu jest poczucie rzeczywistości znacz-
nie głębszej:

Wokoło tętni rytmem swojego życia „świat”: portowo-tury-
styczna aglomeracja z setkami hoteli, barów, restauracji, kafejek
i sklepów, z których większość jest otwarta, także w niedzielę, do
późnego wieczora. Wielojęzyczny tłum turystów „zalewa” miasto
i kilkanaście miejscowości ciągnących się wzdłuż wybrzeży wyspy.

I w środku tego „świata”, w kościółku, przy wąskiej i jakby tro-
chę zapomnianej uliczce, gromadzi się wspólnota ludzi, z różnych
narodów, ras i kontynentów, by modlić się, uczestniczyć w Ofierze
Eucharystycznej i przeżyć chwile głębokiego braterstwa i jedności
płynącej wprost z tej Ofiary, od Tego, który Jest i który Przychodzi.

Wspólnota jest bardzo mała i za chwilę już jej nie będzie w tym
kształcie! Prawdziwa kropla w morzu; kropelka rozpływająca się
w oceanie świata! A jednak doświadcza się czegoś bardzo opty-
mistycznego i radosnego: Tak będzie kiedyś wyglądała rodzina
ludzka, odnowiona i na nowo zjednoczona w Chrystusie! Ku te-
mu zmierzamy, mimo wszelkich przeciwności, zagrożeń, błędów,
grzechów i odstępstw; mimo wszelkich matactw Przeciwnika.
A na razie jest „zaczyn”, pierwociny Królestwa: „Królestwo Mo-
je w was jest...”. I nie ma zasadniczego znaczenia, że ten „zaczyn”
nie jest potężny i liczebnie znaczący.

Do rangi nie tyle symbolu ile znaku urasta fakt, iż mały Ko-
ściółek w Rodos nosi wezwanie Matki Boskiej Zwycięskiej – na
pamiątkę dawnych zwycięstw Joannitów, panujących przez 200 lat
na wyspie nad Turkami. Ona również dzisiaj przewodzi Ludowi
Bożemu, ale może nie tyle zwycięża w bitwach, choć na pewno
opiekuje się tymi, którzy szczerze walczą o prawdę i sprawiedli-
wość, ile ukazując łagodną twarz Królowej Miłości i Pokoju, za-
prasza, by zwyciężać razem z Nią przez dobro i pokój, przygoto-
wując drogę powrotu Jej Syna. Taka rodzi się refleksja po poby-
cie na Rodos. A napis na frontonie naszego kościółka głosi:

NON SIT TIBI GRAVE, DICERE: MATER AVE
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s. Elżbieta Więckowska FSK

Adaptacja podręczników
dla niewidomych uczniów

– nadzieje i problemy

Wstrukturach MEN i w wielu mediach promowana jest opi-
nia, że dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się wspól-

nie z pełnosprawnymi. Należy jednak roztropnie rozważać, na ile
możliwe jest to i sensowne w odniesieniu do określonego ucznia
niepełnosprawnego na określonym etapie jego kształcenia. Nauka
„w integracji” (to znaczy w klasie integracyjnej albo w klasie ogól-
nodostępnej) może być bardzo wartościowa dla ucznia, który jest
w stanie sprostać wymaganiom stawianym całej klasie. Trzeba jed-
nak pamiętać, iż podjęcie się przez nauczyciela szkoły ogólnodo-
stępnej nauczania dziecka niewidomego czy słabowidzącego wią-
że się z ogromną odpowiedzialnością, wymaga uczciwej odpowie-
dzi na pytania:

– Czy my, jako szkoła ogólnodostępna, integracyjna mamy
wystarczającą wiedzę i możliwości podjęcia się kształcenia
ucznia niewidomego czy słabowidzącego?

– Czy ja jako nauczyciel będę w stanie zapewnić mojemu nie-
widomemu czy słabowidzącemu uczniowi równe szanse
w dostępie do edukacji, podręczników, pomocy dydaktycz-
nych dostosowanych w sposób prawidłowy do jego potrzeb
percepcyjnych?

– Czy uczeń niewidomy/słabowidzący będzie równoprawnym
uczestnikiem procesu dydaktycznego?
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Sytuacja nauki szkolnej pozornie wspólnej, bez koniecznych
materiałów dydaktycznych, bez potrzebnego wsparcia, może być
niszcząca psychicznie dla niewidomego ucznia. Uczeń pozbawio-
ny odpowiednich pomocy dydaktycznych nie będzie mógł spro-
stać wymaganiom stawianym wszystkim uczniom w klasie. Świa-
domy braku postępów, braku sukcesu, będzie czuł się wyobcowa-
ny z zespołu klasowego, a nie z nim zintegrowany.

Podręcznik jest dla ucznia podstawową pomocą dydaktycz-
ną. Dlatego chcę przyjrzeć się temu aspektowi integracyjnego na-
uczania uczniów niewidomych jakim jest możliwość korzystania
z podręcznika w pracy domowej i na lekcji wspólnie z widzący-
mi kolegami.

Przez niemal cały wiek XX wystarczyło przepisać brajlem pod-
ręcznik składający się z wykładu rzeczy, kilku prostych ilustracji
i kilku pytań kontrolnych. W jedynej w Polsce po II Wojnie Świa-
towej drukarni brajlowskiej przy PZN stosowano się do instruk-
cji zawartych w podręczniku dla kopistów znakomitego brajlisty
– Andrzeja Galbarskiego – kierownika tejże drukarni. Dzięki te-
mu podręczniki były przepisywane poprawnie. Licealiści uczący
się w liceach ogólnodostępnych mogli dorównywać swoim widzą-
cym kolegom.

Później, gdy powstały inne wydawnictwa, podręczniki były
wydawane przez to wydawnictwo, które wygrało przetarg. Skut-
kiem tego coraz bardziej rozbudowywane, zróżnicowane i uatrak-
cyjniane graficznie podręczniki dla widzących drukowane były
niejednokrotnie w sposób bardzo nieumiejętny. Nauczyciele ze
wszystkich Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla Niewido-
mych mówili o tym fakcie z niezadowoleniem, podkreślając, iż
podręczniki są źle przepisane.

Każdy, kto zna brajla i weźmie do ręki współczesny podręcz-
nik, będzie rozumiał bez wyjaśnień, jak trudnym zadaniem jest
udostępnienie tego podręcznika niewidomemu uczniowi. Dziś bo-
wiem podręczniki są bardzo rozbudowane graficznie i metodycz-
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nie. Dla podkreślenia ważniejszych słów i zdań autorzy podręcz-
ników posługują się zróżnicowanym krojem lub kolorem pisma,
barwnym wyróżnieniem tekstu. Kolorowe tabelki, schematy ry-
sunkowe, zadania graficzne i zadania wymagające uzupełnienia
tekstu bądź tabeli można adaptować w sposób jednoznaczny, gdyż
istnieje ustalony sposób sygnalizowania w tekście brajlowskim
zmian kroju i koloru pisma, lub koloru wyróżnienia tekstu, sygna-
lizowania akapitów, tytułów i podtytułów, budowania tabel. Nie
jest to już jednak proste przepisywanie, ale skomplikowane prze-
twarzanie książki czarnodrukowej na brajlowską.

Jest oczywiście rażącą krzywdą, jeśli dzieci widzące korzysta-
ją na lekcji z podręczników pełnych kolorowych ilustracji
i atrakcyjnych zadań, a pomiędzy nimi dziecko niewidome sie-
dzi biernie przy pustym stoliku. Zwolennicy integracji chcieliby
więc położyć przed uczniem niewidomym identyczny co do tre-
ści i możliwie bliski co do formy materiał dydaktyczny.

NA ILE JEST TO MOŻLIWE?
Osoby odpowiedzialne za sprawę adaptacji podręczników dla

niewidomych uczniów reprezentowały dwa stanowiska:
– Nauczyciele szkół dla niewidomych postulowali wprowa-

dzanie daleko idących zmian, które uczyniłyby podręcznik
przyjaznym, a jego treść łatwo dostępną dla ucznia. To po-
mogłoby każdemu uczniowi w przyswajaniu wiadomości
z podręcznika, zwłaszcza w toku samodzielnej pracy
w domu. Ale to również mogłoby uczynić podręcznik bar-
dzo trudnym dla ucznia współpracującego w klasie
z uczniami widzącymi. Stanowisko tyflopedagogów znala-
zło wyraz w dokumencie wspólnie opracowanym:

„Zasady adaptacji podręczników dla uczniów niewidomych
opracowane w grudniu 2009 r. zgodnie z wnioskami
• Narady Dyrektorów Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
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dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących poświęconej
problemom adaptacji i druku podręczników dla uczniów
niewidomych i słabowidzących, która odbyła się w Laskach
w dniu 23 października 2009 r.,

• Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Specjalnych Ośrod-
ków Szkolno-Wychowawczych dla Niewidomych, poświę-
conej problematyce szkolnych zapisów brajlowskich oraz
adaptacji i wydruku podręczników szkolnych dla potrzeb
niewidomych, która odbyła się w Krakowie dnia 7 listopa-
da 2009 r.”

– Poglądy zwolenników integracji szkolnej, chcących położyć
przed niewidomym uczniem podręcznik możliwie identycz-
ny z podręcznikiem dla widzących, znalazły wyraz w publi-
kacji Pawła Wdówika „Zasady adaptacji materiałów dydak-
tycznych do potrzeb osób niewidomych”, wydanej przez Uni-
wersytet Warszawski w 2008 roku. Publikacja ta zawiera
szczegółowe zasady przetwarzania tekstów współczesnych
podręczników do pisma punktowego. Proponowany w Za-
sadach sposób opracowania podręcznika może doprowa-
dzić do sytuacji, w której uczeń niewidomy będzie uczył się
o podręczniku widzących kolegów, o zmianach kroju pisma,
o kolorach wyróżnień, miejscu umieszczenia w tekście dla
widzących ilustracji, która nie została adaptowana itd., a nie
o przedmiocie nauczania. Jeśli czytany tekst jest często prze-
rywany ilustracjami i informacjami technicznymi, uczeń
czytający wzrokiem może pominąć wzrokiem ilustrację czy
wtrącenie i czytać dalszy ciąg tekstu. Uczeń niewidomy mu-
si przeczytać wtrąconą informację, by znaleźć jej koniec, a to
bardzo utrudnia skupienie na temacie.

W toku obrad konferencji dyrektorów SOSW w dniu 23 paź-
dziernika 2009 środowisko tyflopedagogów zdecydowanie i jed-
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nogłośnie odrzuciło opracowanie Pawła Wdówika z 2008 roku ja-
ko nieodpowiednie do przygotowywania podręczników dla
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum dla niewido-
mych. Jest ono, wbrew temu co mówi tytuł, zbiorem zasad prze-
twarzania tekstu (i tylko tekstu) książki dla widzących na tekst
książki dla niewidomych. Nie jest zbiorem zasad adaptacji pod-
ręcznika.

Skutkiem takiej rozbieżności stanowisk było powołanie
przez MEN Zespołu eksperckiego, który miał wypracować jed-
nolite stanowisko. Tyflopedagodzy zebrani na pierwszym spotka-
niu Zespołu w Dębem w dniu 23 września 2010 roku opracowa-
li cytowany poniżej program przewidujący powołanie odpo-
wiednich zespołów dla opracowania szeregu szczegółowych
dokumentów normalizujących sposób adaptowania podręczni-
ków.

„Materiał opracowany na roboczym spotkaniu ekspertów do spraw
nowych rozwiązań prawnych – ujednolicenia notacji brajlowskiej
i zasad adaptacji podręczników dla uczniów niewidomych i słabo-
widzących w ramach projektu «Podniesienie efektywności kształce-
nia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi».
Obecni na spotkaniu eksperci uważają za konieczne realizację poniż-
szych działań:
1. Powołanie zespołów ds.:

A. Notacji brajlowskiej (jednolitej dla zapisów ze wszystkich dzie-
dzin) oraz zasad adaptacji podręczników i materiałów brajlow-
skich (brajl i tyflografika)

B. Zasad adaptacji podręczników i materiałów dla słabowidzących.
2. Zadania do realizacji zespołu A.

– opracowanie Jednolitej Ogólnopolskiej Notacji Brajlowskiej dla
Uczniów Niewidomych; podstawą opracowania jest: notacja eu-
ropejska Ephesera z roku 1986, Notacja matematyczno-fizycz-
no-chemiczna z roku 2002, notacja humanistyczna z roku 2003.
Notacje te są stosowane w Ośrodkach, w obecnie dostępnych
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podręcznikach oraz w arkuszach egzaminów zewnętrznych na
wszystkich poziomach sprawdzianów i egzaminów.

– opracowanie Jednolitych Ogólnopolskich Zasad Adaptacji Pod-
ręczników dla Uczniów Niewidomych (dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych); podstawą opracowania
są Zasady Adaptacji Podręczników dla Uczniów Niewidomych
opracowane przez zespół tyflopedagogów z Ośrodków w 2009
roku.

– opracowanie Jednolitych Ogólnopolskich Zasad Redagowania
i Adaptowania Grafiki, Ilustracji i Map dla Uczniów Niewido-
mych; podstawą opracowania są zasady opracowane przez Ze-
spół powołany przez PZN oraz GUGIK, przekazane w 2007 ro-
ku do publikacji w Przeglądzie Tyflologicznym [red.: Tyflokar-
tografia, praca zbiorowa, redakcja merytoryczna Józef Mendruń,
redakcja techniczna Elżbieta Oleksiak, w: Przegląd Tyflologicz-
ny, nr 1–2 (40–41) 2010.]

3. Zadania do realizacji zespołu B.
– opracowanie Jednolitych Ogólnopolskich Zasad Adaptacji Pod-

ręczników i Materiałów dla Uczniów Słabowidzących; na podsta-
wie: Parametry i wytyczne dotyczące adaptacji podręczników dla
potrzeb uczniów słabowidzących, Warszawa 2003 rok, wyd. ME-
NiS; Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb sła-
bowidzących, pod redakcją Donaty Kończyk, UW 2008. (…)

Materiał opracowali eksperci uczestniczący w spotkaniu: Marek Jaku-
bowski – SOSW Owińska, Ewa Kryńska – Borowska – SOSW Warsza-
wa, Jan Omieciński – WMiI UŁ, Anna Tomaszewska – SOSW Łódź,
s. Elżbieta Więckowska – SOSW – Laski”.

Skutkiem istotnej rozbieżności stanowisk wśród członków Ze-
społu eksperckiego była też kilkumiesięczna ostra polemika to-
czona na przełomie 2010/2011. W toku polemiki, poznając racje,
intencje i kompetencje „drugiej strony” zaczęto wypracowywać
kompromis. Punktem zwrotnym była decyzja Departamentu Wy-
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równywania Szans Edukacyjnych MEN stanowiąca, że w ramach
adaptacji podręcznika nie wolno włączać nowych treści ani po-
mijać fragmentów treści oryginału czarnodrukowego. Wolno na-
tomiast zmieniać polecenia technicznie niewykonalne dla niewi-
domego na polecenia równoważne merytorycznie, ale wykonal-
ne technicznie: np. „podkreśl” na „wypisz”; „połącz linią” na
„wypisz w parach” i wiele podobnych.

Oprócz czterech oficjalnych spotkań Zespołu ekspertów od-
były się w OSW w Łodzi dwa spotkania warsztatowe nauczycie-
li obradujących nad zasadami adaptacji podręczników. Zorgani-
zowano też dwa spotkania (w Krakowie i w Laskach) nauczycie-
li matematyki, na których znowelizowano dotychczasową notację
matematyczną, uzgadniając ją z europejską międzynarodową no-
tacją matematyczną. W ramach wspólnej pracy nad tworzeniem
nowych i korektą już istniejących dokumentów ponad 400 e-ma-
ili przeszło przez skrzynkę dyr. Anny Tomaszewskiej w OSW
w Łodzi, gdzie zbierano nadesłane uwagi i poprawki. Pięknym
aspektem całej sprawy jest fakt, że większość rekomendowanych
dokumentów została stworzona, bądź gruntownie przepracowa-
na przez duże zespoły nauczycieli polskich OSW w sposób bez-
interesowny – bez żadnych honorariów.

Owocem współpracy osób ze środowiska jest pięć doku-
mentów rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej
i umieszczonych w sierpniu/wrześniu na stronach MEN i ORE:

„Ujednolicone zasady adaptacji podręczników
oraz uaktualniona notacja brajlowska
Minister Edukacji Narodowej rekomenduje ujednolicone zasady

adaptacji i notacji do stosowania w przygotowywaniu podręczników
brajlowskich oraz innych materiałów dydaktycznych, w tym zestawów
zadań i arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów niewidomych oraz w dru-
ku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

W wyniku prac Zespołu eksperckiego, w skład którego wchodzili
przedstawiciele środowisk zajmujących się wsparciem osób niewido-
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mych i słabowidzących (dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wy-
chowawczych dla dzieci niewidomych i/lub słabowidzących), uczelni
wyższych wykonujących adaptacje podręczników na zlecenie MEN
(Uniwersytet Warszawski i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II) oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiego Związku Niewidomych
i Ośrodka Rozwoju Edukacji, wypracowane zostały ujednolicone zasa-
dy adaptacji podręczników oraz uaktualniona notacja brajlowska.

W efekcie pracy Zespołu powstały następujące dokumenty:
1) Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflogra-

ficznych dla uczniów niewidomych, opracowana przez zespół tyflo-
pedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
w Polsce: Bydgoszcz, Kraków, Laski, Owińska 2011;

2) Brajlowska notacja matematyczna fizyczna chemiczna. wyd. II, Kra-
ków, Laski, Łódź 2011;

3) Zasady tworzenia i adaptowania grafiki dla uczniów niewidomych,
opracowane przez nauczycieli Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wy-
chowawczych dla Niewidomych i Słabowidzących w Polsce: Byd-
goszcz, Laski, Łódź 2011;

4) Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej
pod redakcją Pawła Wdówika, Uniwersytet Warszawski, Biuro ds.
Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011;

5) Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabo-
widzących, pod redakcją Donaty Kończyk, Biuro ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.”1

A więc pierwotnie założone cele niemal w całości zostały osią-
gnięte. Na końcowym etapie jest tylko opracowywanie dokumen-
tu normalizującego tworzenie i adaptację map i atlasów.

Czy podręcznik opracowany według rekomendowanych za-
sad będzie przyjazny uczniowi? Po adaptacji podręcznika do wer-
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sji brajlowskiej, zgodnie z aktualnymi Zasadami adaptacji mate-
riałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej, uczeń niewidomy,
cierpliwie szukając, będzie mógł odnaleźć w podręczniku to,
o czym mówi nauczyciel, do jego widzących kolegów. Np. nauczy-
ciel poleci: „Znajdźcie na stronie 13. tekst na różowym tle”. Wi-
dzący uczniowie w ciągu kilku sekund znajdą stronę 13. i natych-
miast zauważą wyróżniony kolorem fragment tekstu. Uczeń nie-
widomy powinien sprawdzać u góry stronic w brajlowskim
podręczniku numer strony oryginału i znaleźć stronę 13. zajmu-
jącą kilka stron w brajlu. Początek tej strony mógł wypaść np.
w połowie strony brajlowskiej. Zaczynając od początku strony 13.
uczeń powinien odnajdywać kolejne akapity, by znaleźć akapit
z zaznaczeniem różowego wyróżnienia. Może się zdarzyć, że nim
niewidomy uczeń skończy te poszukiwania, jego koledzy zakoń-
czą już zadanie związane z „różowym” tekstem.

Sytuacja będzie prostsza, jeśli nauczyciel, zgodnie z Zasada-
mi adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej bę-
dzie dysponował „egzemplarzem lektorskim”, czyli wydrukowa-
ną w czarnym druku wierną kopią egzemplarza brajlowskiego.
Wtedy będzie mógł powiedzieć do ucznia niewidomego: „ A ty
otwórz podręcznik na stronie 41. i odszukaj drugi akapit”. Ale do
tego konieczne jest oczywiście, by wydawnictwo taki egzemplarz
dla nauczyciela przygotowało.

Powyższy przykład ilustruje, iż położenie przed niewidomym
uczniem materiału dydaktycznego odpowiadającego tylko w war-
stwie tekstowej podręcznikowi, z jakim pracują jego widzący ko-
ledzy, nie gwarantuje możliwości wspólnej pracy nad tekstem.

Sytuacja robi się nieporównanie trudniejsza wtedy, gdy ma-
teriałem dydaktycznym jest grafika.

Jeżeli bowiem w podręczniku znajdzie się ilustracja źle zaadap-
towana, a nauczyciel szkoły ogólnodostępnej nie będzie wiedział,
że adaptacja jest wadliwa, to będzie wymagał od ucznia rozumie-
nia rysunku i zdawania sprawy z jego treści. Uczeń będzie mu-
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siał zapamiętać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i opowiadanie
o nieczytelnym lub niezrozumiałym rysunku. Rysunek, zamiast
być pomocą w rozumieniu tematu, stanie się kolejną barierą edu-
kacyjną.

Rekomendowana przez Ministra Edukacji Instrukcja tworze-
nia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla
uczniów niewidomych zaleca, by wśród licznych ilustracji zamiesz-
czonych w czarnodrukowej wersji podręcznika przede wszystkim
odróżnić te, które będą miały dla niewidomego wartość informa-
cyjną, od tych, które są ozdobą, atrakcją dla widzącego, ale nie-
widomemu nie przekażą istotnych informacji, tylko niepotrzeb-
nie zajmą czas potrzebny na ich odczytanie. Takie ilustracje na-
leży pominąć.

Ilustracje użyteczne dla niewidomego powinny być zaadap-
towane. Powiększenie rozmiarów rysunku i wydrukowanie go
w wersji wypukłej prawie nigdy nie wystarczy do tego, by rysu-
nek miał wartość dla niewidomego. Do uczynienia rysunku czy-
telnym dla niewidomego może wystarczyć zróżnicowane linii ry-
sunku, np. inną linią narysujemy boki figury geometrycznej, in-
ną dotykowo linią jej przekątne. Mogą jednak być potrzebne
w procesie adaptacji bardziej radykalne zmiany jak zmiana rysun-
ku w perspektywie na rzut prostokątny lub plan obszaru. Ilość in-
formacji zawartych w grafice czytelnej dla niewidomego ucznia
najczęściej będzie znacznie mniejsza, niż w oryginale czarnodru-
kowym. Oczywiście, w czarnodrukowym wydruku lektorskim
przeznaczonym dla nauczyciela należy umieścić we właściwych
miejscach czarnodrukowe podobizny grafik zaadaptowanych – ta-
kich, jakie ma w podręczniku niewidomy uczeń. Wtedy nauczy-
ciel będzie mógł rozmawiać z niewidomym uczniem o rysunku,
który ten ma przed sobą, a nie o rysunku dla widzących.

Osobnym, ogromnym problemem jest tworzenie i adaptowa-
nie map dla niewidomych. Już w latach osiemdziesiątych XX w.
wydawane były z inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Karto-
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grafii, we współpracy z PZN, dotykowo-barwne mapy tłoczone
w folii. Z ok. 30 prototypów odpowiedni do potrzeb nakład mia-
ło tylko kilkanaście.

Później, w innych technikach druku dotykowo-barwnego wy-
dawano atlasy w formie książkowej lub w formie teczek z mapa-
mi na oddzielnych arkuszach. Są to:

– Atlas Geograficzny Polski, Warszawa 2004, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii. Mapy w formacie A3 drukowane na
papierze kapsułkowym (puchnącym) połączono w tom.
Opracowanie tyflokartograficzne – Magdalena Polak.

– Atlas Geograficzny Europy, Warszawa 2006, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii w formie książki z map formacie A2
i A3 drukowanych na papierze kapsułkowym. Opracowa-
nie tyflokartograficzne – Mariusz Olczyk.

– Unia Europejska – poznajmy się, atlas barwno-wypukły dla
osób niewidomych i słabowidzących, Warszawa 2009, wyd.
Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”,
dofinansowany ze środków PFRON. 30 odrębnych map
w formacie A2 i A3 wykonano w transparentnym druku do-
tykowym na poddruku barwnym. Opracowanie tyflokar-
tograficzne – Mariusz Olczyk i Magdalena Polak.

– Atlas do Przyrody dla osób niewidomych i słabowidzących,
2010, wyd. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, sfinan-
sowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, 32 mapy w formacie A2 i A3
wykonano w transparentnym druku dotykowym na pod-
druku barwnym i umieszczono w dwu teczkach – tomach.
Opracowanie tyflokartograficzne – Mariusz Olczyk. Do
Atlasu dołączono obszerne „Wskazówki metodyczne dla na-
uczycieli” i adresowane do ucznia opisy kolejnych map.
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Wszystkie wymienione atlasy miały nakłady za małe, lub bar-
dzo małe w stosunku do potrzeb niewidomych i słabowidzących
uczniów. W atlasach tych niewidomy uczeń nie znajdzie wszyst-
kich tytułów map, jakie ma w swoich podręcznikach uczeń widzą-
cy. Dlatego adaptujący podręczniki do geografii i historii adaptu-
ją mapki umieszczane w podręcznikach tych przedmiotów. Jest
to zadanie karkołomne. Na mapce formatu ok. 13 x 16 cm umiesz-
czonej w podręczniku treść przekazują cienkie, gęsto umieszczo-
ne linie i niewielkie barwne powierzchnie. Adaptacja mapy mu-
si polegać na wymianie linii i znaków oryginału czarnodrukowego
na znaki ustalone w dotychczasowych publikacjach tyflokartogra-
ficznych (rzeki linią ciągłą, granice linią zbudowaną z punktów
itd.). Przy gęstości znaków i linii, jaką narzuca czytanie dotyko-
we, treść tak zaadaptowanej mapki nie zmieści się na arkuszu A4,
a najczęściej również i na arkuszu A3. Tylko fachowiec – nauczy-
ciel przedmiotu – jest w stanie określić, które z informacji graficz-
nych oryginalnej mapki są konieczne do przekazania treści ma-
py, a które można pominąć, by uczynić mapę czytelną dla ucznia.
Istotne jest także pytanie o koszt druku map dla niewidomych.
Najtańszy jest druk na papierze brajlowskim. Ale nie nadaje się
on do tworzenia bardziej skomplikowanych rysunków.

Na drukarce typu Tiger można tworzyć wartościowe ilustra-
cje z zakresu matematyki, fizyki, chemii. Można, w formacie A3,
drukować bardzo uproszczone adaptacje mapek z podręczników.
Ale mapki te będą czytelne tylko dla ucznia, który podstawowe
szkolenie kartograficzne przeszedł na dobrych mapach geogra-
ficznych drukowanych dla niewidomych w droższych i bardziej
komfortowych technologiach. A więc uczniowi potrzebne są
i piękne, trwałe atlasy i proste adaptacje grafiki podręcznikowej.

Prawie zawsze, z braku miejsca na litery brajlowskie, na ma-
pach czytanych dotykiem nie umieszcza się pełnych nazw, umiesz-
cza się tylko skróty nazw geograficznych. W podpisach i napisach
na adaptowanych mapach należy zachować system skrótów nazw
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geograficznych już wypracowany podczas tworzenia kolejnych
map i atlasów publikowanych dla polskich niewidomych w ostat-
nim 50-leciu. Skracanie nazw powszechnie znanych miejscowo-
ści różnymi skrótami na różnych mapach byłoby poważnym
utrudnianiem niewidomemu uczniowi czytania mapy, byłoby je-
go dyskryminacją. Uczeń widzący na mapach w różnych atlasach
i podręcznikach znajdzie te same nazwy obiektów geograficznych
np. Gdańsk zawsze podpisany jest jako „Gdańsk”. Stosowanie pod-
czas adaptacji różnych skrótów, np. raz „gd”, na innej mapie „gs”,
na innej „gń” lub „gk”, zależnie pod pomysłu kolejnego adapta-
tora podręcznika, byłoby niepotrzebnym utrudnianiem i tak trud-
nego zadania czytania mapy. (Nie należy mylić systemu skrótów
nazw geograficznych stosowanych na mapach z systemami skró-
tów ortograficznych służących do skracania tekstów pisanych braj-
lem. W skrótach nazw geograficznych nie stosuje się żadnych
skrótów ortograficznych.)

Bardzo dobre mapy można tworzyć w kosztownych techno-
logiach. To bardzo ogranicza liczbę tytułów map dostępnych dla
niewidomego ucznia. Stąd tak mała liczbę tytułów i za małe na-
kłady atlasów opublikowanych w ostatnich dziesięcioleciach.

Opracowanie wartościowych dotykowych pomocy dydaktycz-
nych dla niewidomych uczniów wymaga przede wszystkim współ-
pracy między specjalistami kilku dziedzin. W Zespole przygoto-
wującym Atlas do Przyrody dla niewidomych i słabowidzących ty-
flokartograf współpracował z tyflopedagogami. W pracach
Zespołu uczestniczyły osoby niewidome i słabowidzące. Czyta-
jąc wszystkie znaki na mapach wykrywały one i zgłaszały wszyst-
kie błędy redakcyjne. Z próbnych wydruków wielu map korzysta-
li niewidomi uczniowie. Obserwowano ich reakcje, ich opinie były
brane pod uwagę przez Zespół. Tak właśnie powinna przebiegać
praca tworzenia pomocy tyflodydaktycznych dla osób z uszko-
dzonym wzrokiem. Ważne jest to zwłaszcza wtedy, gdy do ich wy-
twarzania stosowana jest kosztowna technologia. Wtedy wysokiej
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cenie druku odpowiada wysoka wartość merytoryczna wytworzo-
nej pomocy.

Podobnie adaptację podręcznika powinien wykonywać, a co
najmniej konsultować nauczyciel przedmiotu mający doświad-
czenie pracy z niewidomymi uczniami. Nie wystarczy biegły
w swoim zawodzie informatyk. Tylko dobrze zaadaptowany pod-
ręcznik brajlowski spełni swą zasadniczą funkcję – będzie istot-
ną pomocą dla niewidomego ucznia.
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Dobrze się stało, że encyklika Jana Paw-
ła II „Fides et ratio”wciąż inspiruje ludzimy-
ślących, aby pogodzić naukę z wiarą. Udało
się to także Dietrichowi von Hildebrandowi
– austriackiemu uczonemu oraz wybitnemu
teologowi XX wieku. W 35. rocznicę jego
śmierci ks. Zygmunt Podlejski przypomina
nam sylwetkę tegowybitnego chrześcijanina.
Jest on przykłademniezłomnej postawymo-

ralnej w czasach szczególnie trudnych.Mimo nacisków i zawiro-
wań ideowo-politycznych potrafił zachować się jak prawdziwy
wyznawcaChrystusa, który do końca starał się byćwierny Ewan-
gelii.

(Redakcja)

Ks. Zygmunt Podlejski

Dietrich von Hildebrand
1889–1977
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Papież Pius XII nazwał Dietricha von Hildebranda „Dwudzie-
stowiecznym doktorem Kościoła”. Nie było to formalne orze-

czenie Kościoła, ale wyraz prywatnego podziwu i uznanie Piusa
XII dla wybitnego teologa i chrześcijanina. Niemieckiego filozo-
fa wysoko cenili też Jan Paweł II i kardynał Ratzinger, jego następ-
ca na Stolicy Piotrowej.

Dietrich von Hildebrand urodził się w 1889 roku. Jego ojcem
był znany niemiecki rzeźbiarz Adolf von Hildebrand. Rodzice Die-
tricha byli protestantami z metryki. Nie traktowali religii poważ-
nie, choć wszystkie swoje pociechy chrzcili, żeby nie przeczyć tra-
dycji. Byli agnostykami. Mieszkali zasadniczo w Monachium, ale
mieli drugi dom na obrzeżach Florencji, gdzie Dietrich i jego sio-
stry spędzili szczęśliwe dzieciństwo. Dom był piękny, miał duszę,
bo kiedyś był klasztorem franciszkańskim. Dietrich poznał w dzie-
ciństwie i młodości wielu ciekawych ludzi, którzy odwiedzali je-
go rodziców. Byli wśród nich między innymi Richard Wagner, Ra-
iner Maria Rilke, Hugo von Hofmannstahl i Richard Strauss.
W domu Hildebrandów panowała atmosfera nauki i sztuki. Ro-
dzice pozwalali dzieciom na wybór drogi życiowej i na swobod-
ne kształtowanie własnej wizji świata oraz Boga.

Matka pierwsza zwróciła uwagę syna na Chrystusa. Zrobiła to
podświadomie. Kupiła mu kolorową książkę z licznymi ilustra-
cjami przedstawiającymi sceny biblijne. Chodziło jej o barwne ob-
razki, nie o Chrystusa. Dietrich pochłaniał tekst książki z wypie-
kami na twarzy. Miał wtedy pięć lat. Powiedział z przekonaniem,
że Jezus jest Bogiem. Matka kazała powiesić nad drzwiami poko-
ju reprodukcję Głowy Chrystusa Donatella. Obraz był dla niej je-
dynie elementem estetycznym, jednak pewnego dnia zastała Die-
tricha intensywnie wpatrzonego w oblicze Chrystusa. Chłopiec
był wzruszony i skupiony. Matka wycofała się dyskretnie, spodzie-
wając się, że fascynację syna Chrystusem ochłodzi czas.

Dietrich miał czternaście lat, gdy po raz pierwszy usłyszał Pa-
sję według św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Muzyka i słowa
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zrobiły na nim ogromne wrażenie. Miał w oczach łzy, które ukrad-
kiem ocierał.

Podstawowe i średnie wykształcenie Dietrich zdobył w domu.
Miał świetnych prywatnych nauczycieli. Już wtedy postanowił, że
będzie filozofem. W 1906 roku został studentem uniwersytetu
w Monachium. Po trzech latach przeniósł się do Getyngi. Był za-
fascynowany światem, nauką i kulturą. Poza studiami bardzo wie-
le czytał, rozkoszował się muzyką, zwiedzał okolice miasta i pro-
wadził niekończące się dyskusje z przyjaciółmi. Jego ulubioną
książką był Don Kichot Cervantesa, nigdy się z nią nie rozstawał.
Uwielbiał muzykę Mozarta, Beethovena i Wagnera. Jego profeso-
rami byli między innymi Max Scheler i Adolf Reinach. Ich stu-
dentką i współpracownicą była także Edyta Stein. Max Scheler
podprowadził Hildebranda do Kościoła. Sam był konwertytą,
umiał świetnie agitować na rzecz wiary, choć jego życie prywat-
ne dalekie było od świętości. Dzięki Schelerowi Hildebrand za-
czął studiować dogmatykę katolicką, historię i społeczną naukę
Kościoła.

W Getyndze Hildebrand zetknął się z założycielem szkoły fe-
nomenologicznej Edmundem Husserlem. Jego pierwszy tom Ba-
dań logicznych zrobił na młodym studencie piorunujące wraże-
nie. Zanotuje później w swoich Pamiętnikach: „Było to dla mnie
jak doświadczenie wschodu słońca. Sceptycyzm oraz psycholo-
gizm zostały raz na zawsze odrzucone. A książka Husserla otwie-
rała radosną obietnicę, iż umysł ludzki może osiągnąć absolutną
pewność”. Adolf Reinach przekonał go do tak zwanej filozofii war-
tości.

W tym czasie Dietrich poznał w Getyndze Margaret Denk.
Nazywał ją zdrobniale Gretchen. Dziewczyna była protestantką,
ale religia nie odgrywała w jej życiu żadnej roli. Młodzi pobrali
się w 1912 roku, gdy Gretchen oczekiwała dziecka, wbrew woli ro-
dziców. Gretchen nie pasowała ich zdaniem do środowiska von
Hildebrandów. Młodzi jednak byli szczęśliwi. Dietrich obronił

BEZ AUREOLI92



w tym czasie doktorat u Edmunda Husserla, a wkrótce potem pra-
cę habilitacyjną,

W 1914 roku Hildebrand doznał wewnętrznego wstrząsu. Do-
tknęła go łaska wiary, która zmieniła zasadniczo jego życie. Jego
siostra Lisl Brewster-Hildebrand dała mu bezpośredni impuls do
wstąpienia do Kościoła. Mieszkała z mężem w Rzymie i zaprosi-
ła Dietricha z żoną na uroczystość swej Pierwszej Komunii Świę-
tej, do Katakumb św. Kaliksta. Hildebrand był zaskoczony, bo Lisl
nigdy nie przejawiała najmniejszych inklinacji do religii. Teraz,
jako mężatka i matka dwojga dzieci na kolanach przyjmowała Cia-
ło Chrystusa z taką pobożnością i przejęciem, że brat był głębo-
ko wzruszony. Obiecał siostrze, że niebawem wstąpi do Kościo-
ła. Po powrocie do Monachium faktycznie udał się razem z żo-
ną do franciszkanina Herberta Holzapfela, który przyjął ich oboje
w Wielką Sobotę, 11 kwietnia 1914 roku na łono Kościoła.

Hildebrand przyjął dar wiary z ogromną radością i bez zastrze-
żeń. Fascynacja nauką Chrystusa i Kościołem nigdy go już nie
opuściły. Razem z żoną studiowali historię Kościoła, pisma ojców
Kościoła, dogmatykę katolicką i biografie wielkich świętych. Hil-
debrand codziennie brał udział we mszy świętej i przyjmował Ko-
munię Świętą. Nie krył się ze swoją wiarą, czym narażał się na kpi-
ny i docinki niektórych kolegów profesorów. Znosił wszystko cier-
pliwie i cieszył się, bo miał świadomość, że dzięki wierze filozofia
nabrała dlań zupełnie niespodziewanych wymiarów. Zrozumiał,
że wiedza i wiara nie wykluczają się wzajemnie, ale uzupełniają,
pogłębiają i zbliżają do Boga.

Rodzice nie byli zachwyceni konwersją syna. Wpływ wiary
Dietricha na pozostałe cztery siostry był jednak tak zdecydowa-
ny, że wszystkie wstąpiły do Kościoła, czego rodzice absolutnie nie
mogli zrozumieć. W 1916 roku katolicyzm przyjęły siostry Zusi
i Bertele, rok później Nini, po śmierci rodziców zaś, w 1921 ro-
ku, najmłodsza Vivi. W tym roku do Kościoła wstąpili także ich
mężowie i dzieci.

ks. Zygmunt Podlejski – Dietrich von Hildebrand 1889–1977 93



Dietrich von Hildebrand dzięki swej autentycznej, głębokiej
wierze i przykładnemu chrześcijańskiemu życiu skłonił wielu
przyjaciół i kolegów do zostania katolikami. Jednym z jego nawró-
conych przyjaciół był filozof Siegfried Hamburger.

W czasie pierwszej wojny światowej Hildebrand pracował
w szpitalu wojskowym w Monachium jako pomocnik chirurga.
Po wojnie został docentem, potem profesorem na uniwersytecie
monachijskim, na którym w latach 1919–1924 wykładał filozo-
fię. Od 1932 roku brał czynny udział w tworzeniu uniwersytetu
w Salzburgu. Po dojściu Hitlera do władzy Hildebrand bez ogró-
dek zwalczał go i jego zbrodnicze zamysły. Wkrótce emigrował do
Włoch, a w 1935 roku osiadł w Wiedniu, gdzie został profesorem
filozofii na tamtejszym uniwersytecie. W Wiedniu, na łamach cza-
sopisma „Christlicher Staendestaat”, podjął otwartą, intelektual-
ną walkę z narodowym socjalizmem.

Hildebrand już w 1934 roku zdecydowanie zdiagnozował na-
zistowskie wynaturzenie. Napisał wówczas: „Bardziej niż kiedy-
kolwiek w historii ludzkości należy obecnie wyraźnie postawić
przed człowiekiem kwestię prymatu ducha nad sferą witalną. Nie
dlatego, że pewni filozofowie przedstawiają dzisiaj ducha jako «śle-
pą uliczkę życia», ale dlatego, że obecnie – jak rzadko w historii
ludzkości – przeżywamy zakrojony na szeroką skalę «bunt» prze-
ciw duchowi”. Wyrazem buntu sfery witalnej, czysto biologicznej
były mit krwi i ziemi, mistyka krwi i zasada wodzowska. Hitle-
ryzm był błędną odpowiedzią na podminowaną rewolucjami rze-
czywistość Europy pierwszej połowy XX wieku. Zdaniem Hilde-
branda, narodowy socjalizm i komunizm miały wspólną ideową
genezę. Obie ideologie zakładały liberalną wizję człowieka
i świata. Teocentryczny model świata zastępowały modelem an-
tropocentrycznym, w którym nie ma miejsca na duszę nieśmier-
telną, życie doczesne zaś staje się celem samym w sobie.

Teoretyczne założenia narodowego socjalizmu wprowadzone
w życie groziły katastrofą, co Hildebrand przewidywał już w 1936
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roku, nawołując świat do interwencji. Wskazywał na konieczność
zmiany całej filozofii państwa i prawa. Jego zdaniem ani totali-
taryzm, ani liberalizm nie są w stanie rozwiązać kwestii życia
i współistnienia narodów. Rozwiązanie widział w kompromisie,
w tak zwanej via media; odwoływał się do katolickiej nauki spo-
łecznej, do myśli o katolickim państwie korporacyjnym, którego
wizję nakreślił papież Pius XI w encyklice Quadragesimo anno
z 1931 roku.

Grzegorz Kucharczyk (Czerwone karty Kościoła, Poznań 2002)
powiada, że „Próbę urzeczywistnienia takiego modelu państwo-
wego podjął w Austrii lat 30. chrześcijański polityk, kanclerz Dol-
fuss. Stanął on przed niełatwym zadaniem. Musiał bowiem zma-
gać się z dwiema największymi siłami politycznymi w Austrii: so-
cjaldemokracją i narodowymi socjalistami, które deklarując
wzajemny antagonizm ideowy, były zgodne w jednej sprawie: na-
leży przeciwstawić się próbie Dolfussa utwierdzenia austriackiej
państwowości na drodze korporacyjnej. Z dwóch powodów. Po
pierwsze dlatego, że odwołuje się do katolickiej wizji państwa; po
drugie, bo dąży do utrzymania odrębności państwowej Austrii od
Niemiec, co nie odpowiadało zarówno austriackim socjaldemo-
kratom, jak i narodowym socjalistom”.

Hildebrand odniósł się z entuzjazmem do idei chrześcijańskie-
go państwa. Dostrzegł bowiem, że jest to próba odejścia od za-
sady voluntas populi suprema lex („wola ludu jest najwyższym pra-
wem”) i powrót do Boga jako ostatecznego źródła wszelkiej wła-
dzy. Hildebrand popierał Dolfussa, bo był przekonany
o konieczności istnienia wolnej, niepodległej Austrii. Już wówczas
wiedział, że Austriacy tworzą własną duchową przestrzeń, moc-
no odmienną od niemieckiej. Hildebrand był przekonany, że wła-
śnie Austriacy zachowali to, co w niemieckim duchu najlepsze
i najbardziej wartościowe. Jego zdaniem, powinni oni ocalić Eu-
ropę od herezji nacjonalizmu i komunizmu. W pewnym stopniu
im się to udało. Odeszli jednak od Chrystusa, czego Hildebrand
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nie przewidział. Odejście zaś od rdzenia chrześcijaństwa zawsze
grozi utratą tego, co najwartościowsze w narodzie.

Kanclerz Dolfuss został zamordowany przez narodowych so-
cjalistów. Na ich czarnej liście znalazł się także Dietrich von Hil-
debrand, ich nieprzejednany wróg i przeciwnik anszlusu. Opuścił
on Wiedeń 11 marca 1938 roku. Razem z rodziną udał się do
szwajcarskiego Fryburga, potem wyemigrował do Stanów Zjed-
noczonych. Decyzja opuszczenia Austrii uratowała katolickiemu
myślicielowi życie. 12 marca 1938 roku, w nocy, o godzinie dru-
giej, gestapo wyłamało drzwi do jego mieszkania. Tajna policja
spóźniła się.

Profesor Hildebrand po wielu przygodach dotarł do Amery-
ki i wykładał filozofię na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jor-
ku. W 1960 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. W 1957 ro-
ku zmarła jego ukochana Gretchen. Hildebrand ożenił się jednak
powtórnie w 1959 roku z Alice M. Jourdain, która była jego wie-
loletnią współpracownicą. Razem z nią napisał książkę zatytuło-
waną Sztuka życia.

Dietrich von Hildebrand zmarł 26 stycznia 1977 roku. Cieszył
się opinią człowieka świątobliwego. Zgodnie z jego wolą podczas
jego pogrzebu odśpiewano uroczyste Te Deum.
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Ks. Alfons Józef Skowronek

Objawienia prywatne

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach

przemówił do nas przez Syna…” (Hbr 1,1).
Co to znaczy? Jest tu powiedziane, że odtąd nie będzie już wię-

cej innych objawień nad to, którym obdarzył nas Bóg w swym Sy-
nu. Obietnicę tę możemy wyrazić nieco swobodniej: Bóg nie ma
nam niczego więcej do powiedzenia, albowiem w Synu wypowie-
dział się bez reszty.

Jakie znaczenie ma to stwierdzenie w perspektywie objawień
prywatnych? Przytoczmy tu słowa św. Jana od Krzyża (+1591), re-
formatora zakonu karmelitów. Katechizm Kościoła Katolickiego (nr
65) cytuje tekst tego wielkiego teologa: „Od kiedy Bóg dał nam
swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem, nie ma innych słów
do dania nam. Przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko na-
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raz. (...) To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez pro-
roków, wypowiedział już całkowicie, dając nam swego Syna. Je-
śli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze pytać lub pragnął jakichś
wizji lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także ob-
rażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa,
szukając innych rzeczy lub nowości”. Z prawdy tej Jan od Krzy-
ża wyprowadza ważki wniosek: Ten, kto dzisiaj próbowałby jesz-
cze zapytywać o nową wizję lub jej od Boga oczekiwać, działał-
by nie tylko bardzo nieroztropnie, lecz Boga nawet by obrażał, po-
nieważ swego spojrzenia nie kierowałby jedynie na Chrystusa.
Wybitny Doktor Kościoła przestrzega więc przed rozglądaniem
się za kolejnymi i szczególnymi wizjami. Jeżeli sprawy tak się ma-
ją, wtedy oznacza to przecież definitywnie, że w przyszłości żad-
ne objawienie już więcej nie nastąpi.

Czy wobec tego – konkretyzując temat – można by zaryzyko-
wać twierdzenie, że odtąd nie wydarzą się już więcej żadne ob-
jawienia w Lourdes ani w Fatimie, ani gdziekolwiek indziej? Dla-
czego wobec tego mamy do czynienia z uznanymi przez Kościół
objawieniami prywatnymi? Otóż, przed oczami mieć musimy za-
wsze jedno: publiczne Objawienie zostało wprawdzie definityw-
nie zamknięte, lecz dotąd nie jest wyczerpane. Bóg obdarował nas
wszystkim, lecz nie wszystko przed nami odkrył. Mamy Chrystu-
sa, wierzymy w Chrystusa, ale wciąż odkrywać mamy w Nim coś
nowego i od nowa. Nie, nic nowego, czego byśmy do tej pory jesz-
cze nie otrzymali. Chodzi raczej o to, abyśmy owo jedno, co Bóg
nam objawił, ustawicznie w sobie pogłębiali i nieustannie z za-
mkniętego a bezdennego skarbca Objawienia czerpali. Albowiem
wiele z tego, co przyniósł nam Jezus Chrystus, chowa się pod osło-
ną i wymaga stopniowych odsłon. Nie ma więc objawień nowych,
uzupełnieniom i doskonaleniu nie ulega też Objawienie biblijne,
pogłębiona zostaje natomiast nasza wiara. W objawieniach pry-
watnych chodzi zaś raczej o to, abyśmy spuścizną ostatecznego
i zamkniętego Objawienia Bożego żyli we współczesnych nam ho-
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ryzontach historii zbawienia. Pod kierownictwem Urzędu Kościo-
ła Nauczycielskiego nasza świadomość wiary jest w stanie rozpo-
znać to, co w takich objawieniach jest autentycznym wezwaniem
Chrystusa dla Jego świętych, co jest wyzwaniem dla Kościoła tu
i dzisiaj. Prawdziwy zmysł wiary potrafi rozróżnić, co w wierze
jest autentyczne od tego, co nim nie jest i do tego wcale nie po-
trzebuje Urzędu Nauczycielskiego.

Wszystko, co dotąd zostało powiedziane, sprowadzić można
do wniosku: W Ewangelii Jezusa Chrystusa mamy przed sobą za-
mkniętą pełnię. Abyśmy mogli to pojąć, w głębię całej prawdy
wprowadza nas Duch Święty. W życie niektórych ludzi Boża świa-
tłość wnika tak mocno, iż oglądają „niebo otwarte” (Dz 7, 56).
W tym też sensie powstawały wielkie miejsca pątnicze, jak Gua-
delupa w Meksyku lub Lourdes we Francji, Fatima w Portugalii
czy nasza Częstochowa. Objawienia prywatne nie mogą jednak,
mocno to podkreślmy, poprawiać Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Ogólnie biorąc, nie są nawet powszechnie zobowiązujące. Mogą
nam natomiast pomagać w lepszym zrozumieniu Ewangelii. Ich
autentyczność czujnie badana jest przez Kościół.

A ponadto sformułować należy określone zastrzeżenie: Fakt,
że w objawieniach prywatnych odnajdujemy jakiś nadprzyrodzo-
ny fragment naszej wiary prowadzić może zarówno do tego, co
rzeczywiście nadprzyrodzone, ale może też naszą uwagę od tej rze-
czywistości odwracać i ją osłabiać. Oto właśnie paradoks: poszu-
kiwanie tego, co nadprzyrodzone, może na równi także oddalać
nas od tejże nadprzyrodzoności. Czai się tutaj niebezpieczeństwo.
Jeżeli bowiem Bóg nam się objawia, wówczas w grę wchodzą nie
tylko i nawet nie tyle sprawy nadziemskie, fenomeny pełne tajem-
niczości, głosy i wizje. Bóg sięga głębiej. Tajemnicy Boga nigdy
nie dotykamy bardziej bezpośrednio niż w odpowiedzi naszej ży-
wej wiary na Jego orędzie. Nie dzieje się to wtedy w jakichś nad-
zwyczajnych doznaniach czy uniesieniach. Jako przykład niech
posłuży postawa Maryi. Mała święta Teresa mówi o Niej, że w Na-
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zarecie żyła Ona bez wizji i bez olśniewających ekstaz. Przeciw-
nie – całe Jej życie cechowało, aż pod krzyż Golgoty, wyrzecze-
nie i cierpienie. Tajemnicy dotykała w głębi swej wiary, tą wiarą
żyła na co dzień, czyli tym, czym żył Jej Syn będący jednocześnie
Synem Bożym. Podobnych stanów doznawać możemy i my, kie-
dy ogarnięci żywą wiarą powierzamy się Chrystusowi, który jest
pełnią Objawienia. Z tego to właśnie powodu Ewangelie nazywa-
ją Maryję błogosławioną.

Czytając uważnie opublikowany przez papieża tekst tzw. „trze-
ciej tajemnicy” fatimskiej, człowiek doznaje otrzeźwienia po
wszystkich dawniejszych spekulacjach na ten temat, a przynaj-
mniej będzie zdziwiony. Nie zostaje tu bowiem podniesiona ja-
kaś kurtyna dla oglądania i interpretowania zachmurzonej i nie-
przejrzystej przeszłości, przynajmniej tej z minionego XX wieku,
a wypełnionej przecież straszliwymi kataklizmami dwu wojen
światowych łącznie z holokaustem. Nie wiemy też, jak rozumieć
i tłumaczyć wizje kilkunastoletnich, wiejskich dzieci fatimskich
przeżywane przez nie w zwierciadle ich młodocianego, niedojrza-
łego życia.

Jak zatem należy rozumieć Objawienia prywatne w tle Stare-
go i Nowego Testamentu, które kryją w sobie i zamykają całość
Objawienia publicznego? Kościół rozróżnia wyraźnie między „Ob-
jawieniem publicznym” i „Objawieniami prywatnymi”. Między
jednym i drugimi zachodzi nie tylko odmienność stopnia, dzie-
li je różnica istotna.

„Objawienie” oznacza, że w nim Bóg daje się ludziom pozna-
wać krok po kroku aż do punktu, w którym sam stał się Człowie-
kiem, aby przez wcielonego Syna Jezusa Chrystusa pociągnąć ku
sobie i z sobą zjednoczyć cały świat. Nie chodzi tu więc o jakieś
informacje intelektualne, lecz o konkretny życiowy proces, w któ-
rym Bóg zwraca się ku całemu człowiekowi; w procesie tym uwi-
doczniają się naturalnie także treści dla intelektu i dla rozumie-
nia tajemnicy Boga, lecz apeluje On nie tylko do ludzkich władz
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umysłowych. Ponieważ Bóg jest tylko jeden, jedna jest także hi-
storia całej ludzkości, którą inauguruje, jedną jedyną po wszyst-
kie czasy, a która swój szczytowy punkt osiąga w życiu, śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

W Chrystusie Bóg zawarł i zwieńczył wszystko, wypowiedział
sam siebie i dlatego Objawienie wybrzmiewa w Nowym Testa-
mencie Inkarnacją (Wcieleniem) tajemnicy Chrystusa. Podkre-
śla to cytowany wyżej Katechizm Kościoła Katolickiego w swym
odniesieniu do Św. Jana od Krzyża. W numerze 66 tenże Kate-
chizm oznajmia: „Chociaż jednak Objawienie zostało już zakoń-
czone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione; zadaniem wia-
ry chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie
w jego znaczenie.” A w numerze 94 kropkę nad „i” stawia cenna
i zobowiązująca rada papieża św. Grzegorza Wielkiego: „Słowa
Boże wzrastają z tym, kto je czyta.”

Drugi Sobór Watykański (1962–65) zna trzy istotne ścieżki,
na których pod auspicjami Ducha Świętego w Kościele dokonu-
je się „rośnięcie słowa”. Są nimi: oddawanie się wiernych medy-
tacji i studium, doświadczenie pochodzące z duchowego doświad-
czenia i „dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią
otrzymali niezawodny charyzmat prawdy” (Konstytucja Dei Ver-
bum 8).

I oto dopiero w tym miejscu możliwe staje się właściwe umiej-
scowienie pojęcia „Objawienie prywatne”, które po zamknięciu
Nowego Testamentu porządkuje wszystkie pojawiające się wizje
i objawienia, a więc kategoria, do której zaszeregować należy Fa-
timę i pozostałe zdarzenia podobnych fenomenów. Zaglądnijmy
wpierw do KKK nr 67: „W historii zdarzały się tak zwane obja-
wienia prywatne, niektóre z nich zostały uznane przez autorytet
Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie
jest ‘ulepszanie’ czy ‘uzupełnianie’ ostatecznego Objawienia Chry-
stusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epo-
ce historycznej.”
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Dwie rzeczy stają się tu jasne:
Autorytet Objawień prywatnych w zasadniczy sposób różni

się od jednego Objawienia publicznego: Ono to apeluje do naszej
wiary, albowiem poprzez ludzkie słowa i przez pośrednictwo ży-
wej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Wiara w Bo-
ga i Jego słowo różni się od wszelkiego ludzkiego wierzenia, uf-
ności, opinii. Pewność, że mówi Bóg, umacnia mnie w przekona-
niu, iż sam spotykam się z prawdą, zyskując przy tym mocne
przeświadczenie, jakie nie może zdarzyć się w żadnej ludzkiej for-
mie poznania. Jest to pewność, na której buduję moje życie i któ-
rej ufam w godzinie mej śmierci.

Objawienie prywatne stanowi pomoc w drodze do tej wiary
i jawi się wiarygodnie właśnie przez to, że mnie ukierunkowuje na
owo jedno Objawienie publiczne Starego i Nowego Testamentu.

Możemy wskazać tu jeszcze na okoliczność, że Objawienia
prywatne często wywodzą się z pobożności ludu i ją także kształ-
tują, zasilając ją nowymi impulsami i otwierając dla niej nieprze-
widziane perspektywy. Fakt ten nie wyklucza, że wpływają także
na kształtowanie się liturgii, czego dowodzą chociażby takie świę-
ta, jak Boże Ciało i uroczystość Serca Jezusa. Pobożność ludowa
stanowi pierwszy i zasadniczy sposób „inkulturacji” wiary, któ-
ra wciąż ma orientować się na liturgię i nią się inspirować.

Pojęcie „prywatne Objawienie” jest w teologii już od dłuższe-
go czasu ogólnie przyjętym terminem. Obok niego funkcjonuje
pojęcie „publicznego Objawienia. Jest nim Objawienie zapisane
w Biblii, podczas gdy Objawienie prywatne stanowiłoby pojęcie
pozabiblijne. Byłoby jednak lepiej mówić o Objawieniu biblijnym
i pozabiblijnym. Nie ma bowiem wystarczającej podstawy do
przypisywania większej wartości Objawieniu biblijnemu nad pry-
watne. Jeżeli bowiem prawdziwe jest jedno i drugie, jeśli obie ka-
tegorie pochodzą od Boga, wówczas obydwie wypływają z tego sa-
mego Bożego źródła i mają tę samą wartość. Obie są pomyślane
przez Boga, który chce, aby przyjęte były obydwie. W przeciwnym
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wypadku nie miałyby żadnego powodu, ażeby do człowieka prze-
mówić. Jeżeli jednak między obydwoma zachodzą usprawiedli-
wione różnice, wtedy dzieje się tak nie dlatego, iż jedno byłoby Ob-
jawieniem zobowiązującym, a drugie nie. Oba są miarodajne, obo-
wiązuje jedno i drugie.

Historia Kościoła poświadcza, że Objawienia pozabiblijne ist-
niały zawsze. Według ich struktury lub formy podobne są do Ob-
jawienia biblijnego i wiążą się zwykle z nadzwyczajnymi zjawiska-
mi i wizjami. Przeważnie chodzi o objawienia się Jezusa, aniołów
i świętych. W ostatnich czasach na pierwszym planie jawi się Ma-
ryja Dziewica.

Objawienia pozabiblijne są nadzwyczajne i podpadające, bu-
dzą większe zainteresowanie niż zwyczajne przepowiadanie prawd
biblijnych i wedle wskazań Kościoła, nade wszystko zaś działają
na wzór „terapii szokowej”. Wiadomo, że objawienia w Lourdes,
Fatimie i Medjugorie zintensyfikowały pobożność i w całym świe-
cie pobudziły rozwój życia duchowego. Przyczyniły się do nowe-
go ożywienia praktyki sakramentu pokuty i eucharystycznej po-
bożności.

Nazbyt wielkie podkreślanie Objawienia pozabiblijnego
z niekorzyścią dla Ewangelii nie byłoby jednak ani zdrowe, ani
normalne. Preferencji Objawienia biblijnego przysługuje zawsze
pierwsze miejsce, lecz także Objawienie pozabiblijne nie powin-
no być ignorowane z tego prostego powodu, że i ono pochodzi od
Boga i ponieważ Bóg pragnie przez nie człowiekowi coś oznajmić.
I dlatego słowo Boże jest tutaj i wszędzie wiążące.
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Zamieszczony poniżej tekst ks. Kardynała StefanaWyszyń-
skiego przygotowany został z okazji 50-lecia istnienia Lasek.
Z uwagi jednak na jego ponadczasowość uznaliśmy, że również
w kontekście obchodów stulecia naszego Towarzystwa warto
przypomnieć słowa Prymasa Tysiąclecia, i zadumać się nad ni-
mi. A także uczynić z nich swoistego rodzaju drogowskaz na ko-
lejne lata naszej działalności oraz poszukiwańwłasnej tożsamo-
ści.

(Redakcja)

Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski

Boża ekonomia Lasek
Podsumowanie prac Sympozjum z okazji 50-lecia Lasek

Wprogramie naszych rozważań – bo tak chciałbym je nazwać
– przewidziane jest podsumowanie. Jednakże nie chciał-

bym czynić podsumowania, przypominającego skorowidz. Nie
chciałbym niczego zamykać. Nie mamy do tego żadnych praw.
Bóg otwiera, ale nie zamyka, bo u Boga wszystko jest miłością,
która nie ustaje…

Trudno też jest powiedzieć, że dochodzimy do wniosków, bo
nie jest rzeczą możliwą wyprowadzać wnioski całkowicie popraw-
ne. Nawet tak bardzo czczony tutaj św. Tomasz miał w swojej
„Summie”, w wielu rozważaniach „De Quolibet”, swoje „pro”
i „contra”. Nasze wnioski byłyby niesłychanie skromne.

JeSZcZe WOKÓŁ StUleciA tOWArZYStWA
OpieKi NAD OcieMNiAŁYMi



Gdy Dzieło żyje, nie można jeszcze wnioskować. Chrystus
przestrzegał przed wydawaniem przedwczesnych wyroków o lu-
dziach i ich życiu. Kościół czyni to niesłychanie ostrożnie w pro-
cesie beatyfikacyjnym czy kanonizacyjnym. Cały sąd o dziejach
wspólnot czy osób zostawiony jest na daleki i nikomu nieznany
kres. Nazywamy go eschatologicznie Sądem Ostatecznym, po-
wiedzmy – Osądem Ostatecznym. Bo nie można tego sądu czy
osądu wypowiedzieć o Dziele Lasek, bo nie wiemy, jakie jeszcze
są jego możliwości. Tylko Bóg je zna.

Byłem kiedyś zaproszony do odwiedzenia instytucji, która we
Włoszech jest dość znana: „Modo Migliore” Ojca Lombardi. Dziś
trochę przycichła, lecz nada1 pracuje. Oczekiwano ode mnie wy-
powiedzenia się na temat „Modo Migliore”.

Na sali było mniej więcej tyle osób, co tutaj. Nie spodziewa-
łem się tak licznego audytorium, nie byłem przecież żadnym pre-
legentem. Zabrawszy głos, powiedziałem między innymi tak: „We-
dług mojego osądu i doświadczenia „Modo Migliore” jest w tej
chwili w Polsce”. Zapanowała konsternacja. Patrzono na mnie
z niedowierzaniem. Przyjechał człowiek z krajów nieznanych.
Czyżby rozpoczynał propagandę? – Nie leżało to w mojej inten-
cji. Rozumowałem następująco: Kościół w Polsce zetknął się z no-
wą sytuacją i podjął próby, z których wyszedł – mówiąc oględnie
– jako tako. Poradził sobie. Ujawniły się więc nowe możliwości
Kościoła. Skoro tak, to „Modo Migliore” jest właśnie w Polsce. Ro-
zumiemy, że to Bóg pomógł. Dał łaskę zrozumienia świateł.

Można by przez analogię powiedzieć podobnie o Dziele La-
sek, właściwie – o zespole Dzieł, ukierunkowanych ku jednemu
celowi: ku służbie ludziom. Bo wszystko tutaj ukierunkowane jest
ku służbie naszym braciom i siostrom, którym bardziej niż komu-
kolwiek potrzeba pomocy.
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Jak rosły Laski i Laskowi ludzie
W trudnej sytuacji tworzyły się i rozwijały dzieła Matki Czac-

kiej w Laskach – Zgromadzenie, Towarzystwo Przyjaciół Lasek
i najróżniejsze instytucje pomocnicze. Wszystko to w niesłycha-
nie trudnych warunkach wytrzymywało próbę życia i mogło pod-
dać w wątpliwość dotychczasowe schematy, ustalone uprzednio
jako niezbędne czynniki normalnego funkcjonowania stowarzy-
szeń, zgromadzeń czy podejmowanych wspólnie dzieł.

Dzisiaj, gdy architekci projektują jakiś budynek, przedstawia-
ją nam od razu kosztorys. Przewiduje on często tak wielkie sumy
na prace wstępne, że zanim człowiek wyjrzy z fundamentów na
świat Boży – nie ma prawie możliwości dalszego budowania. Ma-
my do czynienia z taką sytuacją, ilekroć zamierzamy gdzieś bu-
dować kościół. Pytają wówczas: „Ile ksiądz ma pieniędzy?” – „Nic
nie mam.” – „I ksiądz chce budować kościół?” – Preliminarz
wstępnych robót przygotowawczych przewiduje trzy, pięć, milio-
nów złotych. – A jednak się buduje.

Podobne sytuacje zdarzają się w Kościele we wszystkich nie-
mal dziełach, które powstają pod natchnieniem myśli ewangelicz-
nej – chociażby „Piccola Casa della Providenza Divina” w Tury-
nie, dzieło ks. Cottolengo. Zwiedzałem je kilkakrotnie w moim ży-
ciu. Przebywając tam, doświadczyłem osobiście, na czym polega
ekonomia Boża. A byłem wówczas dopiero co po ukończeniu stu-
diów prawno-ekonomicznych na KUL. Przekonałem się raz jesz-
cze, że rację miał święty Józef Cottolengo, gdy nie chciał przyjąć
od króla włoskiego żadnego zabezpieczenia swoich zakładów dla
nieuleczalnie chorych. Powiedział: „Gdy zaufam królowi włoskie-
mu, może mnie opuścić Król Niebieski. A wolę pozostać przy Kró-
lu Niebieskim”. Podobnie odpowiedziano potem w okresie faszy-
zmu Mussoliniemu, który polecił gminie Turyńskiej, aby przeję-
ła zakłady. Lecz gdy gmina sprawdziła, że jest tam jedenaście
tysięcy nieuleczalnie chorych, odpowiedziała: „Nie podejmuje-
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my się”. – „W takim razie będzie istniało państwo księdza Cotto-
lengo w państwie włoskim”. I tak pozostało.

Kiedyś byłem tutaj zaproszony na poważną rozmowę na te-
mat pracy i sytuacji gospodarczej Lasek. Wzięli w niej udział: Mat-
ka Czacka, pan Antek Marylski, pan Świątkowski, pan Henio
Ruszczyc, bodajże pan Serafinowicz, siostra Teresa Landy i jesz-
cze kilka sióstr, których imion nie pamiętam. Wydawało się, że
ja, jako człowiek zajmujący się naukami społeczno-ekonomicz-
nymi, będę umiał powiedzieć coś o organizacji pracy w Laskach.
Tymczasem nie umiałem nic powiedzieć, bo organizacja pracy
w Laskach była zaprzeczeniem wszelkich zasad jakiejkolwiek or-
ganizacji społecznej. Tutaj wszystko było płynne, niepewne i dla
ludzi uporządkowanych – niejasne. Tak zwany „ksiądz profesor
nauk społecznych” z Włocławka nie miał nic do powiedzenia La-
skom, bo tutaj wszystko było bardzo swoiste, specjalne.

Przepraszam, że wdaję się w tak fragmentaryczne wspomnie-
nia, niepodobne do pięknych, uporządkowanych referatów mo-
ich przedmówców.

Przypominam sobie inne zdarzenie. Powiedziano mi kiedyś:
„Jest okazja do Warszawy. Jedziemy kupować materiały budow-
lane”. – Co to była za okazja, wie najlepiej pani prof. Trzcińska-
-Kamińska. Wspólnie przeżyliśmy tę „okazję”, jadąc od Powązek
do Lasek wozem, na którym stały dwie beczki pomyj z ulicy Pol-
nej, a przy tych beczkach – pani profesor i ja. Obok nas pan An-
tek w jakimś kapeluszu, który wydawało mi się, że od chłopca po
drodze pożyczył, w dziwnym, trudnym do nazwania ubraniu, zbli-
żonym do tych, jakie dzisiaj widzimy na ulicach u naszej młodzie-
ży budzącej jak najlepsze „nadzieje”… Tak wyglądała wyprawa po
materiały, bo coś miało się w Laskach budować. Zbierali różne-
go wymiaru cegły, żelastwo – tzw. dłużyznę. Zbierali wszystko, nie
mając ani pieniędzy, ani bardzo często wyobrażenia o tym, co jest
potrzebne do porządnego budowania. I tak jak ta wyprawa wró-
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ciła, coś przywiózłszy, tak zawsze się coś przywoziło i zawsze zja-
wiały się skądś pieniądze – nie wiadomo, dlaczego wtedy, gdy wła-
śnie były najbardziej potrzebne. Pan Bóg sam prowadził dziwną
ekonomię w Laskach.

Kiedyś spotkałem kochanego pana Henia Ruszczyca na Po-
wązkach. Siedział na pryzmie cegły, też dziwnie ubrany. Zazwy-
czaj bowiem ludzie laskowi – i siostry, i chłopcy, i dziewczęta, i tak
zwani „bracia” – byli dziwnie ubrani. Zresztą wszystko tu było bar-
dzo dziwne, a jednak wszystko trzymało się i rozwijało, jak gdy-
by urągając wszelkim zasadom organizacji i współżycia społecz-
nego. Wtedy człowieka uporządkowanego opuszczały wiadomo-
ści wyniesione ze studiów. Zdawało nam się niekiedy, że może
przydałaby się tutaj jakaś nowa postać fordyzmu lub tayloryzmu.
Nic z tego!

Tak rosły Laski. I tak w Laskach rośli ludzie i uświęcali się. Tu-
taj wszyscy byli zawsze zalatani i zapracowani. Dlatego tak zwa-
ni ludzie porządni, do których i mnie zaliczano, nie mogli tu wie-
lu rzeczy zrozumieć.

Mógłbym powiedzieć, że przez wieloletnie kontakty z Laska-
mi, od roku 1926, gdy jeszcze byłem studentem, można było bar-
dzo wiele się nauczyć. Lecz ja ciągle się dziwiłem i tak zwaną na-
ukę, która zazwyczaj zaczyna się od uczciwych wniosków – bo
trudno mówić o nauce bez wniosków – odkładałem na później,
może nawet do dziś dnia. Chcę powiedzieć tak: Pan Bóg dał mi
sposobność zetknięcia się z Matką, z Ojcem i mógłbym się wie-
le od Nich nauczyć. Powiem krótko: łaski, która wtedy była mi
dana, nie umiałem właściwie wykorzystać. Bo ludzie szli swoimi
drogami, na przełaj, a ja za bardzo nauczyłem się chodzić bitymi
drogami i chodnikami zaprogramowanymi, dającymi się ująć
w konkretne wykłady. Nie dało się to pogodzić. A Dzieło rosło
i rozwijało się.

W roku bodajże 1936 zorganizowaliśmy na terenie Włocław-
ka i tamtejszych powiatów kwestę. Był to „Tydzień Ociemniałych”
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i w całej Polsce można było zbierać pieniądze na ten cel. Cały dzień
zbierano na ulicach Włocławka ofiary do puszek. Wieczorem
w banku mieliśmy z Komitetem otworzyć te puszki, przeliczyć za-
wartość, sporządzić protokół i zostawić w banku wraz z pieniędz-
mi do dyspozycji Towarzystwa. Pamiętam jak otwieraliśmy pusz-
ki jedną po drugiej i mówiliśmy: nic żeśmy nie osiągnęli, cały
dzień się męcząc. Dopiero w ostatniej puszce znaleźliśmy taką su-
mę, która postawiła nas na czele powiatowych miast. Pomyślałem
sobie: człowiek z ekonomicznym nosem zacząłby od ostatniej
puszki, a myśmy musieli aż tyle czasu zmarnować, wszystkie
otwierać, a było ich ze trzydzieści, spisywać długie arkusze pro-
tokółów, bo taki był przepis. I wreszcie w ostatniej doczekaliśmy
się czegoś.

Ojciec Korniłowicz – Poprzednik odnowy soborowej
Drodzy moi! Choć słusznie dąży się do właściwych, uporząd-

kowanych norm pracy, bo one ułatwiają i podnoszą jej wydajność,
to jednak wydaje mi się, że i dzisiaj Laski nie mogą całkowicie zre-
zygnować z tego „świętego nieporządku”. Nawet Pan Bóg upra-
wia taki nieporządek w życiu świętych. I chociaż istnieje nauka
zwana hagiografią, chociaż są próby systematyki szkół ascetycz-
nych i mistycznych – istnieją na ten temat potężne dzieła – to jed-
nak gdy Pan Bóg „wymyśli” sobie jakiegoś nowego świętego, prze-
ważnie mówią: „potius admirandus, quam imitandus” – można
go podziwiać, ale nie da się naśladować. Ileż to było kłopotów
z błogosławionym Maksymilianem Marią Kolbe! Jakie spory to-
czyły się na jego temat! Aż musiano z okazji beatyfikacji przypo-
mnieć w jednym z pism artykuł, napisany przez Ojca Bocheńskie-
go jeszcze przed wojną, zamieszczony bodajże w czasopiśmie war-
szawskim „Prosto z mostu”. W artykule tym opisano zasady
organizacji pracy w Niepokalanowie. Do takich zasad organiza-
cji pracy i tutaj się zmierzało. W Niepokalanowie wyszło, w La-
skach – dzięki Bogu – nie wyszło. Bo tutaj zawsze jest trochę ina-
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czej. Niemal każdy człowiek, każdy dział i kierunek pracy budził
kontrowersję.

Można na przykład osobę Ojca Korniłowicza rozważać od
strony tomistycznej. Nic nie chcę ująć z tego, co pan prof. Stefan
Swieżawski na ten temat powiedział, ale gdy kiedyś toczyliśmy
spory, kto w Polsce jest najlepszym tomistą i wszyscy głosowali-
śmy za Ojcem Jackiem Woronieckim – chociaż ja byłem raczej za
księdzem Kowalskim, późniejszym biskupem – wtedy ktoś powie-
dział: „Według mnie najlepszym w Polsce tomistą jest ksiądz Kor-
niłowicz”. Dlaczego? Dlatego, że on nic nie mówiąc o tym, umiał
prowadzić ludzi metodą tomistycznego stylu doskonalenia forma-
cji intelektualnej człowieka.

Nie ma już tutaj siostry Teresy Landy, ale pamiętam jeszcze na-
sze wspólne „lektury” w Kozłówce i w Żułowie, gdzie w czasie woj-
ny umieszczono starsze osoby i ociemniałe dziewczęta, a mnie
uczyniono ich kapelanem. Prowadziliśmy wtedy niekończące się
dyskusje tomistyczne. Ojciec kazał nam czytać, a myśmy się wy-
powiadali. Dyskusje były zawzięte. Niekiedy powstawała wątpli-
wość, gdzie co znaleźć. Na szczęście Ojciec miał własne wydanie
„Summy” – „Opera omnia”, które stoi dziś w bibliotece. Jeśli za-
istniała dyskusja, zawsze znajdował odpowiedni tekst i to w bar-
dzo szybkim czasie. Świetnie się orientował. Nieraz – jak mówi-
liśmy – jedną ręką odmawiał brewiarz, a drugą wskazywał wła-
ściwy tom: – „Tam znajdziesz to, czego szukasz, może to nawet jest
założone”. Kiedyś, gdy Ojciec chciał mi dokładnie odpowiedzieć
na jakąś wątpliwość, co do której niepotrzebnie się mądrzyłem,
znalazł od ręki taki tekścik, który do dziś dnia sobie zapamięta-
łem i da1ej bardzo mi pomaga: „De omni re aliquid dicere et ni-
hil praetermittere, aliquando signum stultitae est” – O każdej rze-
czy się wypowiadać i nie stracić żadnej okazji do gadania, jest zna-
kiem czegoś tam… To był dopiero prawdziwy tomista, ten nasz
kochany Ojciec! Dogłębnie uczył człowieka.
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A Ojciec jako liturgista? – Właściwie odnowę liturgiczną
w Polsce zaczął nie Sobór Watykańsk1 II, ale ksiądz Władysław
Korniłowicz. Tak mi się zdaje i mogę to udowodnić.

Przypominam sobie Lwów, rok 1926. Jest tutaj towarzysz na-
szych wędrówek, w których o mało nóg nie pogubiliśmy, biega-
jąc z Ojcem od kościoła do kościoła i szukając księdza, który
chciałby się podjąć zorganizowania dla akademików Mszy recy-
towanych. – Prawda, profesorze Stefanie? – Ja już byłem skończo-
ny. Nasi koledzy z „Odrodzenia” też. Ale Ojciec powiedział: „Cze-
kajcie. Jest tu jeszcze jeden, może on się zgodzi.”. Wstąpiliśmy, zgo-
dził się. Wiadomo, o kogo idzie. – Było to w kościele
Dominikanów. I tak się wtedy zaczęło. A jak to było prowadzo-
ne, jakie dało wyniki, jak wprowadzało w życie liturgiczne! Uczy-
ło zarazem myśleć i modlić się teologicznie. Biorąc rzecz mery-
torycznie, niewiele odbiegło się w odnowionej liturgii od tych za-
łożeń, które Ojciec Korniłowicz już wtedy ustalał. Prosiliśmy Ojca,
aby na ten temat coś napisał, ale to było rzeczą bardzo trudną. Bo
Ojciec i mówił trudno, i pisał trudno. A tyle wiedział! Mam wra-
żenie, że Laski cały ładunek ascetyki teologicznej i modlitwy li-
turgicznej zawdzięczają Ojcu Korniłowiczowi. Ojciec okazał się
i wybitnym tomistą, i wspaniałym liturgistą.

Matka Czacka – wzorem mężnej służby 1udziom
Można by snuć te myśli bez końca... Były tu wspomnienia

z okresu powstańczego. Laski w czasie Powstania. Był to moment,
który odsłonił nam nowe ob1icze Matki Róży Czackiej. Pamię-
tam wieczór, gdy jako kapelan rejonowy AK, poświęcałem tutaj
szpitalik powstańczy. Była godzina jedenasta wieczorem. Jeszcze
nie bardzo wiedzieliśmy, kiedy Powstanie wybuchnie. Lecz na kil-
ka dni przedtem szpitalik był gotowy i przeze mnie poświęcony.

Patrzyłem wtedy na Matkę i myślałem sobie: skąd w tej kobie-
cie, zajętej przecież swoim Dziełem, taka odwaga, aby wystawić
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Dzieło na wszelkie niebezpieczeństwa, związane z czynnym zaan-
gażowaniem się w Powstanie? Nie był to bowiem ty1ko szpital.
Ksiądz Jan Zieja, który tu siedzi, wie, że był tutaj i ośrodek apro-
wizacyjny, i łączniczki, i szpital cywilny i wiele innych rzeczy. Uwa-
żałem, że trzeba w końcu zdecydować się na jedno: niech aprowi-
zacja i intendentura powstańcza wyniesie się stąd w głąb Kampi-
nosu, a nam niech pozostawią chorych i rannych, których ogromną
ilość od pierwszych dni przytransportowano nocną porą do Za-
kładu. Potem nic już się nie kryło, nie było żadnej różnicy między
nocą a dniem, wszystko było jawne. Matka była jednak zdecydo-
wana. Uważała, że trzeba okazać postawę mężną, bo tego wyma-
ga w tej chwili cały świat. Taką mi dala odpowiedź, gdy projekto-
wałem, abyśmy zajęli się tylko rannymi z frontu. Odsłonił mi się
wtedy zupełnie nowy obraz człowieka, który dotychczas oddany
był tylko modlitwie i służbie ociemniałym. I taką postać, taką oso-
bowość widzę do tej pory. Było w niej coś z Traugutta.

Wybaczcie, Drodzy moi, że snuję bezładnie myśli, ale ja je tyl-
ko zaczynam, aby pokazać, że tu nic się nie kończy, wszystko jest
pootwierane i ma iść dalej. A jaką drogą? Myślę, że najbardziej
trzeba się lękać schematów, w które wchodzi się, jak w żelazne try-
by. Schematyzm w życiu społecznym i organizacyjnym, w służ-
bie ludziom, prowadzi do biurokracji.

Matka bardzo bała się biurokracji i wszelkich ustabilizowanych
form działania. Każda sytuacja jest inna, nowa, każdy człowiek jest
inny i zależnie od warunków zmieniają się jego potrzeby. Nale-
ży zrozumieć sytuację, aby zrozumieć człowieka. Trzeba zrozu-
mieć człowieka, aby mu skutecznie pomóc. To wymaga wewnętrz-
nej swobody i przede wszystkim miłości. Były to bodaj jedne
z ostatnich słów Matki, gdy Powstanie już dogasało, a i Warsza-
wa płonęła.

Byliśmy tu nieustannie zagrożeni. Niemal wszystkich ociem-
niałych, którzy nie mogli się swobodnie poruszać, zdołaliśmy wy-
prawić z Lasek. Wielu ludzi musiało zniknąć. Została w kaplicy
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Matka z gromadką sióstr. W szpitalu powstańczym leżało dużo
chorych. Zbliżał się front. Wtedy rozgorzała w kaplicy modlitwa.
Rzecz znamienna, że chociaż artyleria grała niemal całe noce, gdy
wieczorem odmawialiśmy różaniec, nic nam nie przeszkadzało.
Ani jedno nabożeństwo nie zostało odłożone ze względu na nie-
bezpieczeństwo obstrzału. Wszystkie nabożeństwa odbywały się
normalnie. A Matka dla nas wszystkich była źródłem spokoju,
równowagi i gotowości służenia. Zawsze gotowa, zawsze czujna.

Taką gotowość miał też i Ojciec. To byli ludzie, którzy najwię-
cej nauczyli w Laskach – i Siostry, i Towarzystwo, i dzieci, i mło-
dzież, którą tutaj przyjmowano i przygotowywano do życia. Moż-
na by na tym zakończyć.

W operacji chirurgicznej, gdy utną nogę, zawiązują wszystkie
przecięte żyły, aby powstrzymać upływ krwi. Tu nie można tego
zrobić. Muszą one pozostać otwarte, aby serdeczna krew, którą ży-
wi się ludzi – krew czynu i modlitwy, krew miłości, służby i po-
święcenia – nieustannie płynęła. Takiej ofiary potrzeba dzisiaj
wszystkim dzieciom Bożym w Polsce: tym, którzy szukają Boga,
tym, którzy Go kochają i tym, którym się wydaje, że Go nie ko-
chają. Laski były zawsze „egzotyką Bożą” i życzę, aby takie nadal
pozostały.

Laski, 6 grudnia 1973
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Józef Placha (oprac.)

U progu nowego stulecia
Sprawozdanie z działalności

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi za 2011 rok
(wersja rozszerzona)

Zanim przejdziemy do zaprezentowania merytorycznej części
sprawozdania za rok 2011, jedna uwaga, która jest odpowie-

dzią na zgłoszony podczas ostatniego zebrania ogólnego postu-
lat. Chodzi mianowicie o spełnienie oczekiwań dotyczących uru-
chomienia elektronicznej wersji czasopisma „Laski” oraz publi-
kowania w tej wersji również sprawozdań za bieżące lata naszej
działalności. Miło nam jest poinformować, że na oficjalnej stro-
nie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi od pewnego czasu
można w prosty sposób dotrzeć zarówno do egzemplarzy archi-
walnych, jak i bieżących numerów naszego czasopisma. Zdarza-
ją się jeszcze drobne techniczne potknięcia, które mamy nadzie-
ję całkowicie wyeliminować.

Rok 2011 w Laskach będziemy zawsze wspominać jako szcze-
gólnie ważny w stuletniej historii Dzieła Matki Czackiej. To rok
obfitujący w różnego rodzaju wydarzenia.

W roku sprawozdawczym uroczystym zainaugurowaniem wy-
darzeń związanych z naszym jubileuszem była Msza Święta od-
prawiona w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w dniu 16
stycznia 2011 r. Mszę św. celebrował ks. bp Bronisław Dembow-
ski, jako jeden z nielicznych kapłanów w Polsce, który znał zało-
życieli Dzieła: Matkę Elżbietę Czacką i księdza Władysława Kor-
niłowicza.

DOKUMeNtY



Ksiądz Biskup w kazaniu przedstawił krótko historię Dzieła
i jego głębokie wartości ideowe. Oprawę liturgiczną i muzyczną
przygotowali pracownicy i dzieci z naszego Ośrodka.

Pięknym wydarzeniem, wpisującym się w jubileusz stulecia,
było poświęcenie i oddanie do użytku domu Wczesnego Wspo-
magania Rozwoju Niewidomych Dzieci im. Ojca Pio w Sobiesze-
wie w dniu 30 stycznia 2011 r. Mszę św. celebrował abp Sławoj Le-
szek Głódź – Metropolita Gdański.

Dnia 20 marca w Sali Koncertowej Centrum Kultury w Iza-
belinie zorganizowano spotkanie poświęcone naszemu środowi-
sku. Głównym prelegentem był prof. Piotr Perzyna, który doku-
mentując swoje wystąpienie przeźroczami, przedstawił głównych
twórców Dzieła Lasek

Centralnym punktem obchodów Jubileuszu Stulecia Dzieła
Lasek była niewątpliwie konferencja naukowa na temat „Środo-
wisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli peda-
gogicznej”, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2011 r. na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencję poprzedzi-
ła Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks.
kardynała Kazimierza Nycza – Wielkiego Kanclerza UKSW. Kon-
ferencja odbyła się w auli Jana Pawła II i była całościowym spoj-
rzeniem na minione stulecie Dzieła Lasek, jego wpływu na spra-
wę niewidomych, myśl filozoficzno-chrześcijańską i pedagogicz-
ną w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni naukowcy
i działacze społeczni zarówno ze środowiska Lasek, jak i wyższych
uczelni w Polsce. Fotoreportaż oraz szczegółowy przebieg konfe-
rencji ukazały się w setnym numerze „Lasek”, a treść wygłoszo-
nych prelekcji, uzupełnionych także innymi materiałami, w pu-
blikacji książkowej wydanej w ubiegłym roku przez UKSW.

Przy okazji warto w tym miejscu zaznaczyć, że 10 paździer-
nika podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Au-
dytorium Maximum, w Auli im. Roberta Schumana, Matka An-
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na Maria Sikorska – Przełożona Generalna FSK – otrzymała zło-
ty medal UKSW, jako wyraz uznania dla całego środowiska Lasek.

Ostatnim wydarzeniem, zamykającym formalnie Rok Jubile-
uszowy, było wystawione w dniu 14 maja 2011 roku, a przygoto-
wane przez s. Albertę Chorążyczewską, widowisko pt. „Portret
w siedmiu odsłonach”, ukazujące Matkę Elżbietę w drodze do peł-
ni życia i świętości. W przedstawieniu wzięli udział pracownicy
Lasek, siostry zakonne, dzieci i znakomici artyści: Maja Komo-
rowska, Halina Winiarska i Tadeusz Chudecki. Gra wszystkich
uczestników przedstawienia była poruszająca. Halina Winiarska
nawet swój głos, jego brzmienie, dostosowała do głosu Matki, ja-
ki znamy z nagrania magnetofonowego.

W dniu 15 maja 2011r. byli wychowankowie odwiedzili cmen-
tarz, aby przy grobie Założycieli oddać hołd tym, którzy swoje ży-
cie oddali w służbie niewidomym. Było to zarówno zakończenie
Jubileuszu, jak i uczczenie pięćdziesiątej rocznicy śmierci Matki
Elżbiety.

Rok 2011 – a zwłaszcza jego kolejne miesiące już po oficjal-
nym zakończeniu świętowania – to również początek nowego stu-
lecia, w które wkroczyliśmy z ogromnym ładunkiem wiary i na-
dziei, że bogate doświadczenie wielu pokoleń „ludzi Lasek” bę-
dzie nam nadal towarzyszyć i inspirować do twórczych działań
otwartych na to, co nowe, ale również szanujących sprawdzoną
i jakże mądrą myśl naszych Założycieli.

Nawiązując jeszcze do jubileuszowej aury majowych wydarzeń
roku jubileuszowego, nie zapominajmy także o 30. rocznicy odej-
ścia do Domu Ojca Prymasa Tysiąclecia – księdza kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego.

Nade wszystko zaś poddajmy się blaskowi beatyfikacji Jana
Pawła II. W związku z tym 27 kwietnia z Lasek wyjechał autokar,
w którym znalazła się wspólnota reprezentująca Dzieło „Triuno”:
siostry z matką Anną Marią, pracownicy świeccy i niewidomi. Na-
stępnego dnia do Rzymu wyjechała również grupa naszej młodzie-
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ży w ramach pielgrzymki organizowanej przez Klub Inteligencji
Katolickiej. Przypomnijmy, że Jan Paweł II wielokrotnie przyjmo-
wał grupy naszej młodzieży z Lasek. Ojciec Święty przez wiele lat
uczył nas, jak należy w codzienności i zwyczajności odnajdować
sens życia Ewangelią.

Należy ufać, że i po beatyfikacji Jana Pawła II – może nawet
bardziej niż przedtem – w owej zwyczajności i codzienności od-
najdziemy także prawdziwy wizerunek Dzieła Lasek dzisiaj.

Z innych bieżących wydarzeń minionego roku to dwie trady-
cyjne już wizyty w Laskach Jego Eminencji ks. Kazimierza Kar-
dynała Nycza – Metropolity Warszawskiego: 22 kwietnia – w Wiel-
ki Piątek oraz 19 grudnia – z okazji zbliżającego się Bożego Na-
rodzenia. W swoim przemówieniu do wspólnoty Laskowskiej, tuż
przed Świętami Wielkanocnymi, ks. Kardynał zwrócił uwagę na
rolę Lasek w kształtowaniu myśli chrześcijańskiej w Polsce, na ro-
lę Matki Czackiej oraz budowanie jedności. Polska jest rozdarta
i trzeba modlić się o jedność płynącą z nauki Kościoła. Jest to dla
nas ogromne zobowiązanie, dla każdego i każdej z nas – zarów-
no dla sióstr, pracowników świeckich, jak i niewidomych.

Dnia 22 czerwca, między Biblioteką i Domem Dziewcząt, za-
sadzono trzy dęby ufundowane przez lubelską kapitułę Dziedzic-
twa Narodowego. Pamiątkowe dęby, pobłogosławione przez pa-
pieża Benedykta XVI, noszą imiona Błogosławionego Jana Paw-
ła II, Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i Prymasa Józefa
Glempa. Inicjatywę posadzenia dębów podjął Marian Sadłos, pre-
zes Kapituły „Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa im. o. Augusty-
na Kordeckiego”. Na wizytówce Kapituły zamieszczono słowa: „Na
wieczną chwały pamiątkę sadzimy dęby pomniki wielkim, zasłu-
żonym i świętym Polakom”. Certyfikaty, podpisane przez Pryma-
sa Seniora, umieszczone w specjalnych tulejach, zostały zakopa-
ne przy korzeniach drzew.

Wymieńmy także niektóre inicjatywy wakacyjne, które są rów-
nie ważne jak intensywna praca w ciągu całego roku szkolnego.
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11.07–24.07. W Sobieszewie odbył się turnus rekreacyjno –
usprawniający dla dzieci i młodzieży z Ośrodka w Laskach.
Oprócz plażowania i wycieczek po Wyspie Sobieszewskiej mia-
ły miejsce: spływ kajakowy rzeką Słupią, wycieczka do Szymbar-
ku (nawiedzenie kościoła pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskie-
go), zwiedzanie Domu Sybiraka, bunkra, gdzie usłyszeć można
specjalne efekty akustyczne, oglądanie osobliwości w postaci naj-
dłuższej deski i najdłuższego stołu oraz domu stojącego „do gó-
ry nogami” – alegorii współczesnego świata.

30.07. Z Lasek do Rzymu i Asyżu wyjechała grupa młodzie-
ży: wychowanków i absolwentów wraz z ks. Grzegorzem
Ostrowskim, kierownikami internatów: s. Irminą, p. Janem Skro-
bolem oraz wychowawcami.

Laski w czasie wakacji były również miejscem niemal „rodzin-
nego” wypoczynku dla grup naszych niewidomych absolwentów.

26.06. Rozpoczęły się letnie wczasy dla niewidomych pań, któ-
re prowadziły: s. Alberta (I tydzień) i s. Irmina (II tydzień). Uczest-
niczyły w nich 33 osoby i dwoje dzieci. Codziennie odbywały się
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; był basen, hipoterapia oraz spo-
tkania ze śpiewem i muzyką. Spotykano się z gośćmi specjalny-
mi: aktorem – Tadeuszem Chudeckim, który opowiadał o swo-
ich podróżach po świecie, a także podpisywał swoje ostatnio wy-
dane książki. Zrealizowano wycieczkę do Muzeum w Zuzeli,
miejsca urodzenia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Także odby-
ła się prezentacja książki Na papierze i w sercu, w której opubli-
kowane zostały listy Jana Pawła II do ks. Tadeusza Fedorowicza.
Dla uczestników turnusu zorganizowano również bal: „Walce
i walczyki” poprowadzony przez zawodowego wodzireja.

Dla niewidomych dorosłych 3.07–15.07 w Broku nad Bugiem
odbył się turnus wypoczynkowo-formacyjny zorganizowany przez
Duszpasterstwo Osób Niewidomych i Niedowidzących z Warsza-
wy. Oprócz wycieczek – do Treblinki i sanktuarium w Prostyni,
Zuzeli, Grabarki, Nowogrodu i Ciechanowca – czas wypełniony
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był spacerami po przepięknych lasach, wycieczkami rowerowy-
mi oraz spotkaniami przy ognisku lub na sali, gdzie wspólnie mu-
zykowano. Codziennie była możliwość uczestniczenia we Mszy
św., adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji, do której
wprowadzenie przygotowywał ks. Andrzej Gałka.

Znakiem dzisiejszych czasów jest nie tylko gonitwa za dobra-
mi materialnymi, ale także coraz intensywniej budząca się idea
i potrzeba bezinteresowności.

Przykładem działań inspirowanych tą ideą są postawy wielu
osób ideowo działających także w naszym środowisku. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wolontariat młodzieżowy „Zobaczyć Świat”,
który działa od kilku lat w Internacie dla Dzieci Niewidomych
w Rabce.

Wolontariat daje młodym ludziom możliwość zaspokajania
potrzeby pomagania innym, a także kształtuje obraz samego sie-
bie na różnych płaszczyznach. Na przełomie października i listo-
pada 2011 roku, przy udziale Miejskiego Ośrodka Kultury w Rab-
ce, rozpoczęły się przygotowania do obchodów Nowotarskiego
Dnia Wolontariusza, który obchodzono 5 grudnia. Wolontariat
„Zobaczyć Świat” również zadeklarował swój udział w tym wyda-
rzeniu, aby podsumować swoje dotychczasowe działania.

Z pewnością tę formę zaangażowania w naszą działalność sta-
tutową będziemy nadal rozwijać.

Z tematem tym wiąże się spotkanie z wolontariuszami z Bia-
łorusi (19.08). Do Lasek w ramach wspieranego przez m.st. War-
szawa i Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu POŁĄCZYŁ
NAS BUG przyjechała grupa, w skład której wchodziło: 24 Biało-
rusinów z Witebska – młodzież w wieku 15–22 lat oraz ok. 20 Po-
laków – wiek 15–22, wolontariusze Fundacji AVE, laureaci konkur-
su literackiego ks. Twardowskiego i przedstawiciele Młodzieżowej
Rady Warszawy oraz opiekunowie z Fundacji AVE. Podstawowy-
mi założeniami są: uczynienie z Bugu – rzeki, która dzieli, rzeką spo-
tkania, wspólnoty, budowania wzajemnych relacji i więzi.
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Nasi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali
udział w różnych konkursach, m.in. w konkursie zorganizowanym
przez PZN na recenzję wybranej książki; w konkursie na temat wa-
lorów wsi mazowieckiej, pracy na wsi; w konkursie zorganizowa-
nym przez Gminną Bibliotekę w Izabelinie na bożonarodzenio-
wą bombkę. Wielu naszych uczniów wzięło udział w interneto-
wym konkursie języka angielskiego. A przed nami szkolny
konkurs z mitologii greckiej oraz festiwal piosenki angielskiej
i wiele innych.

Osiągali również sukcesy w sporcie:
– 10 uczniów brało udział w Mistrzostwach Polski w Katowi-

cach w kategorii młodzików w goalball-a (3 drużyny zaję-
ły: 1, 3, 5 miejsce);

– Krystian Kisiel – członek kadry narodowej, reprezentant La-
sek na zawodach pływackich i w goalball-u.

Z innych osiągnięć warto w tym miejscu wymienić kilka, któ-
re są efektem zarówno pracy uczniów, jak i wysiłku pedagogicz-
nego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych:

Dwie uczennice: Aneta Wyrozębska (II T), Paulina Frączek (III
T) za bardzo dobre wyniki uzyskane z przedmiotów ścisłych w po-
przednim roku szkolnym, w ramach regionalnego programu sty-
pendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, otrzymały
stypendia przyznane przez Sejmik Województwa Mazowieckie-
go na rok szkolny 2011/12. Aneta Wyrozębska w ramach przyzna-
nego stypendium uczestniczy także w dodatkowych zajęciach z in-
formatyki i robotyki, a Paulina Frączek z matematyki, która za wy-
niki osiągnięte w poprzednim roku szkolnym otrzymała na
bieżący rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Z kolei wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Fun-
dację Kronenberga za gazetkę szkolną online Finanse bez tajem-
nic otrzymała grupa uczniów: Tomasz Dojka (III T), Aneta Oli-
zarowicz (III T), Filip Szamik(III T) i Mieczysław Bąk (I ZSZ).
W ramach prac konkursowych uczniowie opracowali gazetkę

SPRAWOZDANIE TONO ZA ROK 2011120



szkolną Sknerus (została ona umieszczona na stronie interneto-
wej szkoły). Za wykonaną pracę uczniowie otrzymali dyplom i na-
grody pieniężne. M. Bąk przygotował podcast (forma interneto-
wej publikacji dźwiękowej) do gazetki, który był niezbędnym jej
elementem, aby mogła zostać zgłoszona do konkursu.

Uczniowie tej placówki naszego Ośrodka wzięli również udział
w VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez
Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
przez SGH w Warszawie.

W tej części sprawozdania warto wymienić osiągnięcia naszej
Szkoły Muzycznej. W dniach 10-13 listopada – to wyjazd Chó-
ru Szkoły i Ogniska Muzycznego do Wilna, gdzie odbył się Mię-
dzynarodowy Festiwal Twórczości Niewidomych i Słabowidzą-
cych pod hasłem: „Skowronki 2011”.

Na przełomie grudnia i stycznia z udziałem naszej młodzie-
ży nagrano płytę z piosenkami Jerzego Wasowskiego.

W dniach 4-10 września 2011r na zaproszenie Ernst-Moritz-
-Arndt Gymnasium chór wyjechał do Herzbergu w Górach Ha-
rzu w Niemczech. Podczas charytatywnego koncertu na rzecz La-
sek odbyło się m.in. pierwsze wykonanie przez nasz zespół czte-
rogłosowego chóru z Kantaty Jana Sebastiana Bacha Jesu bleibet
meine Freude. Niezależnie od sukcesu artystycznego ważne było
nawiązanie kontaktów z uczniami tamtejszego gimnazjum i za-
powiedź regularnej wymiany laskowskiej młodzieży z niemiec-
kimi rówieśnikami.

Na zakończenie tej części sprawozdania warto również odno-
tować niecodzienny koncert wokalno-organowy, jaki odbył się
w naszej kaplicy pw. Matki Bożej Anielskiej. Znani artyści: prof.
Julian Gembalski i Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska dostarczyli na-
szej młodzieży i pracownikom Lasek wiele pięknych wzruszeń.
Dobrze byłoby, aby wykorzystując możliwości nowych organów
w kaplicy, w przyszłości kontynuować podobne muzyczne spo-
tkania.
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Zarząd
Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 21 spotkań. Na dzień

31 grudnia 2011 roku nasze Towarzystwo liczyło 1497 członków.
Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wybrany na

Zebraniu Ogólnym dn. 28.05.2011 r. ukonstytuował się następu-
jąco:
Prezes: Władysław Gołąb
I Zastępca Prezesa: Irena Teresa Sikorska
II Zastępca Prezesa: Piotr Grocholski
Sekretarz: Józef Placha
Zastępca Sekretarza: Lucyna Pilaszek
Skarbnik: Agnieszka Szlubowska
Zastępca Skarbnika: Barbara Teresa Wosiek
Członkowie: Teresa Dederko

Stanisław Badeński
Adam Kubicki

W ramach poszukiwania nowych rozwiązań, od lipca 2011 ro-
ku zatrudniono p. Szymona Sławińskiego, któremu zostało udzie-
lone pełnomocnictwo ds. Strategii i Rozwoju. Brał on również
udział w zebraniach Zarządu, aby na bieżąco koordynować i po-
dejmować zadania, zmierzające do usprawnienia organizacji
i funkcjonowania naszego Towarzystwa.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011
635 osób = 592 etaty (łącznie z pracownikami placówki w Żuło-
wie)
Wśród zatrudnionych pracowników było 54 osoby z niepełno-
sprawnością.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Na dzień 31 grudnia 2011 roku przebywało w Ośrodku 251
uczniów:
Przedszkole 17
Szkoła Podstawowa 61 (w tym 3 głuchoniewidomych)
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Szkoła Podstawowa Specjalna
(Rabka) 30
Gimnazjum 31 (w tym 1 głuchoniewidoma)
Gimnazjum Specjalne 22 (w tym 6 Rabka)
Liceum Ogólnokształcące 25
Technikum Masażu 9
Technikum 2
Szkoła Zawodowa 6
Szkoła Zawodowa Specjalna 40
Szkoła Policealna 10
Wczesne Wspomaganie
Rozwoju 188 (Sobieszewo 128; Laski 60)

Należy uwzględnić fakt, że dziesięcioro wychowanków prze-
bywa w Domu Dziecka na Saskiej Kępie w Warszawie. Z tej pla-
cówki pięć osób dojeżdżało do Ośrodka w Laskach. Ci uczniowie
zostali włączeni do zaprezentowanej powyżej statystyki.

We wszystkich wyżej wymienionych placówkach pionu
szkolnego wiele zajęć odbywa się na zasadzie cyklicznie realizo-
wanych programów zatwierdzanych przez Rady Pedagogiczne.
Podobnie jest w przypadku internatów, które przejmują opiekę
nad naszymi wychowankami po zajęciach szkolnych.

Spróbujmy spojrzeć na te obszary naszej działalności, które są
ważne o tyle, że wchodzą w zakres funkcjonowania niemal wszyst-
kich placówek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Wczesne wspomaganie rozwoju
W Laskach – w kompleksie budynków Przedszkola – odby-

wa się to najczęściej poprzez udział rodziców z małymi dziećmi
niewidomymi w tygodniowych turnusach, bądź jednodniowych
konsultacjach lub innych formach kontaktu. Zdarza się również,
że zespół terapeutów wyjeżdżał do miejsca zamieszkania dziec-
ka, gdzie prowadzono wstępne rozpoznanie jego sytuacji.
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Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Sobieszewie jest
naszą najmłodszą placówką i jednocześnie jedynym specjalistycz-
nym ośrodkiem dla dzieci niewidomych w całym województwie
pomorskim.

Z zajęć rehabilitacyjnych w Sobieszewie korzystały dzieci
w wieku od 2 miesięcy do 7 lat oraz starsze przyjeżdżające na kon-
sultacje i na Spotkania Integracyjne. W jednej i drugiej placów-
ce rodziny dzieci uczęszczających na zajęcia otrzymują wszech-
stronną pomoc w zakresie wiedzy, informacji i wsparcia w pro-
cesie rozwojowym swojego dziecka. Dotyczy to m.in.: wsparcia
w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka; nauki
budowania prawidłowej więzi emocjonalnej między rodzicami
a dzieckiem i zdrowym rodzeństwem; nauki rozpoznawania za-
chowań dziecka i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidło-
wej reakcji na nie; instruktażu i poradnictwa na temat stymula-
cji rozwoju dziecka, prawidłowej pielęgnacji i rozwiązywania pro-
blemów wychowawczych; informacji o potrzebie wyposażenia
dziecka w odpowiedni sprzęt, pomoce i inne przedmioty; pomo-
cy rodzicom w odpowiedniej organizacji środowiska domowego,
przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka niewidomego
i słabowidzącego z uwzględnieniem również potrzeb zdrowego
rodzeństwa; rozwijania poczucia przynależności do grupy rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych; pomoc we wzajemnym wspiera-
niu się rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Bardzo ważnym wydarzeniem w placówce sobieszewskiej by-
ło poświęcenie i oddanie do użytku Domu św. Ojca Pio. Uroczy-
stość odbyła się 30.01.2011 roku pod przewodnictwem księdza ar-
cybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Oddanie do użytku nowego
domu stworzyło nowe możliwości funkcjonowania i dalszego roz-
woju tej placówki.
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Orientacja przestrzenna
Zajęcia w tym zakresie realizowano we wszystkich placówkach

Ośrodka – zaczynając od wczesnej interwencji, na szkołach po-
nadgimnazjalnych kończąc. Charakter tych zajęć wymaga indy-
widualnych kontaktów, które obejmowały szeroki wachlarz
ćwiczeń w zakresie rozwijania pojęć przestrzennych, metod po-
szukiwania opuszczonych przedmiotów, nauki technik ochron-
nych, metod poznawania wnętrz budynków, prawidłowego po-
ruszania się z widzącym przewodnikiem i przy pomocy białej la-
ski, pokonywania różnego typu przejść dla pieszych, poruszania
się w różnego rodzaju punktach usługowo-handlowych oraz ko-
rzystania ze środków transportu. Zwracano również uwagę na za-
chowania społeczne, takie jak podstawowe zasady dobrego wy-
chowania i zachowania się w różnych miejscach użyteczności pu-
blicznej (kawiarnie, kina, teatry, urzędy itp.). Uczono korzystanie
z map i planów dla osób słabowidzących i osób niewidomych, ko-
rzystania z pomocy optycznych (osoby słabowidzące), wykorzy-
stywania istniejących możliwości wzrokowych (osoby słabowi-
dzące).

Rehabilitacja wzroku uczniów słabowidzących
Swoimi działaniami obejmujemy dzieci i młodzież niemal

z całej Polski, jako że nasi wychowankowie pochodzą z różnych
stron kraju. U siebie, w rodzinnej miejscowości, nigdy nie mie-
liby okazji skorzystać z tego typu usług. Dlatego też zdarza się, że
proszeni jesteśmy o pomoc dzieciom z uszkodzonym wzrokiem
i uczącym się w szkołach masowych.

Świadczenia rehabilitacyjne wzroku w naszym Ośrodku obej-
mują około 90 dzieci w wieku od 5 lat (przedszkole) do 22 (szko-
lenie zawodowe), które częściowo lub w znacznym stopniu, ale
niecałkowicie, utraciły wzrok. Działaniami naszymi w tym zakre-
sie objęte są osoby ze wszystkich placówek Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego.
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Zajęcia z reguły (zależy to od stanu wzroku uczniów) trwają
przez cały okres nauki ucznia w naszym Ośrodku.

Efekty działania zależą nie tylko od stopnia uszkodzenia wzro-
ku, ale także od wieku, w którym słabowidzący są poddawani od-
działywaniom rehabilitacji wzroku – czyli im wcześniej, tym lep-
sze są rezultaty. Postępy w posługiwaniu się resztkami wzroku
u słabowidzących zależą również od częstotliwości zajęć w ciągu
tygodnia; im częściej odbywają się ćwiczenia, tym wyniki naucza-
nia są lepsze.

Sport i rekreacja
Wielu naszych wychowanków potrzebuje zajęć z zakresu re-

habilitacji ruchowej i wszelkiego rodzaju korekcji postawy, któ-
re to działania są podejmowane na co dzień od samego począt-
ku pobytu wychowanków w naszym Ośrodku.

Pomimo rozlicznych zajęć popołudniowych staraliśmy się
również umożliwić wychowankom udział w różnych formach
sportu i rekreacji, co w znacznej mierze wspomaga sprawność fi-
zyczną, przyczynia się do kompensacji zmysłów, kształci słuch,
wyrabia lepszą orientację.

Nadal bardzo popularną była gra w golballa. Wychowanko-
wie nasi bardzo chętnie jeżdżą na rolkach, uczestniczą w licznie
organizowanych rajdach na tandemach po puszczy i okolicy.

Kontynuowaliśmy zajęcia na basenie. Do południa z pływal-
ni korzystało przedszkole i wczesna interwencja. Prowadzone są
także indywidualne zajęcia z rehabilitacji w wodzie.

Wszyscy wychowankowie Ośrodka przynajmniej raz w tygo-
dniu doskonalili swoje umiejętności w nauce pływania pod facho-
wym okiem trenerów w ramach zajęć grupowych.

Cieszy fakt zainteresowania naszych wychowanków sportem,
ponieważ już wielokrotnie stwierdzano, że ci, co uprawiają sport,
na ogół lepiej funkcjonują w grupie i społeczeństwie. Są bardziej
zorganizowani i lepiej się uczą, a tego przecież pragniemy dla
wszystkich naszych wychowanków.
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Hipoterapia
Uczestnicy zajęć terapeutycznych:
Wczesna interwencja – ok. 5 osób tygodniowo (zajęcia odbywa-
ją się 2x w tygodniu)
Przedszkole – 17 dzieci (3x w tygodniu)
Dział głuchoniewidomych – 4 dzieci tygodniowo (zajęcia 2x w ty-
godniu)
Dziewczęta – 26 osób tygodniowo
Chłopcy – 32 osoby tygodniowo
Kółko hipologiczne – 5–7 osób

Przez zajęcia hipoterapeutyczne pragniemy uzyskać następu-
jące efekty rewalidacyjne:
• kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy

podczas chodu;
• normalizacja napięcia mięśniowego;
• doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrze-

ni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
• stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
• zwiększenie poczucia własnej wartości;
• zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
• rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych;

Różnorodność zajęć rehabilitacyjnych sprawia, że przy mą-
drym koordynowaniu zajęć stwarzamy naszym wychowankom
warunki do optymalnego rozwoju, nawet jeżeli pozornie wyglą-
da to na przeciążenie. Oczywiście wciąż mamy to na uwadze,
i z chwilą zarejestrowania zjawiska przeciążenia, staramy się daw-
kować zajęcia na miarę realnych możliwości wychowanków.

W Przedszkolu łączy się elementy typowe dla tego okresu roz-
woju dziecka z elementami tzw. wczesnej interwencji, czyli jak naj-
wcześniejszego wspomagania zarówno rodziców jak i ich małe,
niewidome dzieci.
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Zebrania wychowawcze w tej placówce miały zwykle charak-
ter szkoleniowy, podczas których zajmowano się sprawami bie-
żącymi, kierunkami diagnozy i analizą postępów dzieci, adapta-
cją arkusza dojrzałości szkolnej pięciolatka i sześciolatka. Coty-
godniowe zebrania w Dziale Wczesnej Interwencji dotyczyły
najczęściej: organizacji pracy i analizy sytuacji dzieci przyjeżdża-
jących na poszczególne turnusy.

We wnioskach zwraca się uwagę na konieczność objęcia opie-
ką okulistyczną dzieci na samym początku przyjęcia do przedszko-
la i przeprowadzenia kontroli okulistycznych oraz wypełniania
kart rehabilitacyjnych wymaganych przy dokonywaniu wielospe-
cjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego oraz konsultacji i zaleceń lekarza
rehabilitanta dla dzieci z „Wczesnej Interwencji”.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla dzieci w normie inte-
lektualnej w nowych warunkach boryka się nadal ze zjawiskiem
wzrostu liczby dzieci z dodatkowymi obciążeniami. Dlatego wciąż
aktualna jest potrzeba indywidualnego nauczania w przypadkach
najtrudniejszych.

Dużym wyzwaniem dla nauczycieli była w tym roku szkol-
nym praca nad budową indywidualnych programów edukacyj-
no-terapeutycznych dla wszystkich uczniów. Odbyło się wiele
spotkań w zespołach pedagogiczno-psychologicznych (nauczy-
ciele, wychowawcy, psycholog). Prace nad IPET-ami konkretnych
uczniów trwają nadal. Analizujemy je, uzupełniamy, dokonuje-
my koniecznych poprawek. Wszystko to w rezultacie okazuje się
być bardzo cenne, ponieważ dzięki IPET-om mamy usystema-
tyzowaną wiedzę o możliwościach i ograniczeniach naszych wy-
chowanków, jak też o wszelkich działaniach, jakie podejmowa-
ne są, by rozwój ich był jak najpełniejszy. Obrazują również, jak
ważny jest dla nas każdy wychowanek, jak wielu ludzi jednocze-
śnie myśli o jego pełnym rozwoju. Wszystkie materiały składa-
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jące się na IPET są w wersji elektronicznej na jednym ze szkol-
nych biurowych komputerów.

Pierwsze miesiące naszej pracy to również działania podejmo-
wane w zespołach przedmiotowych w celu dokonania analizy wy-
ników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Opracowano
wnioski, które wdrażamy w codziennej pracy, by jak najlepiej przy-
gotować uczniów do czekających ich sprawdzianu i egzaminu.
Klasa IIIG dodatkowo objęta została godziną zajęć, na której do-
skonalą umiejętności i systematyzują wiedzę z zakresu matema-
tyki i fizyki. Odbył się próbny egzamin gimnazjalny, przygotowa-
ny przez CKE, a nad adaptacjami arkuszy pracowali nasi nauczy-
ciele. Nauczyciele naszej szkoły zostali również poproszeni przez
CKE o pomoc przy adaptacjach właściwych arkuszy egzamina-
cyjnych, oraz w pracach związanych z przygotowaniem sprawdzia-
nu z zakresu języka angielskiego (rok 2015).

Wyniki próbnego egzaminu nie są w wielu przypadkach sa-
tysfakcjonujące, podobnie jak w latach ubiegłych widoczny jest
brak pracy własnej, brak umiejętności rachunkowych, łączenia
wiedzy z praktyką. Wielu uczniów czyta słabo, przy pisaniu po-
pełniają błędy ortograficzne.

Widzimy również przeciążenie naszych uczniów zajęciami po-
południowymi, co powoduje, że brakuje im czasu nie tylko na sys-
tematyczną pracę, doskonalenie technik brajlowskich, ale również
na ruch, zabawę i zwykły odpoczynek.

Po Gimnazjum Laski opuściła 1 osoba – uczennica rozpoczę-
ła naukę w Liceum w Żyrardowie – profil językowy.

Zarówno Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa Specjalna w Laskach, jak i Szkoła Specjalna w Rabce wraz
z internatem – z uwagi na dodatkowe niepełnosprawności – zmu-
szone są do stosowania maksymalnej indywidualizacji.
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Szkoła Podstawowa Specjalna w Rabce
Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w „zielonej szkole” zorga-

nizowanej w Górach Stołowych, zapoznając się z historią tego re-
gionu Polski oraz jego przyrodą i kulturą.

W maju niektórzy uczniowie brali udział w IX Spartakiadzie
Integracyjnej Dzieci i Młodzieży w Rabce –Zdroju. Uczestniczy-
li też w wycieczkach do Ogrodu doświadczeń w Krakowie oraz
wycieczkach przedmiotowych.

Podczas realizacji planu dydaktyczno-rewalidacyjnego szko-
ły duże znaczenie przywiązywano do organizowania imprez edu-
kacyjnych, wycieczek, przedstawień. W procesie nauczania i re-
walidacji osób niewidomych z niepełnosprawnością intelektual-
ną ten sposób pracy daje bardzo korzystne rezultaty.

Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Specjalna
w Laskach
Organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym

2010/2011 odbywała się podobnie jak w latach poprzednich we-
dług zatwierdzonego wcześniej na wrześniowej sesji rady peda-
gogicznej planu nadzoru pedagogicznego, w tym planu hospitacji.

Hospitacjami zostali objęci wszyscy nauczyciele, zarówno po-
siadający długoletni staż pracy, jak i nauczyciele z mniejszym do-
świadczeniem pedagogicznym. Na wrześniowej sesji rady peda-
gogicznej przypomniano nauczycielom podstawowe cele i zna-
czenie hospitacji.

W ramach planu hospitacji wszyscy nauczyciele zostali zobo-
wiązani do przeprowadzenia co najmniej dwóch hospitacji dia-
gnozujących w semestrze.

W Gimnazjum naukę we wrześniu podjęło 16 uczniów, na-
tomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej 40 uczniów.

Pierwszą „lekcją” w szkole była tradycyjnie Msza św. rozpo-
czynająca nowy rok szkolny. Podczas homilii ks. Rektor powie-
dział, że najważniejszym nauczycielem jest dla człowieka Pan Je-
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zus, który nas prowadzi po drogach, które nie zawsze są i będą zro-
zumiałe.

We wrześniu w Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy Tydzień
Wychowania. Hasłem przewodnim były słowa: „Wszyscy zacznij-
my wychowywać”. Włączyliśmy się w tę inicjatywę, rozmawiając
w gronie nauczycieli i wychowanków nad rolą wychowania w na-
szym życiu i odpowiedzialnością za drugiego człowieka.

21 września uczniowie z Gimnazjum wraz z nauczycielami od-
wiedzili Niepokalanów, aby na nowo oddać się pod opiekę Patro-
na Szkoły.

Chcemy, aby nasi uczniowie byli ekspertami w wiedzy o ży-
ciu św. Maksymiliana. W tym celu zorganizowaliśmy konkurs wie-
dzy o Patronie. Konkurs obejmował 100 pytań. Wiedza uczestni-
ków konkursu była imponująca.

W 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w ra-
mach lekcji historii pojechaliśmy do Warszawy na Plac Zamko-
wy. Uczniowie oglądali radiowozy milicyjne i uzbrojonych funk-
cjonariuszy ZOMO z grupy rekonstrukcyjnej. Zmotoryzowane
Odwody Milicji Obywatelskiej utworzone zostały przez władze ko-
munistyczne do walki z obywatelami, którzy wielokrotnie pod-
czas trwania PRL próbowali wyrażać swój sprzeciw wobec bez-
prawia i łamania podstawowych praw człowieka. Ta militarna or-
ganizacja znana była z wyjątkowej brutalności i bezwzględności.
Uczniowie bardzo żywo interesowali się historią tej formacji, za-
dając wiele pytań członkom grupy rekonstrukcyjnej, oglądając sa-
mochody i broń.

Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ukończyło ośmiu wy-
chowanków. Trzy osoby są uczestnikami WTZ; jedna osoba roz-
wija zainteresowania muzyczne w Stowarzyszeniu w Policach; jed-
na jeszcze przez rok pozostanie w Laskach w ognisku muzycznym,
jedna uczy się w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 62 przy ul.
Koźmińskiej w klasie o profilu Kucharz małej gastronomii, dwie
osoby pozostają na rencie socjalnej.
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Po Gimnazjum Specjalnym odeszło dwóch uczniów, którzy
pozostają na rencie socjalnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych: Technikum Masażu,
Technikum dla Niewidomych w zawodzie technik informatyk
oraz Liceum. Kontynuowano także kształcenie w ramach Szko-
ły Policealnej.

Tak jak i w latach poprzednich, uczniowie deklarujący przy-
stąpienie do egzaminów zewnętrznych mieli możliwość pisania
próbnych egzaminów. Egzaminy zostały przeprowadzone w opar-
ciu o zestawy zadań przygotowane przez nauczycieli odpowiada-
jące standardom egzaminów zewnętrznych. Prace uczniów zosta-
ły sprawdzone i omówione indywidualnie z uczniem ze zwróce-
niem uwagi na nieopanowane partie materiału i umiejętności.

Dziennik szkolny prowadzony jest w postaci elektronicznej.
Każdy nauczyciel ma dostęp przez Internet do zapisów tematów
lekcyjnych i ocen ze swojego przedmiotu. Dostęp do dziennika
– w części dotyczącej uzyskanych własnych ocen – otrzymali tak-
że uczniowie.

W ramach projektów i wyjazdów edukacyjnych 12–16 wrze-
śnia 2011r. gościliśmy grupę uczniów z polskiej szkoły średniej
z Wilna. Wspólnie z naszymi uczniami został zrealizowany pro-
jekt edukacyjny „Śladami Chopina”. Projekt był finansowany z pol-
sko-litewskiego funduszu wymiany młodzieży. W ramach projek-
tu uczniowie odwiedzili: Żelazową Wolę, Muzeum Folkloru
w Otrębusach, Muzeum Chopina i Centrum Nauki Kopernik.

19–23 września uczniowie klasy IV T uczestniczyli na Litwie
w projekcie edukacyjnym „Śladami Miłosza”.

Oba projekty edukacyjne miały charakter integracyjny.
Uczestniczyła w nich młodzież naszej szkoły i jej rówieśnicy z Wil-
na. Projekty przygotowywały uczniów nie tylko do jednego ze sta-
łych tematów zadań prezentacyjnych: związek życia artysty z je-
go twórczością, ale też uczyły pracy formą projektu i zrozumie-
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nia mechanizmów kultury. Młodzież miała możliwość poznania
sylwetki Fryderyka Chopina i miejsc z nim związanych oraz Cze-
sława Miłosza i zobaczenia Litwy – miejsca odgrywającego decy-
dującą rolę w ukształtowaniu osobowości i twórczości poety

9–13 października 2011 grupa młodzieży z międzynarodowej
szkoły RCN UWC w Norwegii razem z naszymi uczniami reali-
zowała projekt „Sztuka zaangażowana – socrealizm”. Uczniowie
odwiedzili Muzeum w Kozłówce i zwiedzili Warszawę powstałą
w latach 50-tych.

21–23 października, udział Anety Wyrozębskiej w olimpijskich
warsztatach informatycznych w XIV LO w Warszawie.

1 grudnia- udział ośmiu uczniów w IX Konferencji Reha for
Blind i wystawie specjalistycznego sprzętu dla osób z dysfunkcją
wzroku.

6 grudnia wizyta w XIV LO na pokazach robotyki „dzień ro-
bota”.

10 grudnia wizyta w XIV LO na pokazach „Fizyka wokół nas”.
(10 uczniów)

Oto jak przedstawia się lista absolwentów wspomnianych
szkół: Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych – 7
uczniów: 3 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach (Nie-
państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – Peda-
gogika; Uniwersytet Łódzki – Informatyka; Wyższa Szkoła Reha-
bilitacji – Fizjoterapia); 1 osoba podjęła staż rehabilitacyjny
(3 miesiące) i pracę w firmie Quality Cube na stanowisku telemar-
keter; 2 osoby uczą się w Szkole Policealnej w Laskach; 1 pozo-
staje na rencie socjalnej.

Liceum Ogólnokształcące – 2 uczniów: 2 osoby podjęły dal-
szą naukę na studiach (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego – Pedagogika; Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku –
Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką
Wczesnoszkolną);
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Szkołę Policealną ukończyło 6 uczniów: 2 podjęło pracę ja-
ko masażyści, 1 pracuje na stanowisku Contact Center, 1 osoba
pracuje w handlu, 2 pozostają na rencie socjalnej.

Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 2 uczniów: 1 roz-
począł naukę w liceum uzupełniającym w Centrum Kształcenia
Ustawicznego (zaocznie), 1 osoba została w Laskach (przygoto-
wanie do studium organistowskiego);

Dużo radości sprawia nam Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogni-
sko Muzyczne.

Do Szkoły Muzycznej uczęszczało w II semestrze ubiegłego ro-
ku 18 uczniów, natomiast w I semestrze bieżącego roku 17; kla-
sa fortepianu, klasa skrzypiec i altówki, klasa fletu, klasa gitary.

Do Ogniska Muzycznego uczęszczało 69 uczniów. Z działu
konsultacji korzystało 7 absolwentów Szkoły. Zajęcia w ognisku
obejmowały lekcje fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu, trąbki, per-
kusji, organów, chóru, emisji głosu, gitary basowej, a także mu-
zykoterapię.

Z niektórych wybranych wydarzeń wymienić trzeba:
– 1.06.2011 – Msza św. w intencji Siostry Blanki w 90. rocz-

nicę urodzin. W oprawie muzycznej uczestniczyły nauczy-
cielki Szkoły: Alicja Czołpińska i Magdalena Adamczyk oraz
Magdalena Pochopień z klasy fletu.

– 19.06.2011 – koncert charytatywny na rzecz Zuzi Faderew-
skiej w Centrum Kultury Izabelin zorganizowany z inicja-
tywy Beaty Dąbrowskiej przez nauczycieli Szkoły Muzycz-
nej. Udział wzięli uczniowie, nauczyciele i absolwenci Szko-
ły oraz zaproszeni goście. Koncert prowadziła aktorka
Magda Kumorek, a gościem specjalnym był Tomek Lipiń-
ski z zespołu Tilt. Oprawą wizualną zajmował się Marek
Zdanowski z firmy ProLight. Po koncercie odbyła się sprze-
daż pamiątek (m.in. ceramiki z Lasek) oraz aukcja obrazów.
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Biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju szkoły, a także zapo-
trzebowanie na profesjonalne kształcenie w zawodzie organisty
kościelnego, Szkoła nawiązała kontakt z Instytutem Kształcenia
Organistów. W planach mamy zamiar otworzyć Studium Muzy-
ki Kościelnej przy Papieskim Wydziale Teologicznym – Filię In-
stytutu Szkolenia Organistów w Laskach

Współpraca z innymi placówkami przebiega bardzo dobrze.
Szczególną pomoc i wsparcie Szkoła otrzymuje od siostry Irmi-
ny – kierowniczki Domu Dziewcząt oraz od p. Doroty Szczepkow-
skiej, kierowniczki Domu św. Maksymiliana.

Wiele wysiłku wkładano w rewalidację osób głuchoniewido-
mych. W Dziale Głuchoniewidomych uczy się obecnie pięciu
chłopców. Dwóch dojeżdża z Warszawy, trzech korzysta z nasze-
go internatu. Grupa ta dzieli się na dwa poziomy nauczania: pod-
stawowy i szkolny. Niższy poziom obejmuje naukę podstawowych
czynności samoobsługowych i kształtowanie form komunikacji
oraz zajęcia ogólnorozwojowe i rehabilitacyjne. Na poziomie
szkolnym realizowane są programy w oparciu o wytyczne MEN.
Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edu-
kacyjny, wychowawczy i rewalidacyjny. Poszczególne jego elemen-
ty ulegają zmianom w ciągu roku szkolnego, odpowiednio do tem-
pa rozwoju dzieci i ich zmieniających się potrzeb. Nasi nauczy-
ciele i wychowawcy prowadzą z dziećmi intensywne zajęcia
z rehabilitacji wzroku oraz pracują nad rozwojem ich słuchu i mo-
wy. Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych na terenie
Ośrodka. Są to: hipoterapia, rehabilitacja ruchowa i ceramika. Je-
den z chłopców wraz z uczniami z Domu Św. Maksymiliana jeź-
dzi na koncerty do Filharmonii. Oprócz pracy w systemie stacjo-
narnym umożliwiamy też konsultacje podczas tygodniowych tur-
nusów. Jest to forma przewidziana dla dzieci głuchoniewidomych
z Działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju lub trafiających bez-
pośrednio do nas.
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Dwoje dzieci głuchoniewidomych przyjechało do nas na kon-
sultacje; jedno z nich planujemy przyjąć na stałe (szkoła i inter-
nat) od września nowego roku szkolnego. Zgłosiło się też czwo-
ro kolejnych dzieci na konsultacje.

Szczególnie dużo trudu w zakresie opieki wychowawczej wy-
kazały wszystkie internaty naszego Ośrodka: Dom Dziewcząt,
Dom Chłopców i Dom św. Maksymiliana, przeznaczony dla wy-
chowanków Szkoły Specjalnej.

Dom Dziewcząt
Liczba dziewcząt w internacie w II semestrze roku szkolnego

2010/11: 83 (w tym 5 dojeżdżających). Dziewczęta przebywały w 8
grupach.

Ważnym zadaniem wychowawczym była troska o rozwój ży-
cia duchowego, której celem jest nawiązanie przez wychowanki
osobistej więzi z Bogiem i życie wiarą na co dzień. Dbano o kształ-
towanie świadomej postawy katolickiej poprzez uczestniczenie
i przygotowywanie oprawy liturgii Mszy Świętej (czytania, psalm,
śpiew w scholi) oraz uczestnictwo w nabożeństwach i modlitwie.

Najważniejszym wydarzeniem II semestru był udział grupy
z Lasek w uroczystości beatyfikacji Ojca świętego Jana Pawła II
w Rzymie, w dniu 1 maja 2011r. Wyjechały 24 osoby: młodzież
z Lasek – dziewczęta i chłopcy – oraz 10 wychowawców.

– 14 VI.2011 r. – udział delegacji dziewcząt z grup I, II, VII
i VIII z internatu w IX Festiwalu Misyjnym w Zielonce pod
hasłem: „Bóg mnie kocha” pod patronatem Komisji Episko-
patu Polski ds. Misji – spotkanie w ramach Misyjnego Apo-
stolstwa Niepełnosprawnych Dzieci: udział we Mszy Św.,
przygotowanie czytania i psalmu.

Pomagano w organizacji i planowaniu czasu odrabiania lek-
cji w grupach młodzieżowych oraz motywowano do systematycz-
ności w wywiązywaniu się z zadań szkolnych. W grupach dzieci
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młodszych pomagano w odrabianiu lekcji. Rozbudzano zamiło-
wanie do czytelnictwa, zachęcając do korzystania z bibliotek. Po-
magano w korzystaniu z komputera, Internetu – jako pomocy
w realizacji zadań szkolnych. Starano się rozwijać u wychowanek
inicjatywę, zmysł organizacji, samodzielności i samowystarczal-
ności na miarę indywidualnych możliwości. Doskonalono czyn-
ności życia codziennego w samoobsłudze, przygotowując dziew-
częta do przyszłego dorosłego życia (estetyka przygotowywania
i spożywania posiłków, troska o ubiór i higienę osobistą, nauka
sprzątania własnego miejsca nauki i pracy). Prowadzono zbiór-
ki wieczorne wychowawcze, a także o charakterze dydaktycznym.

W I semestrze roku szkolnego 2011/12 liczba dziewcząt zwięk-
szyła się do 87 osób.

W Internacie Dziewcząt, w myśl realizacji Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecz-
nie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
ośrodkach, w ramach paragrafu 5 dotyczącego przygotowania dla
każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeu-
tycznego, wychowawczynie i nauczyciele zajęć dodatkowych
opracowali poszczególne karty i programy Edukacyjno- Tera-
peutyczne, które przekazano do wszystkich szkół.
Karta Wychowanka
Karta Psychologiczna
Karta Zajęć Edukacyjno-Rewalidacyjnych
Karta Samoobsługi
Karta Orientacji Przestrzennej i Samodzielnego Poruszania się
Karta Funkcjonowania i Rehabilitacji Wzroku
Karta Rehabilitacji Ruchowej
Karta Zajęć Kulinarnych

W pierwszych dniach września od 12 do 18 Internat Dziew-
cząt włączył się w ideę obchodzonego w Polsce „Tygodnia Wy-
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chowania” pod hasłem: „Wszyscy zacznijmy wychowywać”.
Chętne dziewczęta i wychowawczynie z grup spotykały się w go-
dzinie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 w kaplicy domowej na
krótkiej modlitwie z myślą przewodnią Jana Pawła II.

Wspólne modlitewne przeżycie Tygodnia Wychowania było
przygotowaniem do liturgicznego święta św. Stanisława Kostki,
patrona dzieci i młodzieży w Polsce a także patrona naszego In-
ternatu Dziewcząt. święto Domu Dziewcząt rozpoczęto w sobo-
tę 17 września wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu na du-
żej sali, a następnie wspólną modlitwą uwielbienia „Tańcem chwal-
my Pana” prowadzoną przez animatora z Warszawy. Drugi dzień
świętowania rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 9.30 w Kaplicy
Matki Bożej Anielskiej. Po Eucharystii wszyscy goście zostali za-
proszeni na przedstawienie „Księżniczka na ziarnku grochu”
w wykonaniu dziewcząt z gr. II, a następnie na uroczysty obiad.

Ważnym wydarzeniem patriotycznym w Internacie Dziew-
cząt było świętowanie Dnia Niepodległości. W dniu
14.XI.2011 r. odbyła się patriotyczna wieczornica „Żeby Polska
była Polską”. W czasie wieczornicy zabrzmiały między innymi:
Pieśń Konfederatów Barskich, My Pierwsza Brygada, O mój roz-
marynie i Mury Jacka Kaczmarskiego. Na bis sala śpiewała utwór
Jana Pietrzaka Żeby Polska była Polską. Chór tworzyły dziewczę-
ta z grupy V i dwie wychowanki z gr. VI.

19.XI.2011 – Spektakl pt. „Ballada o królewnie, która chcia-
ła mieć wszystko” – przygotowany przez siostrę Albertę z udzia-
łem uczniów i nauczycieli oraz sióstr z naszego Ośrodka.

Dom Chłopców
1. Nowe projekty edukacyjne, rehabilitacyjne i wychowawcze

realizowane w Internacie Chłopców:
a) współpraca z Fundacją „Sinapsis” ( dla dzieci z autyzmem)

– cotygodniowe wyjazdy z wychowankami, rozmowy z te-
rapeutami, opracowanie planów pracy z chłopcami
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b)organizacja i koordynacja programu profilaktycznego dla
młodzieży „Archipelag Skarbów” przez psychologa inter-
natu pana Pawła Pawelczyka. Adaptacja scenariusza dla po-
trzeb niewidomych, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
pomoc w realizacji, opieka nad młodzieżą po przeprowa-
dzeniu programu w ramach wolontariatu. Efekty: zmniej-
szenie odsetka młodzieży podejmującej ryzykowne zacho-
wania seksualne, korzystającej z alkoholu, narkotyków.
Wzrost znaczenia autorytetu dorosłych, nauczycieli, wycho-
wawców – na podstawie badania, ewaluacji. Planowana jest
realizacja Archipelagu Skarbów w II semestrze roku szkol-
nego 2011/2012) został przeprowadzony w jednej z grup
Konkurs SAVOIR – VIVRE „Estetyczne spożywanie posił-
ku”, trwający jeden semestr i przeprowadzony w dwóch eta-
pach. Pierwszy zakończył się nagrodą – Rajdem rowerowym
zakończonym pizzą, a drugi etap – wyjazdem do Aquapar-
ku i na lody

c) przygotowanie z dziećmi i młodzieżą Misterium Bożona-
rodzeniowego

d)stała współpraca z nauczycielami ze szkół i innych zajęć po-
zalekcyjnych i psychologiem. Wspólne spotkania każdej gru-
py dotyczące sytuacji szkolnej i wychowawczej chłopców

Nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych
Przez cały rok chłopcy bardzo często wyjeżdżali na zawody

krajowe i zagraniczne: pływackie, lekkoatletyczne i goalballa,
z których przywozili wiele medali i pucharów.

– Międzynarodowe Mistrzostwa Danii w Pływaniu
– Światowe Igrzyska Niewidomych w Pływaniu w Turcji
– Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu w Kaliszu
– Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce w Kozie-

nicach
– Mityng lekkoatletyczny im. Kikolskiego –Białystok
– letnie Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Szczecinie
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– I Turniej MP w Goalball w Lublinie- II Turniej MP w go-
alball – Wrocław

– Letnie Mistrzostwa Polski w pływaniu – 12-13 czerwca –
Gorzów Wlkp.

– Światowe Igrzyska Młodzieży Niewidomej w Lekkiej Atle-
tyce w Brnie

– Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Bydgoszczy
– wakacyjny Obóz Sportowy w Łazach koło Koszalina
Nowe inicjatywy:
– opracowanie czterdziestodniowego programu mającego na

celu naukę tabliczki mnożenia i pomoc w pokonaniu trud-
ności w nauce,

– zorganizowanie semestralnego konkursu dotyczącego róż-
nych sfer i zachowań w codzienności,

– przeprowadzenie cyklu spotkań – edukacja właściwych za-
chowań w relacjach chłopak – dziewczyna,

– skonstruowanie gier: koszykówka ( sygnalizacja dźwięko-
wa), elektroniczny goalball, strzelnica elektroniczna,

– nowe doświadczenia fizyczne: (hodowla ogórka lub pomi-
dora na parapecie w doniczce, konstruowanie prądnicy, itp.

– przygotowanie Jasełek pt. „ Opowieść wigilijna”,
– poznawanie miejsc związanych z literaturą i historią

w pobliskich okolicach (Lipków, Zaborów, Babice),
– wyjścia do Kina, Teatru, Klubu Fit Misia,
– wyjazd rowerowy na festyn historyczno – militarny na Po-

lanę Jakubową w Izabelinie,
– wyjazd na X Dni Taboru Publicznego w Warszawie,
– wyjazd na spotkanie Młodych Ruchu Fokolari – temat:

„Szczęście, miłość, wolność”,
– zorganizowanie biwaku połączonego z rajdem rowerowym,
– zorganizowanie wyjazdu autokarowego „Śladami Św. Fau-

styny” – celem jest wychowanie do życia wiarą poprzez uka-
zanie życia i działalności świętej,
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– wyjazd rowerowy do Żelazowej Woli, Kampinosu i innych
miejsc,

– wyjazd do Centrum Kopernika,
– wycieczka do Serocka – zwiedzanie,
– wyjazd weekendowy do Czerska – zwiedzanie zamku, itp.,
– zajęcia kulinarne.

W tym roku szkolnym odbyły się:
– spotkanie połączone z jazdą motocyklami oraz samocho-

dem wyścigowym i terenowym
– przedstawienie„Purpurowy szlak” Zofii Kossak
– wyjazd do Zielonki i Warszawy na uroczystości narodowe

oraz na Palmiry i „Grobu Jerzyki”
– rajdy rowerowe i piesze w Puszczy Kampinoskiej
– Mistrzostwa Polski Juniorów w Goalball-u (piłka toczona)

w Katowicach
– zawody pływackie: w Warszawie „Muszelka” oraz „Wiśla-

ne Fale”

Dom św. Maksymiliana
Internat Szkoły Specjalnej w tym roku szkolnym liczy 30 wy-

chowanków (o 4 mniej w stosunku do ubiegłego roku). Chłopcy
podzieleni są na 4 grupy. Każdego roku wychowawcy ustalają plan
pracy dydaktyczno- wychowawczej, mając na celu rozwój wycho-
wanków we wszystkich sferach: psychicznej, emocjonalnej, fizycz-
nej i duchowej. Każdy wychowanek jest objęty zajęciami rewali-
dacyjnymi i rehabilitacyjnymi według potrzeb. Chłopcy mają więc
regularnie zajęcia z orientacji przestrzennej, rehabilitacji wzroku,
logopedii, uczęszczają na basen i hipoterapię. Od wiosny do je-
sieni chłopcy regularnie korzystają z tandemów i drezyn. W wol-
nych chwilach korzystają również z sali gimnastycznej oraz gra-
ją w ping- ponga dla niewidomych. Wychowankowie mają moż-
liwość rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Działa
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drużyna harcerska. Oprócz spotkań cotygodniowych chłopcy wy-
jeżdżają na biwaki i konkursy piosenki harcerskiej. Na terenie in-
ternatu działa również koło teatralne. Chłopcy przygotowują opra-
wę różnych uroczystości, koncertują. Wyjeżdżają na wycieczki
i spektakle teatralne. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z na-
uki tańca. W razie potrzeb odbywają się też zajęcia w kuchence
dydaktycznej. Chłopcy uczą się samodzielnie przygotowywać pro-
ste potrawy.

Internat Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce
Placówka ta tętni życiem, co znajduje swoje odzwierciedlenie

w licznych wydarzeniach odnotowanych w szczegółowych spra-
wozdaniach kierownika internatu.. Sprawozdanie to jest do wglą-
du w ogólnej dokumentacji zebrania ogólnego Towarzystwa.

Zgodnie z założeniami planu pracy wychowawcy realizowa-
li w swoich grupach program w zakresie usamodzielniania:

– młodsze dzieci uczyły się samodzielnego ubierania, my-
cia zębów, twarzy, rąk oraz prawidłowego spożywania po-
siłków

– starsze dzieci miały większy zakres czynności do opanowa-
nia: higiena całego ciała zapinanie guzików, zamków, wią-
zanie sznurowadeł, składanie piżamy, kapy, ścielenie tapcza-
ników oraz czynności porządkowe w grupie

Dzieci uczyły się posługiwać nożem i widelcem, smarować
chleb masłem i nalewać herbatę do kubeczków, miały też dyżu-
ry zmywania naczyń

Tych podstawowych czynności uczymy oczywiście także we
wszystkich internatach naszego Ośrodka.

Dział Lekarski
Celem i przedmiotem zaangażowania Działu była troska

o zdrowie i rehabilitację. W minionym roku pracowało również
wielu specjalistów wolontariuszy, którym należą się szczególne sło-
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wa podziękowania. Ponadto mieliśmy też duże oparcie w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia.

Działalność służby zdrowia od 12 lat jest refundowana umo-
wami z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawo-
wej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny), pielęgniarki środowisko-
wej w miejscu nauczania dzieci, opieki stomatologicznej zacho-
wawczej i protetyki oraz „programu rehabilitacji dzieci
niewidomych i niedowidzących”. W 2010 r. uzyskaliśmy dodat-
kowy kontrakt na rehabilitację wzroku. Program ten, kontynu-
owany od ośmiu lat oraz uaktualniany przez rehabilitantów, ty-
flopedagogów z naszego Zakładu był corocznie odnawiany i za-
twierdzany do realizacji przez NFZ.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2011 leka-
rze udzielili 5915 porad: dr A. Święcicki – 2117; dr D. Święcicka
– 736, dr A. Dziarska – siostra Ancilla – 2339. W ramach opieki
specjalistycznej okulistycznej pani dr Krystyna Pliszkiewicz udzie-
liła 700 porad, w tym 284 niewidomym dzieciom oraz 416 doro-
słym (siostry, pracownicy i ich rodziny). Ginekolodzy: pani dr Ma-
rzena Kurowska i dr Ewa Kuczapska udzieliły 216 porad siostrom,
pracownicom i wychowankom.

Pozostali specjaliści konsultanci: laryngolog, dermatolog, neu-
rolog, urolog i chirurg.

W zakresie opieki stomatologicznej przebadano 203 uczniów.
Wyleczono 51 uczniów na 85 wymagających leczenia. Lakierowa-
nie zębów przeprowadzono u 75 uczniów. Odmówiło leczenia 24
uczniów. Część z tych uczniów leczy zęby w miejscu zamieszka-
nia.

W Szpitaliku przebywało w okresie sprawozdawczym 156 cho-
rych, z tego:

– dzieci – 109
– przewlekle chorzy – 10
– siostry – 21
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Inwestycje
– wyremontowano i unowocześniono trzy łazienki i dwie izo-

latki w Szpitaliku,
– zakupiono nowoczesny aparat USG,
– przeprowadzono bieżące remonty pomieszczeń w Szpita-

liku,
– pożądana jest renowacja elewacji budynku i remont dachu.

W zakresie przygotowania zawodowego i ogólnej sprawności
manualnej wielką pomocą było Centrum Rehabilitacji Zawodo-
wej, z różnego rodzaju pracowniami, które wciąż doposażamy
i staramy się o ich maksymalne wykorzystanie. W ramach dopa-
sowania się do wymogów rynku pracy, zmuszeni byliśmy do zwe-
ryfikowania funkcjonalności niektórych pomieszczeń, włącznie
z ewentualnością wydzierżawienia ich innym użytkownikom. Pró-
by w tym kierunku niestety nie przyniosły spodziewanych efek-
tów.

Wiele czasu i wysiłku w okresie sprawozdawczym poświęci-
liśmy sprawie zdobywania środków finansowych na realizację ta-
kich zadań, jak: druk podręczników brajlowskich dla uczniów, na
dodatkowe zajęcia, uzupełniające wiedzę szkolną lub rozwijają-
ce umiejętności uczniów i wychowanków, podnoszenie kompe-
tencji nauczycielskich, czy na inwestycje szkolne. Częściowo uda-
ło się zaspokoić dotkliwy brak podręczników brajlowskich.

W wyniku wygranego przez nas przetargu na druk i oprawę
podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów nie-
widomych, ogłoszonego przez MEN pod koniec sierpnia 2011 r.
i po podpisanej 21 października tego roku umowy nr
MEN/2011/DZSE/1638, uczniowie nasi w ciągu kilku tygodni
otrzymali kolorowe i estetycznie oprawione 32 podręczniki- (ogó-
łem 334 egzemplarze – 3355 tomów) i 8 tytułów książek pomoc-
niczych (ogółem 80 egz. – 90 tomów).

SPRAWOZDANIE TONO ZA ROK 2011144



Z pomocą firm zewnętrznych, profesjonalnie zajmujących się
przygotowywaniem wniosków o środki finansowe, składaliśmy
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego.

Były one oceniane wysoko ( przykładowo jeden z nich na 52
wnioski nasz uzyskał 14 miejsce pod względem merytorycznym),
ale z braku środków dofinansowanie otrzymaliśmy tylko na pro-
gramy „Żyć z Pasją” i „Żyć lepiej”, z których jeden jest realizowa-
ny, a realizacja drugiego rozpocznie się w roku szkolnym
2012/2013.

Opóźnienie to zostało spowodowane dodatkowymi wymaga-
niami Urzędu, tj. podpisania umowy partnerskiej ze starostwem
Warszawskim Zachodnim.

Odbyło się kilka szkoleń dla kadry pedagogicznej naszego
Ośrodka. Jednym z nich była metoda RoboBraille, umożliwiają-
ca darmową konwersję danego pliku przesyłanego Internetem do
Centrum w Danii na dowolne formaty, takie jak: tekst brajlow-
ski, powiększony druk, czy audio, odsyłanych tą samą drogą do
użytkownika. Kadra kierownicza i informatycy w zakresie zasad
i sposobu korzystania z tej metody zostali przeszkoleni w trakcie
prowadzonych u nas zajęć przez Duńczyków, twórców tej metody.

Następnie informatycy wiedzę tę przekazali kilkudziesięciu pe-
dagogom z wszystkich placówek.

Nasi pracownicy wydrukowali i oprawili 880 egzemplarzy
brajlowskich i czarnodrukowych (ksero) „Atlasów Przyrody”, któ-
re pełnią funkcję przewodnika do tych atlasów.

Aktywnie włączyliśmy się w akcję wyborczą do Sejmu i Sena-
tu. W porozumieniu z sekretarzem gminy Izabelin umożliwiliśmy
naszym niewidomym wyborcom przetestowanie samodzielnego
oddawania głosu przy pomocy brajlowskiej nakładki tak dosto-
sowanej, aby dokładnie pokrywała się z listą nazwisk kandyda-
tów do parlamentu. Otrzymaliśmy też broszury brajlowskie z in-
formacjami o zasadach wyborczych.
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Dział do Spraw Absolwentów to jeden z bardzo prężnie dzia-
łających działów naszego Towarzystwa. Oprócz działań związa-
nych ze sprawami wychowanków, którzy w tym roku opuszcza-
ją Ośrodek, zajmowano się absolwentami z lat ubiegłych: poma-
gano w szukaniu pracy, interweniowano także w innych
sprawach, m. in. załatwianiu rent socjalnych, rent rodzinnych, za-
siłków pielęgnacyjnych, alimentów, itp. Wykorzystywano także
środki z Unii Europejskiej – w ramach programów inicjowanych
przez PFRON – oraz z innych źródeł.

W roku sprawozdawczym naukę w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach ukończyło 28 wy-
chowanków. (zobacz informacje na ten temat zawarte przy infor-
macjach dotyczących poszczególnych placówek). W grudniu
2011 r. zakończyliśmy realizowany wspólnie z Polskim Związkiem
Niewidomych projekt PFRON pn. WSPARCIE OSóB NIEWI-
DOMyCH NA RyNKU PRACy II, którego celem była aktywi-
zacja osób niewidomych i tym samym zwiększenie szans ludzi
z dysfunkcją wzroku na rynku pracy. Projekt realizowany był w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet
pierwszy, Zatrudnienie i integracja społeczna’ i współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Beneficjentami projektu po stronie Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi były osoby ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności z tytułu wzroku, które ukończyły 16 lat, były
uczniami lub ubiegłorocznymi absolwentami jednego z ośrodków
szkolno-wychowawczych dla młodzieży z wadami wzroku z te-
renu całego kraju albo dorosłymi absolwentami tych ośrodków.

Projekt przewidywał także działania skierowane do najbliższe-
go otoczenia beneficjenta.

Najważniejsze rezultaty projektu po stronie Towarzystwa:
wsparcie otrzymało 500 osób niewidomych ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Dla wszystkich został opracowany indywidu-
alny plan działania i udzielone indywidualne konsultacje lekarskie,
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psychologiczne, informatyczne, doradcy zawodowego, bezwzro-
kowych technik i metod pracy, orientacji przestrzennej, nowocze-
snych technologii informacyjnych, posługiwania się brajlem itp.
Ponadto w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej wzięło udział 225
osób, w Warsztatach Rehabilitacji Społecznej 62 osoby, dziesięcio-
miesięczny kurs języka angielskiego ukończyło 12 osób, dziesię-
ciomiesięczne eksperymentalne doskonalenie zawodowe niewido-
mych nauczycieli nauczania języka angielskiego metodą Callana
za pomocą Skype ukończyły 3 osoby, szkolenia zawodowe Con-
tact Center ukończyło 89 osób, staże odbyło 67 osób. Istotny, wy-
mierny efekt, to podjęcie pracy przez 80 beneficjentów projektu.

Wsparciem również zostało objętych 500 osób z rodzin oraz
z otoczenia osób niewidomych, które na spotkaniach warsztato-
wych i konsultacjach indywidualnych otrzymały pełną informa-
cję o sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych w Polsce, o moż-
liwościach ich dzieci i ich potrzebach itp. Z Funduszu Usamodziel-
niania Absolwentów im. Andrzeja Czartoryskiego przyznano
zapomogi dla 82 osób oraz udzielono pożyczek dwóm osobom.

Zorganizowano trzy Zjazdy Absolwentów: 29.04–1.05; 27–
29.05; 26–28.08; oraz tradycyjne doroczne spotkanie byłych wy-
chowanków w drugą niedzielę października z okazji Dnia Absol-
wenta Lasek.

W roku sprawozdawczym przyznano pomoc finansową dla
studiujących absolwentów: z Funduszu Wieczystego Millenium
im. płk. Bolesława Orlińskiego taką pomoc otrzymały 2 osoby,
z Funduszu Agnieszki Jakobsen – jedna osoba, z Funduszu Han-
ny i Zdzisława Broncel – 44 osoby. Łącznie 47 studentów.

Naszą troską są starania o fundusze na prowadzenie działal-
ności. Efektem ich jest wygrany konkurs na partnerski projekt
z funduszy europejskich Wsparcie osób niewidomych na rynku
pracy III oraz dotacja na projekt Technologiczne szczyty w zasię-
gu ręki z Fundacji Orange. Realizację tych projektów rozpocznie-
my w 2012 roku.
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Również Dział Darów wspierał naszą działalność szeroko za-
krojonymi akcjami zdobywania środków – zarówno pochodze-
nia krajowego, jak i zagranicznego.

Ogólnie w roku 2011 z kwesty uzyskano 9.749.058. W kwo-
cie tej

– akcja 1% przyniosła sumę 1.369.443. TOnO zajmuje miej-
sce 37. miejsce na ponad 6,5 tysiąca organizacji pożytku pu-
blicznego mających prawo do akcji 1%.
Według danych Ministerstwa Finansów liczba podatników
w skali ogólnopolskiej wzrosła o prawie 13%, (nadal tylko
38% uprawnionych do przekazania 1%); mimo tego wzro-
stu spadła łączna kwota przekazana na rzecz organizacji
pożytku publicznego; było to m. in. wynikiem obniżenia sta-
wek podatkowych (trzy progi 19%, 30% i 40% zastąpiono
dwoma niższymi – 18% i 32%);

– kwesta krajowa, z której uzyskaliśmy łączną sumę
5.276.353 (w tym spadki i zapisy stanowią 1.601.351, oraz
inne: fundusze celowe – 18, nawiązki sądowe, dary rzeczo-
we, honoraria autorskie);

– kwesta zagraniczna, która przyniosła 3.103.262 (w tym
spadki i zapisy stanowią 2.251.080);

Utrzymując tradycję niepozostawiania żadnego daru bez po-
dziękowania, dzielimy się z naszymi Ofiarodawcami radościami
i wyzwaniami, spotykając się z ich strony z żywym zainteresowa-
niem i wychodzeniem naprzeciw naszym rozmaitym potrzebom.

Popularyzacją wiedzy tyflologicznej oraz szkoleniem nasze-
go personelu pedagogicznego zajmował się Dział Tyflologiczny,
w ramach którego już siedemnasty rok wydawano czasopismo
„Laski”. Przez ostatnie dwa lata zbierał się Zespół Opracowujący
Atlas Przyrody dla Niewidomych i Słabowidzących. Zadanie to
zostało szczęśliwie sfinalizowane.
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Dział kontynuował wieloletnią działalność biblioteczną, gro-
madził prace dyplomowe związane z problematyką tyflologicz-
ną, materiały archiwalne oraz muzeum.

W porównaniu do poprzednich lat wyraźnie wzrosła liczba
konsultacji. Są one prowadzone z bardzo wieloma osobami pry-
watnymi np. magistrantami, jak i również z przedstawicielami róż-
nych instytucji chcących wyjść w różnoraki sposób naprzeciw nie-
widomym. Liczba czytelników, jak i wypożyczonych pozycji,
w porównaniu z latami ubiegłymi pozostała na zbliżonym pozio-
mie.

– zorganizowano całoroczne szkolenie dla nowoprzyjętych
pracowników Pedagogicznych (A. Gedyk i J. Placha),

– zorganizowano Sesję Sierpniową dla wszystkich pracowni-
ków pedagogicznych Ośrodka (J. Placha),

– przeprowadzono 64 konsultacje studentów, magistrantów,
pracowników i działaczy sprawy niewidomych, rodziców
dziecka niewidomego,

– z pomocy Działu skorzystało 22 magistrantów i 25 prakty-
kantów. Owocem współpracy z uczelniami jest 6 prac dy-
plomowych złożonych w Bibliotece,

– uczestniczono w zwoływanych przez MEN spotkaniach eks-
pertów ds. nowych rozwiązań prawnych, ujednolicenia no-
tacji brajlowskiej i zasad adaptacji podręczników dla
uczniów niewidomych i słabowidzących w ramach projek-
tu pn. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 2011-01-13 w ORE
i 2011-03-02 w PZN i w redagowaniu dokumentów normu-
jących i korespondencji. W ramach pracy w zespole eks-
perckim:

– uczestniczono w przygotowaniu dokumentu: Zasady ada-
ptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej
dla uczniów niewidomych, pod redakcją Pawła Wdówika,
Warszawa 2011;
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– przygotowano dokument: Instrukcja tworzenia i adapto-
wania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla
uczniów niewidomych, opracowana na zlecenie Departa-
mentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej przez zespół tyflopedagogów ze Spe-
cjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce
w składzie: Marek Jakubowski (Owińska), Krystyna Kau-
ba (Laski), Leszek Ogórek, Jolanta Ogórek (Kraków), Iwo-
na Pawłowska (Warszawa), Alina Talukder (Owińska),
s. Elżbieta Więckowska (Laski), redagowała: s. Elżbieta
Więckowska (Laski) 2011.

Dokumenty te znalazły się wśród pięciu rekomendowanych
przez Ministra Edukacji dokumentów normujących adaptację
podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących
umieszczonych na stronach internetowych:

– www.men.gov.pl (Kształcenie i kadra → Specjalne potrze-
by edukacyjne → Ujednolicone zasady adaptacji podręcz-
ników)

– www.ore.edu.pl (Wydziały ORE → Specjalnych Potrzeb Edu-
kacyjnych → Adaptacja podręczników)

prowadzono pracę nad antologią:
– Działalność Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

w świetle dokumentów. (B. Mikołowicz);
uczestniczono (s. Elżbieta) w dn. 25.05-27.05.2011w konferencji:

– XI Dyskursy Pedagogiki Specjalnej „Pedagogika specjalna
– aktualizacje” zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański
Zakład Pedagogiki Specjalnej IP WNS w SOPOT. Przygo-
towano 10 min. wystąpienie z prezentacją pt. Polska szko-
ła tyflografiki, oraz, pod tym samym tytułem, 18 str. tekst
do materiałów konferencji;

uczestniczono (s. Elżbieta) w dn. 25.11 w konferencji:
– „Świat w zasięgu ręki” podsumowującej projekt „Bliżej świa-

ta – od konkretu do abstrakcji” realizowanego przez SOSW
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nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego;

– przygotowano do materiałów konferencji tekst pt. ABC ty-
flopedgoga – nauczanie niewidomych dzieci rysunku;

– przygotowano wystąpienie z prezentacją pt. Rysunek jako
wprowadzenie niewidomego dziecka w przestrzeń otocze-
nia, w przestrzeń geograficzną i kosmiczną;

– przeprowadzono dla dwu grup uczestników warsztaty za za-
kresu nauki dotykowego czytania grafiki;

– w dniu 26.11 przeprowadzono 3 godz. szkolenie dla peda-
gogów OSW, którzy nie uczestniczyli w konferencji;

– zorganizowano (J. Placha) konferencję „środowisko Lasek
w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedago-
gicznej”. Konferencja odbyła się 6 kwietnia 2011 w gmachu
UKSW w Warszawie. W konferencji uczestniczył cały ze-
spół pracowników Działu. Rozszerzone materiały konferen-
cji wydano w wydawnictwie UKSW pt. „Środowisko La-
sek”, Warszawa 2011, red. Józef Placha.

– opublikowano książkę: Józef Placha,O lepszą jakość ucze-
nia się,Warszawa 2010, Wydawnictwo UKSW.

Skuteczna działalność Ośrodka nie byłaby możliwa bez wkła-
du pracy Działu Brajla i Biblioteki brajlowskiej, jak również Bi-
blioteki czarnodrukowej.

Dział Brajla
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano i przeprowadzo-

no korektę 156 tomów, 45 tytułów. Zmniejszona liczba wydanych
tytułów spowodowana jest okresowymi brakami personelu
i zmiana formatu książek na większy (zamiast 28 znaków w wier-
szu – 34).
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Od kilku lat już prawie nigdy nie przepisuje się książek przy
pomocy klawiatury. Przetwarzamy tekst zeskanowany albo – dzię-
ki uprzejmości wydawców – opracowujemy tekst przysłany nam
w wersji elektronicznej. Jest to ogromne ułatwienie, co nie zna-
czy, że nie wymaga pracy. Część początkową tej pracy, wymaga-
jącą wzroku i znajomości komputera, z wielką cierpliwością wy-
konują pracownicy widzący.

Jeżeli wydawca nie ma praw majątkowych autora, nie może
wydać wersji elektronicznej. Wielu jednak wydawców jest hojnych
i życzliwych do tego stopnia, że darowują jeszcze drukowany eg-
zemplarz, żeby był do korekty, bo oczywiście nim powstanie wer-
sja brajlowska, trzeba przetworzony tekst skorygować. I to najczę-
ściej dwukrotnie: raz w komputerze i raz po druku. Czasami zwra-
camy się też z prośbą o zezwolenie do autorów. Przeważnie
zastrzegają sobie – tak autorzy jak i wydawcy – jeden egzemplarz
i tylko dla Lasek. Zdarza się, że proszą o przekazanie im jedne-
go egzemplarza. Na ogół się bronimy przed takim warunkiem, bo
jest to najczęściej zmarnowany egzemplarz, stojący czy leżący
gdzieś w kącie.

Biblioteka brajlowska
Służy naszym uczniom Ośrodka. Najwięcej korzystali z niej

uczniowie Szkoły Podstawowej. Najmniej uczniowie Szkoły Za-
wodowej. Łącznie wypożyczono 877 tomów.

Biblioteka czarnodrukowa
W roku 2011 odwiedziło naszą bibliotekę 1811 czytelników,

którzy wypożyczyli 3055 woluminów. Wszystkie książki oraz czy-
telnicy są już w bazie komputerowej, co umożliwia wypożycza-
nie książek przy użyciu komputera. Pomimo bardzo cennego księ-
gozbioru i bogatej oferty czytelniczej, z przykrością należy stwier-
dzić bardzo wyraźny spadek czytelnictwa, szczególnie wśród
młodzieży.
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Osobną działalnością na rzecz Towarzystwa była służba ad-
ministracyjna, jak również dział remontowo-budowlany, zaopa-
trzenia i transportu, rolny i służby porządkowe. Wszyscy słu-
żyli, jak mogli, pomagając w realizacji zasadniczych zadań statu-
towych.
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DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU
ZAOPATRZENIE
W roku 2011, podobnie jak w latach ubiegłych, Dział Zaopatrze-
nia realizował swoje zadania, zaopatrując wszystkie działy
w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego funk-
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cjonowania Zakładu. Dzięki staraniom specjalisty do spraw spon-
soringu otrzymaliśmy nieodpłatnie bardzo dużo różnego rodza-
ju artykułów. Bezpłatnie otrzymywaliśmy m.in. środki czystości
od Inco Veritas oraz innych dostawców, co zabezpieczało nasze
potrzeby, a nawet mogliśmy dzielić się z naszymi placówkami
w terenie. Poza tym otrzymywaliśmy pasze dla trzody chlewnej
oraz witaminy i odżywki dla koni, sprzęt gospodarstwa domowe-
go – pralki, odkurzacze, sprzęt kuchenny, materiały biurowe, za-
bawki dla dzieci oraz materiały budowlane.
TRANSPORT
Zatrudnienie w Dziale Transportu w roku sprawozdawczym nie
uległo zmianie, obecnie zatrudnienie liczy 5 kierowców, w tym 1
w niepełnym wymiarze ¾ etatu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Dział służył głównie Ośrodko-
wi Szkolno-Wychowawczemu. Kontynuowane było dowożenie
dzieci z Warszawy do Szkół w Laskach. Realizowane były wyjaz-
dy do Ogniska Muzycznego, wyjazdy do szpitali, do różnego ro-
dzaju specjalistów, na kontrole i badania lekarskie. Autobusem ob-
sługiwaliśmy wycieczki dydaktyczno – krajoznawcze, „Zielone
Lekcje”, kolonie i obozy oraz wyjazdy zagraniczne.
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pojazdy przejechały podane poniżej ilości kilometrów:
lp. Samochód 2010 2011 różnica + –
1. Ford Transit mikrobus 18 036 16 257 –9,9%
2. Volkswagen (stary) 18 425 – –
3. Volkswagen (nowy) 4 935 26 883 +444,7%
4. Skoda – Oktavia 13 419 13 105 –2,3%
5. Seat Cordoba Vario 9 365 13 154 +40,5
6. Opel Astra 28 296 25 895 –8,5%
7. Mercedes 608D ciężarowy 8 031 13 782 +71,6%
8. Ford – ciężarowy 8 568 10 860 +21,1%
9. Mercedes 410D osobowy 7 598 8 310 +8,6%
10. Autobus Cobra – Mann 32 451 33 716 +3,8%
11. Renault Espace 1 366 – –
12. Daewoo Matiz – 2 065 –
13. Lublin – 3 904 –

Ogółem 150 490 167 931 +11,6%



Zmiany w taborze samochodowym:
W związku z likwidacją Warsztatów samochód Daewoo Matiz
i Lublin zostały przekazane do dyspozycji transportu i dz. remon-
towo-budowlanego.

ilości przejechanych kilometrów dla wybranych użytkowników:

Struktura kosztów transportu

PRALNIA
Pralnia Zakładowa świadczyła usługi dla wszystkich działów Za-
kładu oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkańców Zakła-
du. W roku 2011 wyprano łącznie 15 844 kg bielizny i odzieży, nie-
mal tyle samo, co w roku ubiegłym.

rodzaj kosztów 2010 r. 2011 r. Udział
w całości

Zmiana
+ –

Ogółem, w tym: 490 733,74 576 396,53 – +17,5 %

Koszty pracy 328 360,15 346 531,04 +60,1% +5,5 %

Paliwo 81 060,98 96 882,58 +16,8% +19,5 %

Naprawy, usługi, części
zamienne 31 883,47 51 178,78 +8,9% +60,5 %

Ubezpieczenia 22 295,03 34 470,90 +6,0% +54,6 %

2010 r. 2011 r. Udział
w całości

Zmiana
+ –

Ogółem 150 490 167 931 – +11,6 %

Ośr. Szkolno-Wychowawczy 92 711 98 580 58,70% +6,3%

Administracja i Zarząd 12 339 21 620 12,87% +75,2%

Dział Lekarski i Szpitalik 10 245 8 824 5,25% –13,9%

Zaopatrzenie 11 633 12 663 7,55% –8,9%

Zgromadzenie 9 260 5 579 3,32% –39,8%

Dział Darów 2 715 5 858 3,49% +115,8%

Inne 11 587 7 619 4,54% –65,8%

Różni – odpłatnie – 7 188 4,28% –
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DZIAŁ ROLNY I UTRZYMANIA TERENU W LASKACH
Działalność rolnicza w roku 2011 obejmowała uprawy (na

łącznym obszarze 19,37 ha) ziemniaków, pszenicy, pszenżyta oraz
warzyw. Zebrano ponad 40 t ziemniaków, 10,1 t zbóż i ponad 8 t
warzyw, nie licząc zieleniny oraz siana z własnych i dzierżawio-
nych łąk (ok. 17,4 t). W roku 2011 zebrano o ok. 800% więcej
ziemniaków niż w roku 2010, zbiory zbóż i warzyw były o ok. 14%
niższe niż w roku 2010.

Płody rolne były przekazywane do kuchni, a także służyły ja-
ko pasza dla zwierząt.

Szacunkowa wartość produkcji roślinnej (zbóż, okopowych,
warzyw, roślin ozdobnych) w roku 2011 wyniosła ok. 50.000 zł
(o 25% wyższa niż w roku 2010).

Dokonano uboju 34 sztuki trzody chlewnej w ubojni (łącz-
na waga żywca – 4195 kg, mięso w ilości 3340 kg przekazano na
potrzeby stołówek). Dla utrzymania zwierząt pasze i ściółka przy-
gotowywane są z własnej produkcji polowej (zboża, odpady ziem-
niaków i warzyw, siano i słoma).

Szacunkowa wartość produkcji zwierzęcej w 2011 wyniosła
ok. 26.000 zł (o 16% mniej niż w r. 2010).

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

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

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

Na bieżąco były prowadzone remonty maszyn i urządzeń rol-
niczych.
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Prace usługowe na rzecz dla całego Zakładu:
– prace transportowe i rozładunkowe,
– prace porządkowe,
– utrzymanie zieleni (nawożenie, koszenie, grabienie, strzy-

żenie żywopłotów, przygotowanie kompostu),
– zimowe utrzymanie dróg,
– usługi asenizacyjne (ok. 170 beczkowozów),
– utrzymanie psów.
Do zadań Działu należy również ochrona terenu Zakładu.

Inwestycje
Rok 2011 był okresem, w którym zainwestowane zostały bar-

dzo wysokie kwoty na cele inwestycyjne. Łącznie przeznaczyliśmy
na ten cel 7827,1 tys. zł.

W styczniu tego roku oddaliśmy do użytku nowy budynek od-
działu Wczesnej Interwencji w Gdańsku Sobieszewie. Koszty je-
go budowy zamknęły się kwotą 3100,26 tys. zł, zaś w samym
2011 r. wydatkowaliśmy na dokończenie budowy 1190,03 tys. zł.

Po oddaniu budynku przystąpiliśmy do realizacji projektu za-
gospodarowania terenu wokół inwestycji: parkingi, plac zabaw,
oświetlenie, chodniki, drogi ppoż. Wydatkowana została na to
kwota 769,7 tys. zł, z czego 300 tys. zł pokryte zostało dotacją i po-
życzką umarzalną z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Największym projektem realizowanym w 2011 roku była ter-
momodernizacja oraz remont generalny wraz z przebudową po-
mieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce. Sa-
ma termomodernizacja dofinansowana była w 85% ze środków
unijnych, na kwotę 4084 tys. zł. Całość kosztów tej inwestycji w ro-
ku 2011 zamknęła się kwotą 6118,6 tys. zł, w tym środki Towa-
rzystwa stanowiły 2033,9 tys. zł.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w roku sprawozdawczym
była modernizacja ciągów pieszo-jezdnych na terenie Lasek, po-
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legająca na zamianie nawierzchni z asfaltowej na wykonaną z kost-
ki betonowej. Najdłuższym modernizowanym odcinkiem była po-
pularna „Lipówka”. Koszty modernizacji to 333 tys. zł, w całości
pokryte ze środków Towarzystwa.

W roku 2011 kończyliśmy także budowę Archiwum Towarzy-
stwa i Zgromadzenia FSK – finansowane po połowie przez oba
podmioty. Nakłady w tym roku wyniosły 96,1 tys. zł.

Z mniejszych projektów zrealizowanych w roku 2011 wymie-
nić należy remont hali Warsztatów, wykonanie wiat rowerowych,
rozpoczęcie budowy wiaty gospodarczej w podwórzu oraz roz-
poczęcie prac przygotowawczych do adaptacji Domu Dolańskich
na cele Działu Głuchoniewidomych.

To ostatnie zadanie zostanie zrealizowane w całości w roku
2012.

Dział BHP
W roku sprawozdawczym wystąpiły 3 wypadki przy pracy

oraz 2 wypadki w drodze do pracy, które spowodowały okreso-
wą niezdolność do pracy.

Przez cały 2011 rok trwały prace mające na celu coraz lepsze
dostosowanie Zakładu do wymagań stawianych przez przepisy
prawa w zakresie BHP. W miarę możliwości realizowano zapisy
zarządzenia w sprawie odzieży roboczej i ochronnej (wydawanie
odzieży lub wypłata ekwiwalentu). Kontynuowano uzupełnianie
dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym. Kontynuowa-
no opracowywanie instrukcji stanowiskowych. Prowadzono prze-
gląd dokumentacji urządzeń w zakresie minimalnych wymagań
bhp.

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

Lekarz medycyny pracy przebadał ok. 100 osób.
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Na bieżąco są utrzymywane kontakty z Powiatową Stacją Sa-
nitarno-Epidemiologiczną oraz z Wydziałem Ochrony Środowi-
ska Urzędu Wojewódzkiego.

Wyposażono niektóre działy w nowe apteczki pierwszej po-
mocy, istniejące apteczki uzupełniono.

Przeprowadzono kontrolę oraz szkolenie, wstępne i okreso-
we, dla pracowników Ośrodka w Sobieszowie i w Rabce.

Na terenie Warszawy, ale w ścisłej współpracy z naszym To-
warzystwem, funkcjonował Dział Niewidomych Dorosłych. Ra-
zem z Krajowym Duszpasterstwem Niewidomych inicjował sze-
reg akcji wspierających tych niewidomych, którzy takiej pomo-
cy potrzebowali.

Do struktury naszego Towarzystwa zalicza się również
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie, któ-
ry się wciąż rozbudowuje i wymaga nieustającego wsparcia,
zwłaszcza w perspektywie zintensyfikowania działalności na rzecz
Działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidome-
go – szczególnie dla rodzin z terenu Pomorza.

W sierpniu 2011 r. dokonana została zmiana kapelana Ośrod-
ka. Ojciec Eugeniusz Pokrywka przejął obowiązki po księdzu Ja-
rosławie Dittmerze.

Ośrodek jest przystosowany do funkcjonowania przez cały
rok. W minionym roku dysponował 85 miejscami noclegowymi.
W roku 2011 przyjmowano zorganizowane grupy i gości indywi-
dualnych. Grupy niewidomych z całej Polski przyjeżdżały
w weekendy oraz na dwutygodniowe turnusy szkoleniowe w ra-
mach programu PFRON „Naprawdę można”. Odbyło się 6 turnu-
sów z udziałem 65 uczestników z pierwszą grupą niepełnospraw-
ności z tytułu dysfunkcji wzroku wraz z opiekunami. W okresie
letnim z turnusów rehabilitacyjnych korzystały dzieci i młodzież
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z Ośrodka w Laskach. Kilkanaście osób skorzystało z indywidu-
alnych turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych przez
PCPR. Dział Absolwentów kilkakrotnie organizował szkolenia dla
osób z dysfunkcją wzroku.

Tradycyjnie, co roku wiosną, odbywa się dwutygodniowy tur-
nus Warsztatów Terapii Zajęciowej Spółdzielni „Nowa Praca Nie-
widomych” z Warszawy.

Odbyło się 37 turnusów dla grup terapeutycznych. Korzysta-
ły również z wypoczynku nad morzem Siostry Franciszkanki z na-
szego Zgromadzenia. Gościliśmy także księży z grupami młodzie-
żowymi, kilka grup rekolekcyjnych oraz kleryków z różnych se-
minariów.

W roku 2011 z pobytu w Ośrodku skorzystało w sumie 2302
osoby.

Niewidomi Mężczyźni mogli liczyć na Dom Pomocy Społecz-
nej w Niepołomicach, gdzie przy poparciu władz lokalnych pla-
cówka ta wciąż się rozwija.

Pięknie też rozwijał swoją działalność Zakład Opiekuńczo-
-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie. Umowa
zawarta pomiędzy Powiatem Krasnostawskim a Towarzystwem
Opieki nad Ociemniałymi, na okres od stycznia 2009 do 31 grud-
nia 2013 roku, dotycząca realizacji zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej, przyniosła spodziewane efekty w roku sprawozdawczym.

Dom w Żułowie funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej,
zapewnia mieszkankom całodobową opiekę i pomoc pielęgniar-
ską. Posiada 70 miejsc z przeznaczeniem dla osób niepełnospraw-
nych fizycznie – kobiet z dysfunkcją narządu wzroku.

Na koniec roku 2011 w placówce przebywało 69 kobiet.
W 2011 r. do Domu zostało przyjętych 8 nowych osób, a zmarły
2 mieszkanki. W roku sprawozdawczym Dom zatrudniał 41 pra-
cowników w ramach 38 etatów. Ponadto kilka osób pracowało ja-
ko wolontariusze.
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W roku 2011 w domu pomocy społecznej w Żułowie były pro-
wadzone następujące formy terapii, rehabilitacji i aktywizacji
mieszkanek:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej – 38 mieszkanek Domu i 21
osób niepełnosprawnych dowożonych z terenu Powiatu
uczestniczyło w terapii prowadzonej w WTZ. Zajęcia pro-
wadzone były w pięciu pracowniach: robótek ręcznych
i tkactwa, dziewiarstwa, plastyczna, gospodarstwa domo-
wego i rękodzieła.

2. Rehabilitacja ruchowa.
3. Terapia psychologiczna.
4. Uczestnictwo w zajęciach chóru.
5. Uczestnictwo w spotkaniach i próbach teatru amatorskiego.
6. Terapia przez pracę.
Ważniejsze wydarzenia 2011 r.:
21.01 chór mieszkanek „Słoneczny Krąg” wraz z przewodni-

kami uczestniczył w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym
im. Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Krasnymstawie,
w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nasz
chór wykonał krótki koncert kolęd, mogliśmy także zwiedzić pla-
cówkę i spotkać się z podopiecznymi.

27.06–1.07 grupa 26 mieszkanek uczestniczyła w Laskach
w zajęciach kulinarnych, informatycznych, hipoterapeutycznych
i na basenie, zorganizowanych w ramach projektu „Wsparcie Osób
Niewidomych na rynku pracy”, realizowanego przez Dział Absol-
wentów. Na podziękowanie, dla całej społeczności Lasek uczest-
niczki wystawiły spektakl pt. „Krzyż mój całodzienny”.

6-8.09 ponad 45-osobowa grupa mieszkanek wraz z opiekuna-
mi, uczestniczyła w pielgrzymce śladami bł. Jana Pawła II „Bądźcie
świadkami miłosierdzia!”, do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Łagiewnik. W programie było także zwiedzanie trasy wycieczko-
wej Kopalni Soli w Wieliczce oraz nawiedzenie Wawelu, a szczegól-
nie grobu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i małżonki Marii.
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16.10 grupa mieszkanek Domu i uczestników Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej uczestniczyła w Biszczy w V Przeglądzie Poezji
Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc
Twardowskiego”, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

W miesiącach wrzesień-grudzień grupa mieszkanek, w ra-
mach zajęć prowadzonych w WTZ, brała udział w projekcie so-
cjalnym, którego celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z Ze-
społu Szkół im Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 1 w Kraśniczynie
z życiem i funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych, szczegól-
nie osób z dysfunkcją narządu wzroku. Podczas realizacji projek-
tu mieszkanki DPS m.in. prowadziły w szkole zajęcia dla dzieci
z klas od IV do VI. Projekt socjalny cieszył się dużym zaintere-
sowaniem ze strony uczniów, jak i mieszkanek DPS. Mamy na-
dzieję, że pierwsza tego typu inicjatywa przyczyni się do większej
integracji mieszkanek naszego Domu ze środowiskiem lokalnym.

Zakończenie
W zaprezentowanym w wielkim skrócie sprawozdaniu z bie-

żącej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zwró-
ciliśmy uwagę na wybrane i fragmentaryczne obszary naszej ak-
tywności. Niektóre z nich mają charakter niewątpliwie spektaku-
larny i wyjątkowy. Tymczasem wydaje się, że odnośnie najgłębiej
rozumianego fenomenu Dzieła Lasek, należałoby podkreślać
przede wszystkim zwyczajność tego środowiska, a zwłaszcza zwy-
czajnych ludzi angażujących się w bieżącą działalność. Nieważ-
ne, jaką kto zajmuje pozycję i stanowisko. Najważniejsze, aby swo-
je zadania realizować możliwie najlepiej i na miarę swoich real-
nych sił. Była to już od stu lat, jest i będzie nadal, najbardziej
odpowiednia miara naszego optymalnego zaangażowania. Mak-
simum prostoty i zwyczajności w działaniu na różnych szczeblach
odpowiedzialności będą decydować o faktycznej przynależności
do „ludzi Lasek”. A także będzie to najlepsze świadectwo, że prze-
czytaliśmy testament Matki Czackiej do końca.
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s. Rut Wosiek FSK

śp. SIOSTRA IRENA

od Najświętszego Serca Pana Jezusa
Bronisława Wójcik

(8.03.1914–21.04.2012)
Przeżyła lat 98; powołania 66; profesji zakonnej 64.

Siostra Irena – Bronisława Wójcik urodziła się 8 marca 1914
roku w Leśnogórze, pow. Węgrów, woj. warszawskie (wówczas lu-
belskie). Sakramenty Chrztu św. i Bierzmowania przyjęła w ko-
ściele parafialnym w pobliskim Grębkowie, gdzie uczęszczała też
do szkoły powszechnej, w której w roku 1927 ukończyła pięć od-
działów.

Jej rodzice: Michał Wójcik i jego żona, Marianna z Boruców,
prowadzili tam dziesięciohektarowe gospodarstwo rolne. Broni-
sława była drugim z ich siedmiorga dzieci (miała dwie młodsze
siostry i trzech braci, jedna siostra zmarła jako niemowlę).

Siostra wspominała swoich rodziców, którzy byli ludźmi pro-
stymi, a tak rozumieli Prawo Boże. Nie pamiętam, żeby kiedyś
opuścili Mszę świętą w dzień świąteczny z takiego powodu, jak
zła pogoda albo zmęczenie. Do kościoła było 3 kilometry, moż-
na było pojechać furmanką, ale taki był zwyczaj we wsi, że pra-
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wie wszyscy chodzili na piechotę. Nie pamiętam też, żebym się
mogła zgorszyć od rodziców jakimś słowem nieodpowiednim.
Mama należała do III Zakonu św. Franciszka.

Po ukończeniu szkoły, w wieku 14 lat, pomagała rodzicom
w gospodarstwie i zaczęła myśleć o życiu zakonnym. W okolicy
nie było jednak wówczas żadnego zgromadzenia zakonnego, po-
za siostrami mariawitkami. Pisała więc podania z prośbą o przy-
jęcie do kilku zgromadzeń, których adresy udało jej się zdobyć,
ale z powodu zbyt małego wykształcenia i braku posagu dosta-
wała odpowiedzi odmowne. Wreszcie jesienią 1938 roku wyjecha-
ła do Warszawy, gdzie jej kuzynka pracowała jako służąca i zna-
lazła także dla niej podobną pracę na Targówku. Pracowała su-
miennie, co potwierdza zaświadczenie wystawione przez jej
pracodawczynię, ale nie ukrywała, że głównym jej celem jest zna-
lezienie swojego miejsca w życiu zakonnym.

W tych swoich poszukiwaniach w dalszym ciągu spotykała się
z odmową przyjęcia, aż dotarła do Sióstr Rodziny Maryi na Że-
lazną, tam wprawdzie siostry też jej nie przyjęły, ale poradziły, że-
by spróbowała spytać w sąsiadującym z nimi domu Sióstr Fran-
ciszkanek Służebnic Krzyża przy ulicy Wolność. Poszła tam, a ów-
czesna przełożona, s. Helena Jarnuszkiewicz, poleciła jej przysłać
dokumenty do Lasek i czekać na odpowiedź. Były to wakacje ro-
ku 1939. Bronisława pojechała do domu, zdobyła i wysłała po-
trzebne dokumenty, ale odpowiedzi już nie dostała. Natomiast
wkrótce znalazła się wraz z rodziną w ogniu wydarzeń wojennych,
które tak po latach opisuje:

11 września już z wioski naszej, która jest oddalona o półto-
ra kilometra od szosy, można było zobaczyć jak przez kilka go-
dzin szły ciężarówki niemieckie z wojskiem i amunicją w kierun-
kuWarszawy. Na noc Niemcy zatrzymali się niedaleko nas. Noc
była spokojna. 12 września nad ranem do naszej wsi przybyli na
koniach nasi wojacy. Ciężarówki z amunicją też się znalazły
w pobliżu wsi. Pożywili się żołnierze i rozkaz:Wszyscymieszkań-
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cy wsi – uciekać do pobliskiego lasu, bo zaraz zacznie się bój! Nie
zdążyliśmy dojść do lasu – już zaczęła się strzelanina.W lesie by-
ły doły, siedzieliśmy w tych dołach. Jak się chwilami uciszało,
mężczyźni wychodzili i wkrótce zobaczyli, że wieś już się pali. Nie
pamiętam dokładnie, ale coś około dwie godziny trwał ten bój.
Jak wróciliśmy dowsi, połowawsi już się dopalała, nie został ani
jeden budynek.Wojska już nie było, z mieszkańcówwsi nikt nie
zginął, znaleziono na łąkach zabitego polskiego żołnierza i jed-
nego rannego, pochodzenia żydowskiego, zWarszawy. Dowiezio-
ny do pobliskiego szpitala, zmarł wkrótce. Nasze budynki też się
spaliły. Przyjął nas do swego domu brat Ojca…

W roku 1946 miałam adres jakiegoś zgromadzenia, posta-
nowiłamnapisać w sprawie przyjęcia do zakonu, ale już niemia-
łam dużej nadziei, bo liczyłam trzydziesty trzeci rok życia. Nie
napisałam jeszcze i w tych dniach dostałam nieoczekiwanie list
z Lasek, że jak chcę, to mogę przyjechać do Lasek. To była wio-
sna 1946 rok. 27 maja znalazłam się w Laskach.

Na tym się kończą wspomnienia Siostry Ireny z Jej „drogi do
Lasek”, spisane z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia profesji, któ-
ry obchodziła w listopadzie 1998 roku.

Do aspiratu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża została przyjęta 27 maja 1946 r.; do postulatu – 7 lip-
ca 1946 r.; – do nowicjatu 14 sierpnia 1947 r. I Profesję złoży-
ła 15 sierpnia 1948 r.; Profesję wieczystą 15 sierpnia 1954 roku.

Większość tych 66 lat przeżytych w Zgromadzeniu spędziła
w Laskach i Warszawie:

Najdłuższy i najczęściej pamiętany przez żyjące jeszcze dziś
siostry był okres pracy Siostry w Klasztorze Matki Boskiej Pocie-
szenia w Warszawie, czyli lata 1978–2001, najpierw w kuchni
Klasztoru, a od 1990 roku – przy sprzątaniu, głównie „kamien-
nych schodów i zaplecza kuchennego oraz dyżurów przy wejściu
do kościoła św. Marcina.

Z powodu podupadającego z wiekiem zdrowia, także coraz
poważniejszych problemów z wzrokiem i słuchem – 7 maja 2001
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roku została przeniesiona do Domu św. Rafała w Laskach na Od-
dział chorych sióstr, gdzie mieszkała do końca życia. Pogorsze-
nia zdrowia, zasłabnięcia (także w kaplicy domowej) zdarzały się
w ciągu tych lat wielokrotnie i Siostra traktowała je ze spokojem,
za każdym razem przygotowując świadomie zarówno siebie, jak
otoczenie, że to JUŻ.

„Odwołania” tych alarmów przyjmowała również ze spokojem
i powracała do stanu oczekiwania, wstawała z łóżka, wychodziła
samodzielnie do kaplicy domowej i refektarza, gdzie trafiała już
jednak z coraz większą trudnością, była właściwie zupełnie niewi-
doma. Mimo postępującej też utraty słuchu, do końca zachowa-
ła świadomość i miała kontakt z otoczeniem. W ostatnich dniach,
słabła z godziny na godzinę, prawie już nie przyjmowała pokar-
mu i nie piła. Siostry czuwały na zmianę, wraz z posługującymi
w Domu św. Rafała pielęgniarkami. 20 kwietnia, w piątek, ks. rek-
tor – Grzegorz Ostrowski udzielił Siostrze Sakramentu Chorych,
w sobotę 21 kwietnia Siostra Irena przyjęła jeszcze podczas Mszy
świętej Komunię św., potem przez wiele godzin siostry czuwały
w nieustannej modlitwie wraz z Matką i s. Przełożoną, na chwile
modlitwy przychodziły także siostry z sąsiednich Wspólnot. Sio-
stra Irena odeszła do Pana w pokoju, prawie niepostrzeżenie, wśród
trwającej przy niej modlitwy, około godziny 15.30.

Pogrzeb odbył się w poniedziałek 23 kwietnia o godz.14.00.
Z racji przypadającej w tym dniu Uroczystości św. Wojciecha, nie
odmawiałyśmy w Liturgii Godzin modlitw za zmarłych, także
Msza św. była odprawiana w kolorze czerwonym. Pięcioosobo-
wej koncelebrze przewodniczył ks. Grzegorz Ostrowski, który pro-
wadził też kondukt i przewodniczył modlitwom na cmentarzu.
Homilię wygłosił ks. Kazimierz Olszewski, a w koncelebrze uczest-
niczyli wszyscy nasi pozostali księża: ks. Edward Engelbrecht, ks.
Norbert Kondej i ks. Marcin Kowalczyk. Dojechało kilkanaście
osób z rodziny Siostry, które spotkały się po pogrzebie na wspól-
nym posiłku w Domu św. Rafała.
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s. Rut Wosiek

śp. SIOSTRA GRZYMISŁAWA

od Krzyża Chrystusowego i Matki Bożej Niepokalanej.
Zofia Rak

(27.01.1924–17.03.2012)
Przeżyła lat 88; powołania 68; profesji zakonnej 66.

Siostra Grzymisława – Zofia Rak urodziła się dnia 27 stycz-
nia 1924 roku w folwarku Wojciechów koło Kraśniczyna Lubel-
skiego, który należał wówczas do dóbr hrabiów Poletyłów. Tam
pracowali i mieszkali jej rodzice: Jan i Teodora ze Stasiuków.
W dniu jej urodzin zarówno matka, jak i kilka osób z rodziny cho-
rowało ciężko na tyfus, zdecydowano więc zawieźć noworodka
od razu do kościoła i tam ochrzcić przed prawdopodobną śmier-
cią. Prawdopodobieństwo to zwiększyła jeszcze decyzja wyjazdu
do odległego o osiem kilometrów kościoła parafialnego w Surho-
wie furmanką przy prawie trzydziestostopniowym mrozie. Jej
chrzestna matka modliła się w drodze o przeżycie dziecka, a po
chrzcie zaniosła je przed ołtarz Matki Bożej i ofiarowała małą Zo-
się Maryi. Opowiedziała jej o tym dopiero wiele lat później, kie-
dy Zosia przyszła się pożegnać przed wyjazdem do Zgromadzenia.

Po dwóch latach urodził się jej jedyny młodszy brat Franci-
szek, a po kolejnych trzech latach cała rodzina przeniosła się do
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pobliskiego folwarku Poletyłów, zarządzanego wtedy przez wyko-
nawcę ich testamentu hr. Raczyńskiego. Tam, w sąsiednim osie-
dlu Kraśniczyn, dzieci poszły do szkoły.

Do I Komunii świętej przystąpiła w 1934 roku, w wieku dzie-
sięciu lat, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Łukasza
w Surhowie, gdzie również przyjęła Sakrament Bierzmowania 14
czerwca 1937 roku.

Siedmioklasową szkołę powszechną w Kraśniczynie ukończy-
ła w czerwcu 1939 r. W latach jej dzieciństwa stopniowo ustalo-
no też formalną przynależność, zapisanego przez Jadwigę Pole-
tyło na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, folwarku
Żułów. Po wybuchu wojny – już w pierwszych dniach września
1939 roku, Matka Elżbieta mogła tam wysłać trzy kolejne grupy
sióstr z niewidomymi ze zrujnowanych przez działania frontowe
Lasek. Wkrótce dołączył do nich także Ojciec Władysław Korni-
łowicz, potem ks. prof. Stefan Wyszyński oraz, na dłużej lub kró-
cej, także inni zaprzyjaźnieni księża.

Również w tych pierwszych dniach września 1939 roku wy-
buch wojny przeżywała bezpośrednio najbliższa rodzina Zosi. Jej
ojciec został zmobilizowany. Wspominała, jak poszła z sąsiadką
pieszo do koszar w Chełmie, gdzie przeżyły bombardowanie. Jej
ojciec znalazł się na froncie, w kilkudniowej bitwie pod Tomaszo-
wem Lubelskim. „Modliłam się gorąco – wspominała – o szczęśli-
wy powrót tatusia do domu, ale mówiłam Panu Jezusowi, że jak
tatuś szczęśliwie wróci do domu, to ja pójdę do zgromadzenia. Ta-
tuś wrócił z wojny. Powiedziałam rodzicom o swoim zamiarze. Oni,
po naradzie, zdecydowali, że muszę jeszcze czekać, kiedy mi nie bę-
dą bronić, ale pobłogosławią. Czekałam trzy lata z kawałkiem. By-
ły to moje najpiękniejsze chwile w wieku dziewczęcym, bliski kon-
takt z Ojcem Korniłowiczem. Korzystałam z posługi Ojca w kon-
fesjonale. Ojciec udzielał mi codziennie Komunii św. przed
wyjściem do pracy z innymi dziewczętami…Szło się w pole z mo-
tyką czy widłami.”
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Miała wtedy 15–16 lat. Dalszy ciąg wspomnień Siostry, spisa-
nych z okazji Jej Jubileuszu 50-lecia Profesji w listopadzie 1996 ro-
ku, to – przy okazji – jedno z ostatnich bezpośrednich świadectw
życia w Żułowie w pierwszych latach wojennych: Mszy świętych
odprawianych przez Ojca Korniłowicza, księdza Stefana Wyszyń-
skiego, który „zamieszkał w pałacu, pod schodami, w małym po-
koiku, gdzie siostry uprzednio trzymały w ukryciu przed bandami
z lasu dwumetrowego wieprzka”, czy księdza Jana Zieję, który
„przychodził do mojego domu, tak po przyjacielsku, rozmawiał z ro-
dzicami, zostawił nam w domu Nowy Testament…”

Romantyczna we wspomnieniach, ale bardzo trudna życiowo,
ze względu na skrajną ciasnotę mieszkaniową, sytuacja w Żuło-
wie, została rozładowana w lipcu 1940 roku, dzięki zaproszeniu
Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich do ich majątku w Kozłówce pod
Lubartowem, odległej około 70 km od Żułowa.

W Kozłówce, w ofiarowanej przez Gospodarzy oficynie pa-
łacowej, zamieszkały do sierpnia 1941 r. 24 siostry i postulantki
z Żułowa, 15 niewidomych dziewcząt, oraz ks. prof. Stefan Wy-
szyński, który wspólnie z s. Teresą Landy oraz dojeżdżającym
z Żułowa Ojcem Korniłowiczem – prowadził tam regularne stu-
dium filozofii i nauki społecznej Kościoła dla postulantek, młod-
szych sióstr, a także kilku mężczyzn przygotowujących się do ka-
płaństwa, znane z historii Lasek jako „Akademia Kozłowiecka”.
Po aresztowaniu właściciela i powrocie grupy żułowskiej, dom
w Żułowie organizowano na nowo, już w większym kontakcie
z Laskami. Przeniesiono tam postulat i część sióstr. Zosia Rak
w tym okresie miała już wiele kontaktów ze wspólnotą żułowską,
ukończyła 20 lat i zgłosiła się do Zgromadzenia.

Wspomina dalej: „Jak miałam już to, co trzeba, papiery, na 3
miesiące przed wyjazdem, powiedziałam rodzicom, że jestem przy-
jęta do Zgromadzenia. Niewiele co do spakowania i w niewielkiej
walizeczce cały posag, dostałam sto złotych w rękę – to wszystko.
Wspomnę jeszcze pożegnanie Ojca Korniłowicza: bardzo wcześnie,
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o godz. 4 rano, weszłam z s. Marią Janiną do pokoju Ojca – cze-
kał na nas, pobłogosławił na drogę i dal mi mały obrazek Niepo-
kalanego Serca Maryi. Z mamusią i bratem pożegnanie we łzach.
Do stacji w Krasnymstawie odwiózł nas tatuś bryczką, pożegnanie
też we łzach…”

Do aspiratu została przyjęta 24 stycznia 1944 roku – do po-
stulatu 11 lutego 1944 roku, do nowicjatu 15 lutego 1945 ro-
ku. Pierwszą Profesję złożyła 15 sierpnia 1946 r.; Profesję wie-
czystą – 15 sierpnia 1952 r.

Rekolekcje przed nowicjatem prowadził ks. prof. Stefan Wy-
szyński (już jako Kapelan w Laskach), habit otrzymała z jego rąk.
Wśród nowicjuszek była wtedy Irena Tyszkiewiczowa – s. Maria
Józef Franciszka. Rekolekcje przed ich pierwszymi ślubami pro-
wadził ks. Tadeusz Fedorowicz, śluby składały na ręce Matki Elż-
biety Czackiej, w Domu Rekolekcyjnym. Ojciec Korniłowicz, już
ciężko chory, łączył się z uroczystością, leżąc w swoim pokoju.

W październiku Siostra podjęła pracę w grupie małych dziew-
czynek – wspólnie z s. Seweryną. Do grupy należały między in-
nymi: Basia Prętka, która wkrótce zamieszkała na terenie Zakła-
du ze swoimi rodzicami, oraz Jadzia Broniec (obecna s. Hieroni-
ma). Ta pierwsza placówka rozpoczęła, trwającą prawie
nieprzerwanie przez 43 lata, pracę Siostry z niewidomymi dzieć-
mi w przedszkolu i internatach. Ponad rok, w latach 1951–1953,
była w Żułowie, gdzie posługiwała w kuchni i u dorosłych niewi-
domych.

Zawsze była bardzo osobiście zaangażowana w wychowanie
„swoich” dzieci, po prostu je kochała i one o tym wiedziały. Pięk-
nym świadectwem tej trwałej wieloletniej przyjaźni może być też
udział dawnych wychowanków w jej Jubileuszu zakonnym:

Kiedy zbliżał się obchód 50-lecia Profesji s. Grzymisławy, Jej
dawni wychowankowie podjęli decyzję zafundowania Jej z tej oka-
zji Pielgrzymki do ZIEMI ŚWIĘTEJ. Na liście osób, które włączy-
ły się finansowo w tę inicjatywę WDZIĘCZNOŚCI znalazły się
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73 imiona i nazwiska Jej „dzieci”. Wyjechała do Ziemi Świętej
w dniach 21–29 października 1996 roku w towarzystwie s. Judy-
ty, co dla obu sióstr było niezapomnianym przeżyciem.

Po kilku latach przeżyła jeszcze jedno świadectwo pamięci
i wdzięczności za jej oddanie służbie Niewidomym, kiedy z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Niewidomych, 13 października 2009
roku, została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Odznacze-
nie wręczała Małżonka Prezydenta p. Maria Kaczyńska podczas
uroczystości w Belwederze w dniu 15 października. Wtedy też zo-
stała odznaczona pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odro-
dzenia Polski Matka Elżbieta Czacka. Krzyże Oficerskie otrzyma-
ły trzy siostry: s. Blanka, s. Deodata i właśnie s. Grzymisława,
a Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Krajowy Duszpasterz Niewido-
mych ks. Andrzej Gałka.

Siostra Grzymisława prawie przez całe swoje życie zakonne na-
leżała do Domu św. Stanisława, późniejszego Domu Matki Bożej
Jasnogórskiej.

W sierpniu 2010 roku wykryto u s. Grzymisławy cukrzycę, co
w konsekwencji oznaczało codzienne zastrzyki insuliny i dietę.
W październiku 2010 roku przeszła operację nowotworową.
W marcu 2011 r. konieczna była ponowna operacja. Wkrótce po-
jawiły się przerzuty na płuca. W październiku 2011 roku siostra
przeszła zawał serca, który spowodował dłuższy pobyt w szpita-
liku. Powróciła do wspólnoty Domu MBJ tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia, 23 grudnia. Pod koniec stycznia 2012 roku mu-
siała poddać się kolejnej operacji, po której powróciła do szpita-
lika 26 stycznia, w przeddzień swoich 88 urodzin. Miała nadzieję
powrotu do ukochanej wspólnoty Domu MBJ, niestety siły sła-
bły.

W szpitaliku Siostrę odwiedzały niewidome wychowanki,
przyjechała także najbliższa rodzina: dwie bratanice (córki nie-
żyjącego już brata) i wnuk brata z żoną. Dzwoniła też wiernie naj-
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pierw z Lublina, potem z Bostonu, najbliższa sercem kuzynka Fe-
la – towarzyszka dziecinnych lat i młodości w Żułowie.

Od marca br. wyraźnie widać było z dnia na dzień pogarsza-
nie się stanu zdrowia. Przez cały ten czas siostra Grzymisława by-
ła skierowana na innych, z niezapomnianym uśmiechem, pogo-
dą serca i życzliwością. Zawsze modliła się w intencji niewido-
mych, których kochała całym sercem.

Od wieczora 10 marca trzeba było towarzyszyć s. Grzymisła-
wie również w nocy. Następne dni wskazywały, że to czas odcho-
dzenia, że trzeba czuwać przy Siostrze przez cały czas. Siostry ze
wspólnoty Domu MBJ razem z Przełożoną, s. Albertą, podjęły dy-
żury w dzień i w nocy. Dnia 16 marca, w piątek, po przyjęciu Ko-
munii świętej, siostra Grzymisława przyjęła Sakrament chorych.
Już siły były bardzo słabe, kontakt werbalny gasł, powoli wszel-
ki kontakt zanikał. Po południu przychodziły siostry z innych do-
mów by trwać na modlitwie. 17 marca rano s. Grzymisława już
nie była w stanie przyjąć Komunii św. Ksiądz Kazimierz Olszew-
ski pobłogosławił chorą. Wieczorem ok. 20.00 wezwany ks.
Edward Engelbrecht poprowadził modlitwę przy konających
i udzielił Siostrze odpustu zupełnego. Nasza Siostra odeszła do Pa-
na o godz. 20.45 w otoczeniu modlących się sióstr i p. Teresy De-
derko, która specjalnie przyjechała, by trwać przy odchodzącej
Siostrze Grzymisławie.

Zaraz po śmierci s. Grzymisławy przyszedł list od jednej z wy-
chowanek, który bardzo dużo mówi o tym, kim była dla swoich
niewidomych dzieci:

„Wiedziałam, że już bliżej niż dalej, a jednak mnie zaskoczy-
łaś, kiedy mi powiedziano, że to już. Byłaś w mym życiu przez wie-
le lat. Jestem przecież chyba najstarszym Twoim dzieckiem. Przy-
wykłam do tego, że kiedy bywałam w Laskach, już w moim doro-
słym życiu, zawsze gdzieś była okazja Cię spotkać.

I oto teraz nagle odeszłaś, a my, Twoje dzieci, musimy się od-
naleźć w nowej rzeczywistości. Już nie podejdziesz, nie przygarniesz
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z miłością, nie przywitasz dobrym, przyjaznym słowem. Przez ja-
kiś czas pozostanie pustka i żal, że nie ma Ciebie pomiędzy nami,
ale przecież w sercach pozostaniesz do końca naszych dni, bo zbyt
mocno zrosłaś się z nami i zbyt głęboko pozwoliłaś zakorzenić się
w naszej świadomości.

Jednak teraz, kiedy już jesteś w Bożej Przestrzeni, mamy pew-
ność, że nadal będziesz czuwać nad nami. Skoro do końca ziemskie-
go życia nieustannie polecałaś nas Panu Bogu, teraz tym bardziej
wierzymy w to, że nie zostawiłaś nas sierotami. Dlatego, gdy przyj-
dę do Ciebie ze światełkiem pamięci i niedogodnościami życia, tak
jak inni bliscy, którzy już są tam, gdzie Ty, zawsze w pamięci i ko-
chającym sercu pozostaniesz dostępna i pomocna, jak za życia. Pa-
miętasz, jak wpadłam kiedyś do przerębla? Jaka Ty wtedy byłaś
o mnie troskliwa! Nacierałaś rozgrzewającą substancją, poiłaś her-
batą z sokiem malinowym, zapakowałaś do łóżka i długo siedzia-
łaś przy mnie, czekając, aż zasnę, a ja byłam taka szczęśliwa, bo
gładziłaś mnie po buzi, czytałaś jakieś święte teksty, a kiedy już by-
łam na krawędzi snu, poczułam na czole krzyżyk. Dziękuję Ci, Nia-
niu, za wszystko, co sprawiło, że umiałam Cię pokochać bez zastrze-
żeń! Uśmiecham się do Ciebie najpłomienniej, bo wiem, że już je-
steś u Pana. Cieszę się, że tak się skończyła Twoja ziemska droga
i bardzo Cię proszę, poproś Pana, by Twoje dzieci trafiły tam tak-
że, gdzie Ty teraz jesteś. Twój nieodmienny maluszek”.
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Kasia Piekarczyk

Pożegnanie

Ten ostatni kawałek drogi
Co pośród drzew na cmentarz cichy
Prowadzi
Przejdziemy razem – jeszcze raz
I zanim Twój tutejszy czas
Ziemią zasypią
Kwiatami obłożą
Nim światłem i modlitwą do Pana odprowadzą
Cząstką mojego dzieciństwa
Pozwól się przytulić
Do rąk Twoich – cierpliwych
Do oczu – w kolorze spokoju
Do serca wreszcie
Co nieustannie gotowe na miłości trudy
Było jak oaza dla dziecięcych trosk
… A kiedy pieśń ucichnie

Wszyscy się rozejdą
Wiatr Ci wyśpiewa pożegnanie
Od tych, co choć daleko
Przecież pamiętają
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Włodzimierz Leśniak

Na zawsze pozostanie w moim sercu

Niełatwo jest pisać o kimś bardzo bliskim, zwłaszcza gdy
wspomnienia sięgają lat odległych. Świętej Pamięci Siostra Grzy-
misława była dla nas kimś niezwykłym. Niezależnie od czasu,
miejsca i sytuacji, zawsze można było na nią liczyć.

Kiedy mama przywiozła mnie do Lasek w styczniu 1953roku,
miałem niespełna trzy latka. Po okresie przygotowawczym zna-
lazłem się w laskowskim przedszkolu. Tam była już Siostra Grzy-
misława – zawsze cicha, serdeczna, z uśmiechem na twarzy, pro-
mieniowała ciepłem, takim matczynym ciepłem. Przedszkole znaj-
dowało się na pierwszym piętrze po lewej stronie w domu pod
wezwaniem Św. Stanisława.

My przedszkolaki przywiezieni z domów rodzinnych spragnie-
ni tej matczynej troski, serdeczności, nierzadko uzewnętrzniali-
śmy tęsknotę za najbliższymi, zwłaszcza za mamą.

Siostra Grzymisława umiała zastępować nam tę rodzoną mat-
kę, nie boję się stwierdzić, że niejedna biologiczna matka mogła-
by pozazdrościć siostrze Grzymisławie jej umiejętności wynika-
jących przede wszystkim z serca przepełnionego gorącą modli-
twą, miłością do drugiego człowieka, a szczególnie miłością do
dzieci. Nigdy na nas nie krzyczała. Jednak zawsze umiała podejść
do nas w taki sposób, że jej prośby były przez nas spełnione. By-
wało i tak, że nawet potrafiła nas obronić przed zasłużoną karą.
wydaje mi się, że to nasze posłuszeństwo względem siostry Grzy-
misławy wynikało z faktu, ze bardzo ją kochaliśmy i nie chcieli-
śmy sprawiać jej przykrości. Siostra, tak jak mama miała dla każ-
dego czas, kiedy trzeba było to pocieszyła, przytuliła i zawsze mia-
ła jakieś ciepłe serdeczne słowo. Wieczorem gdy kładła nas do
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łóżek, opowiadała bajki i uczyła pacierza, chodziła z nami na spa-
cery, w których pokazywała nam zachowanie przyrody w zależ-
ności od pory roku, a w Laskach jest co oglądać. Czyniła to w spo-
sób plastyczny. Brała rękę dziecka i opowiadała przy tym jak roz-
kwita kwiatek, jak pąki na drzewie pękają i w ten sposób powstają
małe listki, Dziecko musiało tego dotknąć, siostra robiła to cier-
pliwie, zdając sobie sprawę z tego, ze tylko w ten sposób można
dotrzeć do wyobraźni niewidomego dziecka, ile cierpliwości i do-
broci musiało być w jej sercu?

Przyszedł czas pójścia do szkoły i internatu. Chętnie wraca-
łem myślą do lat spędzonych w przedszkolu, w wolnych chwilach
odwiedzałem to miejsce, pamiętam uroczystość poświęcenia no-
wego przedszkola, bodajże w roku 1962 w lutym lub w marcu, po-
święcenia dokonał nasz niezapomniany ojciec Tadeusz Fedoro-
wicz. Odwiedzając jako uczeń przedszkole opowiadałem o swo-
ich osiągnięciach, siostra Grzymisława była zawsze za tym, a żeby
byli przedszkolacy przekazywali swoją wiedzę młodszym koleżan-
kom i kolegom, wspólnie ze śp. siostrą Germaną tworzyły wspa-
niały duet. Takie dwie kochane mamusie!

Po opuszczeniu Lasek podczas swoich odwiedzin pamiętałem
o Siostrze Grzymisławie, nasze powitanie rozpoczynało się sło-
wami: „Witam Cię Włodku, mój kochany przedszkolaczku”! Te-
raz, gdy będę odwiedzał Laski, już nikt mnie tak nie przywita, to
było takie miłe, świadczące o ogromnym przywiązaniu Siostry
Grzymisławy do nas – jej przedszkolaków. W trakcie naszych roz-
mów czułem, że siostra przyjmuje z ogromną uwagą wszystko, co
mówię o sobie. Wiedziałem, że w tym momencie ja i moje spra-
wy są dla siostry najważniejsze!

W roku 1997, gdy przyjechałem z synem Łukaszem do Lasek
na święta Bożego Narodzenia, byłem jeszcze załamany po śmier-
ci mojego młodszego syna Damiana. Przed siostrą nie wstydzi-
łem się łez. W kilku zdaniach siostra dodała mi otuchy i powie-
działa, że zawsze o nas pamięta w swoich modlitwach. Zarówno
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wtedy, jak i teraz te słowa siostry wypowiedziane świątecznie po-
zostają dla mnie najważniejsze!

Kilka lat temu w jednym z listów siostra przysłała mi tekst mo-
dlitwy Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej, którą po nauczeniu
się na pamięć, włączyłem w codzienny pacierz poranny. W lutym
tego roku po raz ostatni rozmawiałem z Siostrą Grzymisławą te-
lefonicznie podczas jej pobytu w naszym Laskowskim szpitaliku.

Siostra wyraziła gorące pragnienie powrotu do Wspólnoty,
jeszcze tym razem opatrzność pozwoliła Siostrze na ten upragnio-
ny powrót. W marcu, gdy zaczęły docierać do mnie niepokoją-
ce wieści o stanie zdrowia siostry Grzymisławy, powoli zacząłem
zdawać sobie sprawę z tego, że zbliża się ta najtrudniejsza
chwila ...

Wiadomość o odejściu Siostry do Pana dotarła do mnie w so-
botę 17 marca, tuż przed Apelem Jasnogórskim. Wkrótce po Ape-
lu oddałem się w długiej modlitwie za spokój duszy naszej kocha-
nej siostry Grzymisławy, chociaż nie wątpię w to ani przez chwi-
lę, iż siostra w Niebie odbiera nagrodę, na którą zasłużyła sobie
całym długim wspaniałym życiem, pełnym modlitwy i służenia
drugiemu człowiekowi.

Siostra Grzymisława pozostanie w mojej pamięci do końca
moich dni, przecież mam jej tyle do zawdzięczenia. Dzisiaj, gdy
piszę te słowa, muszę przyznać się, że odejście siostry Grzymisła-
wy pozostawiło w moim sercu pustkę, której nikt i nic nie będzie
w stanie wypełnić. Moje życie jest już inne, nawet nie potrafię tych
uczuć wyrazić słowami, trzeba tylko ufać Bogu, w Jego nieskoń-
czoną dobroć, że poprzez modlitwę i pamięć o Siostrze Grzymi-
sławie i moich dobrodziejach z Lasek będzie mi lżej żyć.

Jeszcze mam w pamięci uroczystości pogrzebowe, piękny sło-
neczny dzień 24 marca i pomyśleć, że tyle nas przybyło, by poże-
gnać naszą Siostrę Grzymisławę. Jak to jest z tym naszym życiem,
różne myśli i pytania nasuwają mi się w tym momencie, jedno nie
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ulega wątpliwości, a mianowicie to, że na ludzką pamięć, wdzięcz-
ną pamięć trzeba zapracowywać całym swoim życiem.

Z każdym odejściem kogoś mi bliskiego zdaję sobie bardziej
sprawę ze znaczenia słów, które powyżej napisałem. Niech to dla
mnie będzie zobowiązujące. A Siostrę Grzymisławę proszę o to,
aby pamiętała o mnie i wspierała w trudnych chwilach, bo prze-
cież teraz ma większe możliwości, będąc blisko Najwyższego Boga.

Kwiecień 2012
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śp. Marian Hartman

Zmarł nad ranem 3 maja 2012 roku.
Msza św. pogrzebowa odprawiona została w kaplicy w La-

skach. Marian Hartman został pochowany na miejscowym
cmentarzu.

Oplatamy Ciebie, Marianie, modlitewną pamięcią
i wdzięcznością w nadziei, że się spotkamy w Ojczyźnie Niebie-
skiej.
Laski 19 maja 2012 r.

Tadeusz Sobieraj

Wspomnienie o Marianie Hartmanie

Mariana Hartmana poznałem latem 1967 roku. Zostałem wte-
dy zaproszony przez Jego przyjaciół, aby być Jego przewodnikiem
na wczasach w ośrodku wypoczynkowym w Muszynie. Byłem
wówczas studentem III roku Politechniki Warszawskiej. Miałem
zdane wszystkie egzaminy, więc pojechaliśmy razem do tego pięk-
nego miejsca.
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Marian był urokliwą osobą. Zafascynowany byłem Jego inte-
ligencją, wrażliwością, subtelnością, a zarazem rzeczowością
i pragmatyzmem życiowym, elokwencją, dowcipem, znajomością
języków obcych. Starszy ode mnie o osiem lat wydawał mi się ró-
wieśnikiem ze względu na przyjacielski charakter i bezpośred-
niość. Miał staranne wykształcenie – ukończył Wydział Handlu
Zagranicznego. Prowadziłem z Nim długie, ciekawe rozmowy,
w których często uczestniczył Henryk Klimaszewski, również wy-
chowanek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.

Sentymentalnie, z uznaniem i wdzięcznością wspominał ka-
drę nauczycielską i wychowawczą. Zapragnąłem poznać osobi-
ście tych ludzi, o których moi przyjaciele tak spontanicznie i mi-
le się wypowiadali.

Marian, choć sam potrzebował pomocy, chętnie pomagał in-
nym. Zawsze mogły u niego zatrzymać się osoby mające kłopo-
ty mieszkaniowe.

Z Marianem spotykałem się nie tylko podczas wakacji, ale nie-
kiedy w długie jesienno-zimowe wieczory. Wizyty zawsze były cie-
kawe i pouczające. Latem wybieraliśmy się na kajaki nad Jezior-
ko Czerniakowskie. Mimo niepozornej postury, Marian był do-
skonałym kajakarzem, a do tego świetnym pływakiem.

Prawie całe życie pracował w Polskim Radiu, gdzie bardzo
przydała mu się znajomość języków obcych.

Ożenił się w wieku siedemdziesięciu lat. Małżeństwo było bar-
dzo szczęśliwe. Marian odmłodniał, jakby ubyło mu ćwierć wie-
ku. Tę „drugą młodość”, po krótkim pobycie w szpitalu, przerwa-
ła nagle śmierć.
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14.03 Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie
Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych odbyło się
sympozjum naukowe Zespołu Pedagogiki Chrześcijań-
skiej, funkcjonującego przy Polskiej Akademii Nauk,
na temat poszanowania godności człowieka.
Do udziału w tym sympozjum został również zapro-
szony dr Józef Placha, który wygłosił prelekcję pt.
„Ludzka godność osób z niepełnosprawnością w aspek-
cie ich integralnej rewalidacji”. Oto jeden z fragmen-
tów wystąpienia: „W życiu godnym człowieka ważny
jest umiar. Źle jest gdy mamy za dużo, i jeszcze gorzej,
gdy mamy za mało. Osoby z jakąkolwiek niepełno-
sprawnością często – poniekąd słusznie – pragną wię-
cej niż są ich realne możliwości. I trudno im pogodzić
się, że są mniej sprawne w jakimś zakresie niż inni, choć
mogą okazać się bardziej sprawnymi w innych obsza-
rach życia. Znaleźć coś w rodzaju zrównoważenia dą-
żeń, oto być może klucz do godnego życia. To znaczy
takiego realizowania życiowego credo, w którym jeste-
śmy uzdolnieni – tak jak Matka Czacka – do przyjęcia
swojej niepełnosprawności jako dobrostanu cierpienia,
jako swoistego i trudnego, ale Bożego Daru, nadające-
go życiu osób z niepełnosprawnością najgłębszy sens”.

24.03 Towarzystwo Uniwersyteckie „Fides et ratio” zorgani-
zowało na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego konferencję naukową na temat „Poszukiwanie
prawdy życia. W trosce o prawidłowe relacje”.
Dr Józef Placha – jako członek Zarządu tego stowarzy-
szenia – wygłosił wykład pt. „Trynitarny aspekt budo-
wania relacji”. Między innymi powiedział: „W historii
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świata i ludzkości nie ma większego fenomenu nad fe-
nomen Boga Trój-Jedynego. Jest to model zarówno Je-
dyności jak i Wspólnotowości osób integralnie powią-
zanych w jedności ze sobą – bez naruszania ich auto-
nomii.(…). Wydaje się, że gdyby udało się ukształtować
nasze relacje międzyludzkie w oparciu o powyższy mo-
del, być może nie byłoby potrzeby konstruowania róż-
nych, prawnie sformalizowanych i instytucjonalnych
struktur. Bowiem z jednej strony owe struktury coś po-
rządkują, ale z drugiej, przez nadmiar rozbudowanej
często administracji – o czym wiedział dobrze Parkin-
son ze swoją spiralą zżerającej się biurokracji – również
ograniczają obszary działania, traktując czasem rela-
cje osobowe na ostatnim miejscu.(…). Prawda o Trój-
cy Świętej to jedna z najgłębszych tajemnic Bożej Rze-
czywistości, w której zawarta jest kwintesencja relacji
osobowych, mających także swoje odniesienie do re-
lacji międzyludzkich, jako że człowiek w swojej istocie
od Boga przecież pochodzi. (…). Reasumując, dobrze
byłoby, abyśmy wszyscy bez wyjątku, w ramach osobi-
stego powołania, mieli świadomość, że jesteśmy tylko
skromnymi narzędziami w rękach Bożej Opatrzności
w budowaniu relacji osobowych między nami. Obligu-
je nas to do nieustannego oddawania się do Jej dyspo-
zycji i bycia wiernymi aż do końca”.

5.04 w szpitalu w Starogardzie Gdańskim zmarł w wieku
niespełna 72 lat ks. bp Jan Bernard Szlaga – Ordyna-
riusz Pelpliński. Zmarły ksiądz biskup był ideowo zwią-
zany z Laskami. Gdy w 2000 roku, podczas konferen-
cji Episkopatu urządzono przerwę, aby biskupi mogli
zwizytować wybrane placówki kościelne, ks. biskup
Szlaga wraz z kardynałem Franciszkiem Macharskim,
ówczesnym biskupem pomocniczym archidiecezji
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Krakowskiej – Kazimierzem Nyczem, wybrali właśnie
Laski. Biskup Szlaga żywo interesował się Dziełem La-
sek, jego historią i sytuacją bieżącą. Od 1980 r. był
członkiem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
O swoim stosunku do Lasek mówił w pięknych sło-
wach podczas ogólnopolskiej pielgrzymki niewido-
mych do Sanktuarium Matki Boskiej Kościerskiej –
Królowej Rodzin, we wrześniu 2007 r. w Kościerzynie.
25 maja br. minęła dwudziesta rocznica ingresu do ka-
tedry w Pelplinie ks. bp. Jana Szlagi. Niestety śmierć nie
pozwoliła mu wziąć udziału w zaplanowanych uroczy-
stościach. Ksiądz biskup był wybitnym teologiem i bi-
blistą. Przez 5 lat (1983–1988) pełnił funkcję dyrekto-
ra konwiktu studentów KUL-u, tę samą funkcję, któ-
rą w latach dwudziestych pełnił Sługa Boży ks.
Władysław Korniłowicz.
Dnia 28 kwietnia w Bazylice Katedralnej w Pelplinie
odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego biskupa
Jana Bernarda Szlagi. Mszy przewodniczył abp Celesty-
no Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce. W homi-
lii abp Henryk Muszyński, Prymas Senior, między in-
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nymi powiedział: „Według naszych odczuć odszedł za
wcześnie. Dzisiaj w osobie Nuncjusza Apostolskiego że-
gna go cały Kościół, żegna go Kościół pelpliński, du-
chowieństwo, zgromadzenia zakonne, kapituły, alum-
ni, żegnają go środowiska naukowe, do których nale-
żał prawie do samego końca. Nie ukrywam, że mnie
osobiście również łączyły ze Zmarłym bardzo głębokie,
serdeczne, braterskie więzy wspólnoty.”

6.04 Wielki Piątek. O godz. 9.30 odwiedził Laski, Arcybi-
skup Kardynał Kazimierz Nycz. Po krótkiej modlitwie
w Kaplicy spotkał się w Domu św. Franciszka z siostra-
mi i Gośćmi, którzy spędzali te święte dni w Laskach.
Był wśród nich Tadeusz Mazowiecki, którego Ksiądz
Kardynał pozdrowił w sposób szczególny, jako tego-
rocznego Jubilata. Po życzeniach, które złożyła Matka
Anna Maria, Ksiądz Kardynał przemówił krótko do ze-
branych, wspominając o rozpoczynającym się wkrót-
ce Projekcie Ewangelizacji Warszawy, a w tym kontek-
ście o tradycji i charyzmacie Dzieła Lasek i naszej za nie
odpowiedzialności. Tego dnia wieczorem Ks.Kardynał
przewodniczył jeszcze Drodze Krzyżowej, odprawia-
nej na ulicach Starego Miasta w Warszawie, w której
uczestniczyły też Siostry z Klasztoru Matki Boskiej Po-
cieszenia.

11.04 W warszawskim szpitalu przy ul. Banacha w wieku 60
lat, w kapłaństwie 35, zmarł po ciężkiej chorobie no-
wotworowej śp. Ksiądz Prałat Maciej Cholewa – Pro-
boszcz Parafii p.w. św. Szczepana w Raszynie. Dziekan
miejscowego dekanatu. Wcześniej, przez kilkanaście lat
był Proboszczem Parafii w Izabelinie, inspirator i or-
ganizator obchodów jubileuszowych 50-lecia Parafii
Izabelin w roku 2001. Mszy św. pogrzebowej koncele-
browanej przewodniczył Ksiądz Kardynał Kazimierz
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Nycz, homilię wygłosił wieloletni współpracownik ks.
Krzysztof Szwarc, a testament odczytał również daw-
ny wikariusz z Izabelina – ks. Maciej Czapliński.
W pięknym, dojrzałym duchowo testamencie znalazła
się też prośba o złożenie, zamiast kwiatów, ofiar na
rzecz Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
Po Mszy św. w Raszynie przewieziono trumnę do So-
chaczewa, gdzie odbyła się druga Msza św., a po niej
pogrzeb. Ksiądz Maciej został pochowany w rodzinnym
grobie na miejscowym cmentarzu. W uroczysto-
ściach pogrzebowych uczestniczyła kilkunastoosobo-
wa grupa sióstr, dzieci i wychowawców z Lasek, a tak-
że kilku naszych Księży z Lasek i Warszawy.

16–19. 04 Modlitwa w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI
z okazji 85. rocznicy urodzin – (16 kwietnia1927) oraz
wyboru na Stolicę Piotrową – (19 kwietnia 2005) .

18–20.04 Trzydniowe spotkanie duszpasterzy osób niewidomych
pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza – ks.
Andrzeja Gałki. Konferencje wygłosił także Ksiądz Bi-
skup Bronisław Dembowski.
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19.04 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, a potem w Domu Re-
kolekcyjnym obchodzono Jubileusz 85-lecia Tadeusza
Mazowieckiego, Autora książki „Ludzie Lasek”, Przy-
jaciela Lasek. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
Prymas Senior Abp Henryk Muszyński, współcelebran-
sami byli: ks. bp Bronisław Dembowski, o. Aleksander
Hauke Ligowski OP, o.Maciej Zięba OP, ks. Andrzej Lu-
ter oraz księża: Grzegorz Ostrowski i Kazimierz Olszew-
ski z Lasek. Homilię okolicznościową wygłosił Arcybi-
skup Muszyński, który także składał swoje życzenia na
spotkaniu z agapą w Domu Rekolekcyjnym. (Homilię
drukujemy w tym numerze „Lasek”)
W imieniu Lasek przemawiali Matka Anna Maria i Pre-
zes Władysław Gołąb, a w imieniu najbliższego Jubila-
towi środowiska „Więzi” – obecny jej Redaktor Naczel-
ny Zbigniew Nosowski. Jako wyraz wdzięczności Jubi-
lat otrzymał oprócz kwiatów ikonę autorstwa Michała
Płoskiego z Kielc: Matka Boska z Wielkiej Soboty – Mat-
ka Boska Milcząca.
Przed Mszą św. Jubilat nawiedził w towarzystwie rodzi-
ny Cmentarz Zakładowy, składając kwiaty i zapalając
znicze na grobach najbliższych Mu osób: żony Ewy,
s. Marii i Jerzego Zawieyskiego.
Poprzedniego dnia w pałacu Prezydenckim z tej oka-
zji życzenia Jubilatowi składali: Prezydent RP Bronisław
Komorowski, przedstawiciele Władz Państwowych,
a także Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz oraz Ksiądz
Prymas Józef Kowalczyk.

19.04 O godz. 11:00 w Auli Domu Dziewcząt odbył się wspa-
niały koncert słynnego nowojorskiego Kwartetu Jazzo-
wego THE ARI ROLLAND. Warto zaznaczyć, że na za-
kończenie do wspólnego muzykowania włączyli się
również nauczyciele z naszego Ośrodka: Czesław Ku-
rek i Bronisław Harasiuk.
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24–25.04 Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się I Międzynaro-
dowa Konferencja Psychologiczna pt. „Nauka wobec
religijności człowieka”. W konferencji tej wziął również
udział dr Józef Placha, który w dniu 25. kwietnia wy-
głosił prelekcję pt. „Duchowość środowiska Lasek pod-
stawą integralnego modelu rewalidacji”. Prelegent
w podsumowaniu swojego wystąpienia stwierdził:
„Istotą proponowanego modelu jest przyjęcie integral-
nej struktury człowieka, uwzględniając w niej zarów-
no sferę fizyczną, psychiczną i duchową. Ta ostatnia
płaszczyzna rozwoju, nawet jeżeli nie jest negowana, to
niestety nie dość eksponowana.
Zasadniczym przesłaniem proponowanego modelu jest
uświadomienie różnym specjalistom ich pomocniczej
roli w procesie wspierania osób z niepełnosprawnością,
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które są przede wszystkim otwarte na wpływ Główne-
go Rewalidatora, jakim jest Bóg.
W tej perspektywie realizowany proces rewalidacji da-
je szansę odkrycia bardziej pogłębionego sensu życia
osobom z niepełnosprawnością – w wymiarze przekra-
czającym ich fizyczne i psychiczne ograniczenia
i stwarza wręcz nieograniczone możliwości ich rozwo-
ju”.

26.04 W Łodzi zmarła śp. Marta Kazimierczak, znana wie-
lu siostrom niewidoma masażystka, która od wielu lat
służyła bezinteresownie swoim zawodowym doświad-
czeniem i pomocą w naszym Szpitaliku podczas letnich
wakacji i w dniach poświątecznych, kiedy odwiedzała
Laski w czasie Świąt. Pogrzeb odbył się 2 maja w Ło-
dzi.

29.04 Pierwsza rocznica śmierci Księdza Infułata Andrzeja
Santorskiego. Msze święte w Jego intencji odprawione
były w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej o godz. 8.00
i 18.00.
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30.04–5.05 Dni wolne od pracy i zajęć szkolnych. Jak zawsze –
na tzw. długi weekend – rozjechały się do swoich do-
mów rodzinnych nasze dzieci i młodzież.
Natomiast do Lasek przyjechały różne grupy, wśród
nich: Niewidomi, na rekolekcje prowadzone przez ks.
Sławomira Szczepaniaka, a także liczna – 22-osobowa
grupa naszych absolwentów z rodzinami, korzystają-
cymi z odpoczynku w Internacie Dziewcząt.

3–7.05 Matka, wraz z ks. rektorem Andrzejem Gałką – Kra-
jowym Duszpasterzem Niewidomych – i s. Radosławą
na zaproszenie Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego
– Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia – wyjechali do Rzymu na Między-
narodową Konferencję na temat zaangażowania Ko-
ścioła na rzecz osób niewidomych.
W tych dniach również dziewięcioro naszych tegorocz-
nych maturzystów rozpoczęło w Laskach pisemne eg-
zaminy.

15.05 51. Rocznica śmierci Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży
Czackiej oraz Święto Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Laskach. O godz. 9.30 Mszy św. koncelebrowanej
w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej przewodniczył, Jego
Ekscelencja Biskup Kazimierz Romaniuk, Biskup Se-
nior Diecezji warszawsko-praskiej, wieloletni Przyja-
ciel i Darczyńca wielu inicjatyw, powstających na na-
szym terenie, członek Towarzystwa od 1954 r. Po Mszy
św. w sali Domu św. Stanisława odbył się spektakl, sta-
nowiący swoistą kontynuację przedstawionego na tej
samej scenie przed rokiem „Portretu Matki Elżbiety.
W siedmiu odsłonach”. Tym razem tytuł brzmiał: „Por-
tretu Matki odsłona ósma. FUNDAMENTY – 90 lat
od rozpoczęcia budowy Zakładu w Laskach – podję-
cia działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi w Laskach”.
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Spektakl przygotowany był przez s. Albertę Chorąży-
czewską (scenariusz, scenografia i reżyseria). W Pro-
logu opartym na wspomnieniu Władysława Gryglasa
– niewidomego wychowanka i nauczyciela, wystąpili:
p. Czesław Kurek i uczeń Kamil Wiśniewski. Muzyka
– J.S. Bach, Preludium c-mol. Część faktograficzną
(z wykorzystaniem muzyki Marin Marais) wykonali
uczniowie: Aneta Olizarowicz i Arkadiusz Duda oraz
p. Stanisław Badeński. W części głównej fragmenty li-
stów Matki Elżbiety Czackiej z lat 1922–1928 do An-
toniego Marylskiego przeczytała p. Halina Winiarska,
wybitna aktorka polskiego teatru. Teksty ks. Antonie-
go Marylskiego z 1972 r. o Matce Elżbiecie Czackiej
przeczytał również wybitny aktor, Jerzy Kiszkis. Muzy-
ka: Marin Marais i J.S. Bach. W Epilogu – wiersz s. Ma-
rii Gratii Zaleskiej „Chleb”, z muzyką s. Damiany La-
ske, wykonali: uczeń Dominik Strzelec – śpiew i p. Bro-
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nisław Harasiuk – gitara. O dźwięk zadbali p. Wiktor
Krech i p. Małgorzata Osnabiszyn. O oświetlenie sce-
ny p. Stanisław Badeński i s. Bogusława Rompel. O or-
ganizację sceny i wprowadzenie niewidomych wyko-
nawców dbali: s. Irmina Landowska, s. Damiana Laske,
s. Germana Budzyńska, s. Maria Magdalena Palka i p.
Edyta Budzyła. W realizacji technicznej pomogli:
p.Włodzimierz Sokołowski (z Teatru Współczesnego)
– światła, p. Jarosław Drywa- montaż scenografii
i s. Dominika Piaścik – przygotowanie sali.
Na zakończenie odbyła się jeszcze uroczystość wręcze-
nia Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Romaniukowi
przez Prezesa Władysława Gołąba pamiątkowego
Medalu Towarzystwa: „Pax et Gaudium in Cruce”.

17.05 Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi (wraz
z naszymi duszpasterzami: ks. Andrzejem Gałką i ks.
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Grzegorzem Ostrowskim) został zaproszony przez Ks.
Kard. Kazimierza Nycza na południowe (dłuższe) spo-
tkanie w Jego rezydencji.
Spotkanie w serdecznej, swobodnej atmosferze, po-
twierdziło raz jeszcze duże zainteresowanie i życzliwą
troskę naszego Arcybiskupa o teraźniejszość i przy-
szłość Dzieła TRIUNO.

17.05 Tego samego dnia w południe, w kościele św. Marcina,
była odprawiona Msza św. pogrzebowa (pod przewod-
nictwem ks. rektora Andrzeja Gałki) – za zmarłego
w dniu 4 maja w Warszawie, a związanego wieloraki-
mi więzami nie tylko z Polską, nie tylko z kręgami opo-
zycji z czasów PRL, ale także z naszym kościołem na
Piwnej (z okresu stanu wojennego) – „polskiego” Ja-
pończyka – śp. yOSHIHO UMEDĘ.
Był osobą tyleż barwną, co szeroko znaną, absolwen-
tem filologii polskiej (jego żona – jest pracownikiem
naukowym w Zakładzie Japonistyki Uniwersytetu War-
szawskiego).
„Wyproszony” z Polski w stanie wojennym za działal-
ność opozycyjną, z przymusowego pobytu za granicą
korzystał, przysyłając różne dary, głównie urządzenia
poligraficzne (liczone na tysiące!), a służące drukowa-
niu pism i książek drugiego obiegu.
W uroczystościach pogrzebowych (w naszym koście-
le i na Cmentarzu Powązkowskim) uczestniczyli: Am-
basador Japonii w Polsce Makoto yanaka, przedstawi-
ciele dawnej opozycji, m.in. Tadeusz Mazowiecki i Lech
Wałęsa (ojciec chrzestny Zmarłego) oraz dawni współ-
pracownicy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, w któ-
rym pracowała Jego żona – Agnieszka Żuławska, cór-
ka poety i pisarza – Juliusza Żuławskiego.
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19.05 Na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w La-
skach w godzinach 11.00–17.00 odbyło się spotkanie
integracyjne pod nazwą „Laskowisko” połączone
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z VIII Mazowieckim Mitingiem Jazdy Konnej Olim-
piad Specjalnych.

25–26.05 W Instytucie Głuchoniemych w Warszawie i w hote-
lu Ibis odbyła się Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa „Różne oblicza dogoterapii XXI wieku” zorga-
nizowana przez Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt
„Cze-Ne-Ka”. Patronat honorowy nad konferencją ob-
jęło między innymi Towarzystwo Opieki nad Ociem-
niałymi. Prezes Fundacji, Maria Czerwińska, otwiera-
jąc konferencję, przypomniała, że wszystko zaczęło się
przed 25 laty w Laskach. W krótkim filmie przypo-
mniała tamte wydarzenia z udziałem niewidomych
dzieci. Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Władysław Gołąb w przemówieniu powitalnym pod-
kreślił ogromną rolę, jaką pełnią w życiu osób niewi-
domych zwierzęta. W Laskach w proces rewalidacyj-
ny włączona jest hipoterapia, a w najbliższym czasie
będzie również dogoterapia. Przypomniał, jak dużą
pomocą dla niewidomego jest pies przewodnik,
w ostatnich latach podniesiony do rangi psa asysten-
ta. W niezwykle ciekawych wystąpieniach specjaliści
z różnych dziedzin przedstawiali znaczenie dogotera-
pii w więziennictwie, w poprawie kondycji ludzi w wie-
ku starszym oraz osób niepełnosprawnych.

26.05 Mszą świętą koncelebrowaną o godz.15.00 w Kaplicy
zakładowej – rozpoczęło się tegoroczne WALNE ZE-
BRANIE TOWARZySTWA OPIEKI NAD OCIEM-
NIAŁyMI.
Około godz.16.00 – w sali Domu św. Stanisława – Pre-
zes Władysław Gołąb przekazał przewodniczenie dyr.
Wojciechowi Święcickiemu. Sprawozdanie merytorycz-
ne ustępującego Zarządu przeczytał w skróconej for-
mie (pełny tekst publikujemy w tym numerze „Lasek”)
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Sekretarz Zarządu dr Józef Placha, a Sprawozdanie fi-
nansowe oraz bilans i preliminarz budżetowy (w for-
mie multimedialnej) zaprezentowała zebranym s. Ga-
briela – Skarbnik Zarządu. Prezes Gołąb przedstawił też
zebranym mianowanego przez Zarząd Dyrektora Ge-
neralnego – Szymona Sławińskiego, który swoje obo-
wiązki obejmuje od dnia 1 czerwca. Po krótkiej dysku-
sji i odpowiedzi na postawione pytania – sprawozda-
nia zostały przyjęte przez salę w jawnym głosowaniu,
a Zarząd uzyskał absolutorium.
W dalszym ciągu zebrania zostały przedstawione kan-
dydatury nowych członków Zarządu. W tym roku swo-
ją trzyletnią kadencję kończyli: mec. Władysław Gołąb,
.s. Gabriela Szlubowska oraz p. Teresa Dederko. Do no-
wego Zarządu ponownie kandydowali: mec. Włady-
sław Gołąb i s. Gabriela, a na miejsce ustępującej p. Te-
resy Dederko zgłoszono kandydatury dwóch wypróbo-
wanych naszych Przyjaciół z Lublina: p. Ryszarda
Dziewy oraz prof. Andrzeja Sękowskiego. W tajnym
głosowaniu zostali wybrani: mec. Władysław Gołąb,
prof. Andrzej Sękowski i s. Gabriela Szlubowska. No-
wy Zarząd ukonstytuował się na swoim pierwszym ze-
braniu, w dniu 30 maja.

27.05 W Zielonce odbył się X Festiwal Misyjny „Bógmnie ko-
cha”, na który zostały zaproszone dzieci niepełno-
sprawne z czterech Ośrodków z terenu Mazowsza.
W spotkaniu uczestniczyło 24 dzieci z naszego Ośrod-
ka: z Internatu Dziewcząt i ze Szkoły Św. Maksymilia-
na. Spotkania w Zielonce mają charakter modlitwy za
misjonarzy w ramach Misyjnego Apostolstwa Niepeł-
nosprawnych Dzieci. Msza Święta misyjna była konce-
lebrowana przez kilku misjonarzy w Kościele M. B.
Częstochowskiej. W czasie koncertu misyjnego wystą-
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pił m. in. zespół „Promyczki” i orkiestra dęta Kopalni
Bogdanka.

31.05 W przeddzień DNIA DZIECKA – Laski rozbrzmiewa-
ły od rana muzyką, dobiegającą z terenu Przedszkola.
Przy wtórze wesołych piosenek przedszkolaki bawiły
się na zainstalowanej na placu zabaw wysokiej prawie
na piętro budowli z nadmuchanego plastiku.

6.06 W Warszawie, w wieku 81 lat zmarł Zbigniew Boguc-
ki, wieloletni pedagog i przyjaciel niewidomych. W la-
tach 1972 i 1986 był wizytatorem szkół dla niewidomych
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pogrzeb odbył się
w dniu 11 czerwca na Cmentarzu Północnym w War-
szawie. Laski reprezentowali: prezes Władysław Gołąb
z Małżonką oraz dyrektorzy: Piotr Grocholski i Bolesław
Jońca. Podczas Mszy św. pogrzebowej, a także na cmen-
tarzu na skrzypcach grał były wychowanek Ośrodka
w Laskach – niewidomy Franciszek Ślusarczyk.

17.06 W tym miesiącu przypada 10 rocznica śmierci Ojca Ta-
deusza Fedorowicza. Po modlitwie przy grobie i Mszy
św. w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w sali Domu
Dziewcząt odbyło się spotkanie, podczas którego wspo-
minano Ojca – pełnego prostoty Kapłana. Przypomnij-
my jedną z myśli: Szczęśliwi, którzy nie zasłaniają so-
bą Boga i ludzi – będą jaśniej widzieli prawdę o rze-
czywistości. Takim człowiekiem pozostał w naszej
pamięci Ksiądz Tadeusz.

Inne wydarzenia opracowano na podstawie informacji przeka-
zanych przez: s. Albertę Chorążyczewską, Justynę i Władysława
Gołąbów, Annę Pawełczak-Gedyk, Józefa Plachę i s. Rut Wo-
siek.

Zdjęcia do numeru przekazali: p. Miklaszewska, E. Kutrzebska,
s. Rut Wosiek
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Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

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

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