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Jó zef Pla cha

O świę to ści w La skach

Uro czy stość Wszyst kich Świę tych w Ko ście le Ka to lic kim jest jed -
nym z naj waż niej szych świąt. W spo sób szcze gól ny przy bli ża

nam ono tych, któ rzy zy ska li uzna nie Ko ścio ła dla swo je go ży cia
i za słu ży li na na zy wa nie ich świę ty mi.

Oczy wi ście wie lu lu dzi w hi sto rii Ko ścio ła z pew no ścią też by -
ło świę tych, mi mo iż nie zo sta li ka no ni zo wa ni. Mó wi się o nich, że
są świę ty mi „bez au re oli”, o czym od pew ne go cza su przy po mi na
na na szych ła mach ksiądz Zyg munt Pod lej ski. Nie ste ty, w tym bie -
żą cym nu me rze za brak nie pre zen ta cji ko lej nej syl wet ki z te go cy -
klu. Bo gac two bie żą cych wy da rzeń spra wi ło, że mu sie li śmy prze -
su nąć go to wy już ma te riał do na stęp ne go nu me ru.

Tym cza sem chcie li by śmy za trzy mać się nad pro ble mem świę -
to ści – zwłasz cza w kon tek ście wspo mnia ne go li sto pa do we go świę -
ta, jak rów nież w związ ku z dwo ma wydarzenia mi artystycznymi,
ja kie mia ły miej sce w La skach 18 wrze śnia, z oka zji uro czy sto ści pa -
tro nal nych św. Sta ni sła wa w Do mu Dziew cząt, a po tem 1 paź dzier -
ni ka br w Do mu Chłop ców, z oka zji świę ta pa tron ki te go in ter na -
tu – św. Te re sy z Li sieux.

W jed nym i dru gim przy pad ku by ła oka zja, aby przy bli żyć mo -
del ży cia, któ ry sprzy ja wy cho wa niu do świę to ści.

Na dzień przed głów ny mi uro czy sto ścia mi – wie czo rem – w Do -
mu Dziew cząt od by ła się ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu, przy -
go to wa na, pod kie run kiem kie row nicz ki in ter na tu s. Ir mi ny Lan -
dow skiej, przez dziew czę ta. Na stęp ne go dnia, pod prze wod nic twem
księ dza rek to ra Sła wo mi ra Szcze pa nia ka i z udzia łem księ dza Se -
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ba stia na Wy rzy kow skie go, zo sta ła od pra wio na Msza Świę ta, pod -
czas któ rej ho mi lię wy gło sił głów ny ce le brans. W jed nym z czy tań
li tur gicz nych prze wi dzia nych na ten dzień pod kre śla się po trze bę
dą że nia do mą dro ści, ja ko naj waż niej szej mia ry i war to ści ludz -
kie go ży cia. Moż na za tem po wie dzieć, że nie dłu go wiecz ność, ani
krót ki okres ży cia, lecz zdol ność czło wie ka do wy bo ru naj waż niej -
szych war to ści – z któ rych podstawową jest mi łość – de cy du ją
o praw dzi wej mą dro ści, a co za tym idzie, tak że o świę to ści, ja ko
że i mą drość i świę tość za wsze idą ze so bą w pa rze. Jed no i dru gie
osią gnął z pew no ścią św. Sta ni sław Kost ka, któ ry „wcze śnie osią -
gnąw szy do sko na łość, prze żył cza sów wie le”.

Po Mszy Świę tej uczest ni cy uro czy sto ści obej rze li przed sta wie -
nie pt. „Co w du szy gra” w wy ko na niu dziew cząt z gru py VIII, pod
kie run kiem sio stry Da mia ny La ske – au tor ki sce na riu sza i re ży ser -
ki w jed nej oso bie – przy fachowym wspar ciu pa na Sta ni sła wa Ba -
deń skie go.

Nie wni ka jąc w szcze gó ły przed sta wie nia, za sad ni cze je go prze -
sła nie, to nie szu ka nie w ży ciu nad zwy czaj nych sy tu acji i nie zwy -
kłych form dą że nia do szczę ścia i świę to ści, lecz ucze nie się prze -
ży wa nia każ dej po da ro wa nej nam chwi li w du chu mi ło ści
i zwyczaj no ści. Wią że się to z po trze bą odej ścia od wszel kie go za -
kła ma nia i uda wa nia, oraz dą że niem do praw dzi we go au ten ty zmu.
Au tor ka sce na riu sza i „spi ri tus mo vens” ca łe go przed sta wie nia po -
wie dzia ła, że cho dzi ło jej o uka za nie „mi sty ki co dzien no ści”, co wpi -
su je się tak że w du cha ni niej szych roz wa żań.

Na za koń cze nie uro czy sto ści spo tka li śmy się przy wspól nym sto -
le, jak za wsze ob fi cie i gu stow nie przy go to wa nym przez go ścin ny
ze spół Do mu św. Sta ni sła wa.

Po dob nie by ło w Do mu Chłop ców. 1 paź dzier ni ka świę to wa nie
roz po czę to rów nież od Mszy Świę tej. A po tem by ło przed sta wie nie
pt. „Któ rę dy do nie ba?” w wy ko na niu wy cho waw ców. A więc za -
ska ku ją cy i cie ka wy eks pe ry ment, w któ rym wy cho wan ko wie mie -
li oka zję pod pa trzeć i oce nić grę ak tor ską swo ich opie ku nów. 



Z ini cja ty wy kie row nicz ki in ter na tu s. Mag da le ny Za wadz kiej
przed sta wie nie au tor stwa sa le zja ni na Ada ma Pie kar skie go wy re -
ży se ro wał Ro bert Ma zu rek.

Treść przed sta wie nia zmierza ła w kie run ku uka za nia sen su
praw dzi wej świę to ści. A więc te mat trud ny, a dla nie któ rych uczest -
ni ków chy ba za trud ny, są dząc po ich re ak cjach na kil ka scen przed -
sta wie nia. Na przy kład wów czas, gdy ksią żę, chcąc być szczę śli wym
i świę tym czło wie kiem, wdział na sie bie zgrzeb ny wór po kut ny, po -
ścił, prze pa sując się sznu rem. Ta ka re cep ta na ży cie obu rzy ła rów -
nież kró la,. któ ry ka zał przy pro wa dzić do sie bie oso bę,  pro po nującą
ta ki mo del szczę ścia i świę to ści. Był nim mnich -pu stel nik, któ ry
zwró cił uwa gę kró lo wi, że nie o to mu prze cież cho dzi ło w ra dach,
ja kich wcze śniej udzie lił księ ciu. Ow szem – ubó stwo, jak naj bar -
dziej; post – rów nież; a tak że ży cie peł ne asce zy – to wła ści wy kie -
ru nek. Ale przede wszyst kim do brze i uczci wie wy peł nio ne obo wiąz -
ki. Do pie ro wów czas moż na mieć na dzie ję na osią gnię cie szczę ścia,
a tak że świę to ści, a w dal szej per spek ty wie rów nież na do tar cie do
nie ba. Jest to zresz tą za każ dym ra zem in dy wi du al na ścież ka ży -
cia, ja ką mu si wy brać każ dy z nas na mia rę swo ich re al nych moż -
li wo ści.

Zro zu miał to rów nież – do brze zresz tą gra ją cy – ksią żę, któ re -
mu w koń cu „otwo rzy ły się oczy”, że nie tę dy, jak my ślał do tych czas,
pro wa dzi dro ga do nie ba. 

Ku za do wo le niu kró la i je go oto cze nia, a tak że – jak się wy da -
je – uczest ni ków spek ta klu, wszy scy mie li pra wo przy pusz czać, że
tę pro stą i zwy czaj ną dro gę do świę to ści moż na re ali zo wać za wsze
i wszę dzie – bez nad zwy czaj ne go „umar twia nia się”, a przede
wszystkim po przez do bre wy peł nia nie swo ich obo wiąz ków.

Osob nym za gad nie niem wy da je się być wą tek pe da go gicz ny,
któ ry ujaw nił się pod czas od bio ru nie któ rych frag men tów spek ta -
klu w po sta ci salw śmie chu ze stro ny wy cho wan ków. Czę ścio wo by -
ło to zwią za ne ze zdro wą re ak cją na ko mizm nie któ rych sy tu acji.
A czę ścio wo by ła to za pew ne re ak cja na „nie dzi siej szy” już mo del
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ludz kiej do sko na ło ści i świę to ści. To jed nak, że ja kiś mo del dla czło -
wie ka współ cze sne go jest ana chro ni zmem, nie mu si być po wo dem
do je go „wy śmia nia”. Wszak w hi sto rii ha gio gra fii ów „nie dzi siej -
szy” mo del przy jął się i za słu gu je na uzna nie. Zwłasz cza, że z tam -
te go daw ne go okre su ma my wie lu wiel kich i sza no wa nych do dzi -
siaj świę tych.

Dla pe da go gów na sze go Ośrod ka po ja wi ło się więc przy oka zji
wie le pro ble mów do prze my śle nia i prze pra co wa nia z dzieć mi i mło -
dzie żą, aby na uczyć ich wni kli we go ro zu mie nia fak tu, że pro blem
szczę ścia i świę to ści to z jed nej stro ny nie wąt pli wie do stęp ny dla
wszyst kich ob szar we wnętrz ne go do sko na le nia, a z dru giej stro ny,
trud na ścież ka ży cia. A każ da z nich, choć by by ła naj bar dziej „nie -
dzi siej sza”, za słu gu je na sza cu nek i de li kat ność w oce nie.

Uwa gi te oczy wi ście nie po mniej sza ją war to ści ca łe go te atral -
ne go przed się wzię cia. Wręcz prze ciw nie. Oby by ło jak naj wię cej po -
dob nych ini cja tyw w na szym Ośrod ku. Do ty czy to za rów no Do mu
Dziew cząt, jak i Do mu Chłop ców, oraz po zo sta łych pla có wek w La -
skach. Jest to po trzeb ne za rów no na szym wy cho wan kom, jak i per -
so ne lo wi – nie tyl ko pe da go gicz ne mu – ca łe go na sze go śro do wi ska. 

Dzię ku jąc wszyst kim spraw com za ma te riał do re flek sji nad pro -
ble mem świę to ści, na le ża ło by so bie ży czyć, aby to waż ne za da nie
dla każ de go z nas mo gło ure al nić się nie tyl ko na sce nie, ale tak że
w ży ciu. 
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Wła dy sław Go łąb

Li sto pa do we re flek sje

Rok Pio tra Skar gi, Zyg mun ta Kra siń skie go i Ja nu sza Kor cza -
ka ma się już ku schył ko wi – jak ów dzień, kie dy dwaj ucznio -

wie zmie rza ją cy do Emaus spo tka li w dro dze Chry stu sa. I to zmie -
ni ło w ich ży ciu wszyst ko. Z po śpie chem wró ci li do Je ro zo li my,
aby z apo sto ła mi po dzie lić się ra do ścią spo tka nia Pa na.

Nasz rok 2012 nie był ła twy, ale czy spo tka li śmy na tej na szej
dro dze Chry stu sa?

Ostat nio roz ma wia łem z kimś, kto z bó lem mó wił o swej sa -
mot no ści: „Bo ję się li sto pa do wych wie czo rów, bo ję się sa mot no -
ści. Tak ma ło spo ty kam lu dzi, a ty le zła”, zwie rzał się.

W ra dio wym „Sło wie na dzień”, mię dzy in ny mi, usły sza łem:
„Ży cie czło wie ka bie gnie mię dzy sa mot no ścią a wspól no tą. Nie
moż na żyć tyl ko sa me mu, nie moż na żyć tyl ko z in ny mi i po śród
in nych. Sa mot ność mo że być le kar stwem na nie chęć do lu dzi,
prze by wa nie po śród lu dzi nie mo że być – jak za uwa żył przed wie -
ka mi Se ne ka – le kar stwem na sa mot ność”. 

Za tem sa mot ność nie jest prze kleń stwem, ale szan są na spoj -
rze nie w głąb sie bie. Mo że wte dy zo ba czy my wo kół sie bie lu dzi.
Czło wiek ro dzi się w ro dzi nie, więc we wspól no cie, ale rów no cze -
śnie po przez do świad cze nia ży cio we po wi nien doj rze wać do sa -
mot no ści.

Czy sa mot ność jest dla czło wie ka bło go sła wień stwem czy
prze kleń stwem? To za le ży nie od sa mot no ści, ale od sa me go czło -
wie ka.
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Ar tur Scho pen hau er stwier dza: „W sa mot no ści czło wiek mar -
ny czu je swo ją mar ność, wiel ki duch – swo ją wiel kość”. Na to miast
Adam Mic kie wicz po wie dział: „Sa mot ność jest mę dr ców mi strzy -
nią”.

Sa mot ność prze sta nie być tra ge dią na sze go ży cia, gdy do swe -
go wnę trza za pro si my Chry stu sa.

Ka pi tal ne pod su mo wa nie pro ble mu sa mot no ści znaj dzie my
w książ ce Da ga Ham mar skjöl da „Dro go wska zy”; „Módl się, aby
sa mot ność sta ła się dla cie bie bodź cem do zna le zie nia cze goś, dla
cze go żyć, i dla cze goś do sta tecz nie wiel kie go, by za to umrzeć”.

Pod su mo wu jąc te róż ne spoj rze nia na sa mot ność, na le ży
stwier dzić, że od nas za le ży, jak za go spo da ru je my po czu cie wła -
snej sa mot no ści. Mój roz mów ca mu si zna leźć sens prze ży wa nej
sa mot no ści, my na to miast je ste śmy win ni, że są wśród nas lu dzie,
któ rzy czu ją się sa mot ni.

Je że li Dzie ło La sek jest wspól nym Dzie łem, to każ dy w tym
Dzie le jest na szym bra tem. Je go cier pie nia nie mo gą być dla nas
obo jęt ne.

Na pew no nie roz wią że my wszyst kich pro ble mów, z ja ki mi
zwra ca ją się do nas na si współ bra cia, ale czę sto wy star czy po pro -
stu ich wy słu cha nie. Nie raz ser decz ne uści śnie cie rę ki wię cej zna -
czy niż mą dry wy wód. Trze ba ra czej zro zu mieć, a nie sta rać się
po uczać. Każ dy swo je tro ski i cier pie nia prze ży wa sa mo dziel nie,
ale wte dy nie bę dzie czuł się sa mot ny.

I jesz cze dru gi pro blem, któ ry za sy gna li zo wał mój roz mów -
ca, że wszę dzie wi dzi sa mo zło. Przy to czę sło wa Pry ma sa Ty siąc -
le cia, kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go: „Pa trz cie, ja ką mi łość dał
nam Bóg. Pa trz cie. To jest wspa nia łe za ję cie. Czło wiek mo że być
nim tak za trud nio ny, że nie mal nic wię cej nie do strze że. Nie doj -
rzy na wet grze chu, bo świat grze chu bę dzie się przed nim co fał
i ma lał. Czło wiek, któ ry idzie za złem i wszę dzie wi dzi zło, boi się
wszyst kie go, ja ko zła, na wet do bra. Wszę dzie po dej rze wa zło –
w świe cie stwo rzo nym, w przy ro dzie, w czło wie ku wi dzi zło i dla -
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te go sta le się cze goś boi, lę ka, na wet sa me go sie bie (...), a prze cież
mó wi my, że mi łość Bo ża roz la na jest. Świat nie mo że być na peł -
nio ny złem, bo by znisz czał, sta jąc się nie by tem; sko ro jest by tem,
jest mi ło ścią.”

Przy po mi na mi się daw ne har cer skie za wo ła nie: „Do brym
wszę dzie do brze bę dzie, a złym wszę dzie kwas!”. 

Szu kaj my wszę dzie do bra. Tyl ko czło wiek ma ją cy nie wie le
wspól ne go z chrze ści jań stwem pa trzy na dru gie go czło wie ka ja -
ko na źró dło zła. Sta raj my się do szu kać w nim do bra, a mo że prze -
ro bi my go na do bre go czło wie ka.

Rok 2012 ma się ku schył ko wi – za sta nów my się, czy w na szej
co dzien nej dro dze do Emaus spo tka li śmy Chry stu sa? Czy za chwy -
ci li śmy się pięk nem te go świa ta? Czy wró ci li śmy do współ bra ci,
by z ni mi ra do wać się do brem? 

My chce my nie raz wszyst ko na pra wiać, bo to, co sta re, by ło
złe i nie do sko na łe. 

Przy po mi na ją się sło wa Ada ma Asny ka – „Ale nie depcz cie
prze szło ści oł ta rzy, choć ma cie sa mi do sko nal sze wznieść; Na nich
się jesz cze świę ty ogień ża rzy i mi łość ludz ka stoi tam na stra ży,
i wy win ni ście im cześć”.

Za tem pa trz my w przy szłość, chroń my na szych bra ci od smut -
ku sa mot no ści, na pra wiaj my przede wszyst kim sie bie, bu duj my
wza jem ną mi łość, a wte dy Chry stus nie prze sta nie nam to wa rzy -
szyć w dro dze.

La ski, 18 paź dzier ni ka 2012 r.
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Dnia 31 sierp nia od by ła się SIERP NIO WA SE SJA PE DA GO -
GICZ NA dla PRA COW NI KÓW OŚROD KA, roz po czę ta Mszą
Św. o godz. 9.00, w ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej. Po Mszy Św.
w sa li Do mu św. Sta ni sła wa – Pre zes Wła dy sław Go łąb po wi tał
ze bra nych i otwo rzył Se sję. O godz. 10.15 prof. dr hab. An drzej
Sę kow ski (od Wal ne go Ze bra nia w ma ju 2012 – Czło nek Za rzą -
du TO nO) wy gło sił wy kład pt. „Kre atyw ność w pra cy pe da go -
ga”. Po dys ku sji i krót kiej prze rwie – dru gi wy kład pt. „Po trze -
ba pla no wa nia w re ali za cji pro ce su wy cho waw czo -te ra peu tycz -
ne go” wy gło si ła mgr Jo an na Rus sek. Se sję za koń czo no dys ku sją
i spo tka niem przy ka wie oko ło godz. 13.00. 

Re dak cja

ks. Mar cin Ko wal czyk 

Po dob ne jest kró le stwo nie bie skie do dzie się ciu pa nien,
któ re wzię ły swo je lam py i wy szły na spo tka nie ob lu -
bień ca. Pięć z nich by ło nie roz sąd nych, a pięć roz trop -
nych. Nie roz sąd ne wzię ły lam py, ale nie wzię ły ze so -
bą oli wy. Roz trop ne zaś ra zem z lam pa mi za bra ły rów -
nież oli wę w na czy niach.

(z Ewan ge lii św. Ma te usza 25,1-4)

Dziś Sło wo Bo że sta wia przed każ dym z nas py ta nie: czy je -
steś czło wie kiem roz trop nym? Roz trop ność jest umie jęt no -

ścią ro ze zna wa nia praw dzi we go do bra i wy bie ra nia wła ści wych
środ  ków do je go peł nie nia. Jest sy no ni mem ży cio wej mą dro ści,
któ rej świa tło po cho dzi od Bo ga i do Nie go pro wa dzi. 
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Praw dzi wa mą drość nie wy czer pu je się w do cze snych po szu -
ki wa niach go dzi we go ży cia, ale wska zu je dro gę do wiecz no ści. Po -
chy la jąc się nad tek stem dzi siej szej Ewan ge lii, wi dzi my, że mą dro -
ścią jest wy pa try wa nie Ob lu bień ca – Chry stu sa z żar li wo ścią (jej
sym bo lem są pło ną ce lam py) wia ry i mi ło ści. 

Dro dzy Bra cia i Sio stry! Chce my w Dzie le La sek słu żyć nie -
wi do mym, naj le piej jak po tra fi my. Chce my dać na szym wy cho -
wan kom to, co naj lep sze. A co jest naj lep sze, co naj waż niej sze?
Naj waż niej sze jest … ży cie wiecz ne. Da wać ży cie wiecz ne świa -
tu, to mi sja ca łe go Ko ścio ła i każ de go chrze ści ja ni na. Oczy wi ście
sa mi z sie bie ży cia wiecz ne go nie po sia da my. Ży ciem wiecz nym
jest Je zus, a na szym po wo ła niem jest pie lę gno wać więź jed no ści
z nim w na szych ser cach i świad czyć wo bec każ de go, że w Nim
jest źró dło szczę ścia. 

Ewan ge li ści opi su ją cu da, któ re do ko ny wa ły się, kie dy lu dzie
spo ty ka li Je zu sa, kie dy do ty ka li go. Dziś Chry stu sa moż na do tknąć
tyl ko za spra wą wia ry. Na szej wia ry. Je śli jest w nas ży wa wia ra,
któ ra od ci ska w nas po do bień stwo do Chry stu sa, to wów czas
ludzie mo gą spo ty kać Chry stu sa w nas i otwie rać się na ży cie
wiecz ne. 

Czy ma my na ty le ży wą, doj rza łą wia rę, by in ni mo gli w niej
spo tkać Chry stu sa? Jak to okre ślić? Mo że po mo cą bę dzie od wo -
ła nie się do pew ne go po rów na nia – wia ry nie doj rza łej i doj rza -
łej. Isto tą wia ry nie doj rza łej jest prze świad cze nie (mo że być ono
bar dzo sil ne), że czło wiek ma ra cję, kie dy my śli o Bo gu; że Bóg
jest ta ki a nie in ny, że dzia ła tak, a nie ina czej, że czło wiek wie, ja -
ki jest Bóg i jak z nim po stę po wać… Doj rza łość wia ry ro dzi
w czło wie ku prze ko na nie, że to Bóg ma ra cję, kie dy my śli o czło -
wieku; kie dy ko cha go bez in te re sow nie, kie dy wzy wa go do na -
wró ce nia, by go ra to wać, kie dy wska zu je dro gę do praw dzi wej
wol no ści… To Bóg ma ra cję, kie dy my śli o mnie i do mnie kie -
ru je swo je sło wo! Kie dy pra gnie, bym od Chry stu sa uczył się jak
ko chać Oj ca i jak ko chać bliź nich.
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Sło wo Bo że wzy wa nas nie ustan nie do po głę bia nia na szej for -
ma cji chrze ści jań skiej, by wia ra na sza by ła świa tłem na na szej dro -
dze do wiecz no ści i by in nym oświe tla ła dro gę ku Bo gu. I by ję -
zy kiem na szej wia ry by ła mi łość każ de go czło wie ka i tro ska o jed -
ność. Je śli w na szej wspól no cie bę dzie my po tra fi li za bie gać
o mi łość i jed ność po mię dzy na mi, to two rzyć tu bę dzie my śro -
do wi sko au ten tycz ne go wzro stu wia ry dla nas i dla na szych wy -
cho wan ków.

Dro dzy Bra cia i Sio stry! Chciał bym, aby każ dy z was, u pro -
gu no we go ro ku szkol ne go, czuł się za pro szo ny do na szej la skow -
skiej ka pli cy. Aby ta ka pli ca by ła dla nas miej scem co dzien nej for -
ma cji ser ca, aby by ła miej scem dla każ de go z nas waż nym, gdzie
po przez mo dli twę w ci szy, Eu cha ry stię i słu cha nie Bo że go Sło wa
wzra stać bę dzie w nas wia ra i mi łość. To my – na uczy cie le i wy -
cho waw cy – w pierw szym rzę dzie po trze bu je my nie ustan nej for -
ma cji ser ca, by da wać na szym wy cho wan kom to, co naj lep sze.
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MINĘŁY WAKACJE

An drzej Gro mul ski

Obóz spor to wy w Bo rach Tu chol skich

Pod czas wa ka cji osiem na ścio ro wy cho wan ków z Ośrod ka
w La skach uczest ni czy ło w dwu ty go dnio wym obo zie spor to -

wym w Bo rach Tu chol skich. Obóz był zor ga ni zo wa ny przez UKS
„La ski” z do ta cji Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki oraz zna czą -
cej po mo cy fi nan so wej To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły -
mi. Obóz od był się w O.W. „Bo ry Tu chol skie” w Oko ni nach Nad -
je zior nych. Ośro dek po sia da wła sne strze żo ne ką pie li sko nad je -
zio rem, sprzęt wod ny i du ży – 12ha – te ren z bo iska mi. Wo kół są
pięk ne la sy z dro ga mi przy sto so wa ny mi do jaz dy na ro we rach. To

Przy go to wa nia do wy ści gu ro we ro we go
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wszyst ko sprzy ja re ali zo wa niu za kła da nych ce lów spor to wych, re -
kre acyj nych i tu ry stycz nych. 

Jak sa ma na zwa su ge ru je, obóz miał cha rak ter spor to wy i nikt
z uczest ni ków nie na rze kał na brak ru chu. Co dzien nie od by wa -
ły się raj dy ro we ro we na tan de mach po bez piecz nych dro gach Bo -
rów Tu chol skich. W cią gu 12 dni prze je cha li śmy ok. 460 km, a na
za koń cze nie obo zu wszy scy wzię li udział w za wo dach ro we ro wych
na dy stan sie 1 km (prze wod nik tyl ko kie ro wał, a nie mógł pe da -
ło wać). 

Co dru gi dzień od by wa ły się tre nin gi z go al bal la w od da lo nej
o 9 km sa li gim na stycz nej w Śli wi cach – do jeż dża li śmy tam sze -
ścio ma tan de ma mi. Ostat nie go dnia obo zu od był się tur niej 3-
oso bo wych ze spo łów mie sza nych, w któ rym zwy cię ży ła dru ży -
na w skła dzie: Iza Wy dra, Kry stian Ki siel i Kon rad Ga jow ni czek.

Za ję cia spor to we prze pla ta ne by ły za ję cia mi re kre acyj ny mi:
ką pie le w je zio rze, pla żo wa nie, pły wa nie na ka ja kach, ro we rach
wod nych i ło dziach wio sło wych.

Tre ning go al bal la
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Pie cze nie kieł ba sek nie jest ta kie ła twe

Za chwi lę ką piel w je zio rze pod czuj ną opie ką pa na Krzysz to fa



Pod okiem in struk tor ki tań ca – pa ni Uli – wszy scy uczy li się
ma ło po pu lar nej tech ni ki ta necz nej, ja ką jest ste po wa nie. Ko or -
dy na cja ru cho wa, pra ca nad pla stycz no ścią stóp, za cho wy wa nie
rów no wa gi i za pa mię ty wa nie ryt mów to głów ne za da nia, z któ -
ry mi trze ba by ło się zmie rzyć. Dzie ci uczy ły się pod sta wo wych
ude rzeń stóp oraz to wa rzy szą cych im kla śnięć i sto so wa ły je w co -
raz bar dziej zło żo nych ryt mach i kom bi na cjach. Efek tem koń co -
wym był wspól ny układ ta necz ny wszyst kich uczest ni ków, któ ry
zo stał przed sta wio ny ostat nie go dnia obo zu. Oczy wi ście na obo -
zie spor to wym nie mo gło za brak nąć po ran nych roz ru chów, pro -
wa dzo nych przez pa na Krzysz to fa Ko ca, oraz wie czor nych kon -
kur sów i za baw. 

Ce lo wość or ga ni zo wa nia let nich obo zów spor to wych dla mło -
dzie ży nie wi do mej jest oczy wi sta. Uczest ni cy nie tyl ko ak tyw nie
wy peł nia ją wol ny czas, uczą się, jak moż na ina czej go spę dzać, ale
pro wa dzo ne tam za ję cia rów nież wpły wa ją w znacz ny spo sób na
po pra wę ogól nej spraw no ści fi zycz nej, stwa rza ją szan sę na peł -
niej szą in te gra cję ze śro do wi skiem osób wi dzą cych oraz są for -
mą za chę ty do póź niej sze go upra wia nia spor tu.

Ob ser wu jąc uśmiech nię te i ra do sne twa rze uczest ni ków obo -
zu, a zwłasz cza tych, któ rzy wy je cha li po raz pierw szy – by li to:
Pa weł i Piotr No wic cy, Arek Ko zioł, Kon rad Ga jow ni czek (rocz -
ni ki 1999–2000, czy li przy szłość La sek) – moż na śmia ło po wie -
dzieć, że mi mo wie lu prze szkód, war to or ga ni zo wać te go ty pu wy -
jaz dy dla na szych dzie ci.

Na obo zie z du żym za an ga żo wa niem pra co wa ło 10 osób – pa -
nie: Ula, Emi lia, Mar le na, Mag da oraz pa no wie: Krzysz tof, Bar -
tek, Piotr, Le szek, Kon rad i An drzej.
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Pro blem in te gra cji szkol nej osób nie wi do mych jest za gad nie -
niem, któ re od wie lu lat jest nie zwy kle go rą co dys ku to wa ne. Zo -
sta ła ona wpro wa dzo na w ży cie – naj pierw w Sta nach Zjed no -
czo nych, a po tem tak że w Eu ro pie, i wresz cie w Pol sce – choć ra -
czej czę ścio wo, ja ko że wciąż bu dzi ona wie le wąt pli wo ści.

Po ni żej pu bli ku je my róż ne sta no wi ska w tej spra wie, za czy -
na jąc od re flek sji nie ja ko po rząd ku ją cej róż ne po ję cia i do świad -
cze nia glo bal ne, oraz oso bi ste prze my śle nia z po zy cji na uczy cie -
la w szko le spe cjal nej. Na stęp nie dwie wy po wie dzi osób nie wi -
do mych – ab sol wen tów ośrod ka w La skach – i jed ną wypowiedź
uczen ni cy sła bo wi dzą cej, od sa me go po cząt ku uczą cej się
w szko le ma so wej. Ca łość koń czy list nie wi do mej na uczy ciel ki,
uczą cej w szko le in te gra cyj nej.

A za tem re pre zen to wa ne są nie mal wszyst kie moż li we per -
spek ty wy oce ny in te re su ją ce go nas pro ble mu, któ re za pew ne po -
zwo lą nam na wy ro bie nie so bie wła sne go spoj rze nia.

Być mo że wy wo ła to dal szy ciąg re flek sji w po szu ki wa niu
opty mal nych roz wią zań w za kre sie naj lep sze go przy go to wa nia
nie wi do mych do ży cia. Wszak nie za leż nie od te go, czy nie wi do -
me dzie ci bę dą kształ cić się w szko le ma so wej lub in te gra cyj nej,
czy w ośrod ku szkol no -wy cho waw czym, w jed nym i dru gim przy -
pad ku mu si my je przy go to wać nie do pro fi lu jed nej al bo dru giej
szko ły, lecz do ży cia. I to wy da je się naj waż niej szym ce lem naj -
głę biej ro zu mia nej in te gra cji.

Re dak cja
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s. Elż bie ta Więc kow ska FSK

O in te gra cji szkol nej dzie ci nie wi do mych

In te gra cja spo łecz na ozna cza we dług En cy klo pe dii PWN,
„zwar tość społ., ze spo le nie i zhar mo ni zo wa nie ele men tów zbio -

ro wo ści społ., ro zu mia ne ja ko in ten syw ność i czę stość kon tak tów
mię dzy człon ka mi da nej zbio ro wo ści oraz ja ko ak cep ta cja w jej
ob rę bie wspól nych sys te mów war to ści...”1. Ma ria Chod kow ska in -
te gra cję de fi niu je w na stę pu ją cy spo sób: „In te gra cja to har mo nij -
ne ze spo le nie dwóch rów no rzęd nych czę ści, to wza jem ne do sto -
so wa nie na ba zie zro zu mie nia spe cy fi ki wła snych od ręb no ści i po -
do bień stwa po trzeb”2. Zda niem au tor ki ter min »in te gra cja« nie
jest toż sa my z ter mi nem »edu ka cja włą cza ją ca«: „Włą cza nie w każ -
dym przy pad ku to wpro wa dze nie ele men tów od mien nych do ist -
nie ją cych utrwa lo nych struk tur i za kła da do sto so wa nie się tych
no wych ele men tów do gru po wych wzo rów i norm. Tym cza sem
w przy pad ku osób od bie ga ją cych od nor my bio lo gicz nej nie za -
wsze bę dzie to moż li we, na wet przy za pew nie niu ze wnętrz nych
me cha ni zmów kom pen sa cyj nych, po za tym w ta kim sche ma cie
z gó ry za kła da się nie rów ność po zy cji ele men tów włą cza ją cych –
przyj mu ją cych i ele men tów włą cza nych – przyj mo wa nych”3. Tu
in te gra cję bę dzie my ro zu mie li spe cy ficz nie ja ko part ner ską obec -
ność oso by nie peł no spraw nej w gru pie spo łecz nej. Za zna czyć
trzeba od ra zu, że in te gra cja każ dej oso by ze spo łe czeń stwem od -
by wa się przede wszyst kim po przez in te gra cję z ma łą gru pą lo -
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kal ną, a za jej po śred nic twem z więk szą spo łecz no ścią: ze spo łecz -
no ścią na ro du, ko ścio ła, aż po spo łecz ność glo bal ną. I, rzecz oczy -
wi sta, in te gra cją na zy wa my bu do wa nie w gru pie spo łecz nej pra -
wi dło wych wię zi mię dzy oso bo wych, a nie tyl ko ze bra nie osób
w jed nej prze strze ni fi zycz nej. W od nie sie niu do in te gra cji spo -
łecz nej in wa li dów, zi lu stru ję to dwo ma przy kła da mi.
• Nie wi do me go ro bot ni ka za trud nio no w fa bry ce zgod nie z je -

go kwa li fi ka cja mi. Pra cow ni cy od dzia łu zor ga ni zo wa li spon -
ta nicz nie zbiór kę pie nięż ną na bied ne go nie wi do me go.
Wobec nie doj rza ło ści śro do wi ska nie na stą pi ła in te gra cja nie -
peł no spraw ne go ze śro do wi skiem pra cy za wo do wej. Nie peł -
no spraw ny był ak cep to wa ny ja ko czło wiek po trze bu ją cy po -
mo cy, ale nie zo stał za ak cep to wa ny ja ko ko le ga – współ pra -
cow nik.

• Nie wi do my pra cow nik na uko wy na eta pie przy go to wy wa nia
roz pra wy dok tor skiej przy jął pro po zy cję ob ję cia sta no wi ska
dy rek to ra w szko le dla nie wi do mych. Ze wzglę dów pre sti żo -
wych mu siał obro nić dok to rat. W cza sie obro ny dok to ra tu je -
go daw ni ko le dzy i zwierzch ni cy z pra cow ni na uko wej na ma -
wia li go, by wró cił do pra cy na uko wej. Był więc przez nich
akcep to wa ny ja ko ko le ga – na uko wiec, a nie ja ko oso ba po -
trze bu ją ca po mo cy. Był zin te gro wa ny ze swo im śro do wi skiem.

Uznaj my, że jed nym z ce lów edu ka cji jest in te gra cja spo łe czeń -
stwa, tak że in te gra cja osób nie peł no spraw nych z peł no spraw ny -
mi. Na to miast ani szko ła, ani za kład pra cy nie są je dy ny mi gru -
pa mi lo kal ny mi, w któ rych na stę pu je in te gra cja oso by ze spo łe -
czeń stwem. Wspól nie upra wia na dzia łal ność ar ty stycz na,
spor to wa, spo łecz na, udział w dzia ła niach sa mo rzą do wych, przy -
na leż ność do gru py re li gij nej to też in te gra cja spo łecz na. Chrze -
ści ja nin praw dzi wie wie rzą cy jest po nad to świa do my swo je go włą -
cze nia w nad przy ro dzo ny or ga nizm Cia ła Mi stycz ne go Chry stu -
sa, świa do my te go, że otrzy mu je do bro od Bo ga przez in nych
lu dzi, że jak każ dy ochrzczo ny we zwa ny jest do gło sze nia Do brej
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No wi ny, że przez swo je świa dec two, mo dli twę i ofia rę cier pie nia
dzia ła rze czy wi ście, ma wpływ na bieg spraw świa ta. 

Trze ba tu jed nak za uwa żyć, że okre so wa se gre ga cja jest pod -
sta wo wą nor mą funk cjo no wa nia współ cze sne go spo łe czeń stwa:
dzie ci uczą się w kla sach po se gre go wa ne we dług wie ku, mło dzież
kształ ci się w szko łach, po se gre go wa na we dług za wo du, któ ry zdo -
by wa, cho rych w szpi ta lach se gre gu je się we dług ro dza ju cho ro -
by, itp. Istot ne jest to, że okre so wa se gre ga cja słu ży, po win na słu -
żyć, po wro to wi do spo łe czeń stwa. Tak więc za sta no wie nie się nad
spo so bem edu ka cji dzie ci o spe cjal nych po trze bach edu ka cyj nych
jest sen sow ne.

Nie peł no spraw ność jest trwa łą ce chą oso by. Re wa li da cja oso -
by do ro słej, któ ra utra ci ła wzrok wsku tek cho ro by lub wy pad ku,
jest pro ce sem te ra pii psy chicz nej i edu ka cji spraw no ścio wej, od -
ręb nym od prze ży te go w dzie ciń stwie pro ce su wy cho wa nia
i kształ ce nia. Pod sta wą pro ce su re wa li da cji nie jest jed nak re wa -
li da cja „tech nicz na” – opa no wa nie po trzeb nych umie jęt no ści i na -
rzę dzi. Pod sta wo wą spra wą jest ak cep ta cja sie bie w sy tu acji ka -
lec twa, przy ję cie no wej sy tu acji ja ko „wy zwa nia lo su”, lub za da -
nia od Bo ga, a nie ja ko prze kre śle nia wła snej war to ści. Z za sa dy
pro ces re wa li da cji prze bie ga po zy tyw nie w śro do wi sku lub
w opar ciu o śro do wi sko in wa li dów o po dob nej nie peł no spraw -
no ści. Pod sta wo wą po mo cą jest po sta wa i ra da tych, któ rzy nie -
peł no spraw ność przy ję li w spo sób twór czy.

Re wa li da cja dziec ka nie wi do me go od nie mow lęc twa nie jest
od ręb nym dzia ła niem. Dziec ku w to ku roz wo ju za gra ża sze reg
de for ma cji i ogra ni czeń spo wo do wa nych bra kiem wzro ku.
Moż na ich unik nąć, je śli dzia ła nia re wa li da cyj ne włą czy my w pro -
ces pie lę gna cji, wy cho wa nia i kształ ce nia. 

W struk tu rach MEN i w środ kach ma so we go prze ka zu pro -
mo wa na jest opi nia, że dzie ci nie peł no spraw ne po win ny uczyć się
wspól nie z peł no spraw ny mi. Na le ży jed nak roz trop nie roz wa żać,
na ile moż li we jest to i sen sow ne w od nie sie niu do okre ślo ne go
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ucznia nie peł no spraw ne go na okre ślo nym eta pie je go kształ ce nia.
Na uka w „in te gra cji” (to zna czy w kla sie in te gra cyj nej al bo w kla -
sie ogól no do stęp nej) mo że być bar dzo war to ścio wa dla ucznia,
któ ry jest w sta nie spro stać wy ma ga niom sta wia nym ca łej kla sie.
Trze ba jed nak pa mię tać, iż pod ję cie się przez na uczy cie la szko -
ły ogól no do stęp nej ucze nia dziec ka nie wi do me go czy sła bo wi dzą -
ce go wią że się z ogrom ną od po wie dzial no ścią, wy ma ga uczci wej
od po wie dzi na py ta nia:
• Czy my ja ko szko ła ogól no do stęp na, in te gra cyj na ma my wy -

star cza ją cą wie dzę i moż li wo ści pod ję cia się kształ ce nia ucznia
nie wi do me go czy sła bo wi dzą ce go? 

• Czy ja ja ko na uczy ciel bę dę w sta nie za pew nić mo je mu nie -
wi do me mu/sła bo wi dzą ce mu ucznio wi rów ne szan se w do stę -
pie do edu ka cji, pod ręcz ni ków, po mo cy dy dak tycz nych do -
sto so wa nych w spo sób pra wi dło wy do je go po trzeb per cep -
cyj nych?

• Czy uczeń nie wi do my/sła bo wi dzą cy bę dzie rów no praw nym
uczest ni kiem pro ce su dy dak tycz ne go?
Sy tu acja na uki szkol nej po zor nie wspól nej, bez ko niecz nych

ma te ria łów dy dak tycz nych, bez po trzeb ne go wspar cia, mo że być
nisz czą ca psy chicz nie dla nie wi do me go ucznia. Uczeń po zba wio -
ny po mo cy dy dak tycz nych nie bę dzie mógł spro stać wy ma ga niom
sta wia nym wszyst kim uczniom w kla sie. Świa do my bra ku po stę -
pów, bra ku suk ce su bę dzie czuł się wy ob co wa ny z ze spo łu kla so -
we go, a nie z nim zin te gro wa ny.

Na le ży więc za dać py ta nie, czy na ucza nie se gre ga cyj ne
z udzia łem nie wi do mych na uczy cie li nie przy go tu je naj le piej nie -
wi do me go ucznia do in te gra cji w ży ciu do ro słym? Czy in te gra -
cja szkol na jest za wsze i dla wszyst kich do brą dro gą do in te gra -
cji spo łecz nej? Wy da je się, że wspól na na uka jest naj lep szym przy -
go to wa niem do by cia ra zem, bo i mniej spraw ni i peł no spraw ni
uczą się te go w to ku nor mal ne go ży cia. Ale nie jest to oczy wi ste.

s. Elżbieta Więckowska – O integracji szkolnej dzieci niewidomych 23



In te gra cja szkol na dzie ci nie wi do mych nie jest w mo im ro zu -
mie niu do brem nad rzęd nym, ce lem do osią gnię cia. Ce lem nad -
rzęd nym jest pra wi dło wy roz wój dziec ka nie wi do me go i jak naj -
lep sze przy go to wa nie go do in te gra cji spo łecz nej w ży ciu do ro -
słym. In te gra cja szkol na mo że oka zać się do brą lub złą dro gą do
te go ce lu. 

By oce nić, ja ka edu ka cja (se lek cyj na czy in te gra cyj na) do brze
przy go tu je dziec ko do in te gra cji spo łecz nej, trze ba naj pierw opi -
sać spo so by in te gra cji spo łecz nej do stęp ne dla róż nych grup in -
wa li dów w wie ku doj rza łym. 
• In wa li dzi z po je dyn czym ka lec twem któ re goś ze zmy słów lub

na rzą du ru chu mo gą na ogół peł nić pod sta wo we ro le spo łecz -
ne, pra co wać za wo do wo wśród peł no spraw nych, za kła dać ro -
dzi ny, upra wiać dzia łal ność spo łecz ną itp.

• In wa li dzi o głęb szym upo śle dze niu umy sło wym, in wa li dzi
o ka lec twie zło żo nym (np. głu cho nie wi do mi), in wa li dzi o po -
waż nym ka lec twie na rzą du ru chu na ogół nie są zdol ni do sa -
mo dziel ne go funk cjo no wa nia w spo łe czeń stwie, nie jed no krot -
nie do peł nie nia pod sta wo wych ról spo łecz nych. Uza leż nie -
ni są od po mo cy in sty tu cjo nal nej bądź in dy wi du al nej in nych
osób. In te gra cja ta kich osób nie peł no spraw nych to in te gra cja
z wła sną ro dzi ną spra wu ją cą nad ni mi opie kę, z gru pą przy -
ja ciół, któ ra za pew ni im wy star cza ją cą po moc, lub z gru pą
pod opiecz nych w od po wied niej in sty tu cji opie kuń czej. Dal -
szym po zio mem in te gra cji po win na być po praw na in te gra cja
tej ro dzi ny bądź tej in sty tu cji z szer szą spo łecz nością lo kal ną.
Przy kład Ar ki za ło żo nej przez Je ana Va nie ra świad czy, że in -
te gra cja oso by nie peł no spraw nej z ma łą wspól no tą ży cia mo -
że być sil na i zdro wa, za pew nia ją ca pra wi dło we kon tak ty spo -
łecz ne i roz wój oso bo wy, a in te gra cja ze spo łecz no ścią lo kal -
ną jest wzbo ga ce niem dla tej spo łecz no ści.
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Pro blem in te gra cji spo łecz nej in wa li dów na le ży więc roz wią -
zy wać na dwa spo so by: 
• Przy go to wu jąc do peł nie nia ról spo łecz nych i umoż li wia jąc

peł nie nie do stęp nych ról spo łecz nych tym, któ rzy są do te go
zdol ni; 

• Za pew nia jąc in te gra cję ze zdro wym śro do wi skiem opie kuń -
czym tym, któ rzy nie są zdol ni do peł nej sa mo dziel no ści. 
Edu ka cja oso by nie peł no spraw nej po win na być przy go to wa -

niem do ta kie go ży cia, ja kie bę dzie ona zdol na pod jąć i pro wa -
dzić. Spo sób kształ ce nia po wi nien za le żeć od moż li wo ści i per -
spek tyw ży cio wych oso by, moż li wo ści szko ły i w osta tecz no ści od
roz waż nej de cy zji ro dzi ców, bądź mło de go czło wie ka. 

Dru gą stro ną pro ble mu in te gra cji jest od po wied nie przy go -
to wa nie spo łecz no ści osób peł no spraw nych, a w szcze gól no ści
kon kret nych ma łych grup do zin te gro wa nia z oso ba mi z okre ślo -
ną nie peł no spraw no ścią.

Aby pra wi dło wo roz wa żyć za gad nie nie in te gra cji szkol nej
przyj rzyj my się naj pierw na tu ral nym eta pom roz wo ju i in te gra -
cji dziec ka peł no spraw ne go. Pra wi dło wa in te gra cja zdro we go
dziec ka prze bie ga po przez na tu ral ne eta py in te gra cji:
• z or ga ni zmem mat ki,
• z gru pą ro dzin ną,
• z gru pą ró wie śni czą,
• ze spo łecz no ścią lub spo łecz no ścia mi lo kal ny mi,
• z wła sną ro dzi ną lub in ną wspól no tą we dług po wo ła nia.

Tyl ko ka lec two wy kry te przed uro dze niem mo że, choć nie
mu si, za bu rzyć więź dziec ka z mat ką przez ne ga tyw ne emo cje,
jakie prze ży wa mat ka na wia do mość o ka lec twie dziec ka, lub przez
ne ga tyw ne re ak cje oto cze nia bę dą ce źró dłem ne ga tyw nych
prze żyć mat ki. Więk szość ka lectw wy kry wa na jest po uro dze niu,
część jest skut kiem przed wcze sne go po ro du lub po wi kłań oko ło -
po ro do wych. Na to miast in te gra cja z gru pą ro dzin ną, peł na, bez -
wa run ko wa ak cep ta cja dziec ka nie peł no spraw ne go jest czę sto
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uza leż nio na od prze ko nań i sto sun ku do osób nie peł no spraw nych
szer sze go śro do wi ska. Ura zy na by te w naj wcze śniej szym dzie ciń -
stwie wsku tek bra ku wię zi emo cjo nal nej z naj bliż szy mi mo gą
istot nie utrud nić pra wi dło wy roz wój dziec ka nie peł no spraw ne -
go, stać się na wet dru gim, wtór nym ka lec twem.

Nie peł no spraw ność wro dzo na lub na by ta we wcze snym dzie -
ciń stwie mo że, jak już mó wi łam, za bu rzyć pro ce sy roz wo jo we
dziec ka w war stwie kon tak tów spo łecz nych oraz zdo by wa nie
spraw no ści i wia do mo ści już w bar dzo wcze snych sta diach roz -
wo ju. Od dzia ły wa nie re wa li da cyj ne po win no to wa rzy szyć dziec -
ku od mo men tu wy kry cia lub za ist nie nia ka lec twa, by uczy nić roz -
wój dziec ka moż li wie zbli żo nym do nor mal ne go, by umoż li wić
mu w przy szło ści peł nie nie do stęp nych ról spo łecz nych. Dzia ła -
nia re wa li da cyj ne po win ny być har mo nij nie wkom po no wa ne
w dzia ła nia pie lę gna cyj ne, wy cho waw cze i edu ka cyj ne. Ośrod ki
wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju po ma ga ją ro dzi com w pra wi -
dło wym spra wo wa niu opie ki nad nie wi do mym dziec kiem od
pierw szych mie się cy je go ży cia po przez dia gno zę uszko dzeń oraz
po moc w za pew nie niu dziec ku od po wied nich od dzia ły wań lecz -
ni czych i sty mu lu ją cych je go roz wój. Po żą da ne by ło by, by le karz
stwier dza ją cy uszko dze nie dziec ka kie ro wał ro dzi ców do od po -
wied niej pla ców ki dia gno zu ją cej, le czą cej, re wa li du ją cej. W Pol -
sce w obec nej chwi li tyl ko część dzie ci nie wi do mych od uro dze -
nia ob ję ta jest wcze snym wspo ma ga niem roz wo ju. A jest to spra -
wa pod sta wo wa, gdyż stwier dze nie ka lec twa dziec ka jest trud nym
prze ży ciem dla ro dzi ców, a wcze śnie udzie lo ne wspar cie po ma -
ga im w ob da rze niu dziec ka ak cep ta cją bez wa run ko wą (Ko cham
cię ta kim, ja ki je steś.) Umoż li wia to nie jed no krot nie pra wi dło wą
in te gra cję z gru pą ro dzin ną, a co za tym idzie, pra wi dło wą ak cep -
ta cję sie bie przez dziec ko. Trze ba tu po wie dzieć, że nie tyl ko ob -
ja wy od rzu ce nia, ale tak że ob ser wo wa na nie jed no krot nie na do -
pie kuń czość ro dzi ców dziec ka nie peł no spraw ne go oraz wy stę pu -

INTEGRACJA26



ją ca nie kie dy po sta wa rosz cze nio wa ro dzi ców w sto sun ku do oto -
cze nia jest ob ja wem bra ku peł nej ak cep ta cji dziec ka. Oczy wi ście
trze ba od róż nić po sta wę rosz cze nio wą od do ma ga nia się te go, co
dziec ku istot nie się na le ży i jest mu po trzeb ne. Po nad to wcze sne
ob ję cie dziec ka pra wi dło wą te ra pią nie jed no krot nie zmniej sza za -
kres uszko dze nia lub na wet je eli mi nu je (np. zez wcze śnie le czo -
ny czę sto da je się wy le czyć cał ko wi cie). Do brze jest, gdy ro dzi ce
dzie ci nie peł no spraw nych spo ty ka ją się ze so bą. Świa do mość te -
go, że in ni ma ją po dob ny pro blem, że umie ją się z nim upo rać,
lub że my mo że my im po móc, bę dzie pod no si ła na du chu i uła -
twia ła roz wią za nie wła snych pro ble mów.

Edu ka cja szkol na. 
Do pó ki edu ka cja by ła przy wi le jem nie któ rych, nie peł no -

spraw ni by li zin te gro wa ni w na tu ral ny spo sób ze spo łecz no ścią
nie ko rzy sta ją cych z do bro dziej stwa oświa ty: wy ko ny wa li do stęp -
ne im pra ce uży tecz ne spo łecz nie lub że bra li, co by ło ogól nie ak -
cep to wa nym spo so bem re ali zo wa nia po mo cy spo łecz nej. Do pie -
ro wpro wa dze nie, opar te go na ha śle rów no ści, po wszech ne go
obo wiąz ku szkol ne go roz war stwi ło spo łe czeń stwo na „nor mal -
nych”, któ rych za kwa li fi ko wa no do szko ły i któ rzy szko łę koń czy -
li oraz na „nie nor mal nych”, któ rych do szko ły nie za kwa li fi ko wa -
no. Rów ność praw nie ozna cza bo wiem iden tycz no ści osób, iden -
tycz no ści po trzeb i moż li wo ści. 

Wo bec roz war stwie nia spo łe czeń stwa na „nor mal nych”
i „nie nor mal nych” po ja wi ły się ini cja ty wy fi lan tro pij ne na rzecz
od rzu co nych przez szko łę, a więc zde gra do wa nych spo łecz nie.
Przy bra ły one po stać szkół dla róż nych grup dzie ci nie peł no spraw -
nych: głu chych, nie wi do mych, umy sło wo upo śle dzo nych, mo ral -
nie za nie dba nych i ko lej nych grup dzie ci od cię tych od nor mal -
nych pla có wek oświa to wych. Szko ły te da wa ły ele men tar ne wy -
kształ ce nie i przy go to wa nie do pra cy. Za pew nia ły dzie ciom
pod sta wo wy etap roz wo ju spo łecz ne go, ja kim jest po byt w gru -
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pie ró wie śni czej dzie ci o po dob nym po zio mie po trzeb i moż li wo -
ści, o po dob nym spo so bie ko mu ni ka cji spo łecz nej. Wie le szkół
spe cjal nych trosz czy ło się o za trud nie nie, czy li o in te gra cję spo -
łecz ną swo ich ab sol wen tów. 

Na stęp nym eta pem roz wo ju spra wy by ła moż li wość usa mo -
dziel nia nia się pod opiecz nych oraz ini cjo wa nie przez sa mych nie -
peł no spraw nych po wsta wa nia or ga ni za cji sa mo po mo cy. Or ga ni -
za cje ta kie nie jed no krot nie sta wa ły w opo zy cji do or ga ni za cji opie -
kuń czych, zwłasz cza tych przy pi su ją cych so bie peł ne kom pe ten cje
re pre zen to wa nia nie peł no spraw nych. Opo zy cja ta ka by wa ła
uza sad nio na i sku tecz na. Ge nial ny wy na la zek pi sma punk to we -
go dla nie wi do mych był po cząt ko wo igno ro wa ny, a na wet tę pio -
ny przez wi dzą cych spe cja li stów. Upór nie wi do mych do pro wa -
dził do uzna nia wy na laz ku i je go roz po wszech nie nia na ca łym
świe cie. 

Or ga ni za cyj ne for my kształ ce nia dzie ci nie wi do mych 
na świe cie
Se gre ga cja dzie ci i wy łą cze nie do osob nych szkół pro wa dzi -

ła do wy ob co wa nia nie peł no spraw nych z na tu ral nej tkan ki spo -
łecz nej, do ob co ści, nie zro zu mie nia, wro go ści. Pa to lo gicz ny kształt
przy bra ło to zja wi sko w sys te mie so wiec kim. W od nie sie niu do
nie wi do mych wy glą da ło to na stę pu ją co: naj pierw szko ła dla nie -
wi do mych, a po tem przy ucze nie do pra cy, na stęp nie pra ca w spe -
cjal nym kom bi na cie dla nie wi do mych i miesz ka nie na przy fa -
brycz nym osie dlu.

Skut ki izo la cji by ły oczy wi ste. Jesz cze kil ka na ście lat te mu eu -
ro pej skie mia sto Wil no nie wie dzia ło, co ozna cza bia ła la ska. Z te -
go ty pu złych do świad czeń zro dził się po stu lat in te gra cji szkol nej. 

In te gra cja szkol na w nie któ rych kra jach obo wią zu je mo cą
usta wy. Przy kład Sta nów Zjed no czo nych po zwa la już oce nić czy
peł na obo wiąz ko wa in te gra cja szkol na jest rze czy wi ście do bro -
dziej stwem dla wszyst kich nie peł no spraw nych:
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„Po za koń cze niu kon fe ren cji od wie dzi ły śmy szko łę dla nie -
wi do mych św. Jó ze fa w Jer sey Ci ty, któ ra zo sta ła za ło żo na w ro -
ku 1891 przez zgro ma dze nie sióstr św. Jó ze fa od Po ko ju. Do ro -
ku 1960, kie dy roz po czął się w Sta nach Zjed no czo nych na ka zo -
wy pro gram in te gra cji dzie ci nie wi do mych w szko łach dla
wi dzą cych, szko ła pro wa dzo na przez sio stry św. Jó ze fa by ła do -
kład nym od po wied ni kiem Za kła du w La skach. Obec nie szko ła
słu ży dzie ciom i mło dzie ży nie wi do mej i sła bo wi dzą cej z do dat -
ko wy mi upo śle dze nia mi fi zycz ny mi lub umy sło wy mi. Pro wa dzi
pro gram wcze snej in ter wen cji dla ma lu chów od 0 do 3 lat – po -
łą czo ny ze szko le niem ro dzi ców do opie ki nad dziec kiem z nie -
spraw no ścią wzro ko wą w śro do wi sku ro dzin nym oraz w szko le.
Za pew nia fi zy ko te ra pię, lo go pe dię, te ra pię wi dze nia oraz ćwi cze -
nia orien ta cji prze strzen nej. Dla dzie ci nie wi do mych i sła bo wi -
dzą cych bez do dat ko wych upo śle dzeń od 3 do 7 ro ku ży cia szko -
ła pro wa dzi ca ło dzien ny pro gram przy go to wu ją cy do przej ścia
dziec ka do szko ły dla wi dzą cych oraz warsz ta ty te ra pii za ję cio wej
dla dzie ci i mło dzie ży, w za mie rze niu czę ścio wo ja ko przy go to -
wa nie do za wo du. Ośro dek w New Jer sey wzbo ga cił się nie daw -
no w no wo cze sny bu dy nek szkol ny, do sto so wa ny do prze by wa -
nia w nim tak że dzie ci na wóz kach in wa lidz kich i pla nu je roz sze -
rze nie swo jej dzia łal no ści. Usły sza ły śmy wy po wie dzia ne z du mą
stwier dze nie, że dzie ci prze cho dzą ce do in te gra cji ze szko ły św.
Jó ze fa uzy sku ją lep sze wy ni ki w szko łach dla wi dzą cych niż dzie -
ci pro wa dzo ne w peł nej in te gra cji; szko ła ma na dzie ję na uzy ska -
nie ze zwo le nia od władz sta no wych na pro wa dze nie kil ku klas
pod sta wo wych dla dzie ci nie wi do mych w nor mie in te lek tu al nej”4. 

A więc sys tem peł nej in te gra cji szkol nej oka zał się dla dzie ci
nie wi do mych gor szy, niż łą cze nie in te gra cji z cza so wą se gre ga cją,
bo dzie ci wcho dzi ły do szko ły ma so wej nie przy go to wa ne do spro -
sta nia sta wia nym im wy ma ga niom.
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Oto pod sta wo we spo so by kształ ce nia dzie ci 
nie peł no spraw nych:
Na ucza nie in dy wi du al ne w do mu ro dzin nym przez do cho -

dzą ce go do do mu na uczy cie la. Sys tem ten w na szych wa run kach
nie za pew nia re ali za cji pro gra mu ze wzglę du na zbyt ma łą licz -
bę go dzin lek cyj nych, nie stwa rza wa run ków roz wo ju emo cjo nal -
ne go i spo łecz ne go, gdyż izo lu je od gru py ró wie śni czej, nie za pew -
nia re wa li da cji, bo na uczy ciel nie za wsze ma przy go to wa nie re -
wa li dan ta okre ślo nej spe cjal no ści. Za ob ser wo wa li śmy, że przy
du żej po błaż li wo ści ro dzi ców i bra ku ko ry gu ją ce go wpły wu gru -
py ró wie śni czej dzie ci nie wy kształ ci ły w so bie umie jęt no ści sto -
so wa nia się do norm spo łecz nych i po trzeb in nych osób.

Na ucza nie in dy wi du al ne w szko le. Je że li dziec ko uczo ne jest
in dy wi du al nie w bu dyn ku szkol nym i uczest ni czy tyl ko w uro czy -
sto ściach kla so wych i szkol nych, to, być mo że, jest to pra wi dło -
wa na uka. Nie na le ży jed nak na zy wać te go na ucza niem w in te -
gra cji, bo dziec ko uczy się w izo la cji od ró wie śni ków, w wy klu -
cze niu z gru py ró wie śni czej. 

Szko ła spe cjal na po win na i naj czę ściej ma wa run ki do peł -
no war to ścio we go re ali zo wa nia na ucza nia w spo sób me to dycz nie
po praw ny. Zmniej szo na li czeb ność klas, od po wied nie po mo ce
tech nicz ne i do świad cze nie me to dycz ne za pew nia ją efek tyw ność
na ucza nia. Szko ła spe cjal na ma moż li wość pro wa dze nia rów no -
le gle z na uką pro ce su re wa li da cji. Dziec ko prze by wa w gru pie ró -
wie śni ków o po dob nych moż li wo ściach i pro ble mach, co jest cen -
nym eta pem roz wo ju spo łecz ne go. Ma na tu ral ną oka zję wej ścia
w spo łecz ność in wa li dów, któ rej po moc w pro ce sie re wa li da cji jest
nie za stą pio na. Np. nie wi do my na uczy ciel jest bez cen nym ar gu -
men tem po ka zu ją cym moż li wo ści za wo do we nie wi do me go,
a więc uła twia ją cym ak cep ta cję wła snej sy tu acji przez ucznia i je -
go ro dzi ców. Twór czo pra cu ją ca szko ła spe cjal na wy pra co wu je
i spraw dza me to dy na ucza nia i re wa li da cji od po wied nie dla okre -
ślo nej gru py dzie ci nie peł no spraw nych. Jed nak łą czą cy się czę sto
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z na uką w szko le spe cjal nej po byt w in ter na cie jest dla ma łe go
dziec ka ogrom nym ob cią że niem. Na sza daw na wy cho wan ka
wspo mi na: „Mam jesz cze dwie in ne sio stry, obie cho dzi ły do
przed szko la w mo jej ro dzin nej wsi pod Płoc kiem, a mnie ma ma
mu sia ła od dać do przed szko la w Za kła dzie dla Dzie ci Nie wi do -
mych w La skach. Mia łam więc 6 lat, kie dy wy wie zio no mnie z do -
mu i zo sta wio no w ob cym miej scu, z ob cy mi ludź mi. Ma ma tłu -
ma czy ła mi, że nie wi dzę i mu szę się uczyć w szko le dla dzie ci nie -
wi do mych. Ja jed nak nie ro zu mia łam, co to zna czy wi dzieć i czym
róż nię się od mo ich zdro wych sióstr. Wy da wa ło mi się, że mo ja
ma ma wy wio zła mnie z do mu, po nie waż je stem ja kaś in na i ma -
ma mnie nie chce. Pa mię tam mo ją roz pacz w dro dze, płacz przy
każ dych od wie dzi nach w do mu i po wro tach do La sek, po każ dych
świę tach i wa ka cjach”5. 

Zbyt dłu gi po byt w pla ców ce spe cjal nej pro wa dzi do wy ob -
co wa nia ze śro do wi ska lo kal ne go i utrud nia póź niej szą in te gra -
cję. Wie lo mie sięcz ny po byt dziec ka po za śro do wi skiem ro dzin -
nym po wo du je brak na tu ral nych wię zi z gru pą spo łecz ną, w któ -
rej ży je ro dzi na. Mo że to owo co wać ob co ścią, a na wet wro go ścią,
je śli za brak nie ce lo we go bu do wa nia wię zi ze śro do wi skiem. Z ko -
lei dzie ciom z tzw. mar gi ne su szko ła spe cjal na po zwa la na po zna -
nie in nych war to ści od tych, z któ ry mi sty ka li się w do mu ro dzin -
nym. Zre wa li do wa ne, nie jed no krot nie w śro do wi sku ro dzin nym
wy róż nia ją się wy kształ ce niem ogól nym i ogła dą kul tu ral ną. 

Tyl ko w wa run kach gru py „se lek cyj nej” moż na roz ma wiać
z dzieć mi lub z mło dzie żą o ich spe cy ficz nych pro ble mach: Czym
róż nię się od peł no spraw nych? Czy je stem gor szy/lep szy od peł -
no spraw nych? Jak wcho dzić z ni mi w pra wi dło we re la cje? Dla cze -
go Pan Bóg stwo rzył mnie ka le ką? Co jest mo im po wo ła niem? Czy
mał żeń stwo jest dla mnie moż li we? Czy dro ga służ by Bo żej jest
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dla mnie moż li wa? W ja kiej wspól no cie mo gę zre ali zo wać mo je
pra gnie nie by cia z in ny mi? 

Ab sol wen ci SOSW są z za sa dy do brze przy go to wa ni do dal -
szej na uki lub pra cy i do in te gra cji z szer szy mi gru pa mi spo łecz -
ny mi6 (por. M. Ma gner, E. Więc kow ska 1993).

Zda rza się nie jed no krot nie, że ro dzi ce dziec ka w in te gra cji, za -
nie po ko je ni bra kiem je go po stę pów, zgła sza ją do SOSW dla nie -
wi do mych głę bo ko sfru stro wa ne go ucznia z po waż nym opóź nie -
niem edu ka cyj nym i re wa li da cyj nym. Wte dy ro bi my wszyst ko, co
moż li we, by ra to wać dziec ko. Nie jest to jed nak dro ga ko rzyst na
dla dziec ka, któ re mu nie od da my stra co nych lat.

Trze ba pa mię tać, że se lek cję dzie ci o okre ślo nej ka te go rii nie -
peł no spraw no ści do szko ły spe cjal nej trze ba kom pen so wać od -
dzia ły wa niem edu ka cyj nym na spo łecz ność osób peł no spraw -
nych, pro wa dzo ną np. przez środ ki ma so we go prze ka zu. W Za -
kła dach dla Nie wi do mych w La skach przyj mu je my w za sa dzie
wszyst kie zgła sza ją ce się wy ciecz ki. Oczy wi ście wy ciecz ki te nie
wcho dzą do pla có wek Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go, lecz
prze pro wa dza ne są „tra są wy ciecz ko wą” nie za kłó ca ją cą nor mal -
ne go to ku pra cy dy dak tycz no -wy cho waw czej. W mia rę moż li wo -
ści współ pra cu je my z me dia mi, któ re prze ka zu ją spo łe czeń stwu
rze tel ne in for ma cje. Od kil ku lat współ pra cu je my z Nor dic Uni -
ted World Col le ge (szko łą w Nor we gii). Ko lej ni, wy róż nia ją cy się
ucznio wie z la skow skich szkół śred nich po dej mu ją na ukę w Col -
le ge’u, a grup ki stu den tów z Col le ge’u przy jeż dża ją do La sek na Pro -
ject We ek. W ten spo sób włą cza my się w przy go to wa nie do ak cep -
ta cji nie peł no spraw nych przez eli tę spo łecz no ści glo bal nej7.

Włą cze nie jed ne go ucznia nie peł no spraw ne go do zwy kłej
kla sy szkol nej. W od nie sie niu do ma łych dzie ci nie wi do mych sys -
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tem włą cza nia jed ne go dziec ka do kla sy peł no spraw nych nie
spraw dza się ani pod wzglę dem edu ka cyj nym, ani spo łecz nym.
We dług ba dań wy ko na nych przez Z. Pa lak z UMC S8 dzie ci te
prze cięt nie źle re ali zu ją pro gram i nie na wią zu ją pra wi dło wych
wię zi ko le żeń skich. W na szych wa run kach dziec ko nie peł no -
spraw ne wzro ko wo nie jed no krot nie mo że li czyć tyl ko na po moc
ro dzi ny i do brej wo li na uczy cie li, a je go sy tu acja jest tym trud niej -
sza, w im mniej szej miej sco wo ści się uczy. Nie ma ją więc wa run -
ków roz wo ju umy sło we go i emo cjo nal no -spo łecz ne go. Na uczy -
ciel pra cu ją cy w licz nej lub zbyt licz nej kla sie czę sto nie ma moż -
li wo ści po świę ca nia dziec ku nie peł no spraw ne mu od po wied niej
ilo ści cza su i dziec ko we ge tu je w kla sie za miast się uczyć. Ma łe
dzie ci wi dzą ce zra żo ne bra kiem na tu ral ne go w tym wie ku kon -
tak tu mi micz ne go igno ru ją nie wi do me go, nie na stę pu je więc rze -
czy wi sta in te gra cja, a co gor sze dzie ci spraw ne przy wy ka ją do
igno ro wa nia oso by nie peł no spraw nej. By wa, że kan dy da ci przy -
cho dzą cy z in te gra cji do na szych szkół za wo do wych są nie zre wa -
li do wa ni, sfru stro wa ni, znie chę ce ni do na uki. W przy pad ku dzie -
ci o ka lec twie na rzą du ru chu na ucza nie in te gra cyj ne mo że da wać
lep sze wy ni ki, bo mniej sze są róż ni ce w spo so bie prze ka zy wa nia
in for ma cji i ist nie je moż li wość na wią za nia istot ne go dla ma łe go
dziec ka kon tak tu mi micz ne go po mię dzy dzieć mi. Tam gdzie in -
te gra cja jest moż li wa, po mo cą dla na uczy cie la po win no być ob -
ni że nie li czeb no ści kla sy, w któ rej uczy się dziec ko nie peł no spraw -
ne, po trze bu ją ce in ten syw niej szej opie ki na uczy cie la. Obec nie nie -
jed no krot nie udzie la my po mo cy me to dycz nej na uczy cie lom szkół
ogól no do stęp nych de cy du ją cych się przy jąć uczniów nie wi do -
mych.

Włą cze nie grup ki nie peł no spraw nych o okre ślo nym ka lec -
twie do kla sy peł no spraw nych jest jesz cze bar dziej ry zy kow ne
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– pro wa dzić mo że do se lek cji we wnątrz ze spo łu kla so we go, co jest
wy cho waw czo du żo bar dziej szko dli we niż se lek cja do od ręb nych
szkół.

Kla sa in te gra cyj na w eu ro pej skim ro zu mie niu te go ter mi nu,
to kla sa kil ku na sto oso bo wa, w któ rej jest czwo ro lub pię cio ro dzie -
ci o róż nym ka lec twie, i któ rą pro wa dzi dwóch na uczy cie li, tzn.
je den pe da gog na ucza nia po cząt ko we go i je den na ucza nia spe -
cjal ne go. Na uczy cie le ci pra cu ją w mia rę po trze by ze wszyst ki mi
dzieć mi, nie dzie ląc kla sy na „dzie ci zdro we” i „spe cjal ne”, lecz za -
spa ka ja jąc po trze by wszyst kich. We dług do świad czeń nie miec kich
w ta kim ukła dzie or ga ni za cyj nym moż na za pew nić peł no war to -
ścio we na ucza nie i wza jem ną ak cep ta cję, a na stęp nie in te gra cję
ze spo łu kla so we go. Ro dzi ce dzie ci peł no spraw nych za do wo le ni
są z roz wo ju umy sło we go i spo łecz ne go swo ich dzie ci. Choć
w chwi li roz po czy na nia na uki ma my tyl ko to le ran cję, to przy pra -
wi dło wym po stę po wa niu pro wa dzi ona do in te gra cji obej mu ją -
cej za rów no gru pę uczniów jak i ro dzi ców, a na wet ro dzin uczniów
spraw nych i nie peł no spraw nych.

W Pol sce kla sa in te gra cyj na na po zio mie szko ły pod sta wo -
wej, łą czą ca dzie ci zdro we i dzie ci z róż ny mi dys funk cja mi, była
przed mio tem ba dań dra Grze go rza Wiąc ka z KUL -u, któ ry pi sał:
„Do strze gal ny jest brak re ali za cji za kła da nych re zul ta tów in te gra -
cji edu ka cyj nej. Po nad to war to zwró cić uwa gę na (…) przy kła -
dy ne ga tyw nych na stępstw bra ku ak cep ta cji ucznia w gru pie. To
roz sze rza pro blem na moż li we ne ga tyw ne efek ty kształ ce nia in -
te gra cyj ne go dla uczniów z nie peł no spraw no ścią”9.

Kla sa ty pu nor we skie go. Dzie ci z pro ble ma mi wzro ko wy mi
(kla sa li czą ca mak sy mal nie 6 osób) uczą się w kla sie spe cjal nej
przy jed nej ze szkół ma so wych. Ucznio wie są do wo że ni do szko -
ły z do mów ro dzin nych i są ucze ni przez spe cjal nie wy kształ co -
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nych pe da go gów – ty flo lo gów. Po opa no wa niu przez dzie ci tech -
nik szkol nych, braj la, ku ba ryt mów, ry sun ku wy pu kłe go itd., zwy -
kle po 6. kla sie, ucznio wie nie wi do mi i sła bo wi dzą cy są włą cza -
ni do od po wied nich klas w szko łach pu blicz nych, po ło żo nych naj -
bli żej miej sca ich za miesz ka nia. Po za koń cze niu edu ka cji, na ogół
po ukoń cze niu szko ły śred niej, są kie ro wa ni na rocz ny kurs sa -
mo dziel ne go ży cia. Jest on pro wa dzo ny w jed nym z ośrod ków re -
wa li da cyj nych. Na kur sie sta ra ją się zdo być umie jęt ność sa mo -
dziel ne go po ru sza nia się z bia łą la ską, pro wa dze nia do mu: go to -
wa nia, ro bie nia na dru tach, sprzą ta nia, ro bie nia za ku pów,
przy go to wy wa nia po sił ków itp. Po dob no ten rok po zwa la na zdo -
by cie od po wied nich umie jęt no ści i pro wa dze nie sa mo dziel ne go
ży cia. Kurs jest więc eta pem se gre ga cyj nym, gdyż kur san ci miesz -
ka ją w ośrod ku przez czas szko le nia. W sy tu acji po dob nej do opi -
sa nej jest w tej chwi li gru pa kil ku na stu uczniów szkól la skow skich.
Do jeż dża ją oni co dzien nie z do mu na za ję cia szkol ne. Są w sy tu -
acji lep szej niż ich nor we scy ko le dzy, bo rów no le gle z na uką szkol -
ną re ali zu ją pro gram re wa li da cji.

In te gra cja włą cza ją ca mło dzie ży nie wi do mej by ła prak ty ko -
wa na od daw na. Już w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym wy róż -
nia ją cy się ab sol wen ci Szko ły Po wszech nej dla Nie wi do mych
w La skach koń czy li ogól nie do stęp ne gim na zja i se mi na ria na -
uczy ciel skie i wra ca li, by słu żyć młod szym ko le gom wie dzą i przy -
kła dem. Od za koń cze nia II woj ny świa to wej uzdol nie ni nie wi do -
mi uczą się w ogól nie do stęp nych li ce ach, stu diu ją na wyż szych
uczel niach i w szko łach po li ce al nych, po dej mu ją pra cę w wy uczo -
nym za wo dzie. Wszy scy ab sol wen ci kla sy VIII la skow skiej szko -
ły pod sta wo wej, któ rzy pod ję li na ukę w li ce ach ma so wych, ra dzi -
li so bie tam do brze (M. Ma gner, s. E. Więc kow ska FSK, 1993,
s. 83–89). Zna my przy pa dek do brej in te gra cji szkol nej ucznia nie -
wi do me go z po waż nym uszko dze niem słu chu. Włą cze nie te go
ucznia do pierw szej kla sy li ce al nej w szko le ma so wej by ło jed nak
bar dzo sta ran nie przy go to wa ne. Te raz też ucznio wie nie jed no -
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krot nie od cho dzą z La sek, ale do pie ro po ukoń cze niu gim na zjum,
po osią gnię ciu doj rza ło ści in te gra cyj nej.

Po wo dze nie na uki dziec ka w in te gra cji za le ży od tych in sty -
tu cji, któ re zaj mu ją się po mo cą in wa li dom i któ re bę dą w sta nie
za pew nić wspar cie fa cho we i fi nan so we pla ców ce ma so wej, do
któ rej tra fi dziec ko z po waż ną nie spraw no ścią, al bo wes przeć ro -
dzi nę, w któ rej ta kie dziec ko się wy cho wu je. 

Wy da je się naj bar dziej ro zum ne, by edu ka cja szkol na dziec -
ka nie peł no spraw ne go by ła or ga ni zo wa na na róż ne spo so by, za -
leż nie od po trzeb i moż li wo ści dziec ka, ży cze nia ro dzi ców i moż -
li wo ści sys te mu edu ka cyj ne go.

Doj rza łość in te gra cyj na 
Przy roz wa ża niu in te gra cji szkol nej uczniów nie peł no spraw -

nych, zwłaszcza integracji włączającej, na le ży zde fi nio wać jesz cze
jed no istot ne po ję cie. Przed przy ję ciem ma łe go dziec ka do szko -
ły oce nia się je go doj rza łość szkol ną. Przed pod ję ciem de cy zji
o umiesz cze niu ucznia w szko le ma so wej na le ży zba dać je go doj -
rza łość in te gra cyj ną oraz doj rza łość in te gra cyj ną śro do wi ska,
w któ rym ma funk cjo no wać. Doj rza łość in te gra cyj na ucznia nie -
wi do me go po dej mu ją ce go na ukę w li ceum ma so wym zo sta ła zde -
fi nio wa na na stę pu ją co: 

„Wy róż ni ka mi doj rza ło ści in te gra cyj nej bę dą:
• pod sta wo we uspraw nie nie z za kre su ży cia co dzien ne go, sa mo -

ob słu ga,
• opa no wa nie w stop niu do brym bez wzro ko wych tech nik pra -

cy szkol nej (czy ta nie, pi sa nie, ry so wa nie i czy ta nie gra fi ki do -
ty ko wej),

• orien ta cja w ma łej i du żej prze strze ni, sa mo dziel ne po ru sza -
nie się z bia łą dłu gą la ską,

• opa no wa nie ma szy no pi sa nia na zwy kłej ma szy nie,
• śred ni po ziom in te li gen cji i in nych spraw no ści in te lek tu al -

nych,
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• brak za bu rzeń emo cjo nal nych,
• ak cep ta cja ka lec twa przez nie wi do me go, przy naj mniej w tym

stop niu, że nie na rze ka na swój los,
• ak cep ta cja dziec ka nie wi do me go przez je go ro dzi ców i opie -

ku nów,
• pra wi dło wy roz wój mo ral no -spo łecz ny dziec ka,
• do bre opa no wa nie ma te ria łu pro gra mo we go na po zio mie kla -

sy, któ rą uczeń ukoń czył.
Czyn ni ka mi po moc ny mi w pro ce sie in te gra cji dziec ka nie wi -

do me go są:
• po sia da nie przez dziec ko nie wi do me do dat ko wych uzdol nień

lub za in te re so wań np. gra na in stru men cie, śpiew, sza chy, re -
cy ta cje itp.,

• za po zna nie na uczy cie li ze szko ły ma so wej z pro ce sem dy dak -
tycz nym w szko le pod sta wo wej dla dzie ci nie wi do mych”10.
Oprócz te go po trzeb ne jest:

• wspar cie ma te rial ne i fi nan so we dziec ka; bez od po wied nie -
go za bez pie cze nia ma te rial ne go nie ma mo wy o uda nej in te -
gra cji,

• pre zen to wa nie w tzw. opty mal nych go dzi nach oglą dal no ści
pro gra mów do ku men tal nych i „pro pa gan do wych” przed sta -
wia ją cych pro ble my osób z in wa lidz twem wzro ko wym, 

• za kła da nie przed szko li in te gra cyj nych, tak by dzie ci peł no -
spraw ne od wcze sne go dzie ciń stwa mia ły oka zję do spo ty ka -
nia dzie ci „in nych” – do ro śli lu dzie z re gu ły lę kiem re agu ją na
nie wi do mych, je śli wcze śniej nie mie li z ni mi kon tak tu w na -
tu ral nych sy tu acjach ży cio wych.
Oczy wi ście po ję cie doj rza ło ści trze ba by zde fi nio wać ina czej

dla dziec ka na in nym eta pie roz wo ju, lub o in nym ka lec twie. Trze -
ba by też za na li zo wać, na ja kim eta pie roz wo ju jest ona w ogó le
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osią gal na. Pa mię tam ab sol went kę la skow skiej szko ły za wo do wej,
któ ra, wraz z młod szą sio strą, pod ję ła na ukę w li ceum ogól no -
kształ cą cym. W cza sie pierw szej wi zy ty w La skach stwier dzi ła po -
god nie: „Już na uczy łam mo ją Fi zycz kę, jak ma mnie uczyć fi zy -
ki”. Do ro sła dziew czy na by ła na ty le doj rza ła, że mo gła po móc
wła snej na uczy ciel ce. Ta sa ma dziew czy na by ła kla so wą spe cja -
list ką od po mo cy w roz wią zy wa niu za dań ma te ma tycz nych i fi -
zycz nych, mia ła więc za pew nio ną po zy cję w ze spo le kla so wym.
Nie mo że my ocze ki wać po dob nej doj rza ło ści u ma łe go dziec ka. 

Tylko or ga ni zu jąc kla sę in te gra cyj ną na etapie nauczania
wczes noszkolnego nie wy ma ga my od kan dy da tów doj rza ło ści in -
te gra cyj nej, lecz za kła da my ją, ja ko je den z przemyślanych ce lów
wy cho waw czych. 

Istot nym wa run kiem pra wi dło wej in te gra cji spo łecz nej nie -
peł no spraw ne go jest, jak już za uwa ży łam, doj rza łość in te gra cyj -
na śro do wi ska, a więc w za sa dzie osób peł no spraw nych. W śro -
do wi sku szkol nym istot nym wa run kiem jest doj rza łość in te gra -
cyj na pe da go gów, któ rą okre śli ła bym ja ko ak cep ta cję dziec ka
w je go spe cy ficz nej sy tu acji ka lec twa oraz or ga ni za cyj ną, me to -
dycz ną i ma te rial ną moż li wość za spo ko je nia je go po trzeb. Przy -
ję cie do szko ły dziec ka nie wi do me go tyl ko dla te go, że nie wol no
mu od mó wić nie ro ku je do brej sy tu acji. Wo bec bra ku wła ści wych
wa run ków ma te rial nych, me to dycz nych, lub na wet wo bec prze -
szkód psy chicz nych, ta kich jak prze są dy śro do wi ska, sy tu acja
ucznia mo że oka zać się nisz czą co trud na. Doj rza ło ścią spo łecz -
ną ze spo łu kla so we go bę dzie zdol ność na wią za nia nor mal nych
wię zi ko le żeń skich, uzna nia kom pe ten cji, udzie la nia po mo cy
i przy ję cia po mo cy ofe ro wa nej przez nie peł no spraw ne go, z tym,
że pra wi dło wą po sta wę kla sy mo że wy kształ cić na uczy ciel pod
wa run kiem, że dziec ko nie peł no spraw ne jest zre wa li do wa ne spo -
łecz nie, że nie jest uciąż li we dla ko le gów.

We dług mnie ża den z opi sa nych sys te mów kształ ce nia dzie -
ci nie peł no spraw nych nie jest naj lep szy. Dziec ko ro ku ją ce peł ną
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in te gra cję spo łecz ną po win no prze być w sys te mie se lek cyj nym ta -
ką ilość cza su, któ ra za pew ni mu doj rza łość spo łecz ną osią ga ną
w gru pie ró wie śni czej, pra wi dło wą re wa li da cję psy chicz ną, tzn.
ak cep ta cję sie bie ja ko in wa li dy, re wa li da cję tech nicz ną i spraw -
no ścio wą, oraz świa do mość po mo cy, ja ką mo że uzy skać w śro -
do wi sku in wa lidz kim. „Okre sem se lek cyj nym” mo że być okres po -
by tu w szko le spe cjal nej, lub tyl ko po byt na tur nu sach re ha bi li -
ta cyj nych o od po wied nio bo ga tym pro gra mie. Dziec ko ta kie
po win no jak naj dłu żej kształ cić się w sys te mie zin te gro wa nym.
Dziec ko obar czo ne ka lec twem zło żo nym, (ka lec twem jest fak tycz -
nie tak że ob cią że nie śro do wi sko we, zwłasz cza po łą czo ne z ja kąś
nie spraw no ścią) po win no po zo sta wać w sys te mie se lek cyj nym do
osią gnię cia doj rza ło ści wy star cza ją cej do wej ścia w sy tu ację in -
te gra cji, lub po zo stać w szko le spe cjal nej, je śli ta kiej doj rza ło ści
nie osią gnę ło i jej nie ro ku je. Szko ły spe cjal ne po win ny utrzy my -
wać kon tak ty in te gra cyj ne ze śro do wi ska mi osób peł no spraw nych,
by unik nąć sy tu acji „get ta” i ne ga tyw nych skut ków dla uczniów
i śro do wi ska. Wspól ne obo zy, wy ciecz ki, dzia ła nia ar ty stycz ne,
tu ry stycz ne, re li gij ne mo gą stać się plat for mą in te gra cji tam,
gdzie wspól na edu ka cja nie jest do brym roz wią za niem. Tym
bar dziej na le ży dbać o kon tak ty in te gra cyj ne tej mło dzie ży, któ -
ra nie ro ku je osią gnię cia peł nej sa mo dziel no ści ży cio wej i po zo -
sta nie w sys te mie opie ki in sty tu cjo nal nej.

Wy raź na u nas w tej chwi li ten den cja, czy na wet na cisk w kie -
run ku in te gra cji jest zdro wą re ak cją na sza blo no wą se gre ga cję do -
tych cza so we go sztyw ne go sys te mu oświa to we go. Sa mo rząd ne or -
ga ni za cje ro dzi ców i przy ja ciół oraz fun da cje wspie ra ją ce ener -
gicz nie wy peł nia ją lu ki spo łecz ne za ist nia łe w cza sach sys te mo wej
se gre ga cji. Sta ra ją się wy peł nić pod sta wo wą lu kę – brak wcze snej
in ter wen cji. Wy peł nia ją po waż ne lu ki w sys te mie re wa li da cji dzie -
ci nie peł no spraw nych oraz lu kę, ja ką jest nie jed no krot nie brak
przy go to wa nia śro do wi ska szkol ne go do in te gra cji nie peł no -
spraw nych. Jed nak od gór na „mo da” na in te gra cję na sta ła w mo -
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men cie, gdy sys tem edu ka cyj ny, tak jak ca łe spo łe czeń stwo, po -
no si kosz ty trans for ma cji eko no micz nej, a sys tem oświa to wy do -
dat ko wo zma ga się z tru da mi re for my sys te mu edu ka cji. Jest to
więc mo ment „naj gor szy” do wdra ża nia in te gra cji, co nie ozna -
cza, że na le ży od kła dać in te gra cję na lep sze cza sy. Trze ba jed nak
uwa żać, „by nie wy lać dziec ka z ką pie lą”, tzn. by no mi nal nie, for -
mal nie tyl ko zin te gro wa ne dzie ci nie pła ci ły po waż ny mi za bu rze -
nia mi roz wo jo wy mi za re ali zo wa nie na si łę wznio słej i pięk nej
idei. Zdro wa za sa da sta no wią ca, że pie nią dze na in wa li dę wy da -
wa ne są na po trze by okre ślo nej oso by mo że pro wa dzić w okre -
sie przej ścio wym do in te gra cji po zor nej: szko ła ma so wa przyj mu -
je in wa li dę nie po to, by mu po ma gać, lecz by za ro bić na nim przy -
słu gu ją ce mu pie nią dze. Nie bez pie czeń stwo to znik nie wte dy, gdy
ro dzi ce bę dą mo gli roz wa żyć wszyst kie ofer ty edu ka cji dziec ka
i spo koj nie wy brać dla nie go naj od po wied niej szą.

Nie ist nie je więc uni wer sal ny sys tem kształ ce nia do bry dla
wszyst kich nie peł no spraw nych na wszyst kich eta pach roz wo ju.

Do bry sys tem po wi nien da wać ro dzi com, pe da go gom, mło -
dzie ży moż li wość wy bo ru ta kiej dro gi kształ ce nia, któ ra oka -
że się naj lep sza dla da nej oso by na da nym eta pie jej roz wo ju,
po wi nien po ma gać w od na le zie niu tej dro gi. A jed nym z ce lów
re for my sys te mu oświa ty po win no być do pro wa dze nie do te -
go, by każ da szko ła spe cjal na by ła do brą szko łą, a każ da szko -
ła „nor mal na” by ła otwar ta dla tych dzie ci, któ re bę dą mo gły
zna leźć w niej wa run ki peł ne go roz wo ju.
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Ire ne usz Mo raw ski

Co da ły mi La ski na póź niej sze ży cie1

Kto wra ca, przyj mij cie go tak, jak gdy by
ni gdy nie od cho dził

Jan W. Go ethe

Nie ma uciecz ki przed upły wem cza su. Sześć dzie siąt sześć lat
te mu przy wie zio no mnie do La sek i za czą łem na ukę

przed szkol ną, 5 grud nia ro ku 2006 mi nie sześć dzie siąt lat od po -
zna nia An drze ja Bar tyń skie go i sta ła się przy jaźń waż na dla na -
sze go ży cia i tej opo wie ści. Mi nę ło pięć dzie siąt sześć lat, jak wła -
śnie z An drze jem opu ści li śmy La ski po skoń cze niu pierw szej kla -
sy szko ły za wo do wej, a te raz mi nę ło już czte ry mie sią ce od dni,
gdy od 1 do 5 czerw ca prze by wa li śmy zno wu w La skach. W tej
po dró ży to wa rzy szy ły nam mał żon ki, a naj waż niej szym na szym
prze ży ciem by ły czte ro krot ne spo tka nia z Pa nią Zo fią Mo raw ską
– osiem go dzin wy mia ny my śli i wspo mnień. Roz ma wia li śmy
o bar dzo wie lu rze czach waż nych, a tak że o dro bia zgach, ale Pa -
ni Zo fia wy trwa le zmie rza ła do wy do by cia od nas kon kret nej wy -
po wie dzi na te mat: „Co w mo im ży ciu da ły mi La ski”.

W roz wa ża niach po ja wi ło się py ta nie: Czy nie wi do me dzie -
ci po win ny uczyć się i roz wi jać się w ra mach tak zwa nej „szko ły
in te gra cyj nej”, czy też lep sze jest dla nich kształ ce nie w ośrod kach
spe cjal nych, a tak że, w ja kim mo men cie roz wo ju moż na, czy na -
wet na le ży włą czyć nie wi do me go ucznia do ucze nia się w szko -
łach ogól nie do stęp nych. Bez tru du do szli śmy do kon klu zji, że
przy naj mniej szko łę pod sta wo wą nie wi do me dzie ci po win ny za -
li czyć w ra mach szkol nic twa spe cjal ne go. Po tem mo gą pod jąć
1 Peł ny tekst wspo mnień Ire ne usza Mo raw skie go zna leźć moż na w pi śmie „La -
ski”, 2007, nr 1–2 oraz nr 3.



kształ ce nie w szko łach ma so wych. Wte dy Pa ni Zo fia spy ta ła, dla -
cze go wła śnie tak uwa ża my i co nam w sen sie sze ro ko po ję tej re -
ha bi li ta cji dał kil ku let ni po byt w La skach.

Na proś bę Pa ni Mo raw skiej zo bo wią za łem się, że na sze do -
świad cze nia w tym za kre sie spró bu ję opi sać, co ni niej szym czy -
nię. (…)

W ma ju ro ku 1940 skoń czy łem lat pięć. Nie wiem, kie dy i jak
ro dzi ce po sta no wi li, że mi mo wszyst ko trze ba roz po cząć ja kąś
mo ją edu ka cję. Wie dzie li, że nie wi do me dziec ko mu si być uczo -
ne i kształ to wa ne spe cjal nie i ma jąc wy bór po mię dzy In sty tu tem
na Pla cu Trzech Krzy ży a La ska mi, wy bra li La ski war szaw skie.
Biu ro To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi mie ści ło się wte -
dy na Elek to ral nej 9. Z ma łym tłu mocz kiem mo jej ubo giej wy -
praw ki, we wrze śniu ro ku 1940, ma ma od pro wa dzi ła mnie na
Elek to ral ną 9. Oj ciec zo stał w tym osiem na sto me tro wym po ko -
ju przy uli cy Tam ka 4, po dob no le żał i pła kał. Pła ka ła gorz ki mi
łza mi ma ma, gdy wra ca ła z Biu ra To wa rzy stwa Opie ki, gorz ko pła -
ka łem i ja, sie dząc na cią gnię tej przez dwa ko nie plat for mie, któ -
ra na gu mo wych ko łach to czy ła się po ko cich łbach szo sy iza be -
liń skiej. Ileż to ra zy przy szło mi po wtó rzyć tę dro gę – plat for mą,
fur man ką, au to bu sem i na wet pie cho tą… Ileż to ra zy! (…)

La ski a re ha bi li ta cja po znaw cza
Wy da je mi się, że w li te ra tu rze ty flo lo gicz nej nie na tra fi łem

ni gdy na ter min „re ha bi li ta cja po znaw cza”, ale mo je oczy ta nie
w tym za kre sie jest bar dzo umiar ko wa ne. Na wła sny uży tek pod
ter mi nem tym ro zu miem ze spół dzia łań zmie rza ją cych do przy -
bli że nia nie wi do mym ota cza ją ce go ich świa ta rze czy.

Do tych, któ rzy chcie li mnie słu chać w tej spra wie, mó wi łem,
że każ dy ośro dek kształ ce nia nie wi do mych po wi nien pro wa dzić pa -
nop ti kum jak naj więk szej ilo ści mo de li – zwłasz cza ma kro przed -
mio tów, któ re nas ota cza ją, a któ rych nie moż na „obej rzeć” w jed -
no ra zo wym do ty ko wym ak cie po znaw czym. Mo de le te po win ny
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być jak naj bar dziej do kład nym od two rze niem wzor co wych przed -
mio tów. Prze cież ja nie wiem, jak na praw dę wy glą da od rzu to wiec
czy elek tro wóz, a na wet tak zwa ny pan to graf, któ ry łą czył tram waj
z trak cją elek trycz ną. Mo że już nie ma pan to gra fów, ale ja kieś po -
łą cze nie być mu si. Więc jest bar dzo du żo ota cza ją cych mnie rze -
czy, któ rych wy glą du nie znam, ale dzię ki wiel kiej czuj no ści w tym
za kre sie ze stro ny wy cho wa nia w La skach mo głem po znać.

W przed szko lu w La skach od po ran nej po bud ki aż do mo dli -
twy wie czor nej, zaj mo wa ła się na mi sio stra Ger ma na. Oczy wi ście
zja wia ły się i in ne sio stry, ale ona by ła głów nym mo to rem spraw -
czym na szych przy gód i roz wo ju. I ona dzia ła ła tak, aby ani je den
dzień nie zo stał zmar no wa ny na na szej dro dze do wie dzy o świe -
cie ist nie ją cym do oko ła nas. Przy po mi nam so bie, że co dzien nie
cze ka ły nas ja kieś po znaw cze atrak cje. 

W cza sie mo je go po by tu w La skach pro wa dzo no du że go spo -
dar stwo rol no -ogrod ni cze, więc z sio strą Ger ma ną bar dzo do kład -
nie zwie dza li śmy po szcze gól ne je go frag men ty. W obo rze uczy -
li śmy się do ić kro wy, stąd wie my, jak wy glą da kro wa od stro ny
brzu cha, a tak że na roz kaz sio stry Ju lian ny kro wy pod no si ły no -
gi, że by śmy mo gli obej rzeć ra ci ce, oglą da li śmy świ nie i ma łe pro -
siacz ki, kró li ki i gniaz do ja skó łek, któ re się w tej cie płej obo rze za -
in sta lo wa ły. Po wiem też, że nie szczę dzo no nam obej rze nia wi -
szą cej na ha kach, spa rzo nej już, przy go to wa nej do ro ze bra nia na
czę ści świ ni, że by śmy wie dzie li, że mię so, któ re do sta je my na
obiad, jest wła śnie ka wa łecz kiem te go zwie rzę cia. 

Cho dzi li śmy też do za kła do wej szklar ni, że by suk ce syw nie
oglą dać roz wi ja nie się ro ślin, z po mo cą sio stry roz bie ra li śmy pą -
ki tu li pa nów, że by zo ba czyć, że po zdję ciu ko lej nej war stwy na -
skór ka wy ło ni się praw dzi wy kwiat. Wła sny mi łap ka mi ubi ja li -
śmy też ka pu stę do ki sze nia, oglą da li śmy tę sa mą ka pu stę przy jej
szat ko wa niu i ki sze niu jej w becz kach, i ki sze nie ogór ków, i pa -
mię tam, jak ro bi li śmy w bu tel kach ma sło, któ re nie chcia ło się ści -
nać, aż przy szła sio stra z kuch ni i po ra dzi ła, że by bu tel ki wsta wić
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do cie płej wo dy. O, ja każ to by ła ra dość, gdy po tem z bu te lek wy -
trzą sa li śmy ma ślan kę z grud ka mi go to we go ma seł ka. Na pew no
w La skach by ły ja kieś ko ty, ale że by w nas na dłu go utrwa lić prze -
ży cie z obej rze nia ko ta, urzą dzi ła nam sio stra Ger ma na wy pra -
wę do pań stwa Orze chow skich w Sie ra ko wie (wieś od da lo na kil -
ka ki lo me trów od Za kła du), gdzie cze kał na nas ład ny kot, który
dał się do kład nie obej rzeć, a pa ni Orze chow ska dłu go opo wia da -
ła nam o je go oby cza jach.

W La skach wszyst ko wol no nam by ło wziąć do rę ki, po wiem
wię cej: w La skach trze ba by ło obej rzeć do ty ko wo wszyst ko, co
obej rzeć się da ło. Pa mię tam, że nie brzy dzi li śmy się żab,
dżdżow nic, gą sie nic i śli ma ków. Mia łem w rę ku pszczo łę,
trzmie la i szer sze nia też. Nie szko dzi, że te owa dy by ły nie ży we.
Mo że to na wet le piej dla trzy ma ją cych je w dło ni. Oglą da łem też
wy ję tą ze spi ry tu su żmi ję.

Gdy by nie po byt mój w La skach, gdy by nie ofiar na pra ca wie -
lu sióstr i sio stry Ger ma ny, ni gdy nie wło żył bym rę ki do praw dzi -
wej dzie ży z praw dzi wym cia stem chle bo wym, nie uru cho mił bym
wła sno ręcz nie ma szy ny, któ ra trój pal cza stą, że la zną ła pą to cia -
sto mie sza ła, ni gdy nie do tknął bym praw dzi wej pi ły tar czo wej
zwa nej kraj ze gą, w praw dzi wej kuź ni nie obej rzał bym na rzę dzi ko -
wal skich, nie umiał bym od róż niać li ści dę bu od asy me trycz nych
li ści wią zu, nie do tknął bym gniazd ka skow ron ków, w któ rym
w do dat ku roz pie ra ło się pod rzu co ne pi sklę ku kuł cze, nie jeź dził -
bym praw do po dob nie ni gdy na osioł ku, któ ry zresz tą pa rę ra zy
mnie zrzu cił, nie miał bym w rę ku wie wiór ki – wpraw dzie już mar -
twej, ale praw dzi wej, któ rą zda je się póź niej wy pcha no, nie miał -
bym w rę ku praw dzi we go, ży we go nie to pe rza, któ re go ktoś trzy -
mał za pysz czek, że by nas nie ugryzł, praw do po dob nie ni gdy
w spo sób czyn ny nie od wie dził bym ogro du zoo lo gicz ne go, gdzie
na ko la nach pa ni Ża biń skiej sie dzia ła praw dzi wa wy dra, gdzie
dok tor Ża biń ski dał nam do rę ki pół me tro we go, cie plut kie go, wy -
ję te go spod lamp wę ża boa, gdzie każ dy mógł do tknąć ży we go żu -
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bra, któ re go przy wo ła no do że la znej ba lu stra dy i gdzie mo gli śmy
prze je chać się na wiel błą dzie. Oczy wi ście te nie to pe rze, wę że boa
i wiel błą dy by ły już w star szych kla sach szko ły pod sta wo wej, gdy
przy ro dy uczy ła nas pa ni Ja dwi ga Man teuf fel – spo krew nio na
z dok to rem Ża biń skim, dy rek to rem war szaw skie go ogro du zoo -
lo gicz ne go. Wspo mnę jesz cze ma ka ka ja waj skie go – małp kę, któ -
ra wzru szy ła mnie wy glą dem swo ich ła pek. Jej dło nie z ze wnątrz
po kry te by ły gę stym fu trem, na to miast we wnątrz drob niut kie
i gła dziut kie jak rącz ki dziec ka. One mia ły du żą chwyt ność, a w tej
chwyt no ści cza iła się mał pia, bo mał pia, ale mą drość.

Mi mo dłu gie go ży cia, ni gdy nie uda ło mi się do tknąć ży we -
go bo cia na, ani my szo ło wa, to też mu szą do koń ca ży cia wy star -
czyć mi wra że nia do ty ko we z obej rze nia tych pta ków wy pcha nych,
ja kie znaj do wa ły się w tak zwa nym „mu zeum” w szko le, w do mu
św. Sta ni sła wa. Od przed szko la aż do koń ca szko ły pod sta wo wej
był ta ki przed miot, któ ry na zy wał się „mo de lo wa nie”. W gli nie czy
pla ste li nie utrwa la li śmy obej rza ne bo cia ny i nie to pe rze, a że nie
wy ka zy wa łem zbyt wiel kich ku mo de lo wa niu zdol no ści, naj le piej
mo de lo wa ło mi się żmi je i wę ża boa. Wsze la ko owo mo de lo wa -
nie utrwa la ło w pa mię ci po zna ne kształ ty.

A na za koń cze nie pią tej kla sy, nasz na uczy ciel, pan Wa cław Jó -
ze fo wicz wraz ze swą mał żon ką, któ ra uczy ła hi sto rii, zor ga ni zo -
wał dla nas wy ciecz kę do Kra ko wa na Wa wel, do Gro ty Ło kiet -
ka w Oj co wie, do klasz to ru Oj ców Be ne dyk ty nów w Tyń cu,
a także na Ja sną Gó rę w Czę sto cho wie. Z tej przy go dy do brze pa -
mię tam oglą da ne na Wa we lu frag men ty ry cer skich zbroi: buz dy -
gan, wiel ki miecz obo siecz ny, tar cze, szy sza ki, heł my, praw dzi we
pan ce rze, a tak że ścia ny na mio tu we zy ra, któ ry zdo by to pod
Wied niem i bar dzo nie wy god ne krze sła se na to rów z XVII wie -
ku, na któ rych po zwo lo no nam usiąść. Obej rze li śmy też mnó stwo
fi gu rek anio łów i świę tych w od wie dza nych ko ścio łach. I po wiem,
że kie dy po la tach, już ja ko do ro sły czło wiek, zwie dza łem zno wu
Wa wel, a tak że pa ła ce w Łań cu cie czy Wi la no wie, kie dy tyl ko wy -
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cią gną łem rę kę, że by do tknąć ja kie goś hi sto rycz ne go przed mio -
tu, na tych miast sły chać by ło ma ło przy ja zny głos: „Pro szę nie do -
ty kać”. Cza sem wy ja śnia no, że sta ro żyt ne sza ble, wa zy i krysz ta -
ły nie lu bią ludz kie go po tu i tra cą urok, rdze wie ją, ple śnie ją, a na -
wet jesz cze go rzej.

Na środ ku kró le stwa sio stry Ju lian ny, na środ ku la skow skie -
go po dwó rza go spo dar cze go, by ła wa ga. W wy obraź ni dziec ka wa -
ga ko ja rzy ła się z wa gą skle po wą, któ ra mia ła dwie szal ki: na to -
war i od waż ni ki, a tu, na tym po dwó rzu, wa ga to du ży pro sto kąt
dud nią cej że la znej pły ty. I pły tę tę któ re goś dnia pod nie sio no,
wsta wio no do po wsta łe go otwo ru dra bin kę, po dra bin ce ze szli -
śmy do środ ka i po ka za no nam wnę trze wa gi peł ne róż nych ze -
ga rów po mia ro wych. Ni gdzie nie by ło od waż ni ków, bo na tej wa -
dze wa żo no fur man ki z kar to fla mi czy bu ra ka mi, a po woj nie sa -
mo cho dy, któ re po da ro wa ła La skom UNRA.

Od ręb ny te mat, to kra ina po mo cy szkol nych. La ta czter dzie -
ste – czas woj ny i po woj nie. Nie by ło dru kar ni braj low skiej,
a książ ki i pod ręcz ni ki by ły wy łącz nie prze pi sy wa ne ręcz nie i to
w jed nym eg zem pla rzu. Dla te go też mia ła sze ro kie za sto so wa nie
in wen cja na szych na uczy cie li, któ rzy róż ny mi, ale wciąż pry mi -
tyw ny mi cha łup ni czy mi tech ni ka mi sta ra li się urze czy wist niać
ideę na ucza nia po glą do we go. Wy ko ny wa no dla nas wy pu kłe ry -
sun ki ko mó rek li ścia, na czyń po łą czo nych i roz kła du ci śnień, fi -
gur geo me trycz nych, osi, któ rych nazw już nie pa mię tam, wy kre -
sy funk cji i rzu tów. A po tem my sa mi wy ko ny wa li śmy wie le z tych
ry sun ków, uży wa jąc szew skich ra de łek, de se czek, sznur ków
i gwoź dzi. My ślę, że dzi siaj się te go nie ro bi, bo nie trze ba, ale od -
no to wu ję te fak ty ja ko do wód na szej czci dla na uczy cie li, któ rzy
w cza sie po za lek cyj nym tru dzi li się nad tym, że by przy go to wać
po mo ce jak naj le piej uzmy sła wia ją ce nam prze ka zy wa ny ma te -
riał na uko wy.

Koń cząc tę część mo jej opo wie ści, po wiem, że za pi sa łem tyl -
ko pa rę przy kła dów ro zu mie nia i re ali zo wa nia w La skach te go, co
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na zy wam re ha bi li ta cją po znaw czą. Wiel ką za słu gą la skow skich pe -
da go gów by ło to, że zda wa li so bie spra wę z nie zwy kłej waż no ści
po zna wa nia przez nie wi do mych świa ta do stęp ny mi nam spo so -
ba mi. Po wiem tak że i to, że kie dyś, gdy w la tach sześć dzie sią tych
przez krót ki czas pra co wa łem w pew nym ośrod ku szkol no -wy -
cho waw czym dla nie wi do mych, w po ko ju wy cho waw ców pod ją -
łem te mat re ha bi li ta cji po znaw czej i po trze by spo rzą dza nia dla
nie wi do mych na tu ra li stycz nie do kład nych mo de li wszyst kie go,
co ist nie je, a cze go do tknąć i obej rzeć nie mo gą. Wśród wy cho -
waw czyń, zwłasz cza mło dych, prze waż nie ma gi strów pe da go gi -
ki, po wstał szum nie po ko ju, któ ry jed na z nich wresz cie wy ar ty -
ku ło wa ła: „Pra cu ję tu już pa rę lat i coś ta kie go nie przy szło mi do
gło wy”. Ofuk nię to ją za szcze rość, ale wiem, że więk szość te go gre -
mium nie zda wa ła so bie spra wy z nie by wa łej waż no ści bez po śred -
nie go do ty ko we go po ka zy wa nia wy cho wan kom ota cza ją ce go
świa ta.

Po tem pra co wa łem w spół dziel ni nie wi do mych. Z przy ja cie -
lem, Jan kiem Gil ler tem, wy my śli li śmy, że po pro si my dy rek to ra
ogro du zoo lo gicz ne go, że by przy wiózł i po ka zał nam tro chę drob -
nej zwie rzy ny eg zo tycz nej. I znie chę co no mnie, bo oka za ło się, że
już przed la ty był ta ki po kaz i przy szły za le d wie czte ry oso by.
A wnio sek jest pro sty: tyl ko w tych czte rech oso bach za ist nia ło
coś ta kie go, jak cie ka wość po znaw cza. A mo że tych, co nie przy -
szli, od dziec ka nie wła ści wie wy cho wy wa no?

Ruch, tę ży zna, sa mo dziel ność
Za cznij my od te go, że w La skach od naj młod szych lat nie by -

ło wy le gi wa nia się w łóż ku. Łóż ko słu ży ło do spa nia w no cy i do
tak zwa ne go po obied nie go spo czyn ku, gdy by li śmy w młod szej
gru pie. A kie dy mie li śmy po lat 12, 13, sy pial nie by ły za mknię te
na klucz i w cią gu dnia nie by ło tam wstę pu.

Ulu bio ny mi sło wa mi sio stry Ger ma ny by ły: „Dziel ny – dziel -
na, dziar ski – dziar ska, dziar sko, dziel nie”. Więc dziar sko i dziel -
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nie wsta wa li śmy na tych miast po po bud ce, od kła da li śmy na bok
koł der ki i za raz do my cia. Po ran ne my cie w cza sie „młod szo ści”
od by wa ło się w zim nej wo dzie, a po le ga ło na umy ciu zę bów, bu -
zi i szyi. Kie dy by li śmy dzieć mi, wie czo rem my li śmy się w cie płej
wo dzie, a kie dy sta li śmy się star szy mi chłop ca mi, co wie czór by -
li śmy obo wią za ni myć się pod prysz ni cem z zim ną wo dą.

Pa mię tam ta kie okre sy mo jej dziel no ści, że pod zim ny prysz -
nic wcho dzi łem z du mą, od wa gą i sa tys fak cją, ale znacz nie czę -
ściej zim ne ką pie le mi nie od po wia da ły. Wy cho waw cy ato li dość
skwa pli wie pil no wa li do peł nia nia przez nas tej po win no ści. My -
ślę, a na wet je stem prze ko na ny, że wdra ża nie, za chę ca nie, czy
wręcz zmu sza nie nie wi do mych dzie ci i mło dzie ży do ru sza nia się,
by ło jed nym z waż niej szych za ło żeń dy dak tycz nych pro ce su wy -
cho waw cze go w La skach.

Naj młod sze la ta: przed szko le, młod sze kla sy szko ły, to ce lo -
we wy ciecz ki po znaw cze i za ba wy, któ rych za pew ne dzi siaj już nie
ma. Bo czy dzi siaj w przed szko lach czy in ter na tach ba wi my się
w „Kół ko gra nia ste”, w „Ja wo ro wych lu dzi”, „Czar ne go lu da”, al -
bo w „Sta ry niedź wiedź moc no śpi”, w nor mal ne go ber ka, czy nor -
mal ny po ciąg, gdy bie gnie my je den za dru gim. Dzi siaj, kie dy nie
umiem już wdra py wać się na drze wa, wspo mi nam z po dzi wem
od wa gę sio stry Ger ma ny, któ ra pa trzy ła z do łu, jak wspi na li śmy
się na ko lej ne brzo zy i dę by, al bo jak za chę ca ła mnie, że bym do -
tarł jesz cze wy żej i zo ba czył, jak wy glą da czu bek to po li. Tym, któ -
rzy nie wi dzie li czub ka to po li, po wiem, że jest to nie gru ba ga łąź
za koń czo na ki ścią li ści – tak pa mię tam to zja wi sko.

Wte dy też uczy łem się cho dzić na szczu dłach i jeź dzić na hu -
laj no dze. A że by nie by ło to cho dze nie bez sen sow ne, sio stra da -
wa ła nam za da nia: na przy kład, że by śmy z do mu św. An to nie go
po je cha li na hu laj no gach do do mu św. Sta ni sła wa i przy nie śli jej
książ kę od pa ni Ja ni ny. Du żo bie ga li śmy. Młod szy ode mnie Zyg -
muś, któ ry spo ro wi dział, był tak sów ką, a ja szo fe rem. Trzy ma -
łem Zyg mu sia le wą rę ką za pra we ra mię i ma ni pu lo wa łem rącz -
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ką bie gów. Pierw szy bieg Zyg muś miał na kar ku, a ostat ni, naj szyb -
szy, na czub ku gło wy. Na sze mu wy bie ga niu się słu ży ły rów nież
„ko ło bie gi”. Przed gan kiem do mu „Kró lo wej Ja dwi gi” wko pa no
chy ba sześć ład nie wy po le ro wa nych słup ków. Trzy ma jąc się ta -
kie go słup ka, moż na by ło bez piecz nie biec do oko ła na wet i pół
go dzi ny.

A kie dy by li śmy już tro chę star si: mie li śmy po 10, 11 lat, w ro -
ku szkol nym 1945/46, sio stra Ger ma na wpro wa dzi ła do na sze go
ży cia in ter na to we go no wą for mę or ga ni za cyj ną. Zo sta li śmy mia -
no wi cie pa so wa ni na „Ry ce rzy ków”. „Ry ce rzy ko stwo” by ło
przed mu rzem, by ło wstę pem do Har cer stwa. Po wsta ło „Pra wo
Ry ce rzy ków”, o czym na pi szę jesz cze póź niej. Sio stra wpro wa dzi -
ła też pew ne for my or ga ni za cyj ne. Z wcze śniej szych do świad czeń
za cho wa no for mę po dzia łu na „gro mad ki”, ale funk cjo no wa nie
jej włą czo no w rytm ca ło dzien nych za jęć. Znacz ne upraw nie nia
otrzy mał tak zwa ny gro mad ko wy, któ ry miał pra wo wy da wa nia
roz ka zów swo im pod wład nym, a sio stry wy cho waw czy nie czu -
wa ły, że by gro mad ko wy nie po czuł się wład cą ab so lut nym i wy -
kra cza ją cym po za nada ne mu upraw nie nia. Do dam, że gro mad -
ko we go w de mo kra tycz nych wy bo rach wy bie ra li człon ko wie gro -
mad ki i był czas, że by łem tym gro mad ko wym. Po wiem też, że
sio stra Ger ma na umia ła tak usta wić tę bądź co bądź za ba wę, że
człon ko wie gro mad ki przy naj mniej przez pe wien czas słu cha li
gro mad ko we go tak, jak w woj sku słu cha się swo ich ko men dan -
tów. A je śli woj sko, to woj sko we ma sze ro wa nie, a je śli ma sze ro -
wa nie, to i śpie wa nie woj sko wych pio se nek – o roz ma ry nie, o sza -
rej pie cho cie i pę kach bia łych róż. No i woj sko we ko men dy. A że
gro mad ko wy z tych ko mend znał prze waż nie tyl ko: bacz ność –
spo cznij, pad nij – po wstań, bie giem marsz i... Chy ba to wszyst -
ko, więc za ję cia nie by ły skom pli ko wa ne, ale ru chu by ło du żo.
Gro mad ki, przy naj mniej do pew ne go cza su, lu bi ły te za ba wy. Po -
tem, jak zwy kle, za czę li śmy się nu dzić i trze ba by ło wy my ślać no -
we for my za baw. 
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Za ba wy gro mad ko wych ze swo imi gro mad ka mi nie zli kwi do -
wa ły za jęć pro wa dzo nych przez sio stry, z sio strą Ger ma ną na cze -
le. Pro wa dzi ła ona z na mi za ję cia z przed mio tu, któ ry obec nie na -
zwa no orien ta cją prze strzen ną. Do sta wa li śmy do wy ko na nia za -
da nia. Pa mię tam, jak po le ci ła mi sio stra udać się z do mu św.
Ra fa ła, gdzie wów czas miesz ka li śmy, do do mu św. Te re sy, od na -
leźć tam pa nią Ka czo ro wą czy Ma li now ską i spy tać ją, czy tra cze
jesz cze pra cu ją. W mo im ży ciu la skow skim dro gę do do mu św.
Te re sy prze mie rzy łem na pew no kil ka set ra zy, ale wte dy by ło to
po raz pierw szy sa mot nie i z wy raź nym zle ce niem. Do dam, że
dom św. Te re sy był wte dy bar dzo moc no zbu rzo ny i tyl ko na par -
te rze miesz ka li ja cyś lu dzie z ro dzi na mi, mo że na wet ro bot ni cy
za trud nie ni w za kła dzie, a obok nich miesz ka ły też i ich zwie rzę -
ta – na przy kład ko zy. Kie dy dom od bu do wa no, w kla sach na par -
te rze bar dzo dłu go utrzy my wał się ko zi za pach. Oczy wi ście do -
tar łem do św. Te re sy, od na la złem pa nią Ka czo ro wą czy Ma li now -
ską i w pod sko kach, z ra do ści, że je stem już ta ki za rad ny, wra ca łem
do św. Ra fa ła. 

Kie dyś z jed nym z ko le gów do sta li śmy za da nie zna le zie nia sio -
stry Ju lian ny. Sio stra Ju lian na by ła naj waż niej szą oso bą w go spo -
dar czym po dwó rzu, w ogro dach, po lach i sa dach. Po zna wa ło się
ją po dźwię ku licz nych klu czy, któ re za wsze dźwię cza ły w jej rę -
ku. Oczy wi ście sio stra Ju lian na by ła uprze dzo na, że bę dzie my jej
szu kać i da ła się od na leźć tyl ko z pew nym za kre sem utrud nień.
W każ dym ra zie mu sie li śmy spy tać o sio strę pa rę ra zy po dwó rzo -
wych pra cow ni ków, bo la skow skie po dwó rze go spo dar cze mia -
ło wów czas spo ro za bu do wań i za wi ja sów.

W ro ku szkol nym 1946/47, gdy mie li śmy po 12 lat, spod opie -
ki sióstr, spod opie ki wspa nia łej sio stry Ger ma ny, prze szli śmy pod
opie kę wy cho waw ców, a wy cho waw czy nią na szej śred niej gru py
zo sta ła pa ni Ali cja Go ścim ska. To ona za ło ży ła z na mi dru ży nę
har cer ską. Pod cho dząc do tej dru ży ny hi sto rycz nie, to naj pierw
uczy li śmy się być har ce rza mi, po tem wcie lo no nas do dru ży ny
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w Berne ro wie (dzi siej sze Be mo wo) i no si li śmy na pa go nach nr 92,
aż pew ne go ro ku, mo że pod ko niec ro ku 1948, za re je stro wa no na -
szą dru ży nę ja ko sa mo dziel ną jed nost kę i na pa go nach no si li śmy
nu mer 150, a na le że li śmy do Huf ca Żo li borz. U nas by ło nie ty -
po wo, bo dru ży no wą zo sta ła pa ni Go ścim ska, a jej przy bocz nym
Jan Ka zi ród – nasz wy cho waw ca. Do je go wie lu me tod wy cho -
waw czych mie li śmy tak du żo za strze żeń, że prze stał być wy -
chowaw cą, ale że przed czę ścio wą utra tą wzro ku był ci on stra -
ża kiem, to nie źle znał musz trę i woj sko we re żi my, któ re z pew ną
pre cy zją w na szym pro ce sie wy cho waw czym sto so wał.

O go dzi nie 5:30 ra no wy ry wał nas z łó żek ostry nie lu bia ny
gwiz dek. O wpół do siód mej od by wa ła się Msza w ka pli cy, w któ -
rej uczest nic two przez wie le lat by ło spra wą co dzien no ści. A na
po ran nej zbiór ce, jesz cze przed Mszą, usta wia li śmy się w dwu sze -
re gu. Druh dy żur ny po da wał ko men dy: „Ko lej no od licz! Bacz -
ność! Na pra wo patrz! Dru hu przy bocz ny – mel do wał wy prę żo -
ny dy żur ny, sto jąc przed dru hem przy bocz nym – dy żur ny druh
mel du je dru ży nę na zbiór ce po ran nej. Stan dru ży ny: 1 plus 16,
nie obec nych 2, cho rzy!”. „Spo cznij” mó wił druh przy bocz ny do
dru ha dy żur ne go, a ten, sta jąc przed dwu sze re giem, mó wił do nas:
„Spo cznij”, i do pie ro te raz mo gli śmy za cząć po ran ny pa cierz. Ta
sa ma sce na po wta rza ła się pod czas zbiór ki wie czor nej.(…)

Wy cho waw ców mie li śmy róż nych, je śli cho dzi o ich „sym pa -
tycz ność”, tem pe ra ment, przy go to wa nie pe da go gicz ne i po dej ście
do jed nost ki i gru py. Na to miast jed no jest pew ne: oni by li ca ły czas
kon sul to wa ni przez od po wied ni szcze bel kie row nic twa, a więc
głów nie przez pa nią Ali cję. Pa rę ra zy w ty go dniu uda wa li się do
pa ni Go ścim skiej i tam oma wia no wy cho waw cze za szło ści i za -
mia ry na przy szłość. To gro no two rzy ło, moż na by po wie dzieć,
jed no li ty front wy cho waw czy. Wszy scy wy cho waw cy wie dzie li „to
sa mo”, to zna czy, wie dzie li, jak re ago wać na na sze ewen tu al ne po -
my sły, wy bry ki, nie sub or dy na cje, wi ny, wzlo ty i upad ki.(…)
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Bar dzo du żo uczniów w La skach uczy ło się mu zy ki, a że by -
śmy wie dzie li do ja kiej per fek cji pra cą i zdol no ścia mi na le ży nam
zmie rzać, od by wa ły się re ci ta le pro fe so ra Frie ma na. Na to miast na
ko niec ro ku szkol ne go mia ły miej sce tak zwa ne po pi sy. Sta ra li -
śmy się prze zwy cię żyć tre mę, prze stać szczę kać zę ba mi i przed
więk szym au dy to rium wy ko nać utwór przy go to wa ny na tę oka -
zję.

Wiel ki na cisk kła dzio no też na na ukę śpie wu. Nad na ucza niem
śpie wu so lo we go pra co wa ły dwie pa nie Ko złow skie: Zo fia i Ma -
ria, a na ich lek cje uczęsz cza ło wie le chło pa ków i dziew cząt. Do
pań Ko złow skich przy jeż dża ły ich uczen ni ce i – rzecz ja sna – rów -
nież da wa ły kon cer ty. Ist nia ły też dwa po sta wio ne na wy so kim po -
zio mie chó ry pro wa dzo ne przez Wi tol da Frie ma na. Bar dzo bym
chciał usły szeć raz jesz cze je go Ja seł ka, Le gen dę o świę tym Je rzym,
Wal ca bez słów i zmo dy fi ko wa ny Marsz Mo ko to wa.

W La skach nie uczo no nas grać rumb i foks tro tów. Gra li śmy
Mo zar ta, Cle men tie go, Beetho ve na. Mo że dla te go w la tach sie -
dem dzie sią tych i póź niej cier pli wie na gry wa łem z ra dia wiel kie
cy kle mu zycz ne Ja na We be ra: „Wiel ki Pia ni sta Ser giusz Rach ma -
ni now”, „Wiel ki Pia ni sta Vla di mir Ho ro witz”. Nie gar dzę ład ną
mu zy ką roz ryw ko wą, ale dla sie bie mam spo ro in nych na grań. Ta -
kie, a nie in ne upodo ba nia mu zycz ne też na pew no za wdzię czam
La skom.

Szko ła
Za każ dym ra zem, gdy z do mu wra ca łem do La sek, by ło mi

bar dzo cięż ko. Nie lu bi łem tych po wro tów, ale cie szę się, że ca łą
szko łę pod sta wo wą od by łem w szko le dla nie wi do mych. Czy w tak
zwa nej szko le in te gra cyj nej na uczył bym się braj la, skró tów braj -
low skich tak po trzeb nych dla szyb kie go spo rzą dza nia no ta tek, czy
umiał bym ko rzy stać z map pla stycz nych, glo bu sów, ku ba ryt mów,
braj low skich pod ręcz ni ków, braj low skich nut, nie mó wiąc już
o na uce po zna wa nia świa ta „po nie wi do me mu”, o czym pi sa łem
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w roz dzia le o re ha bi li ta cji po znaw czej. Mam prze świad cze nie, że
w szko le w La skach pro wa dzo no na ucza nie na bar dzo wy so kim
po zio mie. Mie li śmy bar dzo mą drych, bar dzo do brze przy go to wa -
nych i od da nych spra wie na uczy cie li. A do daj my, że przez ostat -
nie trzy la ta w kla sie by ło nas tyl ko ośmiu, więc pra wie co dzien -
nie każ dy z nas mu siał gło śno roz wią zać za da nia z ma te ma ty ki,
al bo zdać spra wę z wie dzy z in nych przed mio tów. W cza sie lek -
cji bar dzo trud no by ło wy brać się do „kra iny nie bie skich mig da -
łów”. I jesz cze we wła snym wol nym cza sie nie któ rzy na uczy cie -
le przy go to wy wa li nam w braj lu no tat ki sta no wią ce kom pen dium
wie dzy z da ne go przed mio tu, a my po tem pra co wi cie te no tat ki
so bie prze pi sy wa li śmy, że by mieć je na wła sność. Ta kie prze pi sy -
wa nie by ło zna ko mi tym utrwa la niem wia do mo ści. Szcze gól nie
do brze pa mię tam aż pięć dość gru bych ze szy tów z hi sto rii sta ro -
żyt nej, a tak że hi sto rię Pol ski. Te no tat ki ko cha łem tak bar dzo, że
na wet na wa ka cje za bie ra łem je ze so bą do do mu.

Po po łu dniu, po spa ce rze, od go dzi ny szes na stej do osiem na -
stej był czas prze zna czo ny na od ra bia nie lek cji i czy ta nie ksią żek.
Po nie waż pod ręcz ni ki by ły prze pi sy wa ne ręcz nie i to je dy nie
w jed nym eg zem pla rzu, za da ne roz dzia ły czy ta ło się gło śno. I tak
mi nę ło sie dem lat szko ły pod sta wo wej. Po tem, w tym sa mym
ośmio oso bo wym skła dzie wstą pi li śmy do szko ły za wo do wej. Po -
nie waż kil ku z nas wy ra zi ło chęć kon ty nu owa nia po zdo by ciu za -
wo du na uki w li ceum ogól no kształ cą cym, zor ga ni zo wa no dla tej
gru py już po ko la cji za ję cia uzu peł nia ją ce, bo wiem pro gram szko -
ły za wo do wej nie prze wi dy wał nie któ rych przed mio tów w ogó -
le, a in ne nie pa so wa ły swo im za kre sem do wy mo gów szko ły śred -
niej.

Pod ję li śmy rów nież pry wat nie na ukę ję zy ków: an giel skie go,
fran cu skie go i ła ci ny. Wszyst ko to bar dzo się nam przy da ło, gdy
An drzej Bar tyń ski i ja po sta no wi li śmy po pierw szej kla sie za wo -
dów ki, prze rwać zdo by wa nie za wo du i pod jąć na ukę w li ceum we
Wro cła wiu. (…)
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Cza sa mi na tra fiam w „Po chod ni” na uty ski wa nia nie wi do -
mych uczniów ze szkół śred nich i stu den tów na brak po mo cy
i zro zu mie nia ze stro ny pe da go gów, a jesz cze bar dziej ze stro ny
ko le gów. My z An drze jem ma my w pa mię ci sa mą przy chyl ność
dy rek cji, na uczy cie li i ser decz ne sto sun ki z ko le ga mi. Pew nie
zmie ni ły się cza sy, a wraz z ni mi i lu dzie, ale my skoń czy li śmy li -
ceum i stu dia przede wszyst kim dzię ki po mo cy ko le gów. Nie mie -
li śmy braj low skich pod ręcz ni ków, nie by ło ma gne to fo nów i dyk -
ta fo nów, nie by ło wie lu po mo cy, z któ rych dzi siaj mo gą ko rzy stać
nie wi do mi. Na wet o pa pier do pi sa nia braj lem by ło trud no. I my -
ślę, że bar dzo w przy ja znych sto sun kach z ko le ga mi po mo gła nam
wie dza wy nie sio na z La sek, owe no tat ki z hi sto rii, do bre pod sta -
wy z gra ma ty ki trzech ję zy ków, oczy ta nie i umie jęt ność skład ne -
go wy po wia da nia za da nych lek cji. (…)

Nie mo gę jed nak po wie dzieć, że na sza śred nia szko ła to by -
ła dro ga usła na ró ża mi. Zda rza ło się bo wiem, że mi mo naj szczer -
szych chę ci, ko le dzy nie umie li nam wy ja śnić róż nych za wi ło ści
np. try go no me trii i w tej spra wie do szło do te go, że wy na ję li śmy
ko re pe ty to ra. A ko re pe ty to rem zo stał stu dent po li tech ni ki, któ -
ry bar dzo szyb ko z na mi się za przy jaź nił, po ma gał nam dłu go
i cier pli wie, nie chcąc za to ani gro sza. To tyl ko przy kład. Dzi siaj
my ślę, jak bar dzo bra ko wa ło nam braj low skich pod ręcz ni ków i in -
nych po mo cy do stęp nych obec nie uczą cym się.

Czy sto so wa no do nas ta ry fę ulgo wą? My ślę, że ist nia ła pew -
na po stać ta kiej ta ry fy. Po le ga ła ona na tym, że nie któ rzy pro fe -
so ro wie w cią gu okre su py ta li nas rza dziej niż in nych, za kła da -
jąc za pew ne, że mo że my być tro chę nie przy go to wa ni i na le ży to
uwzględ nić. Za to na ko niec da ne go okre su spo ty ka ło nas prze -
py ta nie z ca łe go ma te ria łu, bo wte dy już nie mo gli śmy nie umieć.
Pa mię tam, jak bar dzo ostro zo sta łem po trak to wa ny przez pa na
hi sto ry ka, gdy nie mo głem wy brnąć z frag men tu hi sto rii Fran cji.
Nor mal nie na mnie krzy czał, wo ła jąc, że bym nie zaj mo wał miej -
sca tym, któ rzy się chcą na praw dę uczyć. By ło mi głu pio, bo prze -
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cież chcia łem się uczyć, ale na pew no nie był to ze stro ny pro fe -
so ra prze jaw ta ry fy ulgo wej. Do dam, że dzie sięć lat póź niej spo -
tka li śmy się na pry wat nym spo tka niu przy na kry tym sto le. Przy
kie lisz ku przy po mnia łem mu tę sce nę. On jej nie pa mię tał. Po -
wie dział: „Nie jed ne go ob je cha łem, jak się ocią gał w na uce. Wi -
docz nie pa nu się to też na le ża ło”. Po tem po sta wił mi piąt kę. (…)

Pi sem ną ma tu rę pi sa li śmy braj lem. Za pi sa ne kart ki od da li śmy
tak, jak i in ni ko le dzy. Chy ba te kart ki wy wie zio no do szko ły dla
nie wi do mych. Ni gdy nie do wie dzie li śmy się, kto je prze dyk to wał,
ale też i nie py ta li śmy ni ko go.

Na py ta nie, czy wo le li by śmy uczęsz czać do szko ły śred niej dla
nie wi do mych, czy też z wi dzą cy mi, oby dwaj z An drze jem od po -
wia da my, że w szko le dla nie wi do mych by ło by ła twiej i te go chy -
ba nie trze ba uza sad niać. Na to miast szko ła dla nie wi do mych, jak
by na to nie pa trzeć, jest for mą pew nej izo la cji i dla te go ak tu al -
na pe da go gi ka lan su je szko ły in te gra cyj ne, choć czę sto zda rza się,
że nie przy go to wa na do ta kiej wspól no ty jest uczą ca się mło dzież,
a tak że na uczy cie le. (…)

Kry ty ka i uspra wie dli wie nie
Wiem, że już pi szę za dłu go, ale pa ni Zo fia Mo raw ska pro si -

ła mnie rów nież o zgło sze nie uwag kry tycz nych do La sek tam tych
cza sów. Oczy wi ście, każ dy z nas wy cho wan ków tam tej epo ki
mógł by wnieść uwa gi zgo ła in ne, ale ja po wiem, że nie po do ba -
ło mi się pew ne go ro dza ju sko sza ro wa nie, wie lo oso bo we sy pial -
nie za mknię te w cią gu dnia na klucz, wie czor ne ką pie le pod zim -
nym prysz ni cem, choć mia łem okre sy dziel no ści, kie dy cze ka łem
na ko niec my cia się mo ich ko le gów, że by zim ny prysz nic wy chło -
stał mnie po rząd nym ci śnie niem, nie po do ba ły mi się (i mo im ko -
le gom też) po da wa ne czę sto na ko la cję ka sze ku ku ry dzian ki po -
sy pa ne ka kao i po la ne so kiem ma li no wym, nie chęt nie wsta wa -
łem o szó stej, czy jesz cze wcze śniej, że by co dzien nie uczest ni czyć
w Mszy Świę tej, nie by łem za chwy co ny ab so lut ną se pa ra cją dziew -
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cząt, z któ rej wy ni ka fakt, że z nie któ ry mi pa nia mi by li śmy w La -
skach w tym sa mym cza sie, a w ogó le się nie zna my, nie po do ba -
ło mi się też sze rzo ne prze ko na nie, że śred nią szko łę mo gą ukoń -
czyć tyl ko nie wi do mi nie by wa le zdol ni tak, jak... I tu po da wa no
przy kład dwóch ko le gów, któ rzy zda li ma tu rę w li ceum Rej ta na
czy Ba to re go. Nie na uczo no nas przy naj mniej kil ku czyn no ści
prak tycz ne go ży cia, jak choć by pra so wa nia spodni czy ko szul. Nie
chcia łem być szczot ka rzem, ani mon te rem piast ro we ro wych
choć by dla te go, że zu peł nie nie mia łem zdol no ści ma nu al nych
i szczot ki mo jej pro duk cji wy wo ły wa ły cięż kie wes tchnie nie po -
tę pie nia ze stro ny pa na Paw ła Le ge żyń skie go – na sze go in struk -
to ra. (…)

Ko cha ne La ski!
Kie dy przez ja kiś czas pra co wa łem w pew nym za kła dzie dla

dzie ci nie wi do mych, zda rza ło się, że o ósmej wie czo rem do po -
ko ju wy cho waw ców wpa dał któ ryś z wy cho wan ków i za dy sza nym
gło sem wo łał: „Psze pa ni! Czy mo że pa ni mi na wlec igłę?”, al bo
„Czy mo że pa ni prze czy tać mi, co jest na tej kart ce?” I by wa ło, że
pa ni mó wi ła: „Ja już skoń czy łam dy żur. Idź do pa ni...”.

A w La skach??? W La skach wy cho waw cy też koń czy li dy żu -
ry i mo że w ta kiej sy tu acji po wie dzie li by to sa mo. A jed nak pa -
mię tam, że mia łem w cza sie mo je go tam po by tu prze świad cze -
nie, że gdy bym w środ ku no cy za wo łał, że we mnie sta ło się tak,
iż mu si wy słu chać mnie ksiądz Alek san der, al bo pan Rusz czyc, al -
bo pan Ma ryl ski, i gdy bym umiał prze ko nać dy żur ne go wy cho -
waw cę, że to na praw dę jest naj praw dziw sza po trze ba mo je go wnę -
trza, obu dzo no by pa na Ma ryl skie go, al bo księ dza, bo ta ka tam
by ła at mos fe ra. Bo nad tym wszyst kim czu wa ła Mat ka Ró ża Elż -
bie ta Czac ka – cha ry zma tycz na po stać La sek, któ ra wśród nie prze -
li czo nych za sług dla uczy nie nia god nym ży cia nie wi do mych, mia -
ła jesz cze i tę za słu gę, że zna la zła i do bra ła so bie do współ pra cy
lu dzi, któ rzy tej idei po świę ci li „wszyst kość” swo je go ży cia. (…)
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Za ło ży ła też Mat ka Elż bie ta Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka -
nek Słu żeb nic Krzy ża. Kto ze mną był w gru pie w do mu św. Ra -
fa ła, ten mo że pa mię tać po ran ki, gdy sio stra -bu dzik o pią tej ra -
no stu ka ła w okno na szej sy pial ni, wo ła jąc: „Sio stro, Przez Krzyż”„,
a dy żu ru ją ca z na mi w no cy sio stra Ger ma na, Wi ta czy Bog da -
na na tych miast zry wa ła się na rów ne no gi, od po wia da jąc: „Do
nie ba. Bierz my Krzyż i chwal my Pa na”. Od tej chwi li, aż do póź -
nych go dzin wie czor nych, spę dza ła czas na pra cy i mo dli twie. I kto
miesz kał ze mną w do mu św. Te re sy, mu si pa mię tać sio strę Hia -
cen tę, któ ra od szó stej ra no do ósmej wie czo rem pra co wa ła w na -
szej do mo wej kuch ni, i pa mię ta sio strę Cze sła wę, któ ra te sa me
go dzi ny spę dza ła, pra cu jąc w do mo wej szwal ni. To sa mo by ło
w cen tral nej kuch ni, pral ni, w ogro dach i na po lu... Sio stry, ma -
jąc je dy nie ha bit i ró ża niec uwią za ny na sznu rze na zna czo nym pię -
cio ma wę zła mi na pa miąt kę pię ciu ran Chry stu sa, pra co wa ły od
ra na do no cy, prze ry wa jąc pra cę je dy nie na krót ki czas mo dli twy
i ćwi czeń za kon nych. Czy La ski mo gły by ist nieć, gdy by za ca łą
wno szo ną tam pra cę trze ba by ło za pła cić? Czy mo gły by prze trwać
woj nę, gdy by sio stry nie jeź dzi ły po kwe ście? Pa mię tam, jak kie -
dyś za in te re so wa łem się i spy ta łem, gdzie te sza re, za wsze po god -
ne sio stry, gdzie one śpią. I po wie dzia no mi, że nad kuch nią, nad
re fek ta rzem, nad pral nią w do mu św. Fran cisz ka, nie chcąc po -
wie dzieć, że to po pro stu jest strych.

My ślę, że z tej słu żeb no ści sióstr, z te go od da nia się służ bie
dru gie mu czło wie ko wi in nych lu dzi La sek, pły nął do nio sły przy -
kład do na śla do wa nia dla nas, przy szłych do ro słych człon ków spo -
łe czeń stwa, dla nas póź niej szych dy rek to rów, pre ze sów i po pro -
stu lu dzi. Har cer stwo i zim ny prysz nic na uczy ły nas har tu i dziel -
no ści na co dzień. Dzi siaj mo ja wo da do my cia nie jest tak zim na,
jak tam ta, ale jest o wie le zim niej sza niż po zo sta łych człon ków ro -
dzi ny. 

Ze bra nia z pa nem Rusz czy cem i pa nem Ma ryl skim na uczy -
ły nas obiek tyw ne go my śle nia i roz waż ne go po dej ścia do świa ta
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idei i rze czy. A skąd się bie rze mo ja cier pli wość? Mo że ona wy -
wo dzi się z to po lo wej alei, gdy w let nie wie czo ry sie dzie li śmy na
tra wie, a pa ni Ali cja Go ścim ska czy ta ła nam „Po top” i żar ły nas
ko ma ry, któ rych w La skach chy ba ni gdy nie bra ko wa ło. Pa ni by -
ła okry ta ple dem, a my trza ska li śmy się po rę kach, go łych no gach
i gdzie po pa dło. I wte dy pa ni po wie dzia ła, że by śmy się opa mię -
ta li, bo w tej strze la ni nie trud no jest czy tać. Prze sta li śmy i tak ćwi -
czy li śmy na szą cier pli wość. Nie wi do me mu cier pli wość bar dzo po -
trzeb na jest w ży ciu. Nie raz stoi, nie wie, w któ rą stro nę ma iść
i cze ka... Nie jed no krot nie przy szło mi tak cze kać i ćwi czyć cier -
pli wość, ale nie bę dę już opo wia dał tych hi sto rii.

Za koń cze nie
Zno wu na pi sa łem tekst, w któ rym jest du żo „ja”, „mnie”,

„mną”... Lu dziom naj ła twiej przy cho dzi mó wić o so bie, więc to,
co po wiem, też jest o so bie. Co w mo im ży ciu naj waż niej sze, mam
już za so bą. Cie kaw je stem, ja kim był bym czło wie kiem, gdy by nie
dro ga przez La ski. Ale prze sze dłem tę dro gę i te raz tyl ko mo gę się
nad nią za my ślać. 

Pew ne go ra zu Je rzy Za wiey ski, prze cho dząc przez bram kę pro -
wa dzą cą do za kła du w La skach, do to wa rzy szą cej mu oso by po -
wie dział: „Wła śnie wkra cza my na »te ren ła ski Bo żej«„. Ja to sły -
sza łem i pa mię tam.

Ire ne usz Mo raw ski – wy cho wa nek z lat 1940–1950. 
Wro cław, czer wiec–paź dzier nik 2006 ro ku.
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Wypowiedź p. Jana Adasiewicza opracowała Bożena
Mikołowicz w oparciu o rozmowę, którą 12 lipca 2009r.
przeprowadziła z Autorem s. Hieronima Broniec.

Na zy wam się Jan Ada sie wicz. Po cho dzę z daw ne go wo je wódz -
twa bia ło stoc kie go, ze wsi ko ło mia sta Go niądz. Uro dzi łem

się 22 sierp nia 1928 ro ku. Do La sek przy by łem w 1930 ro ku. Mia -
łem wte dy 2 la ta. Z pierw szych dni po by tu w La skach nie wie le pa -
mię tam. Pierw sze mo je wspo mnie nia wią żą się z sio strą Ró żą i sio -
strą Ger ma ną.

Pa mię tam, jak Mat ka Czac ka, gdy by łem ma łym chło pa kiem,
no si ła mnie na rę kach, jak Mat ka za wsze przy jeż dża ła do in ter -
na tu z pa nem Ma ryl skim. Sio stra Kla ra też wspo mi na ła, jak „Ja -
necz ka na ko la nach mia ła”. Pan Ma ryl ski wo ził mnie kon no po ca -
łych La skach. Na tej Nę dzy [imię ko nia], to się tyl ko fru wa ło. Pa -
mię tam, jak mnie przez okno wy cią gnął, na ko nia wsa dził i wo ził
po ca łym Za kła dzie. A wszy scy chłop cy spa li, bo to by ła aku rat
po po łu dnio wa drzem ka dla dzie ci. By ła u nas rów nież u św. An -
to nie go ta ka mi ła sio stra Zo fia. Ona nas wy cho wy wa ła. To by ła
ta ka do bra sio stra. I jesz cze w La skach był świet ny du ży chór. Pio -
sen ki pa mię tam do tej po ry. Szko da, że nikt te go nie na grał.

Do szko ły po sze dłem jesz cze przed woj ną. Do pierw szej kla -
sy cho dzi łem do św. Te re sy. [in ter nat i szko ła dla chłop ców, red.]

W 1939 ro ku po je cha łem do do mu na wa ka cje. Ro dzi ce otrzy -
ma li z La sek list, że ze wzglę du na woj nę mam nie przy jeż dżać.
Ca łą woj nę prze ży łem w do mu: oku pa cję nie miec ką, so wiec ką.
Moż na po wie dzieć, że dwie oku pa cje. Naj pierw przy szli Ro sja nie,
po tem przy szli Niem cy w czerw cu 1941 ro ku. Prze ży łem trzy
fron ty: w 1939 ro ku to był krót ki, ale po tem w 1941 i w 1945 by -
ły dłuż sze. Bę dąc w do mu, nie mo głem się uczyć. Na uczy łem się
grać na akor de onie i jeź dzi łem po we se lach. Ta ka by ła mo ja pra -
ca. Do ra bia łem dla ro dzi ny. Gdy oj ciec pra co wał ja ko dróż nik,
miesz ka li śmy w „ko szar ce”. Po tem ro dzi ce wy bu do wa li na swo -



jej zie mi do mek. By ło cięż ko. Utrzy my wa łem ca łą ro dzi nę, bo jak
był front, to wszyst kich wy rzu ca li z pra cy.

W do mu mia łem go spo dar kę. Mu sia łem ob rzą dzić świ nie, na -
kar mić i na po ić kro wy. Wszyst ko trze ba by ło zro bić. Jeź dzi łem
kon no na sio dle.

Z cza sów szkol nych do brze wspo mi nam in ter nat. Pan Rusz -
czyc był na szym głów nym wy cho waw cą. By ło du żo wy cho waw -
ców, ale tych przed wo jen nych to na wet nie pa mię tam. Po woj nie
wy cho wy wał nas pan Ra ko czy.

W 1945 ro ku, po woj nie, wró ci łem do La sek. By łem tam do
1949 ro ku, czy li skoń czy łem ca łą szko łę śred nią i po tem szko łę
ma sa żu. By ła to 2-let nia szko ła za wo do wa, któ rą pro wa dzi ła sio -
stra Mo ni ka. Sio stra pro wa dzi ła za ję cia teo re tycz ne, mie li śmy du -
żo ma te ria łów do na uki. Od prak tycz ne go ma sa żu był pan Jó ze -
fo wicz. Po za ję ciach teo re tycz nych mie li śmy za ję cia prak tycz ne.
Prak ty ko wa li śmy jed ni na dru gich. Na za koń cze nie kur su przy -
je cha li spe cja li ści z War sza wy i zda wa li śmy eg za mi ny.

Pod czas po by tu w szko le był za kaz cho dze nia do Do mu
Dziew cząt. Uwa żam, że to by ło głu pie za rzą dze nie, bo co to da -
ło? Nic. Te dziew czy ny by ły po tem ta kie dzi kie. Po woj nie to się
zmie ni ło. Po mi ja jąc tę kwe stię, uwa żam, że in ter nat był dla mnie
do bry. By łem ca ły czas w in ter na cie. Po raz pierw szy po je cha łem
na wa ka cje do do mu, gdy mia łem 8 lat. By łem wte dy w dru giej
kla sie. Do te go cza su w ogó le nie wy jeż dża łem. Na ma mu się mó -
wi łem „pa ni”, na ta tu sia „pan”. Mia łem jed ne go bra ta, któ ry już
nie ży je. 

Po ukoń cze niu szko ły ma sa żu, 1 wrze śnia 1949 ro ku, wy je cha -
łem z La sek do pra cy do Ło dzi. Od te go cza su pra cu ję nie ustan -
nie, ca ły czas w jed nym miej scu, w Szpi ta lu Kli nicz nym im. Nor -
ber ta Bar lic kie go. Przez ja kiś czas pra co wa łem rów nież w dru gim
do dat ko wo – na ul. Ster lin ga. Po pro stu pra co wa łem w dwóch
szpi ta lach i jesz cze w przy chod ni. Po Ło dzi jeż dżę sam, nikt mnie
nie wo zi. Na wet bez la ski cho dzę ca ły czas. Nie wy god nie mi z la -
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ską. W pra cy jest mi do brze. Mam bar dzo do bre kon tak ty z oso -
ba mi wi dzą cy mi. Pra cu ję już 58 lat, te raz na pół eta tu. W chwi li
obec nej mam 81 lat. Mam już wy pra co wa ną eme ry tu rę. Do jeż -
dżam so bie sam do pra cy, nikt mnie nie wo zi, nikt mnie nie od -
pro wa dza. [Jan Ada sie wicz na dal pra cu je, w 2012 r. ukoń czył 84
la ta – red.]

Za ło ży łem ro dzi nę. Mam dwo je do ro słych już dzie ci. Cór ka
wy szła za mąż, syn się oże nił. Mam wnu ki, wnu ki ma ją już swo -
je dzie ci, więc tak że mam pra wnu ki. Mo ja żo na nie ży je już 20 lat.
Miesz kam z cór ką. Nie bar dzo mi się to po do ba, ale co zro bić. Ni -
gdy nie za le cam, że by mło de mał żeń stwo miesz ka ło z ro dzi ca mi.
Mał żeń stwo po win no być u sie bie. Syn jest hy drau li kiem, cór ka
pra cu je w biu rze.

Po pra cy czy tam książ ki, al bo na gry wam coś, gram na akor -
de onie, słu cham płyt. Pły ty ku pu ję so bie z In ter ne tu. A jak mam
urlop, to jeż dżę nad mo rze. Wy jeż dżam tam co ro ku. Pły wam
w mo rzu, ką pię się. Nie da ję się bie dzie, pra cu ję, cho dzę i ży ję. Tyl -
ko no gi za czy na ją mi wy sia dać. Mar twi mnie to.

Z nie wi do my mi łódz ki mi nie mam kon tak tu. Ale mam du żo
wi dzą cych przy ja ciół, ko le ża nek, zna jo mych. 

Co da ły mi La ski? Na uczy li mnie tu za wo du, zro bi li ze mnie
czło wie ka. Do ko ścio ła pa ra fial ne go cho dzę na Mszę św. co nie -
dzie la. Mo ją pa ra fię św. Te re sy pro wa dzą sa le zja nie.

Te raz, jak przy jeż dżam do La sek, to po zna ję dro gi, ale du żo
się po zmie nia ło. Do mów na bu do wa li wię cej. Nie ma już tych lu -
dzi, któ rych zna łem. No, jesz cze jest sio stra Kla ra, pa ni Mo raw -
ska i pre ze so stwo. To wszyst ko.
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Mo ni ka Bo guc ka

Ostat nia po dróż w prze szłość

Po raz ko lej ny wra cam do mo jej prze szło ści z dzie ciń stwa
i szkol nych lat. Do te go, co nie przy jem ne, nie zro zu mia łe, bo -

le sne, nie po ję te i trud ne. Mam na dzie ję, że po raz ostat ni z to wa -
rzy szą cy mi te mu emo cja mi. Być mo że ten rok oraz wy da rze nia
okre su zi mo we go i wio sen ne go skło ni ły mnie do upo ra nia się
z wła sną prze szło ścią, o któ rej cięż ko mi opo wia dać bez łez i ści -
śnię te go emo cja mi gar dła. 

Na tłok róż nych wy da rzeń z ży cia za wo do we go, ro dzin ne go
i oso bi ste go spo wo do wał, że za czę łam się gu bić we wła snych my -
ślach, prze ży ciach i de cy zjach. A prze szłość, o któ rej tu pi szę, sie -
dzi we mnie i przy naj bliż szej oka zji da je o so bie znać, po wo du -
jąc we wnętrz ny smu tek i żal, że by ło tak, a nie ina czej. To wszyst -
ko wciąż tkwi we mnie i to bar dzo głę bo ko. Skry wa ne przez wie le
lat – tak, że by nikt nie wie dział nikt nie py tał. A ja pa mię tam każ -
de sło wo i każ dą sy tu ację. 

Się gnię cie po książ kę Mo ni ki Szwai „Sta tecz na i po strze lo na”,
a wła ści wie jej for ma li te rac ka, po pchnę ło mnie do te go, by spró -
bo wać w ten spo sób za mknąć twór czo wła sną prze szłość. Mam
na dzie ję, że bę dę mo gła się uwol nić od trud nych wspo mnień,
a gdy ktoś za py ta, mó wić o tym bez nie po trzeb nych emo cji.
W każ dym ra zie jest mi to po trzeb ne, że bym mo gła zna leźć spo -
kój du cha. 

Nie po tra fię pi sać. Ni gdy nie by łam w tym do bra, a mo że zbyt -
nio nie dba no o to, że by roz wi jać to, co by ło już na pew nym po -
zio mie. Je śli pi szę, to pro stym ję zy kiem, „ze środ ka”, bo to mo im
zda niem jest naj lep sza for ma wy ra że nia sie bie. A for ma li te rac -
ka sa ma do pa su je się do te go, co w środ ku ser ca.



Pi szę o tym wszyst kim, co mnie spo tka ło w trak cie edu ka cji
szkol nej. Przez dłu gie la ta za sta na wia łam się, czy to wszyst ko mo -
ja wi na, czy to ze mną jest coś nie tak. Stu dia pe da go gicz ne po -
zwo li ły mi zro zu mieć wie le rze czy. 

Ostat ni mi la ty co raz bar dziej po pu lar na sta ła się idea in te gra -
cji. W tej spra wie wi docz nych jest wie le róż nych sta no wisk. Są
zwo len ni cy i prze ciw ni cy in te gra cji. Nie sto ję po żad nej ze stron.
Dla mnie ce lem nad rzęd nym edu ka cji jest pra wi dło wy roz wój
dziec ka i przy go to wa nie do in te gra cji ze spo łe czeń stwem. A to,
w ja ki spo sób uzy ska my po żą da ny efekt, za le ży od wie lu czyn ni -
ków. Nie moż na wszyst kich mie rzyć swo ją mia rą. Każ dy jest in -
ną oso bą. 

To, czy in te gra cja bę dzie sku tecz na, za le ży nie tyl ko od oso -
by nie peł no spraw nej, ale tak że od oto cze nia, w któ rym ona się
znaj du je. Za nim po dej mie my ja ką kol wiek de cy zję, trze ba spoj -
rzeć na ro dzi nę, szko łę, na uczy cie li, ró wie śni ków oraz śro do wi -
sko lo kal ne. Chcę wy ja śnić, że nie czy nię z sie bie ofia ry sys te mu
edu ka cyj ne go. To mo je do świad cze nia i wspo mnie nia. Nie twier -
dzę, że każ de go spo tka w po dob nej sy tu acji to sa mo. Mam jed -
nak na dzie ję, że to, o czym tu na pi szę, skło ni nie któ re oso by do
za sta no wie nia się nad tym, jak się na le ży za cho wać w da nej sy -
tu acji, a tak że, ja ka de cy zja jest słusz na. Błąd bar dzo ła two i szyb -
ko moż na po peł nić. Ale skut ki te go błę du mo gą wpły nąć na ca -
łe ży cie mło de go czło wie ka.

Je stem oso bą sła bo wi dzą cą, któ ra ukoń czy ła szko łę ma so wą.
Pro ble my ze wzro kiem po ja wi ły się u mnie już we wcze snym dzie -
ciń stwie. Nie by ło to za sko cze niem dla ro dzi ców; oka za ło się, że
je stem do tknię ta tą sa mą cho ro bą co star sza ode mnie o kil ka na -
ście lat sio stra (zwy rod nie nie barw ni ko we siat kó wek). Cho ra
z me dycz ne go punk tu wi dze nia. W chwi li obec nej osią gnę łam
etap, na któ rym mo gę po wie dzieć, że w zu peł no ści ak cep tu ję swo -
ją dys funk cję. Nie wsty dzę się wła snych ogra ni czeń i uwa żam, że
„to po pro stu jest”. To jest część mnie. Uwa żam, że wszy scy je ste -
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śmy ta ki mi sa my mi ludź mi, tyl ko każ dy wy glą da ina czej i funk -
cjo nu je w in ny spo sób. Nie na le ży cho wać wła snych ogra ni czeń
i czuć się z te go po wo du gor szym od in nych. Trze ba o tym mó -
wić otwar cie i wy ja śniać przy oka zji naj mniej sze wąt pli wo ści, je -
śli pa da ją py ta nia. Nie moż na bać się i wsty dzić sa me go sie bie. Mo -
im zda niem, oso by z ta ką czy in ną dys funk cją są zde cy do wa nie
bar dziej wraż li we od in nych osób. A na pew no bar dziej po dat ne
na krzyw dę, ja ką mo że spo wo do wać ludz kie sło wo.

Za wsze by łam dziec kiem wraż li wym i bar dzo za mknię tym
w so bie. Nie by łam też zbyt nio uro dzi wą dziew czyn ką. A na pew -
no oto cze nie przy czy ni ło się do te go, że za czę łam tak o so bie my -
śleć. Czu łam się in na. By łam bar dzo wsty dli wa, ma ło mów na i nie -
śmia ła. Po za star szą sio strą, któ ra so bie ja koś ze swo ją dys funk -
cją ra dzi ła, nie zna łam ni ko go, kto by wi dział tak, jak ja. Za py ta
ktoś – „A Zwią zek Nie wi do mych?”. Oczy wi ście, że cho dzi ły śmy
z ma mą i sio strą na spo tka nia (kil ka ra zy). Ale tam czu łam się ja -
koś dziw nie, ina czej. Nie by ło tam ró wie śni ków, z któ ry mi moż -
na by ło po roz ma wiać i się po wy głu piać. W efek cie, po pew nym
cza sie, prze sta ły śmy tam cho dzić. A oni z bra ku fun du szy prze -
sta li or ga ni zo wać spo tka nia. Z ostat niej wi zy ty ja ko dziec ko pa -
mię tam tyl ko kie lisz ki cho wa ne w po śpie chu. Nie by ło zresz tą co
ro bić na tych spo tka niach. To by ły spo tka nia „na przy mus”, dla
do ro słych. 

W szko le wsty dzi łam się swo jej śle po ty. Nie chcia łam ni gdzie
cho dzić bez mo jej sio stry bliź niacz ki, któ ra nie mia ła pro ble mów
ze wzro kiem. Ba łam się, że na coś wej dę, prze wró cę się, nie znaj -
dę swo jej kla sy al bo sa li, że mnie prze wró cą, że coś mi się sta nie.
Ale naj bar dziej chy ba prze ra ża ło mnie to, że bę dę po śmie wi skiem
dla in nych. Co zresz tą by ło nor mą co ja kiś czas. Mia łam po czu -
cie, że je stem fajt ła pą. W do mu uwa ża no mnie za „roz la złe” dziec -
ko, „nie gra mot ne”. 

Na lek cji za wsze mu sia łam sie dzieć w pierw szej ław ce. Ta ka
by ła za sa da, choć po dwóch la tach już i tak nic nie wi dzia łam na
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ta bli cy. Za wsze był pro blem, kto bę dzie ze mną sie dział i dyk to -
wał mi z ta bli cy, że bym mo gła za pi sać. Za zwy czaj by ła to mo ja sio -
stra bliź niacz ka. Po tem mia ły to być ko le żan ki. Tyl ko ja koś im się
nie spie szy ło do po mo cy i na uczy ciel ka ko goś wy zna cza ła. By łam
więc ku lą u no gi. A ja chcia łam móc wy brać so bie ław kę i ko le -
żan kę, z któ rą chcia ła bym sie dzieć, któ ra sie dzia ła by ze mną
z sym pa tii, a nie z ko niecz no ści. 

Na kaz pierw szej ław ki cią gnął się za mną aż do li ceum. Jak by -
łam na sto lat ką, też chcia no mi „po lep szyć” ży cie, choć i tak nic na
ta bli cy nie wi dzia łam. Dla mnie to by ło upo ka rza ją ce. Za wsze mu -
sia łam sie dzieć pro sto, z ocza mi wle pio ny mi w ta bli cę. Po pew nym
cza sie przy wy kłam do te go i pod czas nud nych frag men tów lek cji,
kie dy kon cen tra cji uwa gi na lek cji już nie by ło, mo głam roz wi jać
swo ją wy obraź nię. Na uczy łam się od ry wać my śla mi od rze czy wi -
sto ści. W po ło wie li ceum prze sta no się upie rać przy pierw szej ław -
ce, a mo że ja za czę łam kie ro wać się tym, co dla mnie do bre. Bo
osta tecz nie wszyst kim się wy da wa ło, że ma ją ja kieś po ję cie na ten
te mat. De ner wo wa ło mnie to, że wszy scy uwa ża li, że pierw sza ław -
ka po pra wi mi wi dze nie, a nikt przez ty le lat nie po szedł po ro zum
do gło wy, że mo że mój wzrok się po gor szył, a oku la ry tu nic nie
po ma ga ją, bo nie w tym rzecz. „Za cho dzi łam w gło wę”, jak moż -
na się przy tym upie rać, je śli to ja wiem, jak i co wi dzę. Prze cież
moż na by ło nor mal nie bez świad ków ze mną po roz ma wiać
i wszyst kie go się do wie dzieć. Zwłasz cza, że mo je wi dze nie jest tak
skom pli ko wa ne, że w jed nym zda niu nie da się te go wy ja śnić. 

Dru gim prio ry te tem dla na uczy cie li był nie na gan ny wy gląd
ze szy tów. Nie na dą ża łam z pi sa niem na lek cji. Chcąc pi sać czy -
tel nie, pi sa łam wol niej, a i tak wy cho dzi łam za sła bo wi docz ne li -
nie. W efek cie no tat ki prze pi sy wa łam w do mu z ze szy tu sio stry,
go dzi nę al bo dłu żej, pro sząc nie kie dy o roz czy ta nie, bo pi smo nie
by ło ide al ne. Jak za czę sto py ta łam, to sły sza łam od sio stry – „To
się przyj rzyj i li te ruj”. Tyl ko że się przy glą da łam i nie wi dzia łam.
I tak by ło go dzi na mi. W li ceum się to nie zmie ni ło. 
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W pew nym mo men cie ma ma za czę ła mi uzu peł niać ze szyt,
pi sząc wy raź nie i du ży mi li te ra mi, że by się mnie nie cze pia li.
A póź niej od pu ści łam i ze szyt miał sa me „dziu ry”. Mo je ze szy ty
bar dziej przy po mi na ły brud no pi sy. Z wy jąt kiem tych prze pi sy -
wa nych i uzu peł nia nych przez mo ją ma mę. Pró bo wa łam w pod -
sta wów ce ze szy tu z po gru bio ną li nią i dłu go pi su z czar nym atra -
men tem. To był mój ulu bio ny wkład, bo do brze go wi dzia łam. I do
dzi siaj lu bię. Któ re goś ra zu usły sza łam od pa ni po lo nist ki, że bym
pi sa ła w zwy kłym ze szy cie, bo ta ki, z ta ki mi li nia mi, brzyd ko wy -
glą da. Zo sta wi łam więc te ze szy ty, że by się nie na ra żać na ne ga -
tyw ne oce ny. Ta sa ma pa ni za wsze mnie upo mi na ła, że bym pi sa -
ła szyb ciej, mi mo iż da wa łam z sie bie mak si mum moż li wo ści.
A kie dy pi sa łam szyb ciej i by ło nie czy tel nie, sły sza łam – „Pisz wy -
raź niej”. Na prób nym eg za mi nie do li ceum sta ra łam się pi sać wol -
niej, że by by ło czy tel niej. Wie dzia łam, że po win nam mieć wię cej
cza su. Usły sza łam – „Tyl ko pisz wy raź niej. I tro chę szyb ciej. Nie
wy ko rzy stuj te go, że nie wi dzisz”. A mnie ni gdy nic ta kie go nie
przy szło do gło wy. Wte dy po raz pierw szy usły sza łam ta ki ko men -
tarz.

Pro blem był nie tyl ko z pi sa niem, ale i z czy ta niem. Czy ta łam
na głos bar dzo wol no i za wsze do sta wa łam ni skie oce ny. Ma ma
wzię ła więc z PZN pod ręcz ni ki z więk szym dru kiem. Któ re goś ra -
zu trze ba by ło się na uczyć czy tan ki. Jak za wsze na uczy łam się czy -
tać w do mu. Nie za uwa ży łam, że kart ki się skle iły i dal szy ciąg tek -
stu jest na dru giej stro nie. Od czy tu jąc tekst w kla sie, na po le ce -
nie – „Da lej” – po wie dzia łam, że tu jest już ko niec. Po pro szo no
mnie o po dej ście i na uczy ciel ka po ka za ła mi dal szy ciąg tek stu.
Nie ste ty te go frag men tu się nie na uczy łam, więc czy ta łam du żo
wol niej i w efek cie oce na by ła ni ska. Za każ dym ra zem jak mia -
łam czy tać, sły sza łam ję ki ró wie śni ków i ko men ta rze, że du kam.
Nie na wi dzi łam te go od py ty wa nia. Czy ta nie w do mu szło mi le -
piej. Nikt mnie nie wy śmie wał. Dyk tan da też by ły kosz ma rem.
Nikt zbyt nio się tym nie przej mo wał. 
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Pew ne go ra zu po je cha ły śmy do PZN po ze szy ty, no wą lu pę
i na ja kąś dia gno zę. Po ka za no mi mo no ku lar, za pre zen to wa no jak
dzia ła i wrę czo no do do mu. Ni gdy nie za bra łam go do szko ły. Za -
py ta no mnie, czy chcę na uczyć się po ru szać z bia łą la ską. Dziec -
ko, któ re jest wsty dli we, nie śmia łe, sta le wy śmie wa ne, nie ma po -
ję cia, co to jest i do cze go słu ży. Nie chcia łam, a oni od pu ści li. Nie
chcia łam pew nie dla te go, że któ re goś ra zu na pie szej wy ciecz ce
w pod sta wów ce usły sza łam od ko le gi – „To kup so bie bia łą la skę”.
Przede mną szedł mój ko le ga, a ja o ma ło nie wpa dłam na prze -
chod nia. Wy po wiedź ko le gi by ła od po wie dzią na ko men tarz mo -
jej sio stry – „Uwa żaj, bo ona nie wi dzi”. By ło to dla mnie przy kre,
bo jesz cze wte dy spo ro wi dzia łam i chcia łam być trak to wa na nor -
mal nie – jak wi dzą ca. 

W pod sta wów ce nie mia łam pro ble mów z ma te ma ty ką. Mia -
łam ide al ną na uczy ciel kę, któ ra wie dzia ła, co zro bić. Za wsze
pierw sza mia łam spi sa ne przy kła dy z ta bli cy, du ży mi cy fra mi. Ni -
gdy nie mu sia łam pro sić o wię cej cza su. Pro blem był je dy nie z geo -
me trią. 

Naj gor sze by ły lek cje wy cho wa nia fi zycz ne go. Mu sia łam grać
w siat ków kę i ko szy ków kę bez oku la rów, bez wzglę du na to, czy
wi dzę, czy nie. By ły to czę ste gry. Za wsze jak wy bie ra no dziew -
czy ny do ze spo łów, to ja zo sta wa łam na ko niec. Któ re goś ra zu
usły sza łam od ró wie śnicz ki – „My jej nie chce my u sie bie, bo ona
jest śle pa”. Nie raz do sta łam w gło wę i cze pia no się, że nie tra fiam
do ko sza. W po ło wie pod sta wów ki mia łam zwol nie nie z za jęć.
A przy cho dzi łam je dy nie dla obec no ści, pa trzeć, jak gra ją mo je
ko le żan ki. Nie stre so wa łam się już że obe rwę, że bę dę po śmie wi -
skiem i że bę dę wy zy wa na „od róż nych”. A jed no cze śnie by ło to
45 mi nut nu dy i stra co ne go cza su, bo mu sia łam być obec na. 

Na lek cji fi zy ki w szó stej kla sie na uczy ciel po sta wił mi niż szą
oce nę za nie do kład ne po pro wa dze nie li nii do punk tu. Lek cja by -
ła z opty ki, któ rą lu bi łam. Po wie dzia łam, że prze pra szam, ale nie -
do wi dzę. Nie zo sta łam zro zu mia na. Na in nej lek cji fi zy ki do sta -
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łam też za coś „po uszach”. By ło mi przy kro; na wet ko le ga, któ ry
to wi dział, po wie dział, że bym się nie przej mo wa ła. 

Tak by ło przez ca łą pod sta wów kę. Na lek cjach ma sa nie po ro -
zu mień, a na prze rwie sie dze nie pod ścia ną w sa mot no ści. Nikt
z ma ło mów ną nie chciał sie dzieć w ław ce, ani brać do za baw, bo
nie wi dzi. A na pew no mia łam o so bie ta kie zda nie. Po za tym nie
po cho dzę z bo ga tej ro dzi ny. Na wy twor ne ubra nie i róż ne dro bia -
zgi ro dzi ce nie mie li pie nię dzy. W do mu prze pi sy wa nie ze szy tów.
Czy ta no mi książ ki z wiel ką ła ską. Nie wte dy, kie dy mia łam ener -
gię, ale kie dy był czas. Al bo ła ska, że by ktoś mi po mógł. Sio stra
nie by ła chęt na, a mi ka za no „ćwi czyć oczy” czy ta niem. Sie dzia -
łam więc go dzi na mi przy biur ku z gło wą nad lu pą, po chy lo na nad
książ ką. Ple cy bo la ły, ale nie ob cho dzi ło to ni ko go. Raz do sta łam
lek tu rę na ka se tach, ale ten typ prze ka zu mnie usy piał i po żyt ku
z nich nie by ło. 

W szko le pod sta wo wej by łam prze cięt nym uczniem. Zbyt nio
się nie przej mo wa no, dla cze go. Ko le ża nek nie mia łam wie le. Prze -
mknę łam przez szko łę ci cho, nie spra wia jąc kło po tów wy cho waw -
czych. Dla na uczy cie li wszyst ko by ło do brze. Je dy ną lek cją, z któ -
rej czer pa łam przy jem ność, by ła pla sty ka. Lu bi łam ry so wać i jesz -
cze mo głam to ro bić do koń ca pod sta wów ki, bo pra ce wy cho dzi ły
mi do kład nie i ład nie, tak jak chcia łam. Ale nikt te go nie za uwa -
żał.

W li ceum nie by ło le piej. Na sto lat ka z ba la stem do świad czeń,
w no wym miej scu, uza leż nio na od czy jejś po mo cy, nie śmia ła, za -
mknię ta w so bie, z lu ka mi w edu ka cji. Spo dzie wa łam się lep sze -
go po dej ścia, bo prze cież już kie dyś mo ja sio stra i in na nie wi do -
ma dziew czy na cho dzi ły do tej szko ły. One so bie po ra dzi ły, więc
dla cze go ja mia ła bym so bie nie dać ra dy. Tak też po wie dzia łam
oku li st ce, kie dy się za sta na wia no, gdzie mam iść do szko ły: do nor -
mal nej czy dla sła bo wi dzą cych. 

Chcia łam być trak to wa na jak wi dzą ca, a nie jak ewe ne ment
w na tu rze. Wy star czy ła by roz mo wa ze spe cja li stą, np. psy cho lo -

INTEGRACJA68



giem czy re wa li da to rem. Ale czy ktoś o tym po my ślał? Chcia łam
więc iść do „ma sów ki”, a z eg za mi nów by łam zwol nio na. A tam
do zna łam jesz cze więk sze go szo ku. Z ró wie śni ka mi nie zła pa łam
kon tak tu, bo by łam za mknię ta, nie śmia ła, bied na, nie zbyt uro dzi -
wa i w do dat ku śle pa. Sio stra za czy na ła mi da wać od czuć, że je -
stem dla niej cię ża rem. Cho dzi ły śmy do tej sa mej kla sy, bo ja mia -
łam pro ble my ze wzro kiem i mia ły śmy so bie po ma gać w na uce.
A po za tym za wsze lu bi łam bio lo gię i dla te go wy bra łam ta ki profil. 

A na uczy cie le? Nie któ rzy po win ni się „w gło wę po pu kać”. Mia -
łam sro gą po lo nist kę. Pew ne go ra zu tłu ma czy ła za gad nie nie, za -
pi su jąc na ta bli cy coś z ar cha izmów. Po wtó rzy ła dwa ra zy, ma cha -
jąc tak sa mo rę ko ma. Wy pra co wa ny na wyk kon cen tro wa nia się
na na uczy ciel ce i oto cze niu oraz do brze roz wi nię ta pa mięć po -
zwo li ły mi na za pa mię ta nie po dwóch po wtó rze niach ca łej de fi -
ni cji. W efek cie moż na by ło od nieść wra że nie, że czy tam z ta bli -
cy. A ja nie mia łam po ję cia, co tam jest na pi sa ne. Pa mięć mia łam
świet ną i wy ćwi czo ną. W pod sta wów ce z oba wy przed złą oce -
ną za czę łam się uczyć czy ta nek na pa mięć. Z wier sza mi nie mia -
łam żad nych pro ble mów. Wy star czy ło 15 mi nut. Tak więc to była
dla mnie pest ka. Po pro szo no mnie o po wtó rze nie. Po wie dzia łam,
ide al nie „wpa so wu jąc się” w ge sty na uczy ciel ki. A co usły sza łam
na ko niec lek cji? – „Wy da je mi się, że ty tro chę uda jesz, że nie wi -
dzisz”. Za tka ło mnie i wy szłam z kla sy. To po wie dzia ła na uczy ciel -
ka z do świad cze niem. Nie po my śla ła, że mo gę mieć świet ną pa -
mięć. 

Z kart ków ki do sta łam do brą oce nę i od ra zu przy wszyst kich
sko men to wa no, że tym ra zem mi się uda ło, a do bra nie je stem.
Tu mo że i mia ła ra cję, bo ni ko mu nie chcia ło się czy tać mi lek -
tu ry, a wy po ży czać ka set tym bar dziej. Tak więc wie le ra zy coś by -
ło nie do czy ta ne. Ze szyt mu siał być ide al ny. A że pi sa łam wol no,
za pro po no wa no mi brud no pis. 

Na po dob ne sy tu acje na po tka łam na lek cjach ma te ma ty ki. Tu
by ło naj go rzej i stres naj więk szy. Ten czło wiek w ogó le nie po wi -
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nien uczyć. Ty le błę dów na uczy cie la w jed nej oso bie, szok. I to
w sto sun ku do ca łej kla sy. Tak jak nie gdyś lu bi łam ma te ma ty kę,
tak ją znie na wi dzi łam bar dzo szyb ko. Pew ne go dnia, kie dy mia -
łam roz wią zy wać ja kiś przy kład na ta bli cy, na uczy łam się go na
pa mięć ze zbio ru, za nim po szłam do od po wie dzi. Sys tem py ta -
nia był już roz pra co wa ny. Chcia łam unik nąć dyk to wa nia. Na uczy -
ciel za py tał, czy na praw dę za pa mię ta łam. Od po wie dzia łam, że tak.
Przy za pi sie po my li łam się przy jed nym zna ku. Oskar żo no mnie
o kłam stwo i nie po zwo lo no wy ja śnić. A kla sa mia ła ubaw. 

In nym ra zem przy funk cjach, gdy od ry so wy wa łam wy kres od
li nij ki, po pro wa dzi łam li nię nie do kład nie. Przy ubyt kach wi dze -
nia to się zda rza. Nie dość, że mnie po ga nia no, nie zbyt ro zu mia -
łam, bo był trud ny przy kład, to jesz cze usły sza łam – „Na wet wy -
kre su nie po tra fisz po rząd nie na ry so wać”. A ja się tak sta ra łam do -
sta wać po zy tyw ne oce ny. Uczy łam się sa ma w do mu, bo nie
wi dzia łam po ło wy rze czy na ta bli cy. 

Ale naj gor sze by ło po tem. Z ma te ma ty ką by ło co raz go rzej.
Co raz gor sze oce ny i co raz więk sze bra ki. Na ko re pe ty cje nie by -
ło pie nię dzy. Ko le żan ki nie mia ły cza su na tłu ma cze nie. Sio strze
nie szło. Na uczy ciel nie mógł. A szko ła na do dat ko we lek cje nie
mia ła. W do mu nie ro zu mie li. 

To by ła kla sów ka. Wszy scy już na pi sa li i na uczy ciel zbie rał już
ze szy ty. Pod szedł do mnie, a ja za py ta łam, czy mo gę jesz cze chwil -
kę. Zgo dził się. Roz wią zy wa łam więc, a on sie dział przy biur ku,
pa trząc na mnie. Wszy scy cze ka li, bo nie pu ścił ich na prze rwę.
Bra ko wa ło mi kil ka mi nut do skoń cze nia przy kła du. Po wie dział,
że bym już od da ła, bo in ni też chcą mieć prze rwę i nie bę dą na
mnie dłu żej cze kać. Za mknę łam więc ze szyt i od da łam. Roz pła -
ka łam się na ko ry ta rzu. Sio stra mnie po cie sza ła. Chcia łam uzy -
skać do brą oce nę, ale mi to unie moż li wio no. Tyl ko dla te go, że ob -
li cze nie i wy ko na nie wy kre sów przez lu pę wy ma ga ło tro chę wię -
cej cza su. Od tam tej po ry by ło mi wszyst ko jed no, czy umiem czy
nie. Nikt nie brał mo je go wi dze nia pod uwa gę. W efek cie na świa -
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dec twie, ja ko je dy ny, po sta wił mi na ko niec czwar tej kla sy li ceum
oce nę mier ną. Nie by ło mo wy o lep szej. 

An gli sta też miał alu zje. Po mi nę już fakt, że przez 3 la ta nic
nas nie na uczył i rok przed ma tu rą zo sta wił. Pew ne go dnia zro -
bił nam kart ków kę z jed ne go z cza sów. Po le ga ła ona na uzu peł -
nie niu kse rów ki od po wied nią for mą. Cho dzi łam na ko re pe ty cje,
więc to bar dzo do brze umia łam. Kse rów ka by ła sła bo od bi ta, a ja
sie dzia łam przy ścia nie, w sła bo oświe tlo nym miej scu. Nie mia -
łam jesz cze lu py z pod świe tle niem. Nie dość, że mu sia łam się
wczy tać, to jesz cze wpi sać w od po wied niej for mie i w od po wied -
nie miej sce przy uży ciu lu py. Na kart ków kę prze wi dzia no 10 mi -
nut. Jak po pro si łam o 5 mi nut wię cej, to usły sza łam – „Ale ty nie
wy ko rzy stuj te go, że nie wi dzisz”. 

Du ży pro blem mia łam z che mią. Tłu ma czo no na ta bli cy, a ja
nic nie ro zu mia łam. Chęt nych do tłu ma cze nia nie by ło. Nie wie -
lu na uczy cie li ro zu mia ło, jak na le ży się za cho wać. Na uczy ciel ka ro -
syj skie go wie dzia ła do sko na le. Na pierw szej lek cji, przy pierw szej
kla sów ce po wie dzia łam jej, że po trze bu ję wię cej cza su na spraw -
dzia nie. Przed spraw dzia nem za py ta ła po pro stu, jak ma przy go -
to wać spraw dzian. Ja ki wkład wi dzę i jak du że li te ry. I czy ma zo -
sta wić miej sce na uzu peł nie nie. Do sta wa łam kart kę pierw sza, gdy
resz ta za pi sy wa ła dyk to wa ne zda nie. Skoń czy łam przed wszyst ki -
mi i od ra zu do sta łam in for ma cję zwrot ną o oce nie i ewen tu al nych
błę dach. Na te mat form spraw dzia nu tyl ko raz roz ma wia ły śmy. Nie
mu sia łam wię cej pro sić. A na każ dy te mat roz ma wia ła ze mną
życz li wie. Po dob nie nie by ło pro ble mu z bio lo gią i geo gra fią. 

W więk szo ści przy pad ków mu sia łam pro sić o do dat ko wy czas
na spraw dzia nach. Czu łam się, jak bym coś złe go ro bi ła i pro si ła
o wyż szą oce nę. A ja po trze bo wa łam tyl ko 5 al bo 10 mi nut wię -
cej, że by sku pić się na tym, co mam zro bić, a nie na tym, czy zdą -
żę. To by ło tak sil ne prze ży cie, że na jed nej z kla só wek z ma te ma -
ty ki pod ko niec mia łam łzy w oczach, bo wie dzia łam, że jesz cze
jest wy kres do zro bie nia, a nie do sta nę wię cej cza su. 
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Ko lej ne kosz mar ne za ję cia to by ły lek cje in for ma ty ki. Kom -
pu ter mam od ja kichś 3 lat. W pod sta wów ce nie mia łam, bo ro -
dzi ców nie by ło stać, w PFRON nie by ło, a na tym w szko le nic
nie wi dzia łam. W po ło wie li ceum do sta łam kom pu ter z lu pą do
po więk sze nia bez udźwię ko wie nia, o ist nie niu któ re go nie wie -
dzia łam. Przy da wał się przez rok, a po tem był bez u ży tecz ny.
W do mu mia łam du ży mo ni tor, a w szko le ma ły i w ta kiej od le -
gło ści, że nie wie le wi dzia łam. Wie dzia no, że sła bo wi dzę. Po sa -
dzo no mnie przy kom pu te rze, włą czo no lu pę i po zo sta wio no so -
bie. Jak pró bo wa łam co kol wiek zo ba czyć i zlo ka li zo wać kur sor,
to sły sza łam z ty łu do cin ki i kpi ny ko le gów. Wie dzy nie mia łam
żad nej, moż li wo ści jej zdo by cia też. Mo je wi dze nie chy ba my lo -
no z nie wiel ką wa dą. Prze sta łam więc ko rzy stać z kom pu te ra
w szko le i w do mu. 

A jak wy glą da ły lek cje? Prze sia dy wa łam bier nie na krze śle
obok kom pu te ra ma sę go dzin, za rów no w li ceum, jak i na stu -
diach. Ty le, że osłu cha łam się z ter mi no lo gią in for ma tycz ną. Jak
do sta łam kom pu ter z udźwię ko wie niem, to sa ma mu sia łam się od
ze ra wszyst kie go na uczyć, py ta jąc in struk to ra oraz in nych osób.
Od Wor da po In ter net. Mu sia łam, bo mia łam do na pi sa nia pra -
cę dy plo mo wą. I uczę się da lej w tem pie eks pre so wym, a wiem,
że i tak bę dę w ty le w po rów na niu do ró wie śni ków. Cho ciaż by o te
kil ka lat. 

Pod ko niec czwar tej kla sy na jed nej z lek cji wy cho waw czych
mie li śmy na okre ślo nym pro gra mie spraw dzić na sze pre fe ren cje
od no śnie przy szłe go za wo du. Nie pa mię tam, co to był za pro gram.
Przy jed nym kom pu te rze sie dzia ły dwie oso by. Ja sta no wi łam tę
trze cią oso bę, któ rej jesz cze trze ba by ło prze czy tać tekst, z ła ski,
i wy śmie wa jąc się ze mnie przy oka zji. Po kil ku py ta niach za zna -
cza łam co kol wiek, przy pad ko we od po wie dzi, bo mia łam już te -
go do syć i chcia łam tyl ko stam tąd wyjść. 

Zda rzy ło się na wet, że na uczy ciel ka hi sto rii by ła tak za my ślo -
na, że nie za uwa ży ła, że jesz cze koń czę kla sów kę i za mknę ła mnie
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w sa li. Przy kła dy moż na mno żyć. Dla wszyst kich wszyst ko by ło
do brze. 

Mi mo te go, za wsze by łam po god ną oso bą, za wsze kul tu ral ną.
„Pro szę” i „dzień do bry” to by ła dla mnie nor mal ność. By łam spo -
koj na, za mknię ta, nie śmia ła i grzecz na. Nie spra wia łam kło po tów,
nie zgła sza łam pro ble mów, nikt się na mnie nie skar żył. Sie dzia -
łam ci cho i by ło wszyst ko do brze. Ale nie dla mnie. Je śli bym coś
po wie dzia ła, to wca le nie mia ła bym kon tak tu z ró wie śni ka mi.
Wiem, jak by ło z jed ną ko le żan ką z kla sy. 

Mia łam je dy nie dwie ko le żan ki w li ceum – je śli przy no si łam
im ko rzy ści. Mo gę po wie dzieć sta now czo, że nie by łam ak cep to -
wa na przez ró wie śni ków. Ani w pod sta wów ce, ani w li ceum. Na
stud niów kę nie po szłam, bo i nie by ło po co. By łam na ba lu na za -
koń cze nie pod sta wów ki i nie chcia łam iść w li ceum. Po za tym mu -
sia łam wy bie rać mię dzy ubra niem na stud niów kę a ubra niem na
ma tu rę. Pie nię dzy wie le nie by ło. Na wy ciecz ki też nie chęt nie jeź -
dzi łam. Jed na spra wa to brak ak cep ta cji ze stro ny ró wie śni ków,
a dru ga spra wa to za mknię cie się na kon takt z ni mi, a wła ści wie
oba wa przed wy ty ka niem pal ca mi mnie i mo jej śle po ty. 

Mo gę też po wie dzieć, że nie któ rzy na uczy cie le po win ni się za -
sta no wić kil ka ra zy, co ro bią. Ich za cho wa nie prze no si się na ko -
lej ne po ko le nia. Te go ty pu za cho wa nia nie przy sto ją ta kie mu sta -
no wi sku. Wy ni ka ją z bra ku wie dzy o spo so bie funk cjo no wa nia
osób z dys funk cją wzro ku. Po zba wio ne są umie jęt no ści pa trze -
nia, słu cha nia, em pa tii, życz li wo ści oraz wraż li wo ści na dru gie -
go czło wie ka, a wła ści wie umie jęt no ści do strze ga nia ich po trzeb.
Brak w nich umie jęt no ści spoj rze nia z psy cho lo gicz ne go punk -
tu wi dze nia. A prze cież wie le nie trze ba. Tro chę em pa tii i chę ci
do tar cia do osób zna ją cych pro ble ma ty kę osób sła bo wi dzą cych.
A przede wszyst kim do dziec ka i je go ro dzi ny. 

Moż na po wie dzieć, że w du żej mie rze prze we ge to wa łam
w szko le. Cza su nie cof nę, zmar no wa nych lat nikt mi nie zwró -
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ci, stra co nych re la cji ró wie śni czych nie od zy skam, bra ków nie
nad ro bię. A ślad we mnie po zo stał na za wsze.

Ktoś mo że po wie dzieć, że prze cież oku list ka pro po no wa ła mi
in ną szko łę. Tak, pro po no wa ła. Tyl ko ja nie wie dzia łam, co to za
szko ła, jak tam jest, co tam jest. Sło wo „spe cjal na” mia ło dla mnie
na stę pu ją cy no śnik – „Je stem in na, nie nor mal na, gor sza, głup sza”.
By łam nie śmia łym dziec kiem, sil nie przy wią za nym do do mu i ro -
dzi ny. Mi mo wszyst ko czu łam się w do mu naj le piej, bo nie by łam
tam oce nia na. Po za tym dłu gie po by ty w szpi ta lu z rzad ki mi od -
wie dzi na mi ro dzi ców zro bi ły swo je. Czu łam się wte dy po rzu co -
na i roz ża lo na, że resz ta mo ich ko le ża nek nor mal nie jest na wa -
ka cjach, a ja w szpi ta lu. 

Wie le ra zy za sta na wia łam się, czy ktoś ma tak, jak ja, jak to jest
– nic nie wi dzieć. Sły sza łam w PZN, że jest coś ta kie go, jak La -
ski. Ale kon takt z dzieć mi nie wi do my mi przy cho dzą cy mi do PZN,
czę sto z róż ny mi sprzę że nia mi, ja koś mnie od stra szał. By ły to dla
mnie, ja ko dziec ka, dziw ne zja wi sko i sy tu acja. Py ta łam ma mę,
co to są La ski, co tam jest. Mo ja ma ma ni gdy tam nie by ła. Od -
po wie dzia ła mi, że jest to za kład dla nie wi do mych, szko ła spe cjal -
na. Ty le wie dzia łam. Nur to wa ło mnie za wsze, jak tam jest, jak nie -
wi do mi cho dzą, co to jest ta bia ła la ska, jak się z nią cho dzi, jak
wy glą da pi smo punk to we. To by ły py ta nia na któ re nikt nie udzie -
lił mi od po wie dzi. Te mat, o któ rym nikt nie mó wił i o któ ry ni -
ko go nie py ta łam. 

Na stu diach też zda rza ły się nie po ro zu mie nia na li nii wy kła -
dow ca – mo je sa mo dziel ne funk cjo no wa nie.

I w tym mo men cie moż na po sta wić so bie py ta nie: „In te gra -
cja czy se gre ga cja?”. Jak już wcze śniej wspo mnia łam, sta no wi ska
są roz ma ite. Co jest słusz ne, nie mnie oce niać. Ja je dy nie opi su -
ję swo ją prze szłość z per spek ty wy oso by sła bo wi dzą cej uczą cej się
w szko le ma so wej, któ ra mu sia ła po ra dzić so bie sa ma, a wła ści -
wie czę ścio wo dzię ki bliź niacz ce, dla któ rej by łam cię ża rem. Bóg
do ko na osta tecz ne go ra chun ku. Ni gdy Go o nic nie ob wi nia łam.
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Py ta łam: „Dla cze go ja? Co ja ta kie go zro bi łam? Dla cze go nikt nie
ro zu mie? Dla cze go tyl ko ja tu nie do wi dzę? Co ze mną jest nie tak?
Dla cze go je stem śle pa? Co ze mną bę dzie?” Py ta nia bez od po wie -
dzi i mój płacz, a w efek cie rów nież mo jej bliź niacz ki. I smu tek
bez rad nej mat ki. Nie wi nię też mo ich ro dzi ców. To nie ich wi na,
że mam ta kie scho rze nie. 

Na ge ne ty kę nie ma się wpły wu. Ro dzi ców się nie wy bie ra.
Wy cho wy wa li mnie tak, jak po tra fi li, tak, jak ich na uczo no, tak
jak wi dzą cą. Chcie li chro nić. Kie dy coś mo głam zro bić sa ma, to
mnie wy rę cza li i nie po zwa la li, a kie dy nie by łam w sta nie, to wy -
ma ga li za du żo. Te sa me błę dy u star szej sio stry i u mnie. Uza leż -
ni li mnie od sio stry, dla któ rej sta łam się cię ża rem. Nikt ich zbyt -
nio nie wspie rał. Nie po ka zał, jak ta kie dziec ko mo że funk cjo no -
wać. Nie da no im moż li wo ści zo ba cze nia, jak ja funk cjo nu ję
w ta kim śro do wi sku z wi dzą cy mi i sła bo wi dzą cy mi. Nie po tra -
fi li ze mną roz ma wiać, a ja nie chcia łam z ni mi roz ma wiać, bo
uwa ża no mnie za cia pę i bek sę. Te raz sa ma za czy nam po tro chu
pra co wać nad po lep sze niem tych re la cji. 

Stu dia po zwo li ły mi na prze my śle nie wie lu spraw. Do ro dzi -
ców mam je dy nie żal, że gdy się sta ra łam i wkła da łam mak si mum
wy sił ku, nie usły sza łam żad nej po chwa ły. Sły sza łam tyl ko – „Do -
brze, ale …”, „Do brze, ale in ne dzie ci…”, „Do brze, ale two ja sio -
stra…”. Jak do sta łam lep szą oce nę od bliź niacz ki to mó wio no –
„Nie mo głaś po móc sio strze?”, a jak do sta łam gor szą – „Two ja sio -
stra do brze na pi sa ła, a to bie się nie chcia ło na uczyć”. Ca ły czas po -
rów ny wa no nas ze so bą lub z in ny mi. 

Ca ły czas mu sia łam go nić za kimś i ni gdy nie by ło do syć do -
brze. I tak jest do dziś: jak ktoś mi po wie, że coś do brze zro bi łam,
to za sta na wiam się, czy na pew no i czy cza sem nie li tu je się na -
de mną. Cią głe upo mi na nie – „Nie wy ko rzy stuj te go, że nie wi -
dzisz” – zro bi ło swo je. Po rów ny wa nie do in nych sto so wa no też
w szko le. A prze cież, zgod nie z za sa da mi te ra pii pe da go gicz nej,
dziec ko trze ba wzmac niać po zy tyw nie. Wy star czy jed no do bre,
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szcze re sło wo po wie dze nie tak, że by dziec ko uwie rzy ło w swo je
moż li wo ści. Wy star czy po chwa lić za naj mniej szą pró bę pod ję cia
wy sił ku i na zwa nie te go, co jest źle, że by mo ty wa cja do dzia ła nia
nie za ni kła. Te go mi bra ko wa ło naj bar dziej. Sta ra łam się, a nikt
te go nie do strze gał, nie mó wił nic na ten te mat, kie dy by ło to po -
trzeb ne, nie uwzględ niał ogra ni czeń. Na wet za bar dzo do brze zda -
ną ma tu rę mi nie po gra tu lo wa no. Nic wiel kie go, po pro stu po wie -
dzieć tak od ser ca – „Gra tu lu ję”. 

Przy wy bo rze kie run ku stu diów sły sza łam, że ja na da ję się tyl -
ko na ma saż al bo do szczo tek. Nie wspie ra no mnie wca le. Chcia -
łam stu dio wać psy cho lo gię. Dwa ra zy pró bo wa łam do stać się na
wy ma rzo ny kie ru nek. Za dru gim ra zem za bra kło mi nie ca łych
dwóch punk tów i wszyst ko le gło w gru zach. Mo je ma rze nia pry -
sły. Nie usły sza łam wte dy ani jed ne go sło wa po cie sze nia, nie by -
ło szcze rej, po waż nej roz mo wy o tym, co da lej za mie rzam. Je dy -
ne, co sły sza łam, to – „Nie rycz”. A dla mnie to by ło mo je naj więk -
sze nie speł nio ne ma rze nie. 

Mam ogrom ny żal, że nie uła twio no mi zdo by wa nia wie dzy
i nie sta ra no się po móc w na ucza niu na ty le, na ile by ło to moż -
li we. Kie dy mo ja ma ma po wie dzia ła wy cho waw czy ni, że je stem
zner wi co wa na, ta stwier dzi ła, że nie wi do ma dziew czy na so bie po -
ra dzi ła, to w czym pro blem. Już mó wi łam, że nie ma dwóch ta -
kich sa mych osób i śro do wisk. Czas nie stoi w miej scu, śro do wi -
sko się zmie nia, ró wie śni cy też. Wy star czy ło wy słu chać. Mo że na -
wet wy star czy ła by roz mo wa z psy cho lo giem. O brak sprzę tu
ro dzi ców nie ob wi niam. Sta ra li się wią zać ko niec z koń cem. Wa -
run ki eko no micz ne nie by ły naj lep sze, a do in sty tu cji po mo cy nie -
peł no spraw nym trze ba by ło mieć szczę ście. 

Po ja wia się py ta nie, gdzie wte dy by ła Po rad nia Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz na? By łam ze dwa ra zy na dia gno zie od no śnie eg -
za mi nów wstęp nych i ma tu ry, a ści ślej mó wiąc, w związ ku z wy -
dłu że niem cza su eg za mi nu. I ty le, że by łam. Nie po sta ra no się
o szer sze spoj rze nie. A prze cież że by od kryć pro blem, nie wy star -
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czy opi nia jed nej oso by. Ko niecz na jest roz mo wa z sa mym dziec -
kiem, ro dzi ca mi i na uczy cie la mi. Na le ży po ku sić się o ob ser wa -
cję i roz mo wę z ró wie śni ka mi. Każ de dzia ła nie ma sens, je śli jest
kom plek so we, a nie jed no stron ne.

Dzi siaj mo gę po wie dzieć, że nie zin te gro wa łam się ze śro do -
wi skiem szkol nym. Za każ dym ra zem jak szłam do szko ły, czu -
łam lęk. Jesz cze więk szy, gdy mia łam iść sa ma. Nie zno si łam swo -
ich klas. Ba łam się po wro tu do szko ły po cho ro bie. Stu dia mnie
od te go uwol ni ły. In te gra cja w szko le by ła po zor na. Z ze wnątrz
by ło wszyst ko w po rząd ku. Nie twier dzę, że by ły tyl ko złe chwi -
le. By ły też do bre. Ca łe szczę ście. W li ceum prze ży wa łam tak du -
ży stres, że na mo jej gło wie po ja wi ły się si we wło sy. Mi mo to nikt,
po za ma mą, nie do strzegł, że coś jest nie tak. 

Pew ne go wie czo ru, gdy by łam już pra wie osiem na sto lat ką,
prze ży łam bar dzo przy kre dla mnie wy da rze nie. Ni ko mu nie po -
wie dzia łam, co się sta ło i jak się wte dy czu łam. Wra ca łam zi mą
z War sza wy do do mu wraz z ma mą. Gdy przy je cha ły śmy do na -
sze go mia sta, by ło już ciem no. Cho dzi łam wte dy tyl ko z prze wod -
ni kiem, jesz cze bez bia łej la ski. W ciem no ściach ośle pia ły mnie
świa tła au to bu su. Ma ma za uwa ży ła, wy cho dząc ze sta cji, że stoi
nasz au to bus. Po wie dzia ła, że by śmy pod bie gły. Pro blem w tym,
że stra ci łam z nią kon takt, ja ko z prze wod ni kiem. Au to bu sy sta -
ły dwa, je den za dru gim. Mama po bie gła, a ja za nią. Zlo ka li zo -
wa łam drzwi i ja kąś syl wet kę w ciem nym ubra niu i wsia dłam.
W au to bu sie ktoś chwy cił mnie za dłoń i pod pro wa dził do wol -
ne go miej sca. Nie od zy wał się. Usia dłam i coś mi mó wi ło, że coś
jest nie tak. Przede mną sie dzia ły ja kieś dwie dziew czy ny, szy der -
czo się śmie jąc. Usły sza łam głos ma my przy drzwiach, że to nie
ten au to bus i wy sia dłam. A w au to bu sie roz legł się śmiech. Zo -
rien to wa łam się, że to był ktoś z mo jej szko ły. Ja ko na sto lat ce, któ -
ra chcia ła ko goś po znać, któ rej za le ża ło na opi nii ró wie śni ków,
nie śmia łej i za mknię tej w so bie, by ło strasz nie przy kro, głu pio.
Czu łam się upo ko rzo na, oszu ka na i bez na dziej na. W do mu nic
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nie mó wi łam i jesz cze do sta łam „ochrzan”, że prze ze mnie by śmy
nie zdą ży ły, a te raz mam fo chy. A ja się tak okrop nie czu łam ze
świa do mo ścią, że ze mnie po pro stu za drwio no, że nie chcia łam
o tym ni ko mu mó wić. 

Cał ko wi cie za mknę łam się na ró wie śni ków i prze sta łam wy -
cho dzić po zmro ku. Ten lęk przed ciem no ścią pró bo wa łam po -
ko nać na stu diach. I kie dy by łam na za ję ciach bez sio stry, po sta -
no wi łam wró cić sa ma ze sta cji do do mu. Po ciem ku, bez la ski. Nie
uda ło się, bo szwa gier mnie wcze śniej za uwa żył. Wte dy w mo jej
gło wie po ja wi ła się myśl, że po trzeb na mi jest bia ła la ska. Za czę -
łam my śleć o kur sie z za kre su orien ta cji prze strzen nej, zwłasz cza,
że chcia łam zna leźć pra cę i jeź dzić do niej sa mo dziel nie. 

Wie dzia łam, że mu szę coś zro bić, bo wzrok za czął mi pła tać
co raz więk sze psi ku sy. I tu chy ba za dzia ła ła rę ka Bo ska. Chy ba do
koń ca ży cia bę dę Mu za to dzię ko wa ła. Spo tka łam na swo jej dro -
dze sio strę Elż bie tę Więc kow ską z La sek. Roz mo wa z sio strą, tych
kil ka krót kich zdań na te mat zu peł nie nie zwią za ny z mo im funk -
cjo no wa niem, utwier dzi ły mnie w po sta no wie niu za ku pu bia łej
la ski i zna le zie niu na uczy cie la orien ta cji prze strzen nej. A da lej by -
ło już tyl ko le piej. Te raz czu ję, że ży ję. Bóg je den wie, skąd czer -
pię si łę, że by się nie pod da wać i uśmie chać do lu dzi. 

A mo je śro do wi sko lo kal ne? Mo je są siad ki przez dłu gi czas
mia ły pre ten sje do ro dzi ców, że ja i star sza sio stra nie za wsze mó -
wi my im „Dzień do bry”. Jed na z nich twier dzi ła i wciąż twier dzi,
że my uda je my, że nie wi dzi my. Dla cze go mia ła bym uda wać? Nie
cho dzi tu o ko rzy ści, a fakt po zo sta je bez spor ny: ja każ to przy jem -
ność po ru szać się z bia łą la ską, nie móc od czy tać nu me ru au to -
bu su, nie móc zna leźć wej ścia czy wyj ścia, nie móc ko rzy stać ze
wszyst kich przy wi le jów wi dzą cych, nie móc cie szyć oczu pięk nem
przy ro dy. Mam tu na my śli swo bo dę ko rzy sta nia. Mnie ulgi nie
są po trzeb ne. Nie ja je wy my śli łam. Pie niądz to nie jest war tość
nad rzęd na. Do pie ro, gdy zo ba czy ły mnie z bia łą la ską, do tar ło do
nich, że to nie jest drob na wa da. Dzi siaj, gdy mnie ktoś spo tka i za -
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czy na się li to wać, mó wię – „Ale ja nie je stem wca le bied na. Ja tyl -
ko nie do wi dzę. Są na świe cie lu dzie śmier tel nie cho rzy i to jest do -
pie ro tra ge dia, a ja? Ja tyl ko nie do wi dzę”. Uśmie cham się i idę da -
lej. I za każ dym ra zem spo ty kam nie zwy kłe oso by. Je stem otwar -
ta i szcze ra. Lu bię roz ma wiać, słu chać, cie szyć się i „bu zia mi się
nie za my ka”.

Sta now czo i z czy stym su mie niem mo gę po wie dzieć, że in te -
gra cja ma sens tyl ko i wy łącz nie wte dy, gdy do brze po zna my
możli wo ści dziec ka, je go umie jęt no ści, oso bo wość, wraż li wość
i pre fe ren cje. A jest to moż li we tyl ko dzię ki od by ciu swo bod nej,
życz li wej roz mo wy, rze tel nej ob ser wa cji, po spraw dze niu funk -
cjo no wa nia dziec ka w róż nych pla ców kach w każ dym z sys te mów:
szko ła ma so wa, in te gra cyj na czy ośro dek, oraz oce nie po zio mu
je go funk cjo no wa nia. Ko niecz ne jest po zna nie sy tu acji ro dzin nej,
wie dzy ro dzi ców na te mat nie peł no spraw no ści dziec ka i moż li -
wo ści je go wspar cia przez ro dzi ców. Na le ży po znać szko łę, do któ -
rej dziec ko ma uczęsz czać, wie dzę na uczy cie li na te mat da nej dys -
funk cji i opi nie na uczy cie li na te mat funk cjo no wa nia ta kich dzie -
ci w ich szko le. Na le ża ło by od po wied nio wcze śnie przy go to wać
po zo sta łych uczniów na ewen tu al ne pod ję cie na ucza nia przez
dziec ko nie peł no spraw ne w ich szko le (we ry fi ka cja moż li wo ści
in te gra cji). Za nim umie ści my dziec ko nie peł no spraw ne w szko -
le ma so wej, na le ży naj pierw „wy ba dać te ren”, uzu peł nić lu ki w wie -
dzy, po sta rać się po zbyć uprze dzeń i ste reo ty pów oraz za pew nić
wspar cie za rów no dziec ku, jak i ro dzi nie. Przede wszyst kim psy -
cho lo gicz ne. Na le ży rów nież zo rien to wać się w moż li wo ściach za -
pew nie nia dziec ku spe cja li stycz nych po mo cy szkol nych w szko -
le ma so wej.

O sku tecz nej in te gra cji bę dzie moż na po wie dzieć w mo men -
cie, gdy oso by z dys funk cją wzro ku za cznie my trak to wać jak sa -
mych sie bie, ma jąc na uwa dze ich od mien ne, acz kol wiek wca le nie
gor sze funk cjo no wa nie. Niech każ dy wie i pa mię ta, że też je ste -
śmy in te li gent ny mi ludź mi, a nie ofia ra mi lo su. 
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To ty le mo ich wspo mnień z prze szło ści. Za my kam ten roz -
dział. By ło, mi nę ło i niech już nie wra ca. Co by ło do bre go za bie -
ram ze so bą, w swą dal szą dro gę. Mam na dzie ję, że to, co złe, skło -
ni lu dzi do prze my śleń i re flek sji nad ży ciem. A mo gło być ina -
czej…
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Nie wi do ma na uczy ciel ka
w szko le in te gra cyj nej*

Po nie waż w tej tak zwa nej in te gra cji pra cu ję już prze szło 12 lat,
a jest ona da lej w po wi ja kach, po wiem tyl ko ty le, ile sa ma zdo -

ła łam za ob ser wo wać i z przy kro ścią mo gę stwier dzić, że ma ło
z niej po żyt ku. Wiem tyl ko to, co w na szej szko le jest nie do koń -
ca do pra co wa ne, a to, że wal czę o to i owo, nie wie le da je. 

Do in te gra cji tra fi łam zu peł nie przy pad ko wo. Kie dy 12 lat te -
mu jed na ze szkół zwró ci ła się do ko ła Pol skie go Związ ku Nie wi -
do mych, czy by się nie zna lazł ktoś, kto kom pe tent nie mógł by na -
uczać braj la. Wy ty po wa no mnie, bo nie daw no ukoń czy łam
w Byd gosz czy kurs dla in struk to rów na ucza nia braj la.

Po cząt ko wo cał kiem nie wie dzia łam, na czym ta in te gra cja po -
le ga, więc się przy słu chi wa łam, ob ser wo wa łam, ale szyb ko do -
szłam do wnio sku, że coś chy ba jest nie tak. Ow szem, na uczy cie -
le w kla sach in te gra cyj nych mu sie li się na uczyć braj la. Kla sy są naj -
wy żej 16-oso bo we, ale w sy tu acji, gdy w kla sie zna la zło się dwo je
nie wi do mych dzie ci, to tyl ko jed no mo gło li czyć na wspo ma ga -
nie, bo na wet je śli w kla sie jest na uczy ciel wspo ma ga ją cy, to je -
den, a więc nie zaj mie się dwoj giem dzie ci na raz, je śli jest ich dwo -
je w kla sie. W kla sach czę sto się oka zy wa ło, że wi dzą cym dzie ciom
prze szka dza ha łas braj low skich ma szyn, więc na uczy cie le ra dzi -
li ro dzi com, by po sta ra li się o dźwię ko chłon ne pod kład ki.

Aże by uświa do mić spo łecz no ści szkol nej, co są dzę o in te gra -
cji, ro bi łam po ga dan ki we wszyst kich kla sach, ale na nie wie le się
to zda ło, bo nie wi do me dzie ci i tak po zo sta wa ły w izo la cji, na
prze rwach nie ma jąc kon tak tu z resz tą ró wie śni ków. Dla te go prze -
rwy naj chęt niej spę dza ły w mo im ga bi ne cie, czu jąc się tam w mia -
rę bez piecz nie. Na im pre zach szkol nych ma ło kto in te re so wał się

* Imię i nazwisko Autorki znane redakcji.



nie wi do my mi. Naj czę ściej sie dzie li w jed nej grup ce i nikt ich nie
in for mo wał, co się w da nym cza sie dzie je na sce nie czy ekra nie.

Dzie ci nie wi do me nie są też czę sto trak to wa ne na rów ni z in -
ny mi dzieć mi w kla sie, bo pa ni się nie chce spraw dzać za dań pi -
sa nych braj lem i co naj wy żej to le ru je ust ne od po wie dzi. Ma ją od -
dziel nie wf, to mo im zda niem jest do bre, bo każ de mu moż na po -
ka zać, jak pra wi dło wo ćwi czyć. Ro dzi ce spy cha ją wszyst ko na
szko łę i nie wie le ro bią, by dziec ko w szko le czu ło się do brze i bez -
piecz nie. 

Je śli na to miast cho dzi o sprzęt spe cja li stycz ny, to po nie waż zo -
sta łam za trud nio na na umo wę o dzie ło, sa ma mu sia łam sta rać się
o po mo ce szkol ne i to wszyst ko, co po trzeb ne by ło do na uki. Pod -
ręcz ni ki braj low skie, któ re przy sła no do szko ły, nie by ły wy ko rzy -
sta ne przez na uczy cie li, gdyż nie by ły to te sa me pod ręcz ni ki (tych
sa mych au to rów), z któ ry mi na uczy cie le pra cu ją w kla sach. Al -
bo ro dzi ce wła snym sump tem prze pi sy wa li po trzeb ne ma te ria -
ły, al bo to ja dru ko wa łam na bie żą co frag men ty pod ręcz ni ka po -
trzeb ne do lek cji. Przy szło 10 ma szyn braj low skich, któ re za spon -
so ro wał PRO KOM. Tro chę ta bli czek ze bra łam od zna jo mych, ale
się oka za ło, że nie są po trzeb ne, bo na uka braj la ma się od by wać
od ra zu na ma szy nach. Dłu go mu sia łam wal czyć, że by cho ciaż pa -
pier braj low ski szko ła ku po wa ła ze swych środ ków. Po za tym in -
ne po mo ce, jak przy bo ry do ry so wa nia, kost ki braj low skie czy ku -
ba ryt my, mu sia łam ku po wać z wła snych środ ków.

Ostat nio bar dzo czę sto re zy gnu je się z braj la na rzecz uży wa -
nia kom pu te rów, na wet w cza sie kla só wek. Je śli tak da lej pój dzie,
to wkrót ce nie bę dzie już mo wy o żad nej in te gra cji. Ro bię, co mo -
gę, by dzie ciom w mo jej szko le by ło le piej niż jest, ale je stem w tym
sa ma i nie wie le mo gę. Naj gor sze jest to, że szko ła ro bi wszyst ko,
by al bo dzie ci nie wi do me by ły zwal nia ne z te stów, bo ża den na -
uczy ciel nie umie so bie po ra dzić z dwu stron nym braj lem, al bo
mu szą pi sać na kom pu te rze. Zresz tą w ogó le są trak to wa ne ulgo -
wo, bo ni ko mu nie chce się wło żyć w spra wę choć by odro bi nę ser -
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ca. Z te go po wo du po ziom na ucza nia nie wi do mych po zo sta wia
wie le do ży cze nia. Jak tak da lej pój dzie, to za pa rę lat nikt z nie -
wi do mych już do tej szko ły nie przyj dzie. Sa ma się o to po sta ram,
bo wi dzę, że ta in te gra cja to zu peł ne nie po ro zu mie nie. Nie wiem,
jak jest gdzie in dziej, ale w tej szko le, w któ rej przy szło mi pra -
co wać, nie ma wi do ków na praw dzi wą in te gra cję. Ca łe szczę ście,
że nie mu sia łam koń czyć ta kiej szko ły.

Dla te go oso bi ście je stem szczę śli wa, że cho dzi łam do szko ły
w za kła dzie spe cjal nym, bo przy naj mniej wiem, ja ka jest róż ni -
ca mię dzy ty mi dwie ma szko ła mi. Aże by coś się zmie ni ło w in -
te gra cji, trze ba by pew nie stwo rzyć ja kiś kon kret ny pro gram, a po -
tem go jesz cze kon se kwent nie wpro wa dzać w czyn.
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29 czerw ca w ko ście le pw. Bło go sła wio ne go Bi sku pa Wła dy -
sła wa Go ra la w Lu bli nie zo sta ła od pra wio na Msza Św. w czter -
dzie stą rocz ni cę śmier ci śp. Mo de sta Sę kow skie go. Mszę Św. ce -
le bro wa li: miej sco wy pro boszcz i die ce zjal ny dusz pa sterz nie wi -
do mych. Na uro czy stość licz nie przy by li nie wi do mi z te re nu
Lu bli na oraz ro dzi na Zmar łe go i go ście, a wśród nich pre zes Za -
rzą du To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi Wła dy sław Go -
łąb z Mał żon ką, pre zes Spół dziel ni „No wa Pra ca Nie wi do mych
Ce pe lia” – Ka zi mierz Le mań czyk, by ły pre zes Za rzą du Głów ne -
go Pol skie go Związ ku Nie wi do mych – Ta de usz Ma dzia, pre zes
An drzej Kasz ta, a tak że sio stry i pa nie nie wi do me z Do mu Na -
dziei w Żu ło wie.

Po Mszy Św. od by ła się wie czor ni ca zor ga ni zo wa na przez
Okręg PZN w lo ka lu Spół dziel ni, któ rą przed 67 la ty za ło żył Mo -
dest Sę kow ski. Szcze gó ło wy ży cio rys przed sta wił syn Zmar łe go
– Ta de usz. By ły dzia łacz Spół dziel ni, Ry szard Dzie wa, od two -
rzył na gra ny frag ment prze mó wie nia Mo de sta Sę kow skie go. Kil -
ka osób po dzie li ło się swo imi wspo mnie nia mi. 

Pre zes W. Go łąb przy po mniał związ ki Mo de sta Sę kow skie -
go z La ska mi. mó wił, m.in.: „Mo dest Sę kow ski był czło wie kiem
głę bo ko wie rzą cym. Jak sam kie dyś po wie dział „Si łę czer pię z co -
dzien nej Mszy Św.”. Ro dzi na pa ni Zo fii i Mo de sta Sę kow skich
przy jaź ni ła się z księ dzem Pry ma sem Ste fa nem Wy szyń skim.
Zwią zek Mo de sta Sę kow skie go z La ska mi był wie lo stron ny. Już
ja ko wy bit ny dzia łacz śro do wi ska nie wi do mych wszedł do władz
TO nO. W la tach 1954–1955 był człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej,
a w la tach 1956-1971 człon kiem Za rzą du. By ła Mu rów nież
przed sta wio na pro po zy cja ob ję cia funk cji dy rek to ra Za kła du
w La skach. Jed nak jej nie przy jął, gdyż nie chciał opu ścić Spół -
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dziel ni. Naj młod szy syn, prof. An drzej Sę kow ski od 2012 r. jest
człon kiem Za rzą du TO nO.

Po ni żej dru ku je my bio gram śp. Mo de sta Sę kow skie go.
Re dak cja 

Wła dy sław Go łąb

Ojciec niewidomych Lubelszczyzny

Mo dest Sę kow ski (1920–1972) – dzia łacz spo łecz ny i spół -
dziel czo ści nie wi do mych. Uro dził się 25 grud nia 1920 r. we

wsi Lu be radz w po wie cie cie cha now skim. Był sy nem Sta ni sła wa
(zm. 1934), z za wo du stel ma cha, i Cze sła wy z Wiesz czyń skich (zm.
1925). Po jej śmier ci oj ciec oże nił się po now nie.

Je sie nią 1931 ro ku Mo dest uległ cięż kie mu po pa rze niu
oczu. Wzro ku nie uda ło się ura to wać. Od 23 lu te go 1932 ro ku
prze by wał w Za kła dzie dla Nie wi do mych w La skach. Po wstęp -
nej re ha bi li ta cji, już od wrze śnia, chło piec pod jął na ukę w kla sie
IV. Po śmier ci oj ca ma co cha nie zgo dzi ła się na dal sze kształ ce -
nie pa sier ba. Wów czas, po otrzy ma niu roz pacz li we go li stu na pi -
sa ne go braj lem, czter na sto let nim Mo de stem za opie ko wał się Hen -
ryk Rusz czyc, twór ca pol skiej szko ły re ha bi li ta cji za wo do wej nie -
wi do mych, któ ry przy wiózł chłop ca do La sek, a kosz ty dal sze go
kształ ce nia prze ję ło To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi. Wy -
da rze nie to po wią za ło ser decz ną przy jaź nią Mo de sta Sę kow skie -
go z Hen ry kiem Rusz czy cem.

Sę kow ski ukoń czył 7-kla so wą szko łę po wszech ną w La skach
w ro ku 1936. Przez na stęp ny rok przy go to wy wał się do eg za mi -
nu do II kla sy Gim na zjum im. T. Rej ta na w War sza wie. Na ukę
w gim na zjum roz po czął we wrze śniu 1938 r.

W la tach 1936–1939 Mo dest ujaw nił du ży ta lent ak tor ski; brał
udział w przed sta wie niach przy go to wy wa nych w La skach. Wy -
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stą pił w cha rak te rze nar ra to ra w „No -
cy li sto pa do wej” Sta ni sła wa Wy spiań -
skie go, a na stęp nie ja ko głów ny bo ha -
ter w in sce ni za cji ba śni Ewy Szel burg -
-Za rem bi ny „Za sied mio ma gó ra mi,
za sied mio ma rze ka mi”, wy sta wio nej
w Te atrze Let nim w War sza wie, nada -
nej rów nież ja ko słu cho wi sko w Pol -
skim Ra diu.

Mo dest pa sjo no wał się li te ra tu rą
pięk ną, hi sto rią i kul tu rą, upra wiał też
sport. Do naj lep szych je go osią gnięć
w tym za kre sie na le ży za li czyć za ję cie

pierw sze go miej sca w bie gu prze ła jo wym, na dy stan sie dwóch ki -
lo me trów, dla ociem nia łych. By ło to 3 ma ja 1936 r. w La skach.

W la tach trzy dzie stych oso bo wość Sę kow skie go ukształ to wa -
ła się pod sil nym wpły wem Za ło ży ciel ki TO nO i Zgro ma dze nia
Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża, Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac -
kiej, ks. Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza, An to nie go Ma ryl skie go
i Hen ry ka Rusz czy ca, a póź niej rów nież ks. Ste fa na Wy szyń skiego.

Po kil ku na stu la tach sam o so bie po wie dział: „Dla te go wzrok
stra ci łem, aby ra to wać in nych nie wi do mych od bie dy, za ła mań,
po czu cia bez rad no ści”.

Okres oku pa cji Sę kow ski spę dził w za kła dzie w La skach. Pra -
co wał w szczot kar ni i był wy cho waw cą. W ro ku 1941, z po mo cą
H. Rusz czy ca, za ło żył spół kę ak cyj ną nie wi do mych szczot ka rzy.
Przez dwa la ta był jej pre ze sem. Jed no cze śnie uczęsz czał na taj -
ne kom ple ty Gim na zjum Rej ta na, za koń czo ne eg za mi nem ma -
tu ral nym w 1944 ro ku. Brał udział w dys ku syj nych spo tka niach
mło dzie ży z war szaw skich śro do wisk in te lek tu al nych.

W cza sie Po wsta nia War szaw skie go był sa ni ta riu szem w zor -
ga ni zo wa nym na te re nie Za kła du szpi ta lu. Pra co wał tak że
w pie kar ni.
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Dnia 2 paź dzier ni ka 1945 ro ku Sę kow ski wy je chał do Lu bli -
na, gdzie roz po czął stu dia hi sto rycz ne na KUL, za koń czo ne ab -
so lu to rium w 1951 r. Rów no cze śnie przy udzia le swo ich ko le gów
ze spół ki ak cyj nej z La sek zor ga ni zo wał pierw szą w Pol sce Spół -
dziel nię In wa li dów Nie wi do mych. Wal ne zgro ma dze nie za ło ży -
ciel skie od by ło się w Lu bli nie 29 grud nia 1945 ro ku. Sę kow ski zo -
stał wy bra ny na pre ze sa Spół dziel ni. Funk cję tę peł nił do śmierci. 

Spół dziel nia roz po czę ła dzia łal ność w uży czo nym przez Pol -
ski Czer wo ny Krzyż pię cio po ko jo wym lo ka lu, w któ rym zna la -
zło pra cę 10 nie wi do mych. W chwi li śmier ci Mo de sta Sę kow skie -
go Spół dziel nia za trud nia ła prze szło 700 osób, po sia da ła dwa du -
że blo ki za kła do we – pro duk cyj ny i so cjal ny – wznio sła dwa blo ki
miesz kal ne i pa wi lon pro duk cyj ny w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
TO nO w Żu ło wie.

We wrze śniu 1948 r. Sę kow ski zor ga ni zo wał od dział lu bel ski
Związ ku Pra cow ni ków Nie wi do mych (póź niej szy Pol ski Zwią zek
Nie wi do mych – PZN), któ re go pre ze sem był do koń ca swo je go
ży cia. Prze pro wa dził na Lu belsz czyź nie pierw szy spis nie wi do -
mych, wcią ga jąc w tę ak cję PCK, pa ra fie, Sa mo po moc Chłop ską
i służ bę zdro wia. Rów nież w 1948 r. opra co wał biu le tyn za wie ra -
ją cy za sa dy no wo cze snej re ha bi li ta cji spo łecz nej i za wo do wej nie -
wi do mych; roz pro wa dzał go za po śred nic twem wy żej wy mie nio -
nych in sty tu cji.

Na pierw szym zjeź dzie PZN, w 1951 r., Sę kow ski zo stał wy -
bra ny do Głów ne go Są du Ko le żeń skie go i do koń ca ży cia po zo -
stał we wła dzach cen tral nych tej or ga ni za cji.

W po ło wie lat pięć dzie sią tych wy bra no go do Ra dy Cen tral -
ne go Związ ku Spół dziel czo ści Pra cy. W 1956 r. brał udział w two -
rze niu Związ ku Spół dziel ni In wa li dów (ZSI) i Związ ku Spół dziel -
ni Nie wi do mych (ZSN). W 1957 r., na pierw szym zjeź dzie ZSN,
wy bra no go na pre ze sa Za rzą du Związ ku. Po dwóch la tach zre -
zy gno wał z te go sta no wi ska, wszedł je dy nie do Ra dy Związ ku.



W la tach 1956–66 był człon kiem Wo je wódz kiej Ra dy Na ro -
do wej w Lu bli nie, pod jął wów czas i prze pro wa dził wie le prac spo -
łecz nych na rzecz mia sta i woj. lu bel skie go.

W 1954 ro ku zo stał człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej TO nO
w La skach, a od ro ku 1956 przez 15 lat był człon kiem Za rzą du.
W tym okre sie za cie śnił współ pra cę z H. Rusz czy cem, głów nie na
od cin ku re ha bi li ta cji za wo do wej nie wi do mych z do dat ko wym ka -
lec twem; za trud nił wów czas w spół dziel ni kil ku na stu nie wi do -
mych z uszko dze nia mi koń czyn gór nych, na wet bez oby dwu rąk.

Sę kow ski był żo na ty od 15 sierp nia 1948 ro ku z Zo fią Braunsz -
we ig, póź niej szym pro fe so rem pe da go gi ki spe cjal nej Uni wer sy -
te tu Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie. Miał czte rech sy nów:
Mar ka, Ta de usza, To ma sza i An drze ja. Dwaj ostat ni są pra cow -
ni ka mi na uko wy mi.

Mo dest Sę kow ski był czło wie kiem głę bo ko re li gij nym. Był jak
oj ciec dla wszyst kich nie wi do mych Lu belsz czy zny. Sta no wił opar -
cie dla bied nych, opusz czo nych, ale też dla za gu bio nych i po szu -
ku ją cych sen su ży cia. 

Zmarł 29 czerw ca w Lu bli nie. Po cho wa ny zo stał na Sta rym
Cmen ta rzu przy ul. Li po wej. Za swo ją nie stru dzo ną pra cę i za -
słu gi dla szer sze go śro do wi ska, a szcze gól nie dla osób nie wi do -
mych, był od zna czo ny, m.in. Krzy żem Ka wa ler skim (1959) i Ofi -
cer skim (1972) Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 
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s. Ida Bu rzyk FSK z ze spo łem

Oj cze Pio, je steś zna kiem tej mi ło ści…

SOBIESZEWO

Dnia 23 czerw ca 2012 r. o godz. 12.00 spo tka li śmy się w So -
bie sze wie na uro czy sto ści za koń cze nia ro ku szkol ne go oraz

otwar ciu no we go Pla cu Za baw dla Dzie ci i Par ku Nie wi do mych
im. Zo fii Mo raw skiej. Licz nie zgro ma dze ni i „ma li”, i „du zi” cie -
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szy li śmy się z no we go, pięk ne go oto cze nia na sze go no we go bu -
dyn ku Wcze snej In ter wen cji. Na uro czy sto ści tej by li rów nież
obec ni Spon so rzy Par ku oraz Pan Pre zes Wła dy sław Go łąb z La -
sek z Mał żon ką, Pan Dy rek tor Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze -
go, Piotr Gro chol ski, Dy rek tor Ge ne ral ny, Szy mon Sła wiń ski
a tak że Mat ka Ge ne ral na An na Ma ria i Skarb nik Za rzą du s. Ga -
brie la oraz licz nie zgro ma dze ni Przy ja cie le, a przede wszyst kim
Dzie ci z Ro dzi ca mi. Z ro dzi ny Pa ni Zo fii Mo raw skiej obec na by -
ła Pa ni Elż bie ta Mo raw ska-Sawa.

Du żą wdzięcz ność pra gnę li śmy oka zać na szym Dar czyń com,
dzię ki któ rym po wsta ło to no we dzie ło, tak po trzeb ne i bę dą ce ra -
do ścią dla na szych ma łych wy cho wan ków. W szcze gól ny spo sób
dzię ko wa li śmy Pro jek tan to wi, Wy ko naw cy i Spon so ro wi Par ku
– Pa nu Paw ło wi Pe sta, Pa ni Ha li nie Lel kow skiej – Pre ze so wi Fun -
da cji ENER GA, któ ra od stro ny fi nan so wej umoż li wi ła re ali za -
cję te go pro jek tu.

Go rą co dzię ko wa li śmy na sze mu od da ne mu Przy ja cie lo wi –
Pa nu Zbi gnie wo wi Fe len dze ro wi, któ ry z po wo dów oso bi stych nie
mógł nie ste ty być obec ny na na szej uro czy sto ści, a któ ry swo im
za an ga żo wa niem i po mo cą w kon kret ny spo sób przy czy nił się do
po wsta nia na sze go pla cu i ogro du.

Na sze spo tka nie roz po czę ło zna ne dzie ciom i nam wszyst kim
mu zycz ne po wi ta nie Pa ni Eli Gór nej: „Wi taj mi – Przy ja cie lu, po -
daj dłoń, uśmiech swój, ser ca śpiew..., Przy ja cie lu ko cham Cię...
O’le!”. Oso bę Pa ni Zo fii Mo raw skiej i Jej dro gę w Dzie le Nie wi -
do mych przed sta wił Pan Dyrektor Piotr Gro chol ski.

Po ogól nym spra woz da niu pod su mo wu ją cym nasz mi ja ją cy
rok szkol ny i czę ści mu zycz nej (Pieśń o na szym Pa tro nie św. Oj -
cu Pio i Pieśń o Mat ce Czac kiej), uczest ni czy li śmy wspól nie we
Mszy Świę tej w In ten cji Dar czyń ców. Mszę Świę tą kon ce le bro wa -
li: oj ciec Eu ge niusz Po kryw ka, ks. Sta ni sław Ła da, ks. Mi ro sław
Je le nie wicz, a w mi ni stranc ką służ bę li tur gicz ną włą czył się Ma -
ciek – nasz nie za wod ny wo lon ta riusz i przy ja ciel dzie ci. 
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Czu li śmy wszy scy moc mo dli twy i wspól no ty oraz wdzięcz -
ność za wszyst kie da ry otrzy ma ne te go ro ku i za do bre ser ca lu -
dzi wspo ma ga ją cych na sze dzia ła nia w Dzie le Mat ki Czac kiej.

O pięk ną opra wę Mszy Świę tej za dba ły go ścin nie na sze Ab -
sol went ki La sko we oraz dziew czę ta z Pa ra fii Wy spy So bie szew -
skiej, pod kie run kiem Pa ni Eli.

Po Mszy Świę tej od by ło się otwar cie no we go Pla cu i Par ku dla
Nie wi do mych. Po świę cił je nasz Ka pe lan z So bie sze wa – Oj ciec
Eu ge niusz Po kryw ka. Prze cię cia wstę gi do ko nał Pan Pre zes To -
wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi – Wła dy sław Go łąb. 
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Na stęp nie roz po czął
się PIK NIK już na no -
wym Pla cu Za baw. Pa -
nie Te ra peut ki po pro -
wa dzi ły róż ne za ba wy
z wy ko rzy sta niem no -
wych urzą dzeń. Ra do ści i prze żyć by ło co nie mia ra!! Pa ni Zo fia
by ła z na mi ze swo im uśmie chem i cie szy ła się na pew no wspól -
nie z na mi.

U wej ścia do Par ku
umiesz czo ny zo stał ka -
mień z ta bli cą po świę -
co ną pa mię ci Pa ni Zo fii
Mo raw skiej. 
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Ko cha jąc dzie ci nie wi do me, przy czy ni ła się rów nież do po -
wsta nia Wcze snej In ter wen cji w So bie sze wie. Ogród ten to sym -
bol pa mię ci i wdzięcz no ści dla Niej – za Jej wie lo let nią, ser decz -
ną służ bę nie wi do mym.

Cie szy li śmy się, że w tym cza sie ra zem z na mi świę to wa ła rów -
nież gru pa Przed szko la ków z La sek, prze by wa ją ca wła śnie na wa -
ka cyj nym tur nu sie w Ośrod ku w So bie sze wie. 

W na mio tach „pik ni ko wych” moż na by ło się po si lić na wie -
le spo so bów i w róż no rod nej for mie, o co za dba ły Ma my na szych
Dzie ci. 

No wy ogród i plac za baw im. Pa ni Zo fii Mo raw skiej oraz je -
go wy po sa że nie zda ły bar dzo do brze pierw szy eg za min użyt ko -
wa nia. Cie szy my się wszy scy, że bę dą słu ży ły dzie ciom w spo sób
po ży tecz ny i pięk ny. 
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W na szych pro jek tach i ma rze niach jest jesz cze stwo rze nie dla
na szych dzie ci spe cja li stycz ne go pla cu do ćwi cze nia orien ta cji
prze strzen nej. Rów nież jest wie le po trzeb do ty czą cych co dzien -
ne go funk cjo no wa nia no we go do mu. Jest to na sze wspól ne dzie -
ło i wspól na za nie od po wie dzial ność. Nie za wsze o tym pa mię -
ta my.

Ja ko Ze spół Wcze snej In ter wen cji, sta ra my się każ dym
dniem od po wia dać na po trze by na szych Wy cho wan ków we dług
na szych moż li wo ści, po przez udo sko na la nie swo ich umie jęt no -
ści i wie dzy, a przede wszyst kim zgod nie z za ło że nia mi na szej za -
łożycielki: Mat ki Elż bie ty Czac kiej. 

To, że na sze dzie ci wraz z ro dzi na mi czu ją się tu taj do brze, roz -
wi ja ją le piej – jest dla nas wszyst kich naj więk szą na gro dą.



Zo fia Krzem kow ska

Hi sto ria i te raź niej szość szkoły w Bydgoszczy

Ze wspo mnie nia płyń w wspo mnie nie
Cy prian Ka mil Nor wid

„Kie ru je my na sze my śli na prze mian ku prze szło ści i w przy -
szłość. Szu ka my w prze szło ści na uki wska zó wek dla na szej

przy szło ści. Chce my w ten spo sób okre ślić le piej i pod bu do wać
na szą na dzie ję” (bł Jan Pa weł II).

Byd go ska Szko ła dla Nie wi do mych – Ośro dek Szkol no Wy -
cho waw czy L. Bra il le’a ob cho dzi w 2012 ro ku 140 lat ist nie nia. Pla -
ców ka po wsta ła w 1872 ro ku ja ko kon ty nu acja szko ły w Wolsz -
ty nie ist nie ją cej od 1854 ro ku. Do dziś dzia ła w tym sa mym ce -
gla nym pru skim gma chu prze zna czo nym pier wot nie dla 88
wy cho wan ków. Obec nie uczy się tu 300 dzie ci i mło dzie ży nie -
wi do mej i sła bo wi dzą cej. By ła wie lo krot nie prze bu do wy wa na. We
wrze śniu br. zo stał otwar ty trze ci bu dy nek, dy dak tycz ny, w któ -
rym po wsta ła m.in. izba tra dy cji pod kie run kiem ger ma ni sty Jac -
ka Kny cha ły, któ ry zbie ra wszel kie pa miąt ki: do ku men ty, zdję cia,
ma py ilu stru ją ce prze szłość szko ły oraz spo so by na ucza nia. Od -
zew po sia da ją cych ta kie przed mio ty i chcą cych je udo stęp nić jest
du ży. Do brze, że bę dzie moż na oca lić je od za po mnie nia.

Wów czas, w XIX wie ku, by ła to naj le piej wy po sa żo na pla ców -
ka te go ty pu w Pol sce. Tyl ko na zwa się zmie nia ła. Ko lej no był to
Za kład Pro win cjo nal ny, Za kład Wo je wódz ki, a obec nie Ośro dek
Szkol no -Wy cho waw czy nr 1 im. Lu isa Bra il le’a. Mie ści się przy ul.
Kra siń skie go 10 w Byd gosz czy. Po cząt ko wo w szko le obo wią zy -
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wał ję zyk nie miec ki. Do pie ro po I woj nie świa to wej szko ła sta ła
się pol ską in sty tu cją. 

Za kład dzia łał na te re nie Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go.
Z je go ini cja ty wy po wsta ło To wa rzy stwo Opie ki nad Nie wi do my -
mi w Byd gosz czy w 1889 ro ku. We dług sta tu tu ce lem To wa rzy -
stwa by ło uszczę śli wia nie nie wi do mych przez pra cę.

W szczy to wym okre sie dzia łal no ści To wa rzy stwo po ma ga ło
ty siącu nie wi do mym. Z je go ini cja ty wy w 1898 r. po wsta ło schro -
ni sko dla sa mot nych nie wi do mych. Przez 50 lat dzia łal no ści sku -
tecz nie po ma ga ło sa mot nym ab sol wen tom, któ rzy nie mo gli li -
czyć na po moc ro dzi ny. Na sta łe miesz ka ło w nim 50 nie wi do -
mych z prze wa gą ko biet. Pra co wa li oni w schro ni sku w za kła dzie
i w pry wat nych warsz ta tach. Pra co wa ły tam rów nież trzy sio stry
elż bie tan ki, z prze ło żo ną s. Bie gań ską. Kie row ni kiem schro ni ska
był ce nio ny nie wi do my na uczy ciel za kła du, Bro ni sław Kon wiń -
ski. On to, obok dr. okulisty Ka ro la Szy ma now skie go, utwo rzył
w byd go skim za kła dzie kla sy dla dzie ci sła bo wi dzą cych.

W warsz ta tach szkol nych uczo no: ta pi cer stwa, szczot kar stwa,
ko szy kar stwa, try ko tar stwa. Obec nie, dla po rów na nia, dzia ła m.in.
Wcze sne Wspo ma ga nie Roz wo ju Dziec ka (dwa dzie ścio ro nie wi -
do mych dzie ci do 5 ro ku ży cia, z do dat ko wy mi scho rze nia mi,
głów nie z woj. Ku jaw sko -Po mor skie go), gru pa dzie ci przy go to -
wu ją ca się do roz po czę cia na uki szkol nej, szko ły: pod sta wo wa
i gim na zjum, szko ła za wo do wa (wpro wa dza się szko le nie ku cha -
rzy za miast do tych cza so we go „rol ni ka”). Szko li się mło dzież z lek -
ką nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną na kie run ku po moc nik ob -
słu gi ho te lo wej. Jest szko le nie przy spo sa bia ją ce do pra cy oraz spe -
cjal ne od dzia ły dla głu cho nie wi do mych. Ucznio wie od by wa ją
prak ty ki zgod nie z wy bra ną spe cjal no ścią w byd go skich in sty tu -
cjach. Ist nie je li ceum ogól no kształ cą ce za koń czo ne ma tu rą, po -
ma tu ral na dwu let nia szko ła dla ty flo in for ma ty ków i Tech ni kum
Ad mi ni stra cyj ne. Ci, któ rzy koń czą na ukę w Ośrod ku, uzy sku jąc
świa dec two doj rza ło ści, wy bie ra ją dal sze kształ ce nie. Naj czę ściej
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są to: Wyż sza Szko ła Go spo dar ki, któ ra stwa rza nie wi do mym do -
bre wa run ki na uki i za kwa te ro wa nie w aka de mi kach, Byd go ski
Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go lub uczel nia bli żej miej sca za -
miesz ka nia ab sol wen ta. Więk szość jed nak, chcąc się szyb ko usa -
mo dziel nić, wy bie ra ma saż. Trud no ści spra wia zdo by cie pra cy po
ukoń cze niu szko ły. W po cząt kach ist nie nia za kła du ab sol wen ci
mie li moż ność uzy ska nia za wo du na uczy cie la, or ga ni sty, stro icie -
la for te pia nu.

Do naj zdol niej szych uczniów Pro win cjo nal ne go Za kła du dla
Nie wi do mych w Byd gosz czy na le żał Szcze pan Jan kow ski. Tu od -
kryto je go zdol no ści mu zycz ne. Zo stał wir tu ozem or ga nów, kom -
po zy to rem pie śni re li gij nych (nu ty i sło wa za pi sy wał braj lem).
Prze pra co wał w ko ście le Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa Chry -
stu sa 60 lat. Otrzy mał me da le: od pa pie ża Paw ła VI za za słu gi dla
ko ścio ła, od Ra dy Mia sta Byd gosz czy za za słu gi dla mia sta. Jed -
na z byd go skich ulic zo sta ła na zwa na je go imie niem.

W byd go skiej szko le ist nie ją kla sy in te gra cyj ne, w któ rych uczą
się nie wi do mi wraz z wi dzą cy mi. Szko ła ko rzy sta ze środ ków
i pro gra mów unij nych, z fun du szów mar szał kow skich i PFRON.

Nie któ rzy dy rek to rzy i kie row ni cy naj bar dziej za słu że ni
dla Ośrod ka
Prze wi nę ło się ich wie lu. Są wśród nich, m.in.: Hen ryk Pio -

trow ski – na uczy ciel ma szy no pi sa nia i ję zy ka ro syj skie go, Zyg -
munt Sa wil ski – wy cho waw ca mo jej kla sy przez czte ry la ta – sam
wy ko ny wał ma py ścien ne dla nie wi do mych, pra co wał w ko mi sji
po mo cy na uko wych przy ZG PZN, był wspa nia łym or ga ni za to -
rem wy cie czek dla uczniów do War sza wy, stat kiem do Gdań ska,
Kra ko wa i Oj co wa. 

Przez 17 lat dy rek to rem szkół by ła Da nu ta Zie liń ska – na uczy -
cielka geo gra fii. Dy rek to ra mi za kła du i me na dże ra mi by li: Ze non
Im bie row ski i Jan Rem ple wicz zaj mu ją cy się spor tem i wy cho wa -
niem fi zycz nym wśród nie wi do mych. Wśród dy rek to rów rów nież
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jest Wła dy sław Win nic ki, nie wi do my na uczy ciel, któ ry naj wy żej
ce nił z byd go skiej szko ły wy nie sio ną umie jęt ność pi sa nia na ma -
szy nie, któ ra słu ży ła mu do koń ca ży cia. Uczył dzie ci w la tach
1921–1939, był or ga ni za to rem szko ły po woj nie, jej dy rek to rem
w la tach 1948–1951, or ga ni za to rem PZN na te re nie Byd gosz czy
i pre ze sem do koń ca swo je go ży cia. Pra co wał w szko le wraz z sy -
nem Ta de uszem, któ ry prze pra co wał w za kła dzie 48 lat. Wła dy -
sław Win nic ki na pi sał pra cę dy plo mo wą pt.: „Po glą do wa na uka
w szko le dla nie wi do mych” w Pań stwo wym In sty tu cie Pe da go gi -
ki Spe cjal nej w War sza wie. W 2011 ro ku ob cho dzi li śmy 50-le cie
je go śmier ci. Z tej oka zji zo stał od sło nię ty po mnik na grob ny ufun -
do wa ny przez wnu ka, Ry szar da Win nic kie go. Ka pi tu ła Okrę gu
Ku jaw sko -Po mor skie go PZN przy zna je wy róż nie nia im. Wła dy -
sła wa Win nic kie go.

W Byd go skim Za kła dzie pra co wał Oskar Picht – Nie miec,
kon struk tor ma szy ny braj low skiej po wszech nie zna nej, na zwa nej
je go imie niem. Pra cowała też Kry sty na Klu gie wicz, za słu żo na na -
uczy ciel ka w za kre sie na ucza nia głu cho nie wi do mych. 

Nie wi do mym dy rek to rem był nie ży ją cy już Zbi gniew Fi gur -
ski, ab sol went za kła du Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka (fi lo lo -
gia pol ska), na co dzień po lo ni sta w szko le. Obec nie kie ru ją
Ośrod kiem pa nie: Na czel ny Dy rek tor – Mał go rza ta Szcze pa nek
oraz Mał go rza ta Wil czew ska, Ewa Fo ju cik, Ma ria Jan kow ska.
Kon ty nu ują dzie ło swo ich po przed ni ków, wzbo ga ca jąc i ak tu ali -
zu jąc o no we ele men ty.

Nie wi do my czło wie kiem uży tecz nym – to sło wa nie wi do me -
go fran cu skie go ty flo lo ga, Mau ri ce de la Si ze ran ne’a. Do je go pro -
gra mu na wią zy wa ła mat ka Elż bie ta Ró ża Czac ka, a twór czy ni pe -
da go gi ki spe cjal nej, Ma ria Grze go rzew ska, pro pa go wa ła od po -
wied nim przy go to wa niem do za wo du nie wi do mych na uczy cie li. 

„Sło wa uczą, przy kła dy po cią ga ją”
Wy bra łam kil ku zna jo mych oso bi ście. Są to: Ka zi mierz Ku -

rzew ski – po lo ni sta i hi sto ryk, czło nek pierw szych władz cen tral -
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nych ZG PZN, or ga ni za tor pierw szych ko lo nii dla dzie ci nie wi -
do mych w Ustro niu Mor skim ze wszyst kich pol skich ośrod ków.
By ło to miej sce je go pra cy przed wy pad kiem. On pierw szy po ka -
zał mi mo rze. 

Na uczy cie le mu zy ki i śpie wu – Hen ryk Mi ko łaj czak, „Le gen -
da Byd gosz czy”, pia ni sta. On ukształ to wał mo je za in te re so wa nia
mu zy ką kla sycz ną. Był ab sol wen tem za kła du. 

Ma rek An dra szew ski – ab sol went pra skie go kon ser wa to rium.
Ma te ma ty cy: Ste fan Nie wia row ski – ab sol went, kie ro wał dru -

ży ną har cer ską i spół dziel nią oraz Sta ni sław Ja nu szew ski. Zbi -
gniew Ebłow ski – an gli sta, ab sol went. Ak tu al nie pra cu ją nie wi -
do mi: bi blio te kar ka – Da nu ta Kruś, na uczy ciel mu zy ki – Je rzy Ol -
szew ski, hi sto ryk – Mi chał Skąp ski, An na Mo lew ska – od spraw
głu cho nie wi do mych. W sto sun ku do ogó łu pra cow ni ków pe da -
go gicz nych jest ich nie wie lu.

Pra co wa ły też nie wi do me pa nie: Ma ria Granz -No wak – po -
cząt ko we na ucza nie, oraz Ma ria Kry gier – ro bo ty ręcz ne. 

Ab sol wen ci
To oni są wi zy tów ką szko ły. Nie któ rzy spę dzi li w niej kil ka -

na ście lat. Jak zo sta li przy go to wa ni? Ja kie re pre zen tu ją za wo dy po
opusz cze niu ośrod ka w sa mo dziel nym ży ciu?

Hen oh Drat za ło ży ciel Spół dziel ni Nie wi do mych „Gryf ”, któ -
ra by ła ba zą za trud nie nia nie wi do mych do 2011 ro ku. Dłu go let -
ni pre zes Spół dziel ni i PZN, dzia łacz spół dziel czy szcze bla cen -
tral ne go. 

Alek san der Ro dzie wicz – dy rek tor Okrę gu Wiel ko pol skie go
PZN, Jó ze fa Ła zu ka – Spy cha ła pre zes Spół dziel ni „Man ko” w Po -
zna niu, Ewa Drąż kow ska -Re dzim ska – pre zes Okrę gu Po mor skie -
go PZN, Kry sty na Skie ra – bi blio te kar ka, Ma rian Ol szow ski –
ukoń czył Die ce zjal ne Stu dium Or ga ni stow skie. Spe cja list ki do
spraw re ha bi li ta cji pra cu ją ce w Okrę gu Ku jaw sko -Po mor skim
PZN: An na Krucz kow ska i Mag da le na Bin dek -Gąb ka; ma sa ży -
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ści; zna ni spor tow cy pa ra olim pij czy cy: To masz Chmu rzyń ski, Le -
szek Peut, Ire na Bąk, Krzysz tof Kwiat kow ski.

Jak wy ni ka z przy to czo nych przy kła dów, roz rzut za wo du
i osią gnięć by łych uczniów szko ły jest du ży. Pra gnie my, aby mło -
dzież opusz cza ją ca szko łę, zwłasz cza ta wra ca ją ca do ro dzin ne -
go do mu i nie podej mu ją ca pra cy za wo do wej, zna ła re alia ży cia
nie wi do mych, struk tu rę Związ ku, je go za da nia, pro po no wa ne wy -
daw nic twa, do stęp ne for my kul tu ry i chcia ła w nich uczest ni czyć.

Ist nie ją cy w ośrod ku klub „Sto no ga” i ko ła za in te re so wań po -
win ny za owo co wać w do ro słym ży ciu ab sol wen tów, w te re no wych
ko łach PZN, aby za po cząt ko wa ne w szko le za in te re so wa nia by -
ły kon ty nu owa ne w miej scu za miesz ka nia, aby, jak mó wi w „We -
se lu” Wy spiań ski, „chcia ło się chcieć”. 

Je ste ście nam po trzeb ni ja ko na stęp cy tych, któ rzy od cho dzą.
Pro po nu je się mło dzie ży spe cjal nie dla niej or ga ni zo wa ne szko -
le nia, tur nu sy re ha bi li ta cyj ne, wy ciecz ki. Ale z ich stro ny ko niecz -
na jest ini cja ty wa, ak tyw ne po szu ki wa nie in for ma cji. Apa tia, znie -
chę ce nie, ocze ki wa nie na zmia ny, któ re na stą pią bez na sze go
udzia łu, ni cze go nie zmie ni. Nie sprzy ja twór czym po sta wom.
Cze ka my na dzia ła nie, włą cze nie się w pra ce dusz pa ster skie,
w dzia ła nia Okrę go we go Klu bu Ak tyw no ści Twór czej i Kul tu ral -
nej, ko ła PZN, Cros su, któ re go ak tyw nym dzia ła czem jest ab sol -
went ośrod ka pre zes An drzej Sar gal ski.

Ka te che za w szko le
„Pod trzy mu je my wia rę w so bie” 

(pa pież Be ne dykt XVI)
Od gry wa ona szcze gól ną ro lę, zwłasz cza w przy go to wa niach

do sa kra men tów świę tych głu cho nie wi do mych i dzie ci od da lo -
nych od ro dzin. Zaj mu ją się nią księ ża. 

W okre sie mię dzy wo jen nym re li gii uczył, dziś bło go sła wio -
ny, ksiądz Mi chał Ko zal. Za mo ich cza sów księ ża: Bal ce rek i Więc -
kow ski, któ rzy prze ka zy wa li nam praw dy wia ry, uświa da mia li

U PRZYJACJÓŁ100



nam hie rar chię war to ści. Ka te che ta mi by li: nie wi do my ab sol went
ks. Ro bert Het zig, sła bo wi dzą cy mi cha li ta ks. Piotr Wroń ski,
zmar ły w ubie głym ro ku ksiądz ka no nik Be non Kacz ma rek, za -
słu żo ny dla pla ców ki, lu bia ny przez dzie ci, mło dzież i pra cow ni -
ków. Do sko na ły or ga ni za tor piel grzy mek. Obec nie w Ośrod ku
pra cu je, wraz z pa nia mi ka te chet ka mi, die ce zjal ny dusz pa sterz
nie wi do mych, ks. Piotr Bucz kow ski, od da ny śro do wi sku. Przy -
go to wu ją oni re ko lek cje, są z wy cho wan ka mi na co dzień, roz ma -
wia ją z ni mi o trud nych ży cio wych spra wach.

O so bie mo gę po wie dzieć, że na uczy łam się ak tyw no ści spo -
łecz nej – pra cy na rzecz in nych w dru ży nie har cer skiej i sa mo -
rzą dzie szkol nym. Ob da rzo no mnie za ufa niem, re pre zen to wa łam
szko łę na ze wnątrz. Uwie rzo no w mo je moż li wo ści, ukie run ko -
wa no na dal sze kształ ce nie się po za ośrod kiem, wśród peł no -
spraw nych. 

Szcze gól nie wie le za wdzię czam nie wi do mym na uczy cie lom
pra cu ją cym wów czas w szko le. Oni nie szczę dzi li cza su, by mi po -
móc, a ja po dzi wia łam ich wie dzę, do bre zre ha bi li to wa nie i przy -
go to wa nie do za wo du. Za ich przy kła dem wy bra łam dla sie bie ten
nie ła twy za wód – pra cę wśród do ro słych no wo ociem nia łych.
Czu łam się im po trzeb na, prze pra co wa łam 35 lat, spra wia ło mi
to du żą sa tys fak cję.

Za tę wie dzę i prak tycz ne umie jęt no ści zdo by te w byd go skiej
szko le dzię ku ję na wet po la tach. Nie by ło prze cież braj low skich
pod ręcz ni ków, szkol ne czy tan ki prze pi sy wa ły dla nas nie wi do me
ko pist ki. Nie by ło ma gne to fo nu, lap to pa, kom pu te ra, In ter ne tu,
ale by ły am bi cja, pra co wi tość, mło dzień cza ener gia dzia ła nia, że -
by jak naj wię cej osią gnąć, przy swo ić du żo wie dzy.

Wszy scy moi na uczy cie le nie ży ją. Po zo sta ła we mnie o nich
ser decz na myśl i pa mięć, bo u pod staw te go, co osią gnę łam, le -
ży ich trud. Po opusz cze niu ośrod ka kon tak ty z nimi jesz cze trwa -
ły. Mo głam od wie dzać szko łę, in te re so wa li się mo imi po stę pa mi
w dal szej na uce, a po tem w pra cy za wo do wej. Te raz mo je kon tak -
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ty są już spo ra dycz ne. Ogra ni cza ją się do szkol nej bi blio te ki braj -
low skiej, gdy ist nie je ta ka po trze ba, i do uczest nic twa w zjaz dach
ab sol wen tów. Ale wy so ko ce nię okres w byd go skiej szko le i lu dzi,
któ rzy na de mną tam pra co wa li.

Oby obec na mło dzież wła ści wie wy ko rzy sta ła czas prze zna -
czo ny na na ukę, bo jak po wie dział Ste fan Że rom ski w „Sy zy fo -
wych pra cach”: „Na uka to nie zmie rzo ne mo rze, im bar dziej czer -
piesz, tym bar dziej łak niesz”.

Zjazd Ab sol wen tów
Dla uczcze nia 140 rocz ni cy ist nie nia szko ły, dy rek cja przy go -

to wuje zjazd ab sol wen tów, któ ry od bę dzie się w so bo tę 17.XI.
2012.

Pro gram zjaz du jest na stę pu ją cy:
Msza Św. w ko ście le Pio tra i Paw ła (pa ra fia szko ły) godz. 9.00.
Zwie dza nie Ośrod ka, spo tka nie z dy rek cją – pre zen ta cja mul -

ti me dial na, wspól ny obiad, spo tka nia w kla sach, ser wis ka wo wy,
in dy wi du al ne roz mo wy z uczest ni ka mi, bal w ho te lu Or bis od
19.00 do 2.00 w no cy. Uczest ni cy zjaz du – po uprzed nim zgło sze -
niu się i wnie sie niu od płat no ści (for mu la rze zgło sze nio we, nr kon -
ta, do kład ny pro gram do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej ośrod -
ka www.bra ile.byd goszcz.pl) – bę dą mo gli ko rzy stać z za kwa te -
ro wa nia i po sił ków na te re nie szko ły. Dla uczcze nia wspo mnia nej
rocz ni cy w przeddzień zjaz du 16.XI.2012 r. zo sta nie zor ga ni zo -
wa na kon fe ren cja na uko wa na te mat: „Roz wój i re ha bi li ta cja
dziec ka nie wi do me go i sła bo wi dzą ce go” z udzia łem przed sta wi -
cie li Mi ni ster stwa Edu ka cji Narodowej i Ośrod ków Szkol no -Wy -
cho waw czych w Pol sce.

Pla no wa ne jest przy go to wa nie ma te ria łów in for ma cyj nych,
fol de rów ilu stru ją cych do ro bek szko ły i jej ak tu al ną dzia łal ność.
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Zo fia Krzem kow ska

Za pra sza my do Owiń sk k. Poznania

Owińska koło Poznania Pl. Przemysława 9, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dla Dzieci Niewidomych, 
62-005 Owińska, tel. 61 812-04-86 
www.niewidomi.edu.pl
e-mil. biuro@niewidomi.edu.pl

Znam tę szko łę od po cząt ku jej ist nie nia od paź dzier ni ka 1946.
Zaj mo wa li śmy wów czas in ne po miesz cze nia, po za kła dzie

psy chia trycz nym znisz czo nym pod czas woj ny. By ły to wie lo oso -
bo we sy pial nie. Do szko ły i sto łów ki trze ba by ło do cho dzić. Już
wów czas mu sie li śmy znać te ren po za za kła dem, uczyć się orien -
ta cji prze strzen nej, że by się nie zgu bić. 

Obec na szko ła od lat zaj mu je po miesz cze nia po klasz tor ne
sióstr cy ste rek, do sto so wa ne do po trzeb nie wi do mych. W ro ku
szkol nym 2012/13 do szko ły w Owiń skach uczęsz cza 150 nie wi -
do mych i sła bo wi dzą cych dzie ci i mło dzie ży, czę sto z do dat ko wy -
mi scho rze nia mi (nie peł no spraw ność in te lek tu al na, po ra że nie
mó zgo we, nie peł no spraw ność na rządu ru chu). Nie pro wa dzi się
klas in te gra cyj nych, ale przyj mu je się dzie ci z nie peł no spraw no -
ścią po zaw zro ko wą. 

Szko ła pro wa dzi wcze sną in ter wen cję – wspar cie dla ro dzi ców
i ma łych dzie ci, szko łę pod sta wo wą, licz ne od dzia ły spe cjal ne,
gim na zjum, szko łę za wo do wą przy go to wa ną do za wo dów: ku cha -
rza, ta pi ce ra, szczot ka rza. Jest też li ceum ogól no kształ cą ce za koń -
czo ne egzaminem doj rza ło ści. Zdol niej si ab sol wen ci kon ty nu ują
stu dia wyż sze na po znań skich uczel niach, nie któ rzy z nich wra -
ca ją, by uczyć nie wi do mych w swo jej daw nej szko le. 



Naj bar dziej zna ny absolwent Hen ryk We re da – mu zyk kie ru -
ją cy ze spo łem „Dzie ci pa py”, roz sła wił Owiń ska w ca łej Pol sce, Jo -
an na Ja strzęb ska z Gro dzi ska Wiel ko pol skie go ukoń czy ła fi lo lo -
gię pol ską na Uni wer sy te cie w Po zna niu – uczy braj la i ję zy ka pol -
skie go. In ni nie wi do mi i sła bo wi dzą cy uczą cy w szko le to:
in for ma tyk, an gli sta, pe da gog. 

W obec nym ro ku szkol nym szko ła wzbo ga ci ła się „je dy nym
w Eu ro pie” – jak na pi sa no w przy go to wa nej ulot ce – obiek tem,
ja kim jest Park Orien ta cji Prze strzen nej dla Nie wi do mych, usy -
tu owa nym przy szko le na powierzchni 2 ha. Moż na go zwie dzać
in dy wi du al nie i zbio ro wo po wcze śniej szym umó wie niu się.

Otwar cie Par ku na stą pi ło 3 wrze śnia 2012 r. z udzia łem eu -
ro par la men ta rzy sty Je rze go Buz ka, przed sta wi cie li Po wia to we go
Sta ro stwa w Po zna niu, któ re współ fi nan so wa ło urzą dze nie Par -
ku, a w pierw szym ro ku funk cjo no wa nia bę dzie po kry wa ło kosz -
ty dzia łal no ści. Jest ono wła ści cie lem Par ku. Głów nym użyt kow -
ni kiem jest Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy, ale też
miesz kań cy po wia tu po znań skie go. 

W otwar ciu uczest ni czy ły rów nież przed sta wi ciel ki ZG PZN:
pre zes – An na Woź niak -Szy mań ska i dy rek tor Związ ku – Mał go -
rza ta Pa cho lec, oraz pra cow ni cy ośrod ka, dzie ci, mło dzież i ro dzice.

Po sta no wi łam oso bi ście zwie dzić Park z gru pą byd go ską, by
prze ko nać się o war to ści za sto so wa nych roz wią zań.

Prze wod nicz ką na szej gru py by ła p. vi ce -dy rek tor ds. re wi ta -
li za cji, Gra ży na Mi chal czyk z 30-let nim sta żem pra cy, wcze śniej
na uczy cielka orien ta cji prze strzen nej, kie row nicz ka in ter na tu.
Źró dłem in for ma cji by ła też wy da na ulot ka o Par ku.

Oto, cze go się do wie dzia łam. Za miar utwo rze nia Par ku po -
wstał 10 lat te mu, ja ko od po wiedź na po trze by nie wi do mych
uczniów. Szcze gól ną ro lę w po zy ski wa niu unij nych środ ków, 
2 mln 400 tys. zł, ode grał ów cze sny prze wod ni czą cy Eu ro pej skiego
Par la men tu, p. Je rzy Bu zek, któ ry od wie dzał Ośro dek w Owiń -
skach kil ka krot nie i do brze znał je go po trze by.
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Środ ki po cho dzi ły z Unii Eu ro pej skiej, z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go oraz z Pro gra mu Re gio nal ne go –
Na ro do wa Stra te gia Spój no ści woj. Wiel ko pol skie go. 

W pro jek to wa niu Par ku uczest ni czy li spe cja li ści z Po li tech -
ni ki Po znań skiej i Uni wer sy te tu Po znań skie go oraz pra cow ni cy
Ośrod ka.

W do star czo nej nam ulot ce czy ta my: Je dy ny w Eu ro pie Park
Orien ta cji Prze strzen nej słu żą cy oso bom nie wi do mym do na uki
orien ta cji w ota cza ją cej ich prze strze ni. Dźwię ki, drga nia, struk -
tu ra na wierzch ni czy za pach – wy stę pu ją w Par ku w róż nym ze -
sta wie niu. Dzię ki te mu dzie ci nie peł no spraw ne uczą się two rzyć
punk ty od nie sie nia, kie ru jąc się sy gna ła mi otrzy ma ny mi z oto -
cze nia. Na te re nie znaj du ją cym się obok je zior ka, oto czo ne go bez -
piecz nym ży wo pło tem, nie wi do mi mo gą sa mo dziel nie jeź dzić na
ro we rach i wrot kach.

Zwie dza my Park szcze gó ło wo, za sy pu je my prze wod nicz kę py -
ta nia mi, do ty ka my, „pró bu je my” urzą dzeń, jak by śmy by li
dzieć mi. Nie któ re moż na zna leźć na zwy kłych pla cach za baw, in -
ne są spe cjal nie do sto so wa ne do po trzeb i moż li wo ści nie wi do -
mych dzie ci. Cho dzi o za pew nie nie im peł ne go bez pie czeń stwa.
Po win ny prze by wać w Par ku za wsze pod opie ką wy cho waw ców.
Oglą da my huś taw ki i sa mo cho dzi ki przy go to wa ne z my ślą o ma -
lu chach, dra bin ki, ścia ny wspi nacz ko we, urzą dze nia ćwicz ą ce rów -
no wa gę i ta kie, któ re po zwa la ją na wy ła do wa nie nad mia ru mło -
dzień czej ener gii. Na szą uwa gę przy ku wa ją urzą dze nia do usta -
le nia kie run ków wia tru; słu ży do te go wy chy lo na strzał ka.

Mi ja my po miesz cze nie do wy ci sze nia się, jest to „świą ty nia
du ma nia”. Ogród zi mo wy do prze pro wa dze nia lek cji, np. bio lo -
gii, cze ka na za go spo da ro wa nie. Jest miej sce na ogni sko, przy któ -
rym zo sta li pa so wa ni na uczniów no wo przy ję ci do szko ły. 

Prze cho dzi my przez mo stek nad sta wem. Jest tu kil ka ujęć wo -
dy ozna czo nych braj low ską in for ma cją (moż na umyć rę ce). Braj -
lem ozna czo ne są rów nież ro śli ny, któ rych do ce lo wo ma być po -
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nad 1500, przy każ dej z nich na po stu men cie na zwa pol ska i ła -
ciń ska. Do brze, że do ce nia się to pi smo. Oby ucznio wie zna li je
na ty le, by móc z tych in for ma cji ko rzy stać. Są też miej sca, na któ -
rych sa me dzie ci bę dą upra wia ły wa rzy wa i kwia ty: od na sion do
zbio rów. Tę for mę pra cy sto so wa no już za mo ich cza sów. Uczest -
ni czy łam w niej, od ży ły wspo mnie nia z daw nych lat. 

W przy go to wa nie Par ku wło żo no du żo pra cy. Do ce nia my ją.
Oby w peł ni słu żył dzie ciom, ich usa mo dziel nie niu, na uce orien -
ta cji prze strzen nej, peł nej edu ka cji, roz wo jo wi fi zycz ne mu mło -
dzie ży, za ba wie, roz ryw ce, po zna wa niu przy ro dy w bez po śred nim
do ty ko wym, za pa cho wym ze tknię ciu się z nią.

Po dob ny ogród za baw, nie co mniej szy, znaj du je się w Ośrod -
ku w So bie sze wie ko ło Gdań ska. Prze by wa ją ce tam dzie ci lu bią
się na nim ba wić. Nie widziałam go oso bi ście. Są dzę, że nada rzy
się ku te mu oka zja. 

Za chę ca my do zwie dze nia pre zen to wa ne go Par ku Orien ta cji
Prze strzen nej. Jest co zo ba czyć, „zie leń le czy”, a w tym Par ku jest
jej du żo.
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An na Ma ria So bo lew ska

Ro la ci szy w ży ciu oso by nie wi do mej

Mil cze nie Bo ga. Tak sa mo bo ga te w treść, głę bo kie i waż ne
jak Je go prze ma wia nie. On da je lu dziom mil cze nie aby do -

ko na li wglą du w sie bie, bo każ da ci sza jest ła ską i za pro sze niem.
Jest po to, aby śmy ina czej usły sze li ota cza ją cy świat.

Ist nie ją miej sca, gdzie przez chwi lę na praw dę jest ci cho. Do
uszu nie do cie ra ją żad ne dźwię ki, nie ma śla dów ży cia lu dzi ani
zwie rząt. Nie mu si to być pu sty nia, bez lud na wy spa ani ja ski nia.
Nie trze ba je chać da le ko, aby spo tkać się z ci szą. 

Wie le osób mó wi, że chcie li by zo stać w miej scu, gdzie pa nu -
je ci sza i spo kój. By wa, że ci sza wca le nie łą czy się ze spo ko jem,
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lecz z wal ką, ja ką czło wiek to czy w so bie. A są to bo je krwa we, bo -
le sne i oczysz cza ją ce, dla te go nie ła twe. Szcze gól nie nie ła twe dla
osób nie po go dzo nych ze so bą, swo im sta nem, sy tu acją. 

Kil ka nie wi do mych osób mó wi ło mi, że nie lu bi ci szy. Dla cze -
go? Brak bodź ców słu cho wych mo że po wo do wać u nie któ rych
nu dę, nie cier pli wość, agre sję. Oso by wi dzą ce wsłu chu jąc się w ci -
szę, czę sto wo dzą wzro kiem po obiek tach bę dą cych w miej scu,
gdzie się znaj du ją. Po od na le zie niu in te re su ją ce go przed mio tu fik -
su ją wzrok. Gdy jest zu peł nie ci cho, oso by nie wi do me nie mo gą
sku pić uwa gi na bodź cu słu cho wym. Stąd czę ste słu cha nie mu -
zy ki, chęć pro wa dze nia roz mo wy. Ale nie jest to je dy ny po wód do
nie lu bie nia ci szy. Cho dzi o brak ak cep ta cji swo je go nie wi dze nia.
Ci sza pro wo ku je do roz my ślań, wy zy wa oso by wy cho dzą ce jej na -
prze ciw. Czy jest tak strasz na i okrut na? Zwy kle ko ja rzy się z no -
cą, tak jak nie wi dze nie z ciem no ścią. Noc nie jest ci szą, a ciem -
ność nie jest nie wi dze niem. War to za przy jaź nić się z ci szą, bo jest
jak zwier cia dło, mo że my się w niej przej rzeć. Oso ba nie wi do ma
też mo że. Ci sza za wsze ma nam coś do po wie dze nia i w pe wien
spo sób ma dzię ki te mu nad na mi prze wa gę. Oj ciec Le on Kna bit
na pi sał w swo jej książ ce: „Po dob no lu dzie, któ rzy wciąż mó wią,
nie ma ją o czym mil czeć”1. Do brze, że w ży ciu czło wie ka jest wie -
le sy tu acji wy ma ga ją cych mil cze nia. Ma my oka zję do na uki do -
bre go słu cha nia.

Ana li zo wa łam kie dyś prze strzeń pod ką tem dźwię ków, któ -
re mnie ota cza ły, kie dy sie dzia łam w ci szy. Nikt mi nie prze szka -
dzał, nie gra ła mu zy ka. Wy da wa ło się, że je stem w zu peł nym od -
osob nie niu. Do pie ro po chwi li spo strze głam, że ty ka ze gar, za
oknem wró bel ob gry za ga łąz kę, pierw sze drze wo szu mi ina czej
niż dru gie. Do bre słu cha nie jest klu czem do in ter pre to wa nia słu -
cho wych punk tów i wska zó wek orien ta cyj nych. Bar dzo lu bię, pro -

1 Le on Kna bit OSB, „Co dzien ność wia ry”, Wy daw nic two Be ne dyk ty nów Ty -
niec, Kra ków 2008.



wa dząc za ję cia, po świę cić kil ka mi nut na pra cę w ci szy. Wte dy się
nie od zy wam, zo sta wiam swo bo dę prze strze ni. Za wsze moż na od -
kryć coś no we go i pro wo ku ją ce go py ta nia ze stro ny ucznia. Orien -
ta cja prze strzen na zmu sza do słu cha nia i uczy ci szę in ter pre to -
wać. Jest zwia stu nem te go co bę dzie i mó wi co jest te raz. 

Ja też uczę się ci szy. Idąc za oso bą nie wi do mą wiem, że nie za -
wsze po win nam się ode zwać, aby ona mo gła po słu chać. Ci sza nie
jest więc strasz na ani okrut na. Ona po zwa la, aby wszyst ko, co jest
trud ne dla czło wie ka, mia ło czas swo bod nie prze pły wać przez nas.
Da je czas do wy cią ga nia wnio sków. Nikt, kto po słu chał ci szy, nie
mo że po wie dzieć, że nie ma w niej dzia ła nia. Jak w mil cze niu Bo -
ga jest wiel kie dzia ła nie, tak w ci szy jest praw da o so bie sa mym
i od po wiedź na trud ne py ta nia. Na py ta nia do ty czą ce tak że du -
cho we go nie wi dze nia. Jesz cze jed na waż na rzecz – ci sza jest de -
li kat na i sub tel na. Świa do me za głu sze nie jej da je ta ki sam sku tek
jak słu cha nie kon cer tu mu zy ki kla sycz nej z mu zy ką roc ko wą w tle.
Da się to zro bić, ale po co?

Sie dzia ły śmy kie dyś ze zna ną mi oso bą w mil cze niu, obok sie -
bie, ja kieś pięt na ście mi nut. Pod czas te go kwa dran sa żad ne z nas
nie wie dzia ło, że my śli my o tym sa mym. Co chce mi dziś po wie -
dzieć ci sza, je śli wi dzę? Co chce po wie dzieć to bie, je śli nie wi dzisz?
Po słu chaj my ra zem, oto nad cho dzi. 
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Te re sa Cwa li na
Ur su la We ber -Kusch

O sy tu acji osób nie wi do mych 
w Niem czech daw niej i dziś 

(Ju bi le uszo wa re flek sja na stu le cie 
Związ ku Osób Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych)

W1912 ro ku w Brunsz wi ku na II zjeź dzie nie wi do mych po -
wstał – z ini cja ty wy Fran za Wal te ra Vo gla – pierw szy ogól -

no nie miec ki Zwią zek Nie wi do mych (Re ichs deut scher Blin de nver -
band, skrót RBV). W za ło ży ciel skim spo tka niu uczest ni czy ło 250
osób z 40 ist nie ją cych lo kal nych związ ków.

Co po prze dzi ło po wsta nie związ ku? Ja ka by ła sy tu acja nie -
wi do mych w Niem czech?

Już w 1806 ro ku w Ber li nie prof. Jo hann Au gust Zeu ne otwo -
rzył pierw szą szko łę dla nie wi do mych. Jed nak praw dzi wą re wo -
lu cją w kształ ce niu nie wi do mych, a tak że w ich eman cy pa cji oraz
sa mo or ga ni za cji by ło – zresz tą tak jak we wszyst kich kra jach eu -
ro pej skich – wpro wa dze nie pi sma punk to we go Bra il le’a. 

Ko lej na cen na ini cja ty wa śro do wi ska osób nie wi do mych to za -
ło że nie w 1872 ro ku w Ham bur gu, już po zjed no cze niu Nie miec
w II Rze szę, pierw szej spół dziel ni nie wi do mych.

W 1873 ro ku od był się w Wied niu eu ro pej ski kon gres na uczy -
cie li nie wi do mych. Na tych – do daj my, co 3 la ta zwo ły wa nych spo -
tka niach – do ro śli nie wi do mi zna leź li rów nież fo rum do przed -
sta wia nia wła snych spraw. Na trze cim kon gre sie, w 1879 ro ku,
zde cy do wa no, że w ber liń skiej szko le dla nie wi do mych ucznio -
wie bę dą po słu gi wać się pi smem Bra il le’a, na to miast w 1904 ro -
ku wpro wa dzo ne zo sta ło – ujed no li co ne pi smo skró to we. 
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Dzie ci nie wi do me ob ję to obo wiąz kiem szkol nym w Pru sach
w 1911 ro ku. Edu ka cję za wo do wą po zo sta wio no w rę kach za kła -
dów spra wu ją cych opie kę nad nie peł no spraw ny mi, po wsta łych
pod ko niec XIX wie ku1. 

Ja kie by ły po cząt ki dzia łal no ści RBV? Co zwią zek ofia ro -
wał swo im człon kom?

W wy ni ku dzia łań I woj ny świa to wej oko ło 3 ty się cy żoł nie -
rzy nie miec kich stra ci ło wzrok i po trze bo wa ło wszech stron nej po -
mo cy. W 1914 ro ku w ra mach związ ku po wstał więc osob ny ko -
mi tet zaj mu ją cy się ofia ra mi woj ny. Jed na z je go pierw szych de -
cy zji do ty czyła utwo rze nia w Ber li nie la za re tu i spe cjal nej szko ły;
w tym sa mym ro ku założył je prof. dr Pau la Si le xa2. W 1915 ro -
ku po wstało zaś w Binz sa na to rium, w któ rym uczono się braj la
i pi sa nia na ma szy nie. W Wer ni ge ro de, ko lej nej otwar tej szko le,
ociem nia li mieli za ję cia z ko szy kar stwa i szczot kar stwa; po dob -
nie działo się w ośrod ku Cu ners dorf na Ślą sku. 

Rok 1916 oka zał się ro kiem szcze gól nie bo ga tym w waż ne wy -
da rze nia dla nie wi do mych w Niem czech. Dr Carl Strehl (póź niej -
szy pro fe sor) zo stał po pro szo ny przez oku li stę prof. Al fre da Biel -
schow skie go o zaj mo wa nie się w Mar bur gu ociem nia ły mi żoł nie -
rza mi i na ucza nie ich. Po wo ła no Ve re in Blin der Aka de mi ker
Deutsch lands (Zwią zek Osób Nie wi do mych po Wyż szych Stu -
diach Pra cu ją cych Za wo do wo). W tym sa mym ro ku w Mar bur -
gu pod ję to też de cy zję o stwo rze niu kom plek su szkół przy go to -
wu ją cych do stu diów i utwo rzo no in sty tut do ra dza ją cy nie wi do -
mym stu den tom (dziś zna ny ja ko Deut sche Blin den stu die nan stalt,
skrót BLI STA). W Lip sku po wsta ło tak że sto wa rzy sze nie wspie -
ra ją ce pierw szą pu blicz ną bi blio te kę wy po ży cza ją cą książ ki oso -

1 Do pie ro po I woj nie świa to wej i w póź nych la tach 20. two rzo ne są spe cjal -
ne in sty tu ty dla dzie ci i mło dzie ży nie wi do mej, kształ cą ce za wo do wo.
2 Szko łę prze kształ co no póź niej na szko łę han dlo wą pro wa dzo ną przez nie wi -
do mą Bet ty Hirsch, wy bit ną fi lo log i śpie wacz kę, po cho dze nia ży dow skie go,
któ ra w 1933 ro ku wy emi gro wa ła do An glii.
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bom nie wi do mym, któ ra rów no cze śnie sta ła się cen tral nym punk -
tem in for mu ją cym o kształ ce niu nie wi do mych (stra ci ło swo je zna -
cze nie do pie ro pod czas II woj ny świa to wej). Przy bi blio te ce za -
ło żo no warsz tat pro jek to wa nia i pro duk cji po mo cy dla nie wi do -
my ch3. 

Rów no cze śnie z otwar ciem li ceum w Mar bur gu po wstał
w 1917 ro ku warsz tat spe cja li zu ją cy się w two rze niu po mo cy dla
nie wi do mych; dzia ła ła dru kar nia i bi blio te ka. 

La ta 20. XX wie ku na zna czo ne bie dą, bez ro bo ciem i in fla cją
spo wo dowały co raz in ten syw niej sze sta ra nia sa mych nie wi do -
mych o roz bu do wę struk tur or ga ni za cyj nych i za pew nie nie opie -
ki so cjal nej oraz miejsc pra cy nie tyl ko dla osób ociem nia łych na
sku tek woj ny, ale dla ca łe go śro do wi ska. 

W 1919 ro ku wy pra co wa no pierw szy sys tem braj low skich za -
pi sów ma te ma tycz nych i che micz nych. W 1928 ro ku pod ję to zaś
pró by z wy ko rzy sta niem te le fo nicz nych cen tra li do sto so wa nych
tech nicz nie do pra cy nie wi do my ch4. 

W 1919 ro ku za ło żo no w Ber li nie pierw szą szko łę spe cjal ną
dla uczniów sła bo wi dzą cych, w ko lej nych la tach po wsta ły na stęp -
ne dwie. Or ga ni za cje dla nie wi do mych nie otwie ra ją się jed nak
na człon ków sła bo wi dzą cych (na stą piło to do pie ro w la tach 90.
po zjed no cze niu Nie mie c5). 
3 Dziś w Lip sku znaj du ją się oprócz bi blio te ki i wy daw nic twa, cen trum pro -
duk cji ksią żek pi smem braj la oraz tek stów do słu cha nia w for ma cie DA ISY
z moż li wo ścią peł nej na wi ga cji przez oso bę nie wi do mą (od 2010 ro ku wy łącz -
nie po wsta ją książ ki w tym for ma cie, obec nie ich za sób sza cu je się na oko ło
30 tys. ty tu łów ); cen trum ofe ru je rów nież gra fi kę do ty ko wą, prze pi sy wa nie
nut braj low skich Da Ca po oraz po rad nic two dla nie wi do mych i sła bo wi dzą -
cych – użyt kow ni ków me diów i kom pu te rów. Jest rów nież ofi cjal nym part ne -
rem w kwe stiach do stęp no ści stron in ter ne to wych „bez ba rier”. 
4 Za lą żek póź niej szych kur sów kształ cą cych – aż do lat 70. XX wie ku – w za -
wo dzie te le fo ni sty.
5 Ze wnętrz nym zna kiem zmia ny sto sun ków sta ło się roz sze rze nie na zwy or -
ga ni za cji – Nie miec ki Zwią zek Osób Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych (Deut -
scher Blin den - und Seh be hin der ten -Ver band). 
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Praw nie już w 1920 ro ku za twier dzo na zo sta ła za sa da „re ha -
bi li ta cja przed ren tą”, lecz od no si ła się tyl ko do ofiar woj ny (pra -
wo do re ha bi li ta cji dla osób cy wil nych nie wi dzą cych przy zna no
w 1957 ro ku6). 

Co wia do mo o ro li i dzia łal no ści związ ku w la tach 1933–
1945? 

Do dziś nie ste ty brak na uko we go opra co wa nia na ten te mat.
Z doj ściem do wła dzy NSDAP po ja wia ją się już w 1933 ro ku dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu roz wią za nie lub scen tra li zo wa nie wszyst kich
or ga ni za cji spo łecz nych i po wie rze nie kie row nic twa człon kom
par tii. Obo wią zu ją cy tak że tzw. pa ra graf aryj ski nie po zwa lał oso -
bom nie aryj skie go po cho dze nia na człon ko stwo w or ga ni za cjach
dla nie wi do mych. Sto wa rzy sze nia do sto so wa ły się do tej sy tu acji
bez sprze ci wu. Ze szkół dla nie wi do mych wy klu czo no dzie ci ży -
dow skie. Od 1934 ro ku praw nie do pusz czo no rów nież przy mu -
so wą ste ry li za cję lu dzi nie tyl ko z upo śle dze niem umy sło wym,
cier pią cych na cho ro by psy chicz ne, neu ro lo gicz ne, ale i obar czo -
nych dzie dzicz ną głu cho tą lub śle po tą. Do zgła sza nia ta kich osób
zo bo wią za no le ka rzy i kie row nic two za kła dów opie ki. W 1935 ro -
ku za ka za no tak że za wie ra nie mał żeństw, je śli jed na stro na jest
dzie dzicz nie ob cią żo na cho ro bą (m.in. ja skrą czy barw ni ko wym
zwy rod nie niem siat ków ki). W 1938 ro ku dzie ciom nie peł no -
spraw nym ode bra no zaś moż li wość uczęsz cza nia do szkół ogól -
no do stęp nych i zmu szo no do na uki w szko łach spe cjal nych. Nie -
zna na też jest licz ba ofiar eu ta na zji.

Wspo mi na się tyl ko z te go cza su od waż ne wy stą pie nie ów cze -
sne go do rad cy praw ne go związ ku – Ru dol fa Kra eme ra, po tę pia -
ją ce za sa dy oraz prak ty ki eu ge ni ki. Nie zna la zło ono jed nak po -
par cia, a je go au to ra zwol nio no z pia sto wa nej funk cji. 

6 Pra wo to roz bu do wa no w 1961 ro ku, do da jąc sfor mu ło wa nie „pra wo do peł -
ne go uczest nic twa w ży ciu spo łe czeń stwa” oraz wpro wa dza jąc po moc fi nan -
so wą (Blin den geld), re kom pen su ją cą po wsta łe na sku tek ka lec twa do dat ko -
we ob cią że nia fi nan so we. 
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Co dzia ło się w związ ku za raz po woj nie? 
Pod ko niec II woj ny świa to wej licz bę osób ociem nia łych na

sku tek dzia łań wo jen nych sza co wa no w Niem czech na oko ło 11
ty się cy. Od 1945 ro ku w Dreź nie, Lip sku i Chem nitz (Sak so nia)
po wsta ły ko mi te ty zaj mu ją ce się spra wa mi nie wi do mych, skła da -
ją ce się z dwóch cy wil nych osób nie wi do mych i dwóch osób
ociem nia łych oraz przed sta wi cie la za kła du dla nie wi do mych
i dwóch urzęd ni ków. Peł ni ły one tyl ko funk cję do rad czą, nie de -
cy zyj ną, gdyż oku pa cyj na wła dza ro syj ska nie do pusz cza ła do od -
bu do wy struk tur or ga ni za cji przed wo jen nych. 

W 1946 ro ku za ło żo no w Brunsz wi ku (bry tyj ska zo na oku pa -
cyj na) no wy Zwią zek Nie wi do mych; ko lej ne od dzia ły związ ku po -
wstały póź niej w zo nach ame ry kań skiej i fran cu skiej. 

Na to miast w ro ku 1947 i na stęp nym od by ły się kon gre sy nie -
wi do mych w Sak so nii. Za czę ło też wy cho dzić pierw sze nie miec -
kie cza so pi smo ty flo lo gicz ne – „Die Ge gen wart”7. 

W 1949 ro ku w Ba wa rii za twier dzo no po raz pierw szy za si -
łek pie lę gna cyj ny dla nie wi do mych (Blin den geld). W za chod nio -
nie miec kich lan dach z cza sem roz wi nęła się prak ty ka korzysta -
nia z nie go, nie za leż nie od do cho dów i sta nu ma jąt ko we go oso -
by nie wi do mej. Za si łek po wią za no w kra ju z ogól nym roz wo jem
systemu świadczeń rentowych i eme ry talnych8. 

Dwu dzie ste go czwar te go ma ja 1949 ro ku po wsta ła Re pu bli -
ka Fe de ral na Nie miec i moż li we sta ło się po wo ła nie je sie nią te -
go ro ku w Me sche de w West fa lii – z 14 re gio nal nych sto wa rzy -
szeń – Ogól no nie miec kie go Związ ku Nie wi do mych (Deut scher
Blin de nver band). Li czył on 16297 człon ków i sta wiał so bie za cel
do pro wa dze nie do rów no upraw nie nia nie wi do mych w ży ciu spo -

7 Od 1993 ro ku sta nie się głów nym or ga nem in for ma cyj nym sca lo ne go związ -
ku. 
8 W ostat nich la tach wraz z po stę pu ją cym eu ro pej skim kry zy sem eko no micz -
nym zno si się – bądź w nie któ rych lan dach wy pła ca niż sze kwo ty – Blin den -
geld.
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łecz nym po przez wy wie ra nie wpły wu na pra wo daw stwo so cjal -
ne (pra wo pra cy), sta ra nia o roz wój kształ ce nia i two rze nie no -
wych miejsc pra cy oraz ob ję cie opie ką zdro wot ną i re ha bi li ta cyj -
ną nie wi do mych, a tak że de kla ro wał ści słą współ pra cę z in sty tu -
cja mi, któ re mia ły wpływ na opi nię i świa do mość pu blicz ną
w kwe stiach do ty czą cych nie wi do mych. 

Z po wo jen ne go ka len da rium (1950–1990)
Zwią zek – kie ro wa ny przez prze wod ni czą ce go dr. Al fon sa

Got twal da (w la tach 1950–1974) – re ali zo wał suk ce syw nie za da -
nia do ty czą ce przede wszyst kim praw ne go ure gu lo wa nia sta tu -
su nie wi do mych i po li ty ki ren to wej oraz re ha bi li ta cji za wo do wej. 

W 1957 ro ku po wsta je w NRD – na wzór in nych so cja li stycz -
nych or ga ni za cji spo łecz nych – Al l ge me iner Deut scher Blin den -
ver band (Ogól no nie miec ki Zwią zek Nie wi do mych). W kra ju ist -
niało sześć szkół dla sła bo wi dzą cych, dwie dla nie wi do mych,
z któ rych jed na koń czyła się ma tu rą. Po wsta ły też cen tra re ha bi -
li ta cji dla nie wi do mych w Karl -Marx -Stadt (dziś Chem nitz) oraz
dla sła bo wi dzą cych w Hal le/Sa ale. Za kła dy pań stwo we zmu szo -
no do za trud nie nia osób nie peł no spraw nych (co naj mniej 10% li -
czeb no ści za ło gi). Dzia ła ło też 12 spół dziel ni pra cy. Nie wi do mym
od 18 ro ku ży cia przy zna no ren ty in wa lidz kie. 

Po zjed no cze niu Nie miec w 1990 ro ku Zwią zek Nie wi do mych
w NRD zo stał roz wią za ny (już w mie sią cach po prze dza ją cych
zburzenie Mu ru Ber liń skie go stwo rzo no – w miej scu daw nych
okrę gów – struk tu ry w pię ciu no wych lan dach). 

Z wy da rzeń kul tu ral nych war to wy mie nić ufun do wa nie
w 1952 ro ku przez BKD (Zwią zek Osób Nie wi do mych Ofiar Woj -
ny) na gro dy za naj lep sze słu cho wi sko ra dio we (Hörspiel pre is der
Kriegs blin den), któ rej wrę cze nie i dziś jest waż nym wy da rze niem
kul tu ral nym w Niem czech. W 150. rocz ni cę uro dzin Bra il le’a,
przy pa da ją cą na dzień 4 stycz nia 1959 ro ku, ufun do wa no na gro -
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dę je go imie nia, by uho no ro wać oso by i in sty tu cje szcze gól nie za -
słu żo ne dla spra wy nie wi do mych.

W 1967 ro ku w za chod nich Niem czech za ło żo no Deut sches
Taub blin den werk (Dzie ło Głu cho nie wi do mych), któ re go za da -
niem by ło wspie ra nie osób ze sprzę żo ną nie peł no spraw no ścią i to -
wa rzy sze nie im przez ca łe ży cie, po cząw szy od wcze snej opie ki
nad ro dzi na mi z ma ły mi dzieć mi głu cho nie wi do my mi, po przez
za pew nie nie od po wied nich kom plek so wych me tod na ucza nia,
ofert pra cy i za trud nie nia, aż do two rze nia osta tecz nie przy ja zne -
go głu cho nie wi do mym śro do wi ska. W 1971 ro ku w Han no we -
rze otwar to szko łę (dziś cen trum kształ ce nia dla oko ło 90 dzie -
ci) oraz dom dla do ro słych głu cho nie wi do mych (obec nie za miesz -
ku je go 58 osób). 

W NRD, w 1963 ro ku, pod ję li na to miast opie kę nad głu cho -
nie wi do my mi wo lon ta riu sze w ra mach Chri stli cher Blin den dienst
(Chrze ści jań ska Służ ba Nie wi do mym). Dwa la ta póź niej od by ły
się pierw sze re ko lek cje dla głu cho nie wi do mych w Wer ni ge ro de
(były po wta rza ne corocznie do 1993 ro ku, a od 1987 ro ku Dia -
ko ni sches Werk <Dzie ło Dia ko na tu> prze ję ło od po wie dzial ność
za ich pro wa dze nie). 

Szko łę i szko le nie za wo do we dla dzie ci głu cho nie wi do mych
pro wa dził rów nież Ko ściół ewan ge lic ki w Pocz da mie. W Ra de -
berg (Sak so nia) po wsta ło cen trum spo tkań; za ło żo no też ogród
bo ta nicz ny dla nie wi do mych.

W la tach 70. na stą pił roz wój szko le nia z za kre su orien ta cji
prze strzen ne j9. Zwią zek sta rał się o po kry cie przez ka sy cho rych
kosz tów na uki cho dze nia z dłu gą bia łą la ską, co rze czy wi ście na -
stą pi ło w la tach 80. (opła ca no oko ło 60–100 go dzin; dziś tyl ko 10
go dzin, w ra zie po trze by jest moż li wa po now na zgo da na prze -

9 W la tach 70. pierw sze oso by z Nie miec wzię ły udział w kur sach tre ner skich
dla in struk to rów orien ta cji z bia łą la ską w Sta nach Zjed no czo nych i w Bir -
mingham w An glii.
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dłu że nie świad cze nia). W 1981 ro ku za pa dła de cy zja o po kry ciu
przez ka sy cho rych kosz tów utrzy ma nia psów prze wod ni ków. 

Na po cząt ku lat 70. po raz pierw szy w He idel ber gu pod ję to
pio nier ski pro jekt szko le nia – w po łą cze niu z na uką tech nik in -
for ma tycz nych – nie wi do mych pra cow ni ków han dlo wych. 

W 1970 ro ku za pre zen to wa no urzą dze nie czy ta ją ce czar ny
druk (Opta con). Rok póź niej wpro wa dzo no po wszech nie zre for -
mo wa ny za pis skró tów, wy pra co wa ny w la tach 1966–1971. 

W 1975 ro ku roz sze rzo no pra wa do ubez pie czeń so cjal nych
na oso by nie peł no spraw ne pra cu ją ce w warsz ta tach chro nio nych. 

W od po wie dzi na ro sną ce po trze by osób nie wi do mych do ro -
słych stwo rzo no w la tach 70. moż li wość uzu peł nie nia wy kształ -
ce nia. Otwar to kur sy po zwa la ją ce po 10. kla sie uzy skać tzw. ma -
łą ma tu rę (Mit tle re Re ife) lub zdać ma tu rę w sys te mie za ocz nym
(Blin den bil dung swerk). W la tach 90. zmo dy fi ko wa no te ofer ty,
sku pia jąc się na wpro wa dze niu dla nie wi do mych m. in. kur sów
ję zy ków ob cych, ob słu gi kom pu te ra i zna jo mo ści prze pi sów praw -
nych oraz or ga ni zu jąc kur sy dla wo lon ta riu szy wspie ra ją cych oso -
by nie wi do me. W 2003 ro ku dzia łal ność tę jed nak za koń czo no,
ale po wsta ło no we sto wa rzy sze nie – „Kształ ce nie bez ba rier – in -
sty tut kształ ce nia dla osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych”, ofe -
ru ją ce róż no rod ne kur sy. 

W 1986 ro ku w Mo na chium za ło żo no – we dług wzo ru cen -
trum usług tek sto wych przy szwaj car skiej Bi blio te ce dla Nie wi -
do mych – Cen trum Do rad cze, In for ma cyj ne i Tek sto wo -Usłu go -
we (BIT -Zen trum) ba war skie go Związ ku Nie wi do mych. Świad -
czy ono usłu gi in dy wi du al nym klien tom (ada pta cja tek stów
i ry sun ków) i pro du ku je rocz nie oko ło 300 dru ko wa nych tek stów
braj low skich, 500 ksią żek w for ma cie DA ISY oraz wy ko nu je zle -
ce nia róż nych in sty tu cji (na po więk szo ny druk, wy pu kłe ry sun -
ki, tek sty w wer sji elek tro nicz nej i cza so pi sma w for ma cie au dio
lub braj lem).
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W 1989 ro ku po raz pierw szy w Niem czech opa trzo no film
ame ry kań ski ko men ta rzem au dio. Był to po czą tek po ka zów fil -
mów te le wi zyj nych z au dio de skryp cją (dziś uka zu je się rocz nie
oko ło 1000 te go ty pu au dy cji). 

Pod ko niec lat 80. Zwią zek Nie wi do mych brał udział w gru -
pie ro bo czej Nie miec kie go In sty tu tu Norm, opra co wu ją cej
ozna ko wa nia tak tyl ne na po wierzch ni dróg i w róż nych miej scach
pu blicz nych (np. dwor ce). Choć po cząt ko wo nie za ak cep to wa no
pro po no wa nych roz wią zań, to jed nak w 2011 ro ku na pod sta wie
no we go opra co wa nia i po le ceń Związ ku Nie wi do mych wpro wa -
dzo no praw nie w ży cie no we za sa dy; ich sto so wa nie uła twia nie -
wi do mym i sła bo wi dzą cym orien ta cję w prze strze ni pu blicz nej. 

W la tach 80. prze wod ni czą cym związ ku był nie wi do my sę dzia
Horst Sto per, z któ rym La ski – przez Pa nią Zo fię Mo raw ską i Pa -
na Mi cha ła Żół tow skie go – utrzy my wa ły oso bi ste kon tak ty; po -
dob nie zresz tą jak z prof. He in ri chem Schol le rem i dr. Han sem -
-Eu ge nem Schul zem, dzia ła ją cy mi w pro te stanc kiej Chri stof fel -
-Blin den mis sion, nio są cej w la tach 80. po moc nie wi do mym
w kra jach środ ko wo - i wschod nio eu ro pej skich. 

Z ostat nich dwu dzie stu dwu lat
Przede wszyst kim de ka da 1990–2000 stoi pod zna kiem wiel -

kich zmian spo łecz nych i go spo dar czych zwią za nych z pro ce sem
po now ne go zjed no cze nia Nie miec, któ ry po cią gnął za so bą i dla
osób nie wi do mych, zwłasz cza ży ją cych w daw nej NRD, re wo lu -
cyj ne zmia ny nie mal we wszyst kich sfe rach ży cia. No wy sys tem
po li tycz ny i no we tech no lo gie okre śli ły wa run ki na uki i pra cy.
Wie le osób mu sia ło prze kwa li fi ko wać się. Re struk tu ry za cji pod -
da no pra wie wszyst kie in sty tu cje, za kła dy pra cy i szko ły. Na le ży
pa mię tać, że cen trum szko le nia za wo do we go w Chem nitz
i w Hal le, Bi blio te ka Cen tral na w Lip sku po zo sta ły i na dal cie szą
się do brą sła wą w ca łych Niem czech.

W 1962 w Würzbur gu opra co wa no sys tem rocz nej re ha bi li -
ta cji pod sta wo wej, po któ rej na stę po wał kurs za wo do wy (w pierw -



szych la tach kształ co no ste no ty pi stów, fo no ty pi stów, ślu sa rzy, ma -
sa ży stów). Koń czył się on eg za mi nem przed od po wied nią izbą
han dlo wą, rze mieśl ni czą lub prze my sło wą. Dziś oso by nie wi do -
me i sła bo wi dzą ce mo gą kształ cić się – dzię ki wej ściu na ry nek
tech no lo gii kom pu te ro wych i no wych po mo cy – w spe cjal nych
cen trach (Be ru fs bil dungs -, Be ru fsförde rung swerk) w 63 za wo -
dach. Mo gą też da lej uczyć się w sys te mie eLe ar ning. 

Osob ną gru pę nie wi do mych sta no wią – w ro sną cej licz bie –
mi gran ci. Dla tych do ro słych osób, czę sto ociem nia łych, na uka
ję zy ka nie miec kie go jest pod sta wą re ha bi li ta cji za wo do wej oraz
po zwa la na zna le zie nie za trud nie nia na „pierw szym ryn ku pra -
cy”. Więk sze szan se na za trud nie nie ma ją oso by sła bo wi dzą ce
z tech nicz nym bądź rze mieśl ni czym wy kształ ce niem. 

W 1994 ro ku roz sze rzo no ar ty kuł 4. Usta wy Za sad ni czej RFN
o zda nie: „Nikt nie mo że być dys kry mi no wa ny z po wo du swo jej
nie peł no spraw no ści”. W 2002 ro ku ra ty fi ko wa no usta wę o rów -
no upraw nie niu osób nie peł no spraw nych i od te go cza su or ga ni -
zu je się raz w ro ku Ty dzień Wi dze nia (Wo che des Se hens) ja ko
wspól ną ak cję le ka rzy oku li stów oraz in sty tu cji dla nie wi do mych
i sła bo wi dzą cych, któ rej ce lem jest uwraż li wie nie na pro ble ma -
ty kę osób wi dzą cych „ina czej”, a tak że do ce nie nie war to ści wi dze -
nia i po ka za nie za gro żeń utra ty wzro ku. 

Pa ni Re na te Rey mann, obec na prze wod ni czą ca DBSV, pod -
kre śla, że ce le pra cy związ ku są wy raź nie od 100 lat okre ślo ne, na -
le ży je tyl ko uczci wie re ali zo wać da lej; trze ba sta rać się tak sa mo
jak kie dyś, że by w nie miec kiej spo łecz no ści by ło za wsze miej sce
dla wszyst kich.

Bi blio gra fia
„We iter se hen 2012 – Jahr buch des DBSV Von den Anfängen bis
zur Ge gen wart – Ge schich te eines hun dertjähri gen Ve re ins”, Ber -
lin 2012.
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Ur su la We ber -Kusch

Ob cho dy stu le cia Nie miec kie go Związ ku Osób 
Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych

Fe sti wal Lo uisa Bra il le’a

Wdniach 1–3 czerw ca br. od był się w Ber li nie – już po raz
dru gi – Fe sti wal Lo uisa Bra il le’a. Na Tem po dro mie, w bu -

dyn ku i na te re nach wy sta wo wych w po bli żu An hal ter bahn hof,
w cen trum Ber li na, spo ty ka ły się oso by nie wi do me i sła bo wi dzą -
ce oraz ich ro dzi ny i przy ja cie le; za pre zen to wa ły się rów nież re -
gio nal ne od dzia ły związ ku i kra jo we in sty tu cje pra cu ją ce na rzecz
nie wi dzą cych. Uczest ni cy fe sti wa lu przy je cha li ze wszyst kich stron
Nie miec, by w tym ro ku świę to wać stu le cie Niemieckiego
Związ ku Osób Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych (Deut scher Blin -
den - und Seh be hin der te nver band e.V.). War to wie dzieć, że by ło
to naj więk sze – jak do tąd w Eu ro pie – spo tka nie osób nie wi do -
mych i sła bo wi dzą cych. 

Za pro szo no na nie tak że ar ty stów ze Szwe cji, Ho lan dii, Da -
nii, Tur cji i z Pol ski – Pio tra Ku scha, któ rzy pro wa dzi li warsz ta -
ty (m. in. ma lo wa no pal ca mi, mo de lo wa no w gli nie, rzeź bio no
w ste aty cie, two rzo no re lie fy), a ich prze sła ne wcze śniej pra ce za -
pre zen to wa no na wy sta wie „Nie wi do mi i sztu ka”. Po kaz otwie ra -
ła wystawa ob ra zów olej nych tu rec kie go ma la rza Eşre fa Ar -
mağana, zna ne go już na świe cie choć by z te go, że bę dąc nie wi do -
mym od uro dze nia, zna lazł swój spo sób ma lo wa nia (ry su je
szty ftem kon tu ry ob ra zu, na kła da pal ca mi far bę, cze ka kil ka dni,
że by wy schła i kła dzie ko lej ny ko lor). O nim i o je go au tor skiej
tech ni ce opo wia da film „Ten, któ ry wi dzi pal ca mi”, wy świe tla ny
rów nież na fe sti wa lu. Wy sta wę za my ka ła in sta la cja pre zen tu ją ca
ce ra mi kę Pio tra Ku scha. Ar ty sta po ka zał 12 rzeźb, two rzą cych no -
wą se rię – zna nych z wie lu wy staw w Pol sce – ku ra ków. Eks po -



zy cja i jej ży we przy ję cie zo sta ły utrwa lo ne w fo to gra ficz nym za -
pi sie przez Te re sę Cwa li nę i po słu żą do pra cy na te mat wi zu al ne -
go przed sta wia nia pięk na i moż li wo ści je go od bio ru przez oso -
by nie wi do me.

Wy sta wa „Nie wi do mi i sztu ka” i zwią za ne z nią wy da rze nia
to waż ny, ale tyl ko je den z wie lu punk tów pro gra mu kul tu ralne -
go. Na fe sti wa lu wy świe tla no bo wiem fil my z au dio dy skryp cją;
wy stą pi ły ka ba re ty, chó ry i ze spo ły mu zycz ne; od by wa ły się warsz -
ta ty tań ca to wa rzy skie go. Moż na by ło obej rzeć wy sta wę po świe -
co ną obec no ści osób nie wi do mych – ja ko twór ców i bo ha te rów
dzieł – w li te ra tu rze, mu zy ce i w sztu kach pla stycz nych.

Ofer ta fe sti wa lo wa obej mo wa ła też im pre zy spor to we, m. in.
mię dzy na ro do wy rajd gwiaź dzi sty na tan de mach (z La sek wzię -
li w nim udział dwaj ucznio wie ze Szko ły św. Mak sy mi lia na z prze -
wod ni kiem), tur niej pił ki noż nej dla nie wi do mych i wspi na nie się
na ścian ce.

XXXV Mię dzy na ro do wy Kon gres Ty flo pe da go gicz ny
„Viel falt & Qu alität”
Przez ca ły ju bi le uszo wy 2012 rok or ga ni zo wa ne są w Niem -

czech spe cjal ne spo tka nia, se mi na ria i warsz ta ty po świę co ne pro -
ble ma ty ce ty flo lo gicz nej. Ma ją one na ce lu zwró ce nie uwa gi spo -
łe czeń stwa na pro ble my osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych. 

Od 30 lip ca do 3 sierp nia br. w Chem nitz od bywał się XXXV.
Mię dzy na ro do wy Kon gres Ty flo pe da go gicz ny „Viel falt & Qu alität”
(Róż no rod ność i Ja kość) brat nie go związ ku ju bi la ta – Ver band für
Blin den - und Seh be hin der tenpäda go gik.
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Eșraf Ar ma ğan

Oglą da nie prac ceramicznych Piotra Kuscha
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Rę ce mogą wi dzieć

Re lief
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Słu cha nie o ob ra zie

Pa trze nie z bar dzo bli ska



Mar gari ta Ap pel hans

Roz wa ża nia frag men tów ewan ge licz nej opo wie ści
o uzdro wie niu nie wi do me go od uro dze nia

(me dy ta cja dia lo go wa na)1

– Prze pra szam, czy mo że my po roz ma wiać?
– Oczy wi ście, ale czy my się zna my? Kim je steś, po wiedz, po -

nie waż nie mo gę cię zo ba czyć, a nie roz po zna ję po gło sie.
– Nie, nie zna my się; nie mo że my się znać. Przy cho dzę bo -

wiem z da le ka i ży łem pra wie 2000 lat te mu. Miesz ka łem w Je ro -
zo li mie, kie dy mia stem rzą dzi li Rzy mia nie i żył tam Je zus, któ ry
wy wo ły wał swo ją obec no ścią wśród Ży dów wie le za mie sza nia:
jed nych iry to wał, in ni przyj mo wa li Go z en tu zja zmem. Ode zwa -
łem się do cie bie, po nie waż je steś nie wi do ma. Ja też od uro dze -
nia nie wi dzia łem, ale spo tka łem Je zu sa i On mnie uzdro wił.

– Je steś z Je ro zo li my? I zo sta łaś uzdro wio ny przez Je zu sa? Czy
to o to bie jest mo wa w 9. roz dzia le Ewan ge lii świę te go Ja na?

– Tak, to o mnie. Jak do brze znasz Pi smo!
– Je stem chrze ści jan ką, czy tam Bi blię i czę sto za sta na wiam się,

co opo wie ści o uzdro wie niach nie wi do mych mo gą zna czyć dla
mnie.

– To tra fi łam na wła ści we go part ne ra do roz mo wy!
– Przed chwi lą roz wa ża łam na no wo wer se ty opo wia da ją ce,

jak Je zus prze cho dzi ko ło cie bie. Za każ dym ra zem bo li mnie, kie -
dy czy tam, że ucznio wie py ta li: „Rab bi, kto zgrze szył, że się uro -
dził nie wi do my – on czy je go ro dzi ce?” Czy nie ra ni ło cię to, że
uzna no wi nę ja ko oczy wi stą przy czy nę two jej śle po ty?

1 Tekst na wią zu ją cy do Ewan ge lii św. Ja na (J 9, 1–23) zo stał wy gło szo ny przez
au tor kę i Dag ma rę Holt man pod czas na bo żeń stwa eku me nicz ne go od pra wio -
ne go 3 czerw ca br. w Ber li nie w ra mach ob cho dów 100-le cia Związ ku Nie wi -
do mych i Sła bo wi dzą cych w Niem czech.



– W mo ich cza sach wie rzo no, że Bóg ka rze te go, któ ry pro -
wa dzi grzesz ne ży cie. Je śli więc ktoś nie wi dział, to są dzo no, że na
pew no na to za słu żył; by ła to ka ra za je go – lub je go ro dzi ców –
bez boż ne ży cie. Ale Je zus nie pa trzył tak. Znasz prze cież od po -
wiedź; po wie dział swo im uczniom: „Ani on nie zgrze szył, ani ro -
dzi ce je go, ale sta ło się tak, aby się na nim ob ja wi ły spra wy Bo -
że. Po trze ba nam peł nić dzie ła Te go, któ ry Mnie po słał, do pó ki
jest dzień.” 

– Znam te sło wa, ale nie ro zu miem ich do koń ca. Pro szę, wy -
ja śnij, co zna czy: „do pó ki trwa dzień”?

– Mó wiąc „dzień”, Je zus my ślał o cza sie, kie dy był rze czy wi -
ście ja ko czło wiek z na mi, żył na zie mi i ja ko ży ją cy mógł po ka -
zać świa tu, więc współ cze snym Mu lu dziom, cał kiem wy raź nie,
bo po przez zna ki, mi łość Bo ga. Mie li do świad czyć ko cha ją ce go
zwró ce nia się ku nim Bo ga tak, że nie po zo sta wa ło nic in ne go niż
uwie rze nie w prze sła nie Je zu sa! I wte dy ja nie wi dzą cy, któ re mu
przy wró cił wzrok, bar dzo Mu „po mo głem”... Czy wiesz, w ja kich
wa run kach ży li lu dzie nie wi do mi 2000 lat te mu?

– Tak, znam hi sto rię. Wiem, że po za że bra ni ną na uli cy i na -
dzie ją na jał muż nę od prze chod niów nie by ło dla nie wi do mych
in nych moż li wo ści by cia w spo łe czeń stwie. Ozna czy ło to cał ko -
wi tą za leż ność od tych, któ rzy by li jed no cze śnie zda nia, że przy -
czy ną śle po ty jest wi na nie wi do me go lub je go ro dzi ców. To strasz -
ne!

– Masz ra cję. By łem po za spo łecz no ścią, gdyż nic nie mo głem
do niej wnieść, ni cze go na uczyć się ani pra co wać. Do brze, że przy -
naj mniej ist nia ło pew ne zo bo wią za nie do do bro czyn no ści. Ale los
nie wi do mych był rze czy wi ście god ny po ża ło wa nia.

– Je stem świa do ma mo jej uprzy wi le jo wa nej sy tu acji. Lecz
i dziś, mo żesz mi wie rzyć, nie jest ła two. Do wszyst kie go mu szę
dojść sa ma i dzie je się to z więk szym tru dem niż u osób wi dzą -
cych. Na wy ko na nie co dzien nych czyn no ści po trze bu ję wię cej cza -
su i kon cen tra cji, a o róż ne spra wy cza sem na wet mu szę wy kłó -

Z TYFLOLOGICZNYCH ROZWAŻAŃ126



cać się, choć teo re tycz nie przy zna no mi je praw nie. Kto ni gdy nie
miał do czy nie nia z nie wi do my mi w swo im oto cze niu i dziś pe -
łen jest uprze dzeń, nie po rad nie czu je się i za cho wu je się wo bec
nas, boi się kon tak tu ze śle py mi... I to ja mu szę mu po móc. Jak czę -
sto przy cho dzi mi udo wad niać, że ra dzę so bie! To wszyst ko wy -
ma ga si ły, cza sem bar dzo du żo si ły. Rzad ko, ale zda rza się na wet,
że mo ją ro dzi nę i mnie ob wi nia się za nie wi dze nie, sta wia jąc py -
ta nie: czy nie da ło się za po biec ka lec twu? I wte dy nie my ślą o mo -
jej nie peł no spraw no ści, lecz o mnie ja ko czło wie ku nie peł no -
spraw nym. Ale wiem, że tu, gdzie ży ję i tak mam du żo moż li wo -
ści, by kształ to wać swo je ży cie. Po jedź w in ne re gio ny świa ta.
Zdzi wisz się; tam ży ją lu dzie nie wi do mi czę sto jesz cze w ta kich
sa mych wa run kach, jak ty: ska za ni na że brac two, zmu sza ni do
pro sty tu cji, ukry wa ni przez wsty dzą cych się ich ro dzi ców, czę sto
za gro że ni śmier cią z po wo du bra ku po ży wie nia lub ży ją cy w ka -
ta stro fal nych wa run kach hi gie nicz nych.

– Na praw dę? Czy nikt im nie po ma ga?
– Jest du żo lu dzi nie wi do mych i wi dzą cych, któ rzy nio są po -

moc. Ja też an ga żu ję się w pra ce Nie miec kie go Ka to lic kie go Związ -
ku Nie wi do mych (Deut sches Ka tho li sches Blin den werk), or ga -
ni za cji sa mo po mo cy, któ ra wspie ra na świe cie lu dzi nie wi do mych
i sła bo wi dzą cych. Po ma ga my w le cze niu oczu i in sty tu cjom edu -
ka cyj nym zaj mu ją cym się ucznia mi nie wi dzą cy mi; po pie ra my ini -
cja ty wy two rze nia miejsc pra cy, fi nan su je my po mo ce dla nie wi -
do mych i trosz czy my się o ... stud nie z czy stą wo dą (!). Brud na
wo da tak czę sto jest przy czy ną cho rób oczu.

– Zo bacz, zno wu wró ci li śmy do py ta nia o przy czy ny śle po ty.
Jak do brze by ło by usły szeć te raz sło wa Je zu sa. Da ły mi ty le na -
dziei! Przy szedł do mnie i do tknął mo ich oczu.

– Nie umiem so bie te go wy obra zić! Bar ty me usza, któ re go imię
zna my z Ewan ge lii świę te go Mar ka, za py tał Je zus: „Co chcesz,
abym ci uczy nił?” Cie bie Je zus nie py tał. Przy szedł i dzia łał: „splu -
nął na zie mię, uczy nił bło to ze śli ny i na ło żył je na oczy nie wi do -
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me go”. Po tem wy słał cię do sa dzaw ki Si loe, byś się ob mył. Dla cze -
go tak róż nie dzia łał Je zus?

– Mo gę tyl ko przy pusz czać, że Je zus spo tkał Bar ty me usza
i mnie w od mien nych oko licz no ściach. Bar ty me usz ocze ki wał Go,
wo łał za Nim, miał na dzie ję na spo tka nie z Je zu sem. Ja pod da łem
się; uwie rzy łem w to, w co wszy scy wie rzą, że mój los jest prze -
są dzo ny.

– Ale po mi mo te go od ra zu wy ko na łeś to, co po wie dział do
cie bie, ob my łeś się i od zy ska łeś wzrok.

– Tak, sło wa Je zu sa, kon takt z Nim i si ła, któ ra pro mie niowa -
ła od Nie go, wstrzą snę ły mną; nie mo głem nie speł nić Je go po -
le ce nia; za ry zy ko wa łem… Tyl ko ty le – i aż ty le – zro bi łem. I to
zo sta ło wy na gro dzo ne.

– Stał się cud!
– O tak, ale nie myśl, że po tem mia łem raj na zie mi. Wie lu są -

sia dów i lu dzi, któ rzy mnie zna li z uli cy, nie roz po zna wa ło mnie;
są dzi li, że je stem kimś tyl ko po dob nym do że bra ka nie wi do me -
go od uro dze nia. Mu sia łem prze ko ny wać, że to ja nim je stem
i opo wia dać wciąż na no wo, co się sta ło. Mó wi łem im, że Je zus był
tym, któ ry mnie uzdro wił. Lecz oni nie wie rzy li.

– Zga dza się. Pa mię tam, że po tem py ta li na wet two ich ro dzi -
ców.

– Nie tyl ko są sie dzi tak czy ni li, lecz i fa ry ze usze, do któ rych
na le ża ła wła dza w spra wach pra wa. Wciąż za da wa li py ta nia. Ale
moi ro dzi ce po twier dzi li tyl ko, że je stem ich dziec kiem, któ re uro -
dzi ło się nie wi do mym. Dla cze go te raz jed nak wi dzę i kto mi po -
mógł, o tym nic nie mó wi li. Ba li się. Wie dzie li, że mo gą zo stać wy -
klu cze ni z gmi ny ży dow skiej. Po wie dzie li po pro stu, je go sa me -
go za py taj cie: „ma swo je la ta, niech mó wi za sie bie”.

– Uwierz mi i mnie zda rza się te raz, że py ta ją mo ich wi dzą -
cych to wa rzy szy o mnie, za miast zwró cić się do mnie. Dziś ja też
cie szę się, jak moi ro dzi ce lub in ni lu dzie, z któ ry mi je stem w dro -



dze, mó wią: „py taj cie ją sa mą”. Prze cież mo gę sa ma mó wić o so -
bie.. A czy fa ry ze usze py ta li cię jesz cze raz o uzdro wie nie?

– O tak, bar dzo grun tow nie. Ale mia łem si łę, by im od po wia -
dać. Pew nie od po wia da łem na wszyst kie ich py ta nia, bo wie dzia -
łem, co sta ło się i ko mu za wdzię czam wi dze nie. Usły sze li wy star -
cza ją cą ilość ra zy o spo tka niu z Je zu sem.. Lecz chęt nie bym im
jesz cze raz wszyst ko opi sał. Py ta łem wprost, czyż by by li za in te -
re so wa ni szcze gó ła mi mo je go uzdro wie nia, bo sa mi chcą stać się
ucznia mi Je zu sa? Na wy my śla li mi tyl ko… Nie wie dzie li na wet,
skąd Je zus po cho dzi. Dzi wi ło mnie to, bo wie my prze cież, że Bóg
po ma ga tym, któ rzy czy nią Je go wo lę. I od po cząt ku świa ta ni gdy
nie sły sza no, że by nie wi do my od uro dze nia na gle prze jrzał. To,
że Je zus te go do ko nał ze mną, to chy ba wy star cza ją cy do wód na
to, że Bóg Go przy słał. Lecz oni te go nie chcie li uznać, po nie waż
Bóg – ich zda niem – nie mo że po móc ni ko mu ob cią żo ne mu wi -
ną, a ja ja ko nie wi do my od uro dze nia był bym ostat nim, od któ -
re go by się cze goś mo gli na uczyć. Sta ło się jesz cze i to, cze go ba -
li się moi ro dzi ce: wy klu czo no mnie z gmi ny. Wi dzisz, lu dzie nie
mo gli po rzu cić wia ry w wi nę ja ko przy czy nę śle po ty, a i sa mą myśl
o od czy ta niu me go uzdro wie nia ja ko zna ku mi ło ści Bo ga od czu -
wa li ja ko za gro że nie!

– Do pie ro co do łą czy łeś do spo łecz no ści, bo sta łeś się oso bą
wi dzą cą i za raz z te go sa me go po wo du zo sta łeś wy rzu co ny z niej.

– Tak. Ale zna la złem no wą wspól no tę. Wkrót ce po tym, jak
Je zus do wie dział się o mo im wy klu cze niu, przy szedł do mnie i za -
py tał: „Czy ty wie rzysz w Sy na Czło wie cze go?” Chciał wie dzieć,
czy wie rzę, że Bóg ze słał Swo je go Po słań ca do mnie, by tak ob -
ja wić Swo ją mi łość. Sko ro Je zus oka zał mi się ja ko Ten Po sła ny,
pa dłem na ko la na i wy zna łem: „Wie rzę, Pa nie”. Ta wia ra po pro -
wa dzi ła mnie do wspól no ty Je go uczniów, do sta łam sio stry i bra -
ci, jak ni gdy wcze śniej ich nie mia łem. Tak to by ło ze mną. A ty,
po wie dzia łaś o so bie, że je steś chrze ści jan ką. Cie bie Je zus nie uczy -
nił wi dzą cą.
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– Nie, nie zda rzył mi się ta ki cud. Lecz mo gę po wie dzieć z peł -
nym prze ko na niem, że i dla mnie Je zus jest świa tłem świa ta. Mia -
łam to szczę ście spo tkać lu dzi, któ rzy po ka za li i wciąż po ka zu ją
mi, że za ufa nie Bo żej mi ło ści po zwa la – po mi mo wszel kich kry -
zy sów – spro stać wy zwa niom ży cia. Po ka za li mi, jak przez to, że
po dą ża ją za przy kła dem Je zu sa i trak tu ją po waż nie Je go sło wa,
przy czy nia ją się do te go, że świat sta je się tro chę ja śniej szy, na wet
tam, gdzie in ni za wsze mu szą do świad czyć ciem ności, lęku, sa -
mot ności i cier pie nia. Mo głam od kryć głę bo ko w so bie, że Bóg
mnie ko cha ta ką, ja ką je stem. Oni wciąż wska zu ją mi na śla dy Bo -
ga w świe cie, na któ re ja z ko lei mo gę zwró cić uwa gę in nym. Tak,
i ja zna la złam sio stry i bra ci, któ rzy – tak jak ja – chcą być na rzę -
dzia mi mi ło ści Bo żej; wspól nie nie chce my zre zy gno wać z na dziei,
że ta mi łość prze zwy cię ża wszel ką ciem ność. Mo że my też ra zem
sta wiać na no wo py ta nia, roz ma wiać o wąt pli wo ściach i wciąż szu -
kać no wych od po wie dzi. Bo gu niech bę dą dzię ki za to świa tło, któ -
re za pa lił we mnie. Mo dlę się o to, by to świa tło we mnie za wsze
się świe ci ło.

– Amen. Niech tak bę dzie.
– Tak, amen.

Hil de she im, maj 2012.

Tłum. z ję zy ka nie miec kie go Ur su la We ber -Kusch
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Be ata Her ma no wicz

Nie wi dzial na Wy sta wa

Wkwiet niu bie żą ce go ro ku za uwa ży łam w me trze in te re su -
ją cą re kla mę wy sta wy za ty tu ło wa nej „Nie wi dzial na Wy -

sta wa”. Za czę łam szu kać bar dziej szcze gó ło wych in for ma cji na jej
te mat i do wie dzia łam się na czym ona po le ga i gdzie ją moż na zo -
ba czyć.

Ten nie ty po wy pro jekt ma na ce lu po ka za nie lu dziom wi dzą -
cym z ja ki mi trud no ścia mi w co dzien nym ży ciu spo ty ka ją się oso -
by nie wi do me. „Nie wi dzial na Wy sta wa” zo sta ła za po cząt ko wa -
na w Bu da pesz cie w 2007 ro ku. Od te go mo men tu od wie dzi ło
ją kil ka set ty się cy osób. W tym ro ku pro jekt zo stał po wie lo ny tak -
że w cze skiej Pra dze, gdzie szyb ko stał się jed ną z naj cie kaw szych
atrak cji tu ry stycz nych mia sta. Te raz przy szedł czas na War sza wę.

Otwar cie Wy sta wy w War sza wie na stą pi ło 10 grud nia 2011 r.
Ma ona na ce lu po ka za nie nam – oso bom wi dzą cym – w ja ki spo -
sób świat jest po strze ga ny przez oso by nie wi do me i jak po zna ją
one swo je oto cze nie. Prze wod ni ka mi po wy sta wie są oso by nie -
wi do me i sła bo wi dzą ce. Wy sta wa bę dzie do stęp na przez dwa la -
ta. Znaj du je się ona w bu dyn ku Mi le nium Pla za przy Pla cu Za -
wi szy na I pię trze. 

– Dó ra Papp, z de par ta men tu mar ke tin gu i re la cji mię dzy na -
ro do wych Nie wi dzial nej Wy sta wy, po wie dzia ła: „Chce my po ka -
zać, że oso by nie wi do me mo gą żyć tak sa mo peł nią ży cia jak ci,
któ rzy wi dzą. Na si prze wod ni cy to pro fe sjo na li ści z po zy tyw nym
na sta wie niem i być mo że dla te go wy sta wa wzbu dza tak du że za -
in te re so wa nie. Pro jekt nie tyl ko po bu dza my śle nie i wy ostrza opi -
nie, ale stwa rza rów nież moż li wo ści za trud nie nia nie wi do mych.
Z tych po wo dów po sta no wi li śmy wy star to wać z wy sta wą tak że
w War sza wie”. 



Wy sta wa skła da się z dwóch czę ści. Pierw sza część – „wi dzial -
na” – słu ży po zna niu sys te mu Bra il le’a. Omó wio ne są i po ka za -
ne róż ne go ro dza ju po mo ce dla nie wi do mych jak np.: ku ba ryt -
my, wy pu kłe ma py, li nij ki z braj low ski mi ozna cze nia mi itp. Po -
ka za ne są rów nież roz wią za nia umoż li wia ją ce ko rzy sta nie
z kom pu te ra przez oso by nie wi do me. Ist nie je moż li wość za gra -
nia w róż ne go ro dza ju gry przy sto so wa ne dla nie wi do mych czy
uło że nie ukła dan ki do ty ko wej. Oczy wi ście zwie dza ją cy ro bią to
z za sło nię ty mi ocza mi i oka zu je się, że wca le nie jest to ta kie pro -
ste. 

Dru gą cześć wy sta wy sta no wi „nie wi dzial na wy ciecz ka” –
zwie dza nie kil ku po miesz czeń o zu peł nie róż nym cha rak te rze.
Oczy wi ście w po miesz cze niach tych jest kom plet nie ciem no i nie
ma moż li wo ści, aby co kol wiek roz po znać wzro kiem. 

Pierw sze po miesz cze nie to kuch nia o ty po wym ukła dzie i z ty -
po wym wy po sa że niem. Znaj du ją się w niej szaf ki, ku chen ka, zlew
itp. 

W ko lej nym po miesz cze niu urzą dzo na jest imi ta cja uli cy. Naj -
pierw na po ty ka my sa mo chód, nie ste ty nie uda ło mi się roz po znać
mar ki. Na stęp nie stoi mo tor, a jesz cze w in nym miej scu ro wer.
Moż na rów nież od na leźć słu pek z ja kimś zna kiem, przy pusz czal -
nie wska zu ją cym przy sta nek au to bu so wy, ale nie jest to oczy wi -
ste w chwi li gdy po zna je my go tyl ko do ty kiem. Oczy wi ście znaj -
du ją się tam rów nież kra węż ni ki. Po doj ściu do koń ca te go po -
miesz cze nia mia łam du że trud no ści ze zna le zie niem sa mo cho du,
któ ry znaj do wał się za raz przy wej ściu.

Na stęp nie wcho dzi my do po miesz cze nia go spo dar cze go,
w któ rym mo że my zna leźć ty po we na rzę dzia rol ni cze, sło mę, czy
dra bi nę. Dra bi na oka za ła się dość trud na do zi den ty fi ko wa nia.
Wy ni ka ło to z fak tu, iż zo sta ła po wie szo na na ścia nie i oglą da ło
się ją w nie ty po wej po zy cji.

Po wej ściu do czwar te go po miesz cze nia ma my moż li wość
prze ko nać się, że jest to cha ta le śni cze go. Świad czą o tym znaj du -
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ją ce się tam wier ne po do bi zny zwie rząt wy ko na ne z drew na (śli -
mak, za jąc, so wa), strzel ba wi szą ca na ścia nie, czy drew nia na ła -
wa. Oso bi ście na po tka łam spo re trud no ści przy roz po zna wa niu
so wy. Do pie ro po do kład nym obej rze niu oczu do my śli łam się, że
jest to wła śnie so wa. Naj więk szą cie ka wost ką był tu wi szą cy na
ścia nie ka len darz Ma jów. Ni ko mu z obec nych nie uda ło się od -
gad nąć czym jest ten re kwi zyt.

Na ko niec wcho dzi my do ka wia ren ki, w któ rej ist nie je moż -
li wość za ku pie nia na po jów czy sło dy czy. Oczy wi ście pła ci my, roz -
po zna jąc pie nią dze bez uży cia wzro ku. Moż na usiąść na ka na pie
i spo koj nie po roz ma wiać. 

Pod czas ca łej wy sta wy bar dzo istot na jest po moc prze wod ni -
ka, któ ry za wsze, gdy jest to po trzeb ne, po da rę kę czy po mo że roz -
po znać kon kret ny przed miot. Dzie je się to od wrot nie niż w ty -
po wych sy tu acjach, gdy wi dzą cy prze wod nik po ma ga nie wi do -
me mu. Tu nie wi do my prze wod nik wpro wa dza chwi lo wo
nie wi dzą ce go go ścia w spe cy fi kę ży cia po nie wi do me mu. 

Wię cej in for ma cji na temat wystawy moż na zna leźć na stro -
nie in ter ne to wej stwo rzo nej spe cjal nie na po trze by te go pro jek -
tu: http://nie wi dzial na.pl/. Za chę cam do obej rze nia tej nie ty po -
wej „Nie wi dzial nej Wy sta wy”.

Beata Hermanowicz – Niewidzialna Wystawa 133



Kry sty na Ko niecz na

Tech no lo gicz ne szczy ty w za się gu rę ki

To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi w La skach, dzię ki
fi nan so we mu wspar ciu Fun da cji Oran ge, zor ga ni zo wa ło

warsz ta ty re ha bi li ta cji spo łecz nej „Tech no lo gicz ne szczy ty w za -
się gu rę ki”. 

Głów ny mi ce la mi pro jek tu by ło prze ciw dzia ła nie wy klu cze -
niu osób nie wi do mych oraz wspar cie ich w usa mo dziel nie niu się.
Warsz ta ty mia ły rów nież za po znać naj bliż sze oto cze nie osób
z dys funk cją wzro ku z du ży mi moż li wo ścia mi no wych tech no -
lo gii w re ha bi li ta cji. 

1–8.08 w warsz ta tach re ha bi li ta cji spo łecz nej w Rab ce Zdro -
ju wzię ło udział 40 osób. Wszystkich podzielono na dwie grupy.
Za ję cia od by wa ły się w bu dyn kach Szko ły Pod sta wo wej Spe cjal -
nej dla Dzie ci Nie wi do mych – fi lii Ośrod ka w La skach. Uczest -
ni ka mi pro jek tu by li nie wi do mi ab sol wen ci Ośrod ka Szkol no -Wy -
cho waw cze go w La skach, któ rzy ukoń czy li na ukę oko ło 10 lat te -
mu, oraz ich opie ku no wie. Warsz ta ty umoż li wi ły tym oso bom
po now ne spo tka nie i wy mie nie nie się do tych czas zdo by ty mi do -
świad cze nia mi. Po nad to mia ły uła twić oso bom nie wi do mym za -
zna jo mie nie się ze sta le zmie nia ją cy mi się tech no lo gia mi, któ rych
opa no wa nie jest dla nich nie la da wy zwa niem. 

Za ję cia zo sta ły po pro wa dzo ne w for mie po ga da nek, ćwi czeń
oraz pre zen ta cji naj now szych urzą dzeń do stęp nych oso bom nie -
wi do mym. Do dat ko wo od by ły się in dy wi du al ne kon sul ta cje.
W ra mach pro jek tu zre ali zo wa ne zo sta ły warsz ta ty w opar ciu
o no wo cze sne tech no lo gie (z wy ko rzy sta niem te le fo nu ko mór ko -
we go – uży wa nie roz kła du jaz dy ko mu ni ka cji miej skiej i dar mo -
wej apli ka cji do na wi ga cji GPS uła twia ją cej nie wi do mym sa mo -
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dziel ne po ru sza nie się, do stęp do e -bo oków, por ta li spo łecz no ścio -
wych; ko rzy sta nie z In ter ne tu – dar mo wy scre en re ader NVDA,
do stęp do ban ko wo ści elek tro nicz nej; pre zen ta cja i ćwi cze nia z e -
-pod pi sem), warsz tat psy cho lo gicz ny (tre ning ra dze nia so bie ze
stre sem, tre ning aser tyw no ści), spo tka nia in te gra cyj ne oraz za -
ję cia ru cho we w ple ne rze, pod czas któ rych uczest ni cy wspię li się
na gó rę Grze bień. Po za tym gru pa sko rzy sta ła z usług kom plek -
su ba se no we go ośrod ka uzdro wi sko wo -re ha bi li ta cyj ne go w Bu -
ko wi nie Ta trzań skiej. 

W warsz ta tach uczest ni czy li rów nież opie ku no wie i prze wod -
ni cy osób nie wi do mych. Za po zna li się oni ze sprzę tem przy ja -



znym oso bom z dys funk cja mi wzro ku i na uczy li się je go ob słu -
gi. Dzię ki te mu, po za koń cze ni warsz ta tów, mo gą na co dzień słu -
żyć po mo cą w ko rzy sta niu z no wo cze sne go sprzę tu i apli ka cji.
W du żym stop niu uła twi to oso bom nie wi do mym oswo je nie się
ze sta le roz wi ja ją cą się tech no lo gią. Po za koń cze niu warsz ta tów
każ dy z uczest ni ków otrzy mał ma te ria ły warsz ta to we na no śni -
ku elek tro nicz nym. 

Dzię ki pro jek to wi „Tech no lo gicz ne szczy ty w za się gu rę ki”,
współ fi nan so wa ne mu przez Fun da cję Oran ge, oso by nie wi do me
za po zna ły się z no wy mi tech no lo gia mi i na by ły umie jęt no ści ko -
rzy sta nia z nich oraz po zy ski wa nia za ich po mo cą po trzeb nych
im in for ma cji. Przy czy ni ło się to do zwięk sze nia u uczest ni ków
pew no ści sie bie, sa mo oce ny oraz wia ry we wła sne moż li wo ści.
U osób z dys funk cją wzro ku po pra wi ła się zdol ność wcho dze nia
w in te rak cje spo łecz ne, a na by ta wie dza i umie jęt no ści zwięk szy -
ły ich sa mo dziel ność w ży ciu co dzien nym. Osta tecz nie wpły nę -
ło to na lep sze po ru sza nie się na ryn ku pra cy. 

To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi w La skach ma za miar
kon ty nu ować pro jekt, aby po ka zać ab sol wen tom, że no wo cze sne
tech no lo gie mo gą w znacz nym stop niu uła twić funk cjo no wa nie
w dzi siej szym spo łe czeń stwie. Do dat ko wo uła twia ją oso bom nie -
wi do mym dal szą edu ka cję, ak ty wi za cję za wo do wą oraz zwięk sza -
ją moż li wość za trud nie nia na otwar tym ryn ku pra cy, np. ja ko pra -
cow nik mo bil ne go Con tact Cen ter. Ośro dek w La skach do tych -
czas opu ści ło po nad 3 ty sią ce ab sol wen tów, dla te go przy szłe
szko le nia oraz pro jek ty bę dą or ga ni zo wa ne pod czas co rocz nych
Zjaz dów Ab sol wen tów. Po zwo li to na do tar cie do jak naj więk szej
gru py osób z dys funk cją wzro ku. Że by warsz ta ty przy nio sły jak
naj więk sze ko rzy ści, na le ży je pro wa dzić w ma łych gru pach, a każ -
dą oso bę nie wi do mą trze ba trak to wać in dy wi du al nie, uwzględ -
nia jąc jej moż li wo ści, po trze by i umie jęt no ści. To wa rzy stwo na -
dal bę dzie sta rać się o środ ki fi nan so we z róż nych źró deł, aby móc
kon ty nu ować dal szy roz wój i edu ka cję osób nie wi do mych. 
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W przy szło ści, Dział Ab sol wen tów To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi w La skach pla nu je ob jąć wspar ciem oso by no wo
ociem nia łe oraz nie wi do mych z in nych Ośrod ków. Dzię ki te mu,
bę dą oni mo gli roz wi jać się i z po wo dze niem sa mo dziel nie funk -
cjo no wać w na szym spo łe czeń stwie.



s. Li dia Wit kow ska FSK

Wdniach 27–30 wrze śnia na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim od był się IV Kon gres Kul tu ry Chrze ści jań skiej. Te -

ma tem prze wod nim Kon gre su by ło Po szu ki wa nie czło wie ka
w czło wie ku – chrze ści jań skie ko rze nie na dziei. Ce lem Kon gre -
su i pod ję te go te ma tu jest for mu ło wa nie py ta nia o czło wie ka z per -
spek ty wy chrze ści jań skiej.

Au to rem idei Kon gre sów Kul tu ry Chrze ści jań skiej w Lu bli -
nie był śp. Ar cy bi skup Jó zef Ży ciń ski. Chciał on, aby przed sta wi -
cie le róż no rod nych śro do wisk, mó wią cy in ny mi gło sa mi i przyj -
mu ją cy in ną, od mien ną od chrze ści jań skiej wi zję świa ta, wy ra -
zi li swo je za tro ska nie o te war to ści, któ re ko niecz nie po win ny
prze trwać w kul tu rze XXI wie ku. Je go głę bo kim pra gnie niem by -
ło od kry wa nie wraz z in ny mi war to ści in spi ro wa nych Ewan ge -
lią. Już pod czas swe go in gre su w 1997 ro ku za po wie dział, że ma
za miar zor ga ni zo wać spo tka nie my śli chrze ści jań skiej ze współ -
cze sną kul tu rą. I tak zro dzi ła się idea Kon gre sów, któ re trwa ją,
przy no szą do bro czło wie ko wi i od po wia da ją na wie le trud nych
py tań do ty czą cych ży cia chrze ści ja ni na we współ cze snym świe -
cie. 
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I Kon gres od był się w Lu bli nie pod ha słem Sa crum i kul tu -
ra. Chrze ści jań skie ko rze nie na dziei. Wie lu lu dzi twier dzi ło, że
war to ści chrze ści jań skie utra ci ły swą moc i si łę od dzia ły wa nia.
Jed nak Kon gres po ka zał, że chrze ści jań stwo na dal od gry wa waż -
ną ro lę w świe cie, któ ry co raz bar dziej od da la się od Ewan ge lii.
Czło wiek współ cze sny po trze bu je war to ści dla swo je go roz wo ju
i to wła śnie Ewan ge lia ma nie zmien ną si łę kształ to wa nia przy szłe -
go ob li cza kul tu ry.

II Kon gres Kul tu ry Chrze ści jań skiej od był się w 2004 r. Je go
te mat to Eu ro pa wspól nych war to ści. Chrze ści jań skie in spi ra cje
w bu do wa niu zjed no czo nej Eu ro py. Je go ce lem by ło uka za nie nie -
prze mi ja ją cej war to ści Ewan ge lii w dzie le jed no cze nia róż nych
śro do wisk i spo łecz no ści w opar ciu o świa dec two ludz kiej god -
no ści.

III Kon gres od był się w 2008 r. pod ha słem God ność czy suk -
ces. Kul tu ro we dy le ma ty współ cze sno ści. Nie wąt pli wie wią zał się
on te ma tycz nie z wy da rze nia mi tam te go okre su. By ło to czte ry la -
ta po wstą pie niu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Wy raź nie na si li ło
się na pię cie mię dzy ideą god no ści oso by ludz kiej a ideą suk ce su
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Abp Józef Życiński



– eko no micz nym, spo łecz nym, za wo do wym, na uko wym. Za bu -
rze niu ule ga bo ga ty świat wię zi mię dzy ludz kich, czło wiek sta je się
tyl ko ele men tem tła dla re ali za cji in dy wi du al nych ce lów i ego -
istycz nych am bi cji. Kon gres przy po mi nał, że god ność i pra wa
czło wie ka przy słu gu ją każ dej isto cie ludz kiej i nie za le żą od speł -
nie nia ja kich kol wiek wa run ków.

IV Kon gres Kul tu ry Chrze ści jań skiej od był się pół to ra ro ku
po na głym odej ściu Ar cy bi sku pa. Ten czas, a bar dziej sa ma śmierć
Ar cy bi sku pa, po ru szy ła wie le serc lu dzi kul tu ry. Te mat kon gre -
su Abp Ży ciń ski za pi sał nie dłu go przed swo ją śmier cią. Nur to wa -
ła go spra wa obec no ści Ja na Paw ła II we współ cze snej kul tu rze.
Kon gres ten za tem na wią zu je do du cho wej spu ści zny wiel kie go
Świad ka Na dziei, ja kim był bł. Jan Pa weł II. 

Jan Pa weł II pod czas piel grzym ki w War sza wie po wie dział
zna mien ne sło wa: Czło wie ka nie moż na zro zu mieć bez Chry stu -
sa. A ra czej: czło wiek nie mo że sie bie sam do koń ca zro zu mieć bez
Chry stu sa. Nie mo że zro zu mieć ani kim jest, ani ja ka jest je go wła -
ści wa god ność, ani ja kie jest je go po wo ła nie i osta tecz ne prze zna -
cze nie.

Szu ka nie czło wie ka w czło wie ku, to przede wszyst kim od kry -
wa nie za my słu, ja ki to wa rzy szył Stwór cy, kie dy po sta no wił uczy -
nić czło wie ka na swój ob raz i po do bień stwo.

Chry stus jest praw dą o czło wie ku. Praw da ta nie przy cho dzi
z ze wnątrz. Ona jest wy ci śnię ta w ser cu czło wie ka od po cząt ku,
choć jest rów nież ob cią żo na sprzecz no ścią, któ ra spra wia, że czło -
wiek jest po zba wio ny mo cy, by ją po twier dzać. Do pie ro Je zus
Chry stus po twier dza ob raz Bo ży w czło wie ku i przy wra ca pier -
wot ny je go blask. Waż ną i fun da men tal ną praw dą jest to, że ob -
raz ten jest ob ra zem try ni tar nym. Wy ni ka z te go praw da, że czło -
wiek ja ko oso ba mo że zre ali zo wać sa me go sie bie je dy nie po przez
do bro wol ny dar z sie bie, czy li po przez by cie w re la cji z dru gim.

W wy po wie dziach za cnych pre le gen tów wra ca ła myśl, że czło -
wiek ko niecz nie mu si od kryć peł ny wy miar swo je go czło wie czeń -
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stwa. Czło wiek jest ukie run ko wa ny na wiecz ność, nie skoń czo -
ność, czy li na ta jem ni cę Bo ga, a z dru giej stro ny ży je pe łen he do -
ni stycz ne go na sta wie nia na to, co przed nim. Dla te go przy wró -
ce nie czło wie ka czło wie ko wi do ko nu je się przez przy wró ce nie go
Bo gu. To ma swo je dal sze re per ku sje, bo czło wiek przy wró co ny
Bo gu, zo sta je przy wró co ny sa me mu so bie.

Pod czas otwar cia Kon gre su ks. abp Sta ni sław Bu dzik po wie -
dział: Ko ściół, we zwa ny do no wej ewan ge li za cji, wi nien uka zać i na -
zwać prze ja wy oraz me cha ni zmy zła, znie wo le nia i nie spra wie dli -
wo ści, świad czą ce o wie lo ra kim uwi kła niu czło wie ka i bę dą ce wy -
mow nym zna kiem za pi sa nej w głę bi je go ser ca po trze by od ku pie nia.
Za da niem teo lo gii jest na wią zać na no wo tak bar dzo dziś ko niecz -
ny i po stu lo wa ny z wie lu stron twór czy dia log z in ny mi dzie dzi na -
mi wie dzy o czło wie ku i świe cie. Dla te go na le ży uka zy wać kul tu -
ro twór czą moc wia ry i pod kre ślać wie lo ra kie po wią za nia, ja kie ist -
nie ją mię dzy orę dziem zba wie nia a kul tu rą ludz ką.

Po sta wa otwar to ści na pro ble my po ru sza ją ce dziś ży wot nie czło -
wie ka i sta no wią ce przed miot wiel kiej de ba ty spo łecz no -kul tu ro -
wej mu si być za ko rze nio na w głę bo kim uwraż li wie niu eku me nicz -
nym. Bez te go uwraż li wie nia nie moż na dziś upra wiać sku tecz nie
teo lo gii chrze ści jań skiej ani tym bar dziej da wać świa dec twa wo bec
po dzie lo ne go i skłó co ne go świa ta, że Bóg w Je zu sie Chry stu sie jest
szczę ściem i zba wie niem czło wie ka.

Ko niecz na jest no wa ewan ge li za cja, no we for my po szu ki wań
re li gij nych i du cho wych. Współ cze sny czło wiek go nią cy za pra -
cą, pie niędz mi i bo gac twem prze żyć mu si ko niecz nie zo ba czyć in -
ne war to ści. To Ko ściół po wi nien stać się otwar ty na tych, któ rzy
szu ka ją war to ści wiecz nych, nie prze mi ja ją cych, praw dzi wych. Eu -
ro pa mo że od kryć swo je chrze ści jań skie ko rze nie, stać się za czy -
nem war to ści du cho wych dla in nych. To my, chrze ści ja nie, po win -
ni śmy od bu do wy wać na dzie ję i sens ży cia, tak, by nie utra ci ło ono
si ły pro wa dze nia in nych lu dzi do zba wie nia.



Wśród wypowiedzi wie lu wspa nia łych za pro szo nych pre le gen -
tów wciąż wra ca ła za sad ni cza myśl: Chrze ści jań ska kul tu ra jest spo -
so bem na roz wią za nie pro ble mów dzi siej sze go świa ta. Da je też lu -
dziom na dzie ję. Dla te go trze ba o niej mó wić, po ka zy wać jej moż -
li wo ści i zna cze nie.

Na Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski przy by li zna ko mi ci go ście
z ca łe go świa ta, by po ka zać, że kul tu ra chrze ści jań ska kształ to wa -
ła ob li cze Eu ro py przez wie ki i nic nie stra ci ła ze swej atrak cyj -
no ści. Wciąż jest obec na w róż nych dzie dzi nach ży cia: w sztu ce,
na uce, ludz kiej pra cy.

Or ga ni za to rzy wy ka za li się też od wa gą w do bo rze pre le gen -
tów, bo na spo tka nie po świę co ne kul tu rze chrze ści jań skiej za pro -
si li nie tyl ko wie rzą cych, ale tak że oso by, któ re we wspól no cie Ko -
ścio ła ra czej sie bie nie wi dzą.

Kon gres ma być au ten tycz nym spo tka niem lu dzi kul tu ry, mu -
si my więc uwzględ nić prze sła nie Je zu sa, któ ry po le cił apo sto łom, że
ma ją iść na ca ły świat. Stąd za le ża ło nam na tym, aby lu dzie kul -
tu ry spo za wy raź nych gra nic Ko ścio ła rów nież wzię li udział w tym
spo tka niu i de ba cie – mó wił ks. prof. Sła wo mir No wo sad, prze wod -
ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Kon gre su.

IV Kon gres Kul tu ry Chrze ści jań skiej roz po czął się od wrę cze -
nia dok to ra tu ho no ris cau sa KUL prze wod ni czą ce mu Pa pie skiej
Ko mi sji Kul tu ry kard. Gian fran co Ra va sie mu.

W Kon gre sie bra li udział wy bit ni in te lek tu ali ści, m.in. nun -
cjusz apo stol ski w Pol sce abp Ce le sti no Mi glio re. Geo r ge We igel
pro fe tycz nie na kre ślił pro gram no we go ru chu ewan ge li za cji, któ -
ry osa dził na idei ob ja wio nej Mi ło sier dzia Bo że go, prof. Roc co
But ti glio ne mó wił na te mat udzia łu bło go sła wio ne go Ja na Paw -
ła II w obro nie praw czło wie ka. Swo je wy stą pie nia mie li też: ks.
prof. To masz Ha lik, ks. prof. Ja nusz Ma riań ski, ks. prof. Jó zef Nie -
wia dom ski – dzie kan Wy dzia łu Teo lo gicz ne go w Inns bruc ku oraz
fi lo zof prof. Zyg munt Bau man. Oprócz wy kła dów w ra mach Kon -
gre su od by ło się osiem pa ne li. 
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• Fi des et ra tio. Na dzie je i trud no ści dia lo gu mię dzy wia rą
i nauką,

• Chrze ści jań ska kul tu ra a wy obraź nia mi ło sier dzia, 
• Abp Jó zef Ży ciń ski w Ko ście le, w kul tu rze i w Pol sce,
• Męż czy zną i nie wia stą stwo rzył ich. Fe mi nizm no wy, czy li jaki?,
• Czło wiek dro gą Ko ścio ła. A co dro gą czło wie ka?, 
• Be stia czy part ner dia lo gu z Bo giem? 
• Dra ma tycz ne po dej ście do praw dy o czło wie ku, 
• Eu ro pa dwóch płuc. Chrze ści jań ska du sza kul tu ry eu ro pej skiej,
• Chrze ści jań skie prze sła nie na dziei i je go me dial ny wy miar.

Abp Ce le sti no Mi glio re w swym wy kła dzie mó wił o wkła dzie
Ja na Paw ła II w uświa do mie niu świa tu ro li re li gii, ja ko istot ne go
ele men tu no we go po rząd ku świa to we go, opar te go na so li dar no -
ści i po moc ni czo ści.

W swym wy kła dzie: Wkład Ja na Paw ła II w ro zu mie nie mi -
sji Ko ścio ła w po li ty ce eu ro pej skiej i świa to wej nun cjusz apo stol -
ski pod kre ślił, że był on pierw szym pa pie żem -piel grzy mem na tak
wiel ką ska lę. Sta ło się tak dla te go, że po dró żu jąc, chciał on do trzeć
do każ de go Ko ścio ła lo kal ne go i wy ra zić swą so li dar ność z każ -
dym czło wie kiem. Stąd tak głę bo ki rys an tro po lo gicz ny je go prze -
sła nia.

Wy ka zał, że „pro fe tycz ne ge sty po ko ju” by ły bar dzo cha rak -
te ry stycz nym ele men tem po słu gi Ja na Paw ła II wo bec świa ta. Po -
przez te nie zli czo ne ge sty pa pież prze kra czał gra ni ce wy ty czo ne
przez tra dy cję, wza jem ną nie uf ność, zwy cza je i prak ty kę ży cia,
któ re wy da wa ły się nie do zmia ny. Swój wy kład Abp Ce le sti no Mi -
glio re wy gło sił w ję zy ku pol skim, co zo sta ło bar dzo ser decz nie
przy ję te przez słu cha czy.

Po za wy kła da mi oraz spo tka nia mi pa ne lo wy mi Kon gre so wi
to wa rzy szy ły spek ta kle, kon cer ty mu zy ki kla sycz nej i wy sta wy.

Ze szcze gól ną uwa gą chcia ła bym przyj rzeć się spo tka niu pa -
ne lo we mu po świę co ne mu twór cy Kon gre sów – Ar cy bi skup Jó zef
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Ży ciń ski w Ko ście le, w kul tu rze i w Pol sce. Pa nel pro wa dził bp Mie -
czy sław Ci sło, a oso ba mi bio rą cy mi udział w dys ku sjach pa ne lo -
wych by ły oso by z róż nych śro do wisk, za przy jaź nio ne z Ar cy bi -
sku pem. 

Cie ka wie wy po wiedziała się Alek san dra Klich, au tor ka książ -
ki Świat mu si mieć sens. Prze rwa na roz mo wa Ar cy bi sku pa Jó ze fa
Ży ciń skie go i Alek san dry Klich. Jest to za pis dwu let nich roz mów. 

Py ta ła go, czy ko ścio ły opu sto sze ją? – Tak. Ale to wy zwa nie,
a nie po wód do bia do le nia – od po wie dział.

Py ta ła o fe mi nizm. – Pa ry tet to naj prost szy spo sób uci sze nia
mę skich su mień. 

Py ta ła o in vi tro, eu ta na zję, seks, przy jaźń i kon tak ty z SB.
Chcia ła jesz cze za py tać, czy moż li we jest zba wie nie po za Ko ścio -
łem, po co nad sta wiać dru gi po li czek i czy pie kło jest pu ste... Mia -
ła jesz cze wie le py tań. Nie zdą ży ła ich za dać. Zmarł 10 lu te go 2011
ro ku. 

Au tor ka wy wia du po dzie li ła się ze słu cha cza mi Dzie się cio ma
rze cza mi, któ rych na uczył ją Jó zef Ży ciń ski. Przy ta czam je w ca -
ło ści, ja ko na miast kę uczty du cho wej, do któ rej czę sto bę dę wra -
ca ła, aby za czerp nąć w niej si łę i na dzie ję na lep sze ju tro. 

Dzie sięć rze czy, któ rych na uczył mnie Jó zef Ży ciń ski

Po co ksiądz współ cze sne mu świa tu? – za py ta łam pod czas wy -
wia du ar cy bi sku pa Jó ze fa Ży ciń skie go.

Od po wie dział: – Ksiądz stoi na prze cię ciu świa tów i za pra sza
do swo je go sto łu cel ni ka Za che usza. Jest po to, by po to wa rzy szyć
dru gie mu w ży ciu. Dać na dzie ję. A jak uda się go za pro wa dzić
jesz cze do Chry stu sa, to bę dzie wspa nia le.

Te sło wa to dla mnie klucz do zro zu mie nia oso bo wo ści księ -
dza Jó ze fa Ży ciń skie go. Je go ży cie i pra ca, sto su nek do Ko ścio ła,
kul tu ry i Pol ski by ły kon se kwen cją czuj nej go to wo ści do otwar -
cia na dru gie go czło wie ka.
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Go to wo ści na spo tka nie z Twa rzą In ne go – jak zde fi nio wał -
by to Em ma nu el Lévi nas, a za nim przy ja ciel Jó ze fa Ży ciń skie go,
ks. Jó zef Ti sch ner – by zaj rzeć mu w oczy, po znać i zro zu mieć. Go -
to wo ści do prze ła my wa nie ba rier, prze kra cza nie gra nic, w koń -
cu po jed na nia. Jó zef Ży ciń ski ła mał szla ba ny mię dzy wia rą i nie -
wia rą, świa tem świec kim i Ko ścio łem, mię dzy ka to li cy zmem, is -
la mem i ju da izmem, mię dzy na ro da mi: pol skim i ukra iń skim,
pol skim i li tew skim. Mię dzy wia rą i wie dzą.

Prze cho dząc na tu ral nie z jed ne go świa ta do dru gie go, ni gdzie
nie czuł się ob co, wszę dzie był przy ja znym go ściem. Przy ja znym
w ta kim sen sie, w ja kim przy jaźń zde fi nio wał Søren Kierkc ga ard:
„Przy jaźń wy ma ga po zy tyw nej ży cio wej re cep ty, któ ra nie da się
sfor mu ło wać, je że li nie bę dzie za wie ra ła w so bie pier wiast ków
etycz nych”.

Wszę dzie był wi ta ny go ścin nie: w re dak cjach i ko ścio łach,
w sa lach kon fe ren cyj nych i cer kwiach, na kon cer tach mu zy ki po -
waż nej i na fe sti wa lu Wo od stock. Był jak po li glo ta, któ ry zna wie -
le ję zy ków, więc z każ dym po tra fi się po ro zu mieć. Wię cej: po tra -
fił tłu ma czyć lu dziom ob ce im świa ty. Wie rzą cym – świat na uki,
na ukow com – świat wia ry, dzien ni ka rzom – Ko ściół, księ żom –
ga ze ty, Eu ro pej czy kom – Po la ków, Po la kom – Eu ro pę.

Mó wił: „Kon se kwent ny chrze ści ja nin, bro niąc swej toż sa mo -
ści, wi nien po zo stać tam isto tą dwu ję zycz ną – po tra fią cą w ję zy -
ku co dzien nych ludz kich pro ble mów wy ra żać od po wiedź za rów -
no na wy zwa nia współ cze sno ści, jak i na py ta nie o nad przy ro dzo -
ną rze czy wi stość nie wi dzial ne go świa ta ła ski”.

Tak więc, pa ra fra zu jąc ty tuł książ ki ro syj skiej pi sar ki Lud mi -
ły Ulic kiej, „Jó zef Ży ciń ski, tłu macz”. Jak ks. Da niel Ste in, jej bo -
ha ter – choć fik cyj ny, to wzo ro wa ny na praw dzi wej po sta ci Ży -
da, któ ry stał się ka to li kiem – tak Ży ciń ski po ka zu je, co jest na -
praw dę waż ne. W tym ce lu od grze bu je fun da men ty, tłu ma czy
sen sy, wra ca do pier wot nej jed no ści.
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Pon ti fex – bu dow ni czy mo stów mię dzy na ro da mi, kul tu ra mi,
ludź mi. Tak na zwał go Tomáš Ha lik, do da jąc: „Był mę żem dia -
lo gu, od waż nie prze kra cza ją cym mu ry wza jem nych uprze dzeń
i bra ku za ufa nia, któ re się na gro ma dzi ły mię dzy Ko ścio łem a la -
ic ką kul tu rą”.

Kul tu ral ny, ale kon se kwent ny, mi ły, ale upar ty, za słu cha ny
w dru gie go czło wie ka, ale wier ny so bie i swo jej wie rze.

Dziś, z dy stan su dwóch lat, któ re mi nę ły od je go śmier ci, co -
raz wy raź niej wi dzę, co mnie w nim za uro czy ło, za in spi ro wa ło,
co w koń cu spra wi ło, że dziś mó wię o nim: mój naj waż niej szy du -
cho wy kie row nik. Czło wiek, któ ry ukształ to wał mo je my śle nie
o dru gim czło wie ku, o zmie nia ją cym się świe cie, re li gii, kul tu rze,
Bo gu.

Oto co do mnie mó wi Jó zef Ży ciń ski:
1. Nie roz tkli wiaj się nad so bą. Nie na rze kaj i nie jęcz. Je steś

świad kiem Chry stu sa, spo koj nie idź w stro nę, w któ rą on Cię pro -
wa dzi. Nie ży jesz po to tyl ko, by pod ska ki wać z ra do ści, cier pie -
nie to im ma nent na część ludz kie go ży cia. Pa mię taj, że Bóg umie -
rał na krzy żu: sa mot nie i w strasz li wym bó lu.

Za wsze miej na dzie ję: – Wszy scy, nie tyl ko wiel cy chrze ści -
jań scy mi sty cy, prze cho dzi my przez noc ciem ną, że by do trzeć do
te go, co naj waż niej sze. Cier pie nie, po czu cie bez rad no ści, nie trwa -
ło ści – te uczu cia są do znie sie nia tyl ko wte dy, gdy bę dzie my mie -
li na dzie ję. Bez na dziei nic nie ma sen su.

Prze gry wa jąc, wy gry wasz. – Pięk no chrze ści jań stwa po le ga na
tym, że na zie mi prze gry wa my w Ba ra ba sza mi, a po tem układ się
zmie nia.

2. Pa mię taj, że są rze czy i spra wy, któ re nie pod le ga ją dys -
ku sji. To stwier dze nia o na tu rze praw uni wer sal nych, np. wszy -
scy lu dzie są rów ni, an ty se mi tyzm jest złem, na tu ra ko bie ca nie
jest gor sza od mę skiej, każ dy czło wiek ma swo ją god ność i każ -
dy ma pra wo do obro ny.



To fun da men ty na szej kul tu ry opar te na praw dzie, uczci wo -
ści, so li dar no ści, wspól ne dla wszyst kich lu dzi. Je śli nie przyj mie -
my ich za oczy wi stość, to gro zi nam prze ra ża ją cy świat, w któ rym
do pusz czal ny jest i an ty se mi tyzm, i ka ni ba lizm.

3. Sza nuj dru gie go czło wie ka. Je go god ność jest pod sta wo -
wą war to ścią na szej cy wi li za cji. Usza nuj je go in tym ność i pry wat -
ność. Cel nie uświę ca środ ków. Cza sem le piej mil czeć, niż wy rzą -
dzić krzyw dę dru gie mu. Nie za mie niaj my plot ka mi i ga dul stwem
świa ta w ma giel. Nie wszyst ko jest na sprze daż.

4. Bądź to le ran cyj ny. Czło wiek to naj wyż sza war tość. Od puść
sztyw ne za sa dy, je śli ma ją go krzyw dzić. Każ dy czło wiek jest in -
ny, każ dy ma swo je dra ma ty. Je ste śmy róż ni: wśród apo sto łów był
san gwi nicz ny Piotr, scep tycz ny To masz, wier ny Jan. Nie wy ma -
gaj, by wszy scy ży li i za cho wy wa li się jak Ty. Rów na nia są do bre
w ma te ma ty ce, nie w ży ciu. Oczy wi ście oprócz spraw fun da men -
tal nych. Ta kich, od któ rych nie ma od stęp stwa.

Za wsze broń sa mot nych, skrzyw dzo nych, osą dzo nych bez wy -
ro ku.

5. Myśl. Patrz na świat nie sche ma tycz nie, nie przyj muj go to -
wych for muł. To ogra ni cza per spek ty wy, za my ka nas w cia snych
gra ni cach pro win cjo nal ne go świa ta. My śle nie to po zna wa nie dru -
gie go i od trut ka na nie na wiść. Tyl ko oso ba cia sna umy sło wo mo -
że być an ty se mi tą, na cjo na li stą, czy szo wi ni stą.

Przy glą daj się świa tu życz li wie, ale z dy stan sem i po czu ciem
hu mo ru. Sta raj się wi dzieć wy raź niej niż in ni, ostrzej, cza sem mo -
żesz po zwo lić so bie na kpi nę. Jak Wi told Gom bro wicz, roz bi jaj
for mę, chroń sie bie przed zbyt po waż nym trak to wa niem, bo sta -
niesz się ka ry ka tu rą.

6. Bądź wol ny. Nie wierz, że zdo bę dziesz wol ność przez mno -
że nie dóbr i kon su mo wa nie. Nie bądź nie wol ni kiem wy ści gu. Nie
da się mie rzyć ludz kiej wol no ści w ka te go riach wła sno ści. Nie ufaj
sło wu „kre atyw ność”. Bez od po wie dzial no ści kre atyw ność to cwa -
niac two. Je śli po tra fię zre zy gno wać z pie nię dzy, je stem wol ny od
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przy wią za nia do nich, to zna czy, że są dla mnie waż niej sze rze -
czy.

Chry stus uro dził się w żło bie, nie w ho te lu, zło żo no go do wy -
po ży czo ne go gro bu, Ostat nia Wie cze rza od by ła się w wy na ję tym
Wie czer ni ku, tuż przed ukrzy żo wa niem ode bra no mu ostat nią
sza tę.

Nie bój się kry zy su. On wy zwa la z przy wią za nia do pie nię dzy,
uwraż li wia na po trze by in nych, od bu do wu je wspól no tę.

7. Nie trak tuj Bo ga in stru men tal nie. Jak ma wiał mistrz Ec -
khart, Pan Bóg nie jest świecz ką do oświe tla nia na szych po miesz -
czeń. On jest pło mie niem. Nie bę dzie speł niał Two ich za chcia nek.
Nie wol no wy ko rzy sty wać go do walk po li tycz nych, ide olo gi zo -
wać.

Praw dy Ewan ge lii są po nad wszel kie in ne, nie wol no ich iden -
ty fi ko wać np. z jed ną par tią czy odła mem po li tycz nym. Zi de olo -
gi zo wa na Ewan ge lia jest Ewan ge lią za fał szo wa ną. Pań stwo wy zna -
nio we to nie szczę ście, ha sło „Po lak ka to lik” to dra mat.

8. Nie ob ra żaj się na zmie nia ją cy się świat. Co raz mniej lu -
dzi od czu wa po trze bę wia ry w Bo ga, rów nież Bo ga Ko ścio ła ka -
to lic kie go. Ale przy by wa tych, któ rzy ma ją po trze bę prze żyć du -
cho wych. To „bez dom ne umy sły re li gij ne” – jak na zwał ich Cze -
sław Mi łosz. Nie wie rzą w Ko ściół, ale wie rzą w coś, co jest po za
ni mi.

Nie strasz. Nie rzu caj gro mów na my ślą cych i wie rzą cych ina -
czej. Chrze ści jań stwo to re li gia mi ło ści, a nie ma cha nia mie czem.
„Scho waj swój miecz do po chwy” (Mt 26, 51) – mó wi Je zus do
Szy mo na Pio tra w cza sie wiel kie go za gro że nia, tuż przed poj ma -
niem. Nie wol no ra do snej praw dy o Zmar twych wsta niu prze kła -
dać na ję zyk buń czucz ne go po ma chi wa nia sza bel ką.

Nie czuj się lep szy. Chry stus mó wił: „Wy je ste ście świa tłem
świa ta” (Mt 5, 14), ale nie su ge ro wał, że resz ta to mrok. Po sta wa,
że je ste śmy naj lep si, naj mą drzej si, świad czy o głę bo kich kom plek -
sach. Jest nie chrze ści jań ska.
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9. Cza sa mi milcz. Każ dy z nas jest w ja kiś spo sób bez rad ny.
Bez wzglę du na to, jak bły sko tli wi, in te li gent ni czy elo kwent ni je -
ste śmy, w pew nej chwi li do cho dzi my do stre fy, w któ rej po zo sta -
je tyl ko mil cze nie. Ta stre fa to cier pie nie. Mil cze nie wo bec cier -
pie nia to naj wyż sza for ma so li dar no ści.

10. Bądź od waż ny. Nie je steś po to, że by ci by ło do brze, ale
że byś da wał świa dec two praw dzie Ewan ge lii i wier no ści dru gie -
mu czło wie ko wi. W osta tecz nym ra chun ku tyl ko to się li czy.

We dług abp Jó ze fa Ży ciń skie go ko lej ne Kon gre sy po twier dza -
ły, że wła śnie w kul tu rze chrze ści jań skiej na le ży szu kać ra tun ku
i roz wią zań róż no ra kich pro ble mów. Wbrew do nie sie niom me -
dial nym kul tu ra chrze ści jań ska nie za ni ka. Prze ciw nie, na każ dym
kro ku moż na wska zać lu dzi i dzie ła, któ re nią ży ją.

Prze sła nie Kon gre su jest rów nież bar dzo ak tu al ne dla nas, lu -
dzi La sek. Nie śmy in nym na dzie ję, bądź my ludź mi na dziei.
Twórz my wspól no tę Du cha przez kon takt z war to ścia mi in spi ro -
wa ny mi Ewan ge lią. 

Szu kaj my wspól nych po mo stów i bądź my obroń ca mi tej wi -
zji czło wie ka, któ rą zo sta wił nam Jan Pa weł II, Mat ka Elż bie ta
Czac ka, ks. Wła dy sław Kor ni ło wicz. W na szym śro do wi sku po -
szu kuj my kon kret nych form dia lo gu, któ re mo gły by two rzyć
wspól no tę za tro ska nia o kul tu rę i du cha.

Jan Pa weł II mó wił w Re demp tor ho mi nis /10/: Czło wiek, któ -
ry chce zro zu mieć sie bie do koń ca [...], mu si ze swym nie po ko jem,
nie pew no ścią, a tak że sła bo ścią i grzesz no ścią, ze swo im ży ciem
i śmier cią przy bli żyć się do Chry stu sa. Za chę ce ni głę bo ki mi prze -
my śle nia mi Kon gre su za py taj my sa mych sie bie o na szą na dzie -
ję…
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Elż bie ta Hart man 

Wspo mnie nie o śp. Ma ria nie Hart ma nie

Ma rian Hart man uro dził się 4 lu te go 1936 ro ku w Ząb kach
k/War sza wy. Wzrok stra cił we wcze snym dzie ciń stwie

wsku tek po mył ki le kar skiej. W La skach zna lazł się praw do po dob -
nie w wie ku trzech lat, gdyż Je go ro dzi ce zgi nę li w tra gicz nych
oko licz no ściach: mat kę za bi li Niem cy a oj ciec zgi nął w wy pad ku
ko le jo wym. W La skach ukoń czył szko łę pod sta wo wą, trzy let nią
za wo do wą, któ rej uko ro no wa niem był dy plom mi strzow ski
z tkac twa ar ty stycz ne go w ro ku 1955. Na stęp nie pod jął na ukę

WSPOMNIENIA



w szko le śred niej w War sza wie. W tej szko le wszyst kie przed mio -
ty zda wał ust nie ja ko „eks tern” i otrzy mał świa dec two doj rza ło -
ści umoż li wia ją ce Mu dal szą na ukę na stu diach. 

Ma rian Hart man miał wie le róż nych ta len tów m.in. świet nie
jeź dził na łyż wach. Miał du że uzdol nie nia mu zycz ne. Bar dzo lu -
bił mu zy kę ope ro wą i dla te go już w La skach za czął się uczyć ję -
zy ka wło skie go, gdyż chciał po znać ję zyk na ro du, któ ry stwo rzył
tak wspa nia łe dzie ła ope ro we oraz in ne wy bit ne dzie ła mu zyczne.

Po opusz cze niu La sek Ma rian Hart man pra co wał przez krót -
ki czas w spół dziel ni „No wa Pra ca Nie wi do mych”, w tkal ni wy -
ro bów ar ty stycz nych. Był człon kiem za ło ży cie lem tej spół dziel -
ni oraz peł nił funk cje w Ra dzie Nad zor czej i pracował jako in -
struk to r BHP. 

Na stęp nie pod jął stu dia na Wy dzia le Han dlu Za gra nicz ne go
SGPiS -u w War sza wie, gdzie opa no wał czte ry ję zy ki ob ce (wło -
ski, an giel ski, hisz pań ski i fran cu ski). Na ukę ję zy ka an giel skie go
roz po czął jesz cze przed stu dia mi u me to dy stów w War sza wie
„ury wa jąc” się ze „szczo tek”. Do bra zna jo mość tych czte rech ję -
zy ków ob cych umoż li wi ła Mu otrzy ma nie pra cy w Pol skim Ra -
diu.

Pod czas stu diów na za pro sze nie pre ze sa ów cze sne go Wło skie -
go Związ ku Nie wi do mych – prof. Pa olo Ben ti vo glio – po je chał na
trzy mie sią ce do Bre sci, gdzie prze by wał ca łe stu denc kie wa ka cje.

Po ukoń cze niu stu diów jesz cze raz po je chał do Włoch na za -
pro sze nie wspo mnia ne go pro fe so ra Ben ti vo glio. Na stęp nie przez
rok stu dio wał w Cam brid ge, w szko le dla cu dzo ziem ców, gdzie
po głę biał znajomość ję zyka an giel skiego, li te ra tu ry an giel skiej oraz
hi sto rii par la men ta ry zmu bry tyj skie go. W tej szko le był je dy nym
uczniem zza że la znej kur ty ny. Po po by cie w Cam brid ge po je chał
do Włoch po raz trze ci – do Bre sci i wte dy udał się na ostat nią se -
sję II So bo ru Wa ty kań skie go, któ ra by ła pro wa dzo na przez Paw -
ła VI. Pod czas tej Se sji spo tkał pew ne go księ dza z Ni ge rii, któ re -
mu tłu ma czył ob ra dy z ję zy ka wło skie go na ję zyk an giel ski.
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Po po wro cie z trze ciej wy pra wy do Włoch w ro ku 1965 Ma -
rian Hart man zo stał za trud nio ny na eta cie re dak to ra do ku men -
ta li sty w Re dak cji Za gra nicz nej Pol skie go Ra dia, gdzie prze pra -
co wał 37 lat – do ma ja 2002 ro ku. Pra cu jąc w Pol skim Ra diu tłu -
ma czył ko men ta rze nada wa ne przez BBC z bar dzo róż nych
dzie dzin – od ko men ta rzy ści śle woj sko wych (np. o sa mo bież nych
dzia łach bez odrzu to wych, o pod wod nych okrę tach nu kle ar nych
oraz o hau bi cach szyb ko strzel nych), aż po ko men ta rze stric te eko -
no micz ne (o tzw. wę żu wa lu to wym, o zmia nach kur sów gieł do -
wych, o kra chach ban ko wych) a tak że o róż nych in nych za gad -
nie niach, nie mó wiąc już o ko men ta rzach po li tycz nych.

Ma rian Hart man tłu ma czył sze reg wy bit nych ko men ta to rów
BBC, jak np. Mau ri ca Lay tie, Ana to la Gol ber ga, De ni sa Dun ken -
so na oraz Phi li pa Wind so ra, któ ry był bar dzo do brym ko men ta -
to rem od spraw wiet nam skich, afry kań skich i eu ro pej skich. By -
ła to bar dzo in te re su ją ca pra ca i wie le moż na by ło się do wie dzieć,
gdyż tłu ma cze nia te by ły wy ko rzy sty wa ne do przy go to wa nia biu -
le ty nu spe cjal ne go, tzw. BS dla władz pań stwo wych, par tyj nych,
dla KC, MSW, MSZ, Kan ce la rii Sej mu i dla Ra dy Pań stwa. Biu -
le tyn ten był cał ko wi cie nie ocen zu ro wa ny i do pie ro na je go pod -
sta wie Pol ska Agen cja Pra so wa po da wa ła wia do mo ści i opra co -
wy wa ła szer szy, ocen zu ro wa ny biu le tyn. 

Po nie waż Ma rian Hart man był je dy nym człon kiem re dak cji,
któ ry znał ję zyk wło ski to zaj mo wał się rów nież tłu ma cze nia mi
pierw szej i dru giej piel grzym ki Ja na Paw ła II do Pol ski. Z uwa gi
na to, że tłu ma cze nia do słow ne by ły by zbyt cza so chłon ne Ma rian
Hart man przy go to wy wał stresz cze nia z kil ku cza so pism wło skich,
np. Cor rie re del la Se ra, L’Osse rva to re Ro ma no, La Stam pa. Był
wte dy waż ną oso bą w re dak cji i na wet sam szef przy no sił mu ka -
wę, że by tyl ko do star czał jak naj szyb ciej te stresz cze nia. 

Za swo ją pra cę na sta no wi sku re dak to ra w Pol skim Ra diu Ma -
rian Hart man otrzy my wał oko licz no ścio we dy plo my i gra tu la cje,
w tym rów nież od Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Pol skich.
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Ma rian Hart man był bez par tyj ny w bar dzo po li tycz nej re dak -
cji, dla te go nie ste ty nie miał peł nej sa tys fak cji fi nan so wej ze swo -
jej pra cy, czy li dość ni skie upo sa że nie. Oka za ło się, że od po wied -
nie in stan cje par tyj ne nie do ce ni ły je go wzo ro wej i su mien nej pra -
cy w Pol skim Ra diu. 

Jak wspo mnia łam wcze śniej – Ma rian Hart man wy ka zy wał
uzdol nie nia mu zycz ne i już pod czas po by tu w La skach roz po czął
na ukę śpie wu so lo we go u prof. Wi tol da Fri ema nna, któ ry za uwa -
żył, że do brze śpie wa w chó rze szkol nym w La skach. Na stęp nie
po bie rał lek cje śpie wu so lo we go u pa ni pro fe sor Sła wy Ma kow -
skiej, gdzie roz wi jał swo je uzdol nie nia oraz wraż li wość mu zycz -
ną. Śpie wał arie ope ro we po wło sku, fran cu sku i pieśń Schu ber -
ta po nie miec ku, a tak że wie le pie śni kom po zy to rów pol skich.
U Pa ni Pro fe sor Ma kow skiej śpie wał na wet z pro fe sjo nal ną akom -
pa nia tor ką! Te pięk ne la ta Ma rian Hart man wspo mi nał z wiel kim
sen ty men tem i wzru sze niem, gdyż wnio sły w Je go ży cie wie le
pięk na i ra do ści. 

Jed nak że ze wzglę du na pra cę ra dio wą, któ ra by ła bar dzo wy -
czer pu ją ca i nad wy rę ża ła Je go głos, pod czas dyk to wa nia ma szy -
ni st ce tłu ma czo nych tek stów, nie mógł cał ko wi cie od dać się swo -
jej uko cha nej wo ka li sty ce.

Oprócz ta len tów wo kal nych Ma rian Hart man miał wie le in -
nych za in te re so wań i dla te go ca łe Je go ży cie by ło bar dzo wy peł -
nio ne i ak tyw ne. 

Aby do sko na lić zna jo mość ję zy ka an giel skie go cho dził re gu -
lar nie do Bri tish Co un cil na róż ne go ro dza ju od czy ty i fil my w ję -
zy ku an giel skim. Na wią zał rów nież kon takt z bi blio te ką stu denc -
ką w Lon dy nie i otrzy my wał od nich róż ne książ ki braj low skie
w ję zy ku an giel skim. Otrzy my wał też braj low skie cza so pi sma wło -
skie z Me dio la nu. W tych cza so pi smach znaj do wa ły się in te re su -
ją ce ar ty ku ły na roz ma ite te ma ty do ty czą ce śro do wi ska nie wi do -
mych we Wło szech oraz ar ty ku ły do ty czą ce róż nych urzą dzeń
tech nicz nych słu żą cych nie wi do mym w ich ży ciu co dzien nym.
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By ły też ma łe for my li te rac kie, fe lie to ny oraz ba śnie dla dzie ci. Na
pod sta wie jed nej z ta kich ba śni w tłu ma cze niu Ma ria na Hart ma -
na Pol skie Ra dio nada ło na wet słu cho wi sko dla dzie ci. Sze reg ar -
ty ku łów w Je go tłu ma cze niu po ja wia ło się rów nież w pol skiej pra -
sie braj low skiej, zwłasz cza w pi smach dla dzie ci, np. w „Świa teł -
ku”.

Ma rian Hart man do ko nał rów nież dla Pol skie go Związ ku Nie -
wi do mych re cen zji ob szer ne go stresz cze nia książ ki pro fe so ra En -
ri co Cep pi pt. „In wa li dzi wzro ku”, któ ra do ty czy ła szkol nic twa
śred nie go nie wi do mej mło dzie ży we Wło szech.

Po za tym – na zle ce nie Pol skie go Związ ku Nie wi do mych – po -
pro wa dził dwa kur sy wa ka cyj ne ję zy ka an giel skie go dla nie wi do -
mej mło dzie ży w Ośrod ku Wcza so wym PZN -u w Mu szy nie.

Ma rian Hart man wie le wol ne go cza su spę dzał w Klu bie In te -
li gen cji Ka to lic kiej, gdzie uczęsz czał na róż ne go ro dza ju spo tka -
nia oraz dys ku sje na te ma ty hi sto rycz ne, fi lo zo ficz ne i re li gij ne.
W tym klu bie dzia ła ło sze reg wy bit nych lu dzi ze świa ta na uki,
dzien ni kar stwa i Ko ścio ła, m.in.: Ste fan Ki sie lew ski, Han na Ma -
lew ska, prof. Ste fan Swieżaw ski oraz wiel ki prof. Wła dy sław Ta -
tar kie wicz, któ ry wy gło sił cykl wy kła dów pt. „Ars lon ga, vi ta bre -
vis”. W KIK -u od by wa ły się rów nież kon wer sa to ria w ję zy ku an -
giel skim, w któ rych re gu lar nie brał udział. 

KIK miał rów nież sek cję spor to wą, któ ra urzą dza ła spły wy ka -
ja ko we. Ma rian Hart man wziął udział w trzech ta kich spły wach
po je zio rach ma zur skich.

Pod czas urlo pów jeź dził każ de go ro ku z prze wod nicz ką (póź -
niej szą żo ną – Elż bie tą) do te le wi zyj ne go ośrod ka spor tów wod -
nych w Sar nów ku nad je zio rem Je zio rak. Co dzien nie pły wał na
ka ja ku i ro we rze wod nym przez wie le go dzin. Prze pły nął rów nież
je zio ro Je zio rak wpław! By ły to na praw dę nie za po mnia ne dla Nie -
go chwi le i był tam bar dzo szczę śli wy, kie dy mógł słu chać szu mu
fal wzbu rzo ne go Je zio ra ka, szu mu wia tru w trzci nach i od czu wać
prze strzeń wiel kie go je zio ra. 
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Pew ne go ro ku, gdy otrzy mał dłuż szy urlop z Pol skie go Ra dia,
udał się z ko le gą – Ja siem Ja ku bia kiem – w dwu mie sięcz ną po -
dróż po Eu ro pie Za chod niej. Od wie dził wów czas kil ka kra jów. Był
w Wied niu, gdzie zwie dził sław ną ka te drę Św. Ste fa na a tak że na
słyn nym Kah len ber gu. Był rów nież w ów cze snych Niem czech Za -
chod nich oraz w Szwaj ca rii – naj pierw w Zu ry chu, a po tem w kan -
to nach wło skich – w Asco nie, Chias so i w Be lin zo ne. Wszę dzie
tam roz brzmie wa ła mi ła dla Je go ucha wło ska mo wa. W tych gór -
skich, za cisz nych do li nach by ło pra wie tak cie pło jak w Rzy mie
czy Ne apo lu. Ro sły na wet pal my! Był tam rów nież bar dzo szczę -
śli wy.

W swo jej po dró ży po Eu ro pie Ma rian Hart man nie po mi nął
tak że sło necz nej Ita lii. Od wie dził Pe sca rę nad Ad ria ty kiem, któ -
ra by ła kie dyś te atrem hi sto rycz nych wy da rzeń. Był rów nież na
Sy cy lii, gdzie za trzy mał się w Me sy nie – mia stecz ku nad Cie śni -
ną Me syń ską, w któ rym pa no wa ły strasz ne upa ły i czu ło się na
każ dym kro ku po wiew Afry ki. Po tej cie śni nie pły wał ra zem ze
swo imi wło ski mi przy ja ciół mi ma łą pla sti ko wą ło dzią, z któ rej wy -
ska ki wał w mo rze, aby pły wać na głę bo ko ści 276 me trów! By ła to
dla Nie go nie by wa ła przy go da!

Ma rian Hart man uwa żał, że wszyst kie te rze czy, któ re mia ły
miej sce w Je go pięk nym i cie ka wym ży ciu nie mo gły by się zda -
rzyć, gdy by nie La ski, w któ rych się wy cho wy wał i któ re sta ły się
Je go do mem. To wła śnie w La skach spo tkał sze reg wspa nia łych,
szla chet nych lu dzi, z któ ry mi mógł się za przy jaź nić, któ rzy za sia -
li w Je go umy śle i ser cu ziar no kul tu ry i za szcze pi li w Nim dą że -
nie do po zna wa nia świa ta i prze ży wa nia pięk na.

Mo im zda niem (żo ny Elż bie ty) był On wy jąt ko wą oso bą i po -
mi mo ży cio wych ogra ni czeń – bra ku wzro ku – po tra fił szcze rze
cie szyć się ży ciem, po pro stu bar dzo ko chał ży cie. Był rów nież
praw dzi wym pa trio tą, do sko na le znał hi sto rię Pol ski i bar dzo się
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przej mo wał lo sem Oj czy zny. Ma rian Hart man był mą drym, wraż -
li wym, do brym czło wie kiem oraz wspa nia łym mę żem. Miał wie -
lu przy ja ciół w róż nym wie ku i przez wszyst kich był bar dzo po -
dzi wia ny i ko cha ny. Bę dzie Go nam wszyst kim, a szcze gól nie
mnie, bar dzo bra ko wać!

Ma rian Hart man zmarł trze cie go ma ja 2012 ro ku w wie ku 76
lat wsku tek za ka że nia sep tycz ne go w szpi ta lu MSWiA w War sza -
wie. Do koń ca ży cia za cho wał świa do mość oraz po go dę du cha,
umie rał z wiel ką po ko rą i god no ścią. Mój Mąż prze żył swo je ży -
cie tak pięk nie, jak to tyl ko w Je go sy tu acji by ło moż li we. 

Wspo mnie nie na pi sa ła żo na – Elż bie ta Hart man (na pod sta -
wie roz mów z Mę żem oraz wy wia du, ja ki prze pro wa dzi ła z Ma -
ria nem Hart ma nem dr Ma rze na Dycht).
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s. Rut Wo siek FSK

Śp. SIO STRA RE NA TA
od Mę ki Pa na Je zu sa

01.06.1928–16.08.2012
Prze ży ła lat 84; po wo ła nia 60; pro fe sji za kon nej 58.

Sio stra Re na ta – Te re sa Kwiat kow ska uro dzi ła się 1 czerw ca
1928 r. w Zbyt ko wie, pow. Lip no, woj. wło cław skie. Jej ro dzi ce:
Igna cy i Ste fa nia, z do mu Szlą skie wicz, pra co wa li w swo im go spo -
dar stwie. By ła czwar tym z ich dwa na ścior ga dzie ci, mia ła czte rech
bra ci i sie dem sióstr. Ro dzi na by ła głę bo ko re li gij na. Ro dzi ce od -
ma wia li wspól nie z dzieć mi co dzien ny pa cierz, śpie wa no po boż -
ne pie śni, a w ma ju i paź dzier ni ku od ma wia no wspól nie ró ża niec
i śpie wa no Li ta nię do Mat ki Bo żej. Cho dzi li też ca łą ro dzi ną do
Ko ścio ła, a je den z wuj ków czy tał wie czo ra mi dzie ciom książ ki
i uczył je wier szy ków.
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Sa kra ment Chrztu św. Te re sa przy ję ła 10 czerw ca 1928 roku,
a Sa kra ment Bierz mo wa nia 11 ma ja 1947 ro ku, w ko ście le pa ra -
fial nym w Cheł mi cy.

W po bli skim Wi cho wie ukoń czy ła w 1939 ro ku czte ry od dzia -
ły szko ły po wszech nej, dal szą na ukę unie moż li wił wy buch dru -
giej woj ny świa to wej. Na stęp ne kla sy uzu peł ni ła do pie ro po wie -
lu la tach (1972–1975) – w Szko le Pod sta wo wej dla Pra cu ją cych
w Iza be li nie, już ja ko sio stra zakonna. 

Pod czas oku pa cji po ma ga ła ro dzi com w go spo dar stwie,
a w ostat nim ro ku woj ny zo sta ła za bra na do pra cy przy ko pa niu
oko pów.

Od wcze snych lat to wa rzy szy ło jej pra gnie nie cał ko wi te go od -
da nia się Pa nu Bo gu, nie bar dzo jed nak wie dzia ła, jak mo gła by
je zre ali zo wać. 

Przez rok pra co wa ła ja ko po moc ku chen na w Do mu Star ców
w Ło cho ci nie i przez kil ka mie się cy ja ko po moc do mo wa we Wło -
cław ku. W tym cza sie zgło si ła się do bez ha bi to we go zgro ma dze -
nia „Sióstr Gra na tek” we Wło cław ku, gdzie jed nak nie zo sta ła
przy ję ta. 

O pra gnie niu wstą pie nia do zgro ma dze nia wie dzia ła jej cio -
tecz na sio stra w Lip nie, któ ra zna ła nie wi do me go bra ta ka mi lia -
na – Szcze pa na Ku ty łę, daw ne go wy cho wan ka i pra cow ni ka La -
sek. Przez nie go do sta ła ad res do La sek. Po wy mia nie li stów
z s. Bo na wen tu rą przy je cha ła na roz mo wę 19 mar ca 1952 ro ku.
W swo im wspo mnie niu z oka zji ju bi le uszu 50-le cia pro fe sji, w li -
sto pa dzie 1954 ro ku, tak o tym pi sze: Przy je cha łam 19 mar ca ze
Świę tym Jó ze fem na roz mo wę. Zo sta łam przy ję ta. Świę ty Jó zef
prze pro wa dził mnie przez wszyst kie eta py ży cia za kon ne go, za
co Bo gu i Świę te mu Jó ze fo wi dzię ku ję. Do La sek wstą pi łam 6
czerw ca 1952 ro ku. W paź dzier ni ku 1953 ro ku za czę łam no wi -
cjat.

Pierw szą pro fe sję zło ży ła 25 paź dzier ni ka 1954 ro ku.
Pro fe sję wie czy stą – 25 paź dzier ni ka 1960 ro ku.
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W cią gu bli sko sześć dzie się ciu lat ży cia za kon ne go prze szła
przez pra wie wszyst kie Do my Zgro ma dze nia. Wspo mi na ła
o tym w szcze gól nym kon tek ście: Przez ca łe ży cie pra co wa łam
w kuch ni i ma ga zy nach żyw no ścio wych. Jesz cze w cza sie dru giej
woj ny świa to wej, kie dy za zna łam wiel kie go gło du, obie ca łam Pa -
nu Bo gu, że jak prze ży ję, to ca łe ży cie bę dę pra co wać przy je dze -
niu. W Zgro ma dze niu, aż do tej po ry, a więc przez 50 lat pra -
co wa łam przy je dze niu i obec nie przy cho rych, w ku chen ce
w Szpi ta li ku.

W So bie sze wie by ła dwu krot nie – w la tach 1958–1959 i 1985,
w Żu ło wie – trzy krot nie: w la tach 1959, 1978–1985 i 1987–1993,
w Klasz to rze Mat ki Bo skiej Po cie sze nia w War sza wie w la tach
1986–1987, oraz we wszyst kich ów cze snych wspól no tach La sek:
od pierw szych eta pów for ma cji w la tach 1952–1958, w Do mu
św.Fran cisz ka w la tach 1960–1978 i 1993–1996, w re fek ta rzu Do -
mu Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej w ro ku 2004 i w Do mu św. Ra fa -
ła – w ku chen ce Szpi ta li ka w la tach 1996–2004 oraz w ostat nich
la tach ży cia – od 2006 r. do śmier ci.

Wiel kim prze ży ciem i ra do ścią był dla niej udział w piel grzym -
ce do Lo ur des w 1989 ro ku na za pro sze nie księ dza Ła dy, za przy -
jaź nio ne go ze wspól no tą so bie szew ską. Na wie dzi ła wte dy tak że
Li sieux, Ars i Ta izé. 

W ostat nich la tach – w Do mu św. Ra fa ła – po cząt ko wo po -
ma ga ła jesz cze w re fek ta rzu przy zmy wa niu na czyń. W mia rę
ubyt ku sił i zdro wia ogra ni cza ły się jej moż li wo ści. Zo sta ła prze -
nie sio na do po ko ju na par te rze, czy li na „Od dział” cho rych sióstr.
Wie le go dzin spę dza ła wte dy w ho lu do mu, od bie ra jąc dzwon ki
i po ma ga jąc w od na le zie niu na te re nie do mu po szu ki wa nych
sióstr. To, co ude rza ło szcze gól nie w tym okre sie zmniej szo nej ak -
tyw no ści fi zycz nej, to by ła jej nie ustan na mo dli twa. Rze czy wi ście,
nie roz sta wa ła się z ró żań cem. Już po jej odej ściu, oso by od wie -
dza ją ce przy róż nych oka zjach Dom św. Ra fa ła, nie za wsze ją bli -
żej zna ją ce, na wia do mość o śmier ci s. Re na ty re ago wa ły bez błęd -
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nie: „A to ta Sio stra, któ ra sta le od ma wia ła ró ża niec i przy każ -
dej oka zji py ta ła, czy mam ja kąś ak tu al ną in ten cję, któ rą mo gła -
by po le cić Pa nu Je zu so wi”. I do świad cza ły sku tecz no ści tej po mo -
cy.

Stan zdro wia Sio stry po gar szał się w ostat nich mie sią cach co -
raz wy raź niej. Je sie nią 2011 ro ku prze szła ba da nia i wstęp ne le -
cze nie w In sty tu cie Gruź li cy i Cho rób Płuc na ul. Płoc kiej. W lip -
cu 2012 ro ku przez kil ka dni le ża ła na Od dzia le Chi rur gii Na czy -
nio wej Szpi ta la Bie lań skie go – z za to rem tęt ni cy w no dze. Do
La sek wró ci ła w ogól nym cięż kim sta nie. Le ża ła w Szpi ta li ku,
gdzie prze nie sio ne by ły też na czas re mon tu Do mu św. Ra fa ła po -
zo sta łe cho re sio stry z tej wspól no ty. Za tor tęt ni cy nie ustę po wał,
Sio stra przyj mo wa ła kro plów ki uśmie rza ją ce cier pie nie, pra wie
już nie ja dła. Po głę bia ła się też ogól na nie wy dol ność krą że nio wo -
-od de cho wa. 

Sio stry i świec kie pie lę gniar ki czu wa ły przy niej na zmia nę,
tak że w no cy. Ode szła do Pa na ci cho, oko ło go dzi ny 2.15 w no -
cy, w czwar tek 16 sierp nia 2012 ro ku. Czu wa ła przy niej wte dy
s. Ma ria Ro sa, któ ra przy wo ła ła dy żu ru ją cą pie lę gniar kę. Od ra -
na – po Mszach św. w Szpi ta li ku i du żej Ka pli cy – że gna ły też Sio -
strę wszyst kie obec ne w La skach o tej po rze sio stry w na szych Do -
mach, w tym tak że licz na de le ga cja Wspól not z Ukra iny, któ ra
uczest ni czy ła po przed nie go dnia w War sza wie w uro czy sto ści
Pierw szej Pro fe sji s. Ju lii i s. Alek san dry.

Po grzeb śp. Sio stry Re na ty od był się w so bo tę 18 sierp nia 2012
ro ku o godz. 14.00.
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18–26.06 gru pa Pań z Żu ło wa z sio stra mi i prze wod ni ka mi – 32
oso by – wy je cha ła na tur nus re ha bi li ta cyj ny do Rab ki.

20.06 W szpi ta lu w Rzy mie, po prze by tej tam po waż nej ope -
ra cji, w wie ku 77 lat; ka płań stwa 53, ży cia za kon ne go
60, zmarł wie lo let ni Przy ja ciel na sze go Zgro ma dze nia,
zwłasz cza Do mu w Ca po da cqua (Wlochy).

INNE WYDARZENIA 

Śp. Oj ciec Ma riusz Pa czó ski OFM Conv.

Oj ciec Ma riusz uro dził się w 1935 r. we wsi Wań tu chy,
obec nie die ce zja dro hi czyń ska. W cza sie swe go ży cia
za kon ne go peł nił wie le funk cji, w tym szcze gól nie od -
po wie dzial nych: m.in. wie lo let nie go Pro win cja ła Fran -
cisz ka nów Kon wen tu al nych War szaw skiej Pro win cji



Mat ki Bo żej Nie po ka la nej, gwar dia na Klasz to ru w Nie -
po ka la no wie, spo wied ni ka w Asy żu i w Ba zy li ce św.
Pio tra w Wa ty ka nie, gdzie w 2005 r. zo stał wy bra ny rek -
to rem Ko le gium Pe ni ten cja rzy Wa ty kań skich. Był rów -
nież spo wied ni kiem Oj ca Św. Be ne dyk ta XVI, któ ry po
Je go śmier ci mo dlił się 22 czerw ca przy trum nie, wy -
sta wio nej w jed nej z ka plic w Wa ty ka nie. Sam o. Ma -
riusz tę swo ją po słu gę na zwał w wy da nej nie daw no au -
to bio gra fii pt. Wspo mnie nia wy bra ne  – „za szczyt nym
upo ko rze niem”.
Uro czy sto ści po grze bo we od by ły się 28 czerw ca
w Nie po ka la no wie. Do godz.10.30 w ka pli cy Sank tu -
arium św.Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go, z udzia łem
Nun cju sza Apo stol skie go Ab pa Ce le sti no Mi glio re,
trwa ła mo dli twa przy trum nie. Nun cjusz po pro wa dził
też kon dukt do Ba zy li ki. Mszy św. kon ce le bro wa nej
przez po nad stu ka pła nów prze wod ni czył Kar dy nał Ka -
zi mierz Nycz wraz z trze ma bi sku pa mi szcze gól nie
zwią za ny mi z o. Ma riu szem: bp An to nim Dy dy czem
z ro dzin nej die ce zji Zmar łe go, bp Ma ria nem Kry szy -
ło wi czem ze Szcze ci na, któ ry przed la ty ra zem z o. Ma -
riu szem wstą pił do no wi cja tu, a na po grze bie wy głosił
ho mi lię, oraz współ bra tem – bp Sta ni sła wem Do bla -
sze wi czem z Bo li wii. De le gat Ge ne ra ła Fran cisz ka nów
od czy tał je go list. W li tur gii uczest ni czy li rów nież de -
le ga ci Pro win cji Kra kow skiej i Gdań skiej.
Z La sek i War sza wy wy je cha ła do Nie po ka la no wa de -
le ga cja sióstr, głów nie tych, któ re la ta swo je go po słu -
gi wa nia spę dzi ły w Ca po da cqua, gdzie ko rzy sta ły
z kon fe ren cji Oj ca Ma riu sza i Je go po słu gi w Sa kra -
men cie Po jed na nia: s. Ra do sła wa z no wi cjusz ka mi,
s. Go ret ti, s. Ma ria Ro sa, s. Ro ma na, s. Ko le ta, s. Do -
mi ni ka i s. Ger ma na.

INNE WYDARZENIA162



INNE WYDARZENIA 163

21.06 Zmarł dru gi nasz Przy ja ciel, któ ry to wa rzy szył po cząt -
kom pla ców ki w Ca po da cqua, słu żąc wie lo ra ką po -
mocą, 

Śp. bp Ser gio Go ret ti

W cią gu na sze go tam po by tu – do 2005 ro ku, peł nił
funk cję Bi sku pa Die ce zji Asyż -No ce ra Um bra–Gu al -
do Ta di no. W tym cza sie od wie dził tak że Pol skę, La -
ski i Klasz tor na Piw nej. Po grzeb od był się w Asy żu 25
czerw ca.

23.06 W So bie sze wie od by ło się po świę ce nie PLA CU ZA -
BAW dla tam tej sze go Ośrod ka Wcze sne go Wspo ma -
ga nia Roz wo ju Dziec ka Nie wi do me go. Na uro czy stość
wy je cha ła z La sek kil ku oso bo wa de le ga cja: Pre zes Wła -
dy sław Go łąb z Mał żon ką, Mat ka An na Ma ria, dyr.
Piotr Gro chol ski, dyr. Szy mon Sła wiń ski, s. Ga brie la
oraz p. Elż bie ta Mo raw ska -Sa wa. Wcze śniej do je cha -
ła tam p. Ja dzia Dą brow ska. Plac no si imię Pa ni Zo fii
Mo raw skiej, co zo sta ło uwiecz nio ne na pły cie pamiąt -



kowej. Mszy Świę tej kon ce le bro wa nej przez gdań skie -
go dusz pa ste rza nie wi do mych, ks. Sta ni sła wa Ła dę oraz
prze by wa ją ce go na od po czyn ku w So bie sze wie ks. Mi -
ro sła wa Je le nie wi cza z Iza be li na, prze wod ni czył o. Eu -
ge niusz Po kryw ka OP, któ ry po Eu cha ry stii po świę cił
Plac i ta bli cę upa mięt nia ją cą je go Pa tron kę. Po uro czy -
sto ści od był się pik nik z udzia łem go ści, dzie ci i ich ro -
dzi ców (więcej na ten temat w środku tego numeru
„Lasek”). 

24.06 W Do mu Dziew cząt od by ło się spo tka nie in te gra cyj -
ne ca łe go in ter na tu pt. War sza wa da się lu bić. Każ da
z grup in ter na to wych za pre zen to wa ła miej sce w War -
sza wie, w któ rym by ła i któ re chcia ła by po le cić in nym.

25.06 Po po łu dniu w sa li Do mu św. Sta ni sła wa od był się Kon -
cert na za koń cze nie ro ku szkol ne go w na szej Szko le
Mu zycz nej.

26.06 W Iza be liń skim Cen trum Kul tu ry od był się I wspól ny
Kon cert chó rów na szej Szko ły Mu zycz nej im. Edwi na
Ko wa li ka oraz Ze spo łu Szkół w Iza be li nie „Iza be liń skie
Sło wi ki”, pod ha słem: Sza nu je my się i wspie ra my, a na -
stęp ne go dnia 27 czerw ca Kon cert w Do mu św. Sta ni sła -
wa – na za koń cze nie ro ku pra cy Ogni ska Mu zycz ne go.
Te go dnia pa mię ta no w mo dli twie, zwłasz cza pod czas
Mszy Świę tych o 10. rocz ni cy śmier ci Oj ca Ta de usza
Fedorowicza, któ rą uro czy ście ob cho dzo no w La skach
17 czerw ca.

28.06 W sa li Do mu św. Sta ni sła wa o godz.11.00 od by ło się uro -
czy ste ŚLU BO WA NIE i PO ŻE GNA NIE te go rocz nych
Ab sol wen tów Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w La -
skach. Pro gram przy go to wa li i pro wa dzi li ucznio wie
szkół po nad gim na zjal nych wraz z p. dyr. Aga tą Ku nic -
ką, po lo nist ką p. Te re są Cwa li ną, oraz p. Sta ni sła wem Ba -
deń skim. Pro gram za ty tu ło wa ny Po chwa ła szko ły był
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opar ty na pi smach Ja nu sza Kor cza ka (w na wią za niu do
obec ne go „Ro ku Kor cza kow skie go”). Po Ślu bo wa niu dy -
rek to rzy obu szkół, z któ rych wy wo dzą się Ab sol wen ci:
p. Aga ta Ku nic ka – dy rek tor Li ceum i Tech ni kum oraz
p. Woj ciech Świę cic ki – dy rek tor Szko ły Św. Mak sy mi -
lia na, wrę czy li swo im nie daw nym uczniom dy plo my
i na gro dy. W imie niu ca łe go Dzie ła TRIU NO po że gna -
li Ab sol wen tów: Pre zes TO nO mec. Wła dy sław Go łąb,
Mat ka An na Ma ria i Dy rek tor Ośrod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go Piotr Gro chol ski.

29.06 Mszą Świę tą w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej o godz.
8.00 że gna li śmy wspól nie koń czą cy się rok szkol ny
2011/2012, a tak że opusz cza ją ce go La ski po dwu let niej
po słu dze – księ dza rek to ra Grze go rza Ostrow skie go,
któ ry de cy zją ks. Kar dy na ła Kazimierza Nycza obej mu -
je od 1 lip ca funk cję Pro bosz cza Pa ra fii św. Ja na Kan -
te go w War sza wie. Na po że gna nie ks. rek tor Grze gorz
Ostrow ski uczest ni czył w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel -
skiej o godz. 6.30, we Mszy Św. ce le bro wa nej przez bi -
sku pa po moc ni cze go ar chie par chii (archidiecezji)
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lwow skiej o. Be ne dyk ta Alek sej czu ka w ob rząd ku gre -
cko ka to lic kim. Rek to rem w La skach od 1 lip ca jest ks.
Sła wo mir Szcze pa niak, wie lo let ni dusz pa sterz nie wi -
do mych i głu cho nie wi do mych przy ko ście le św. Mar -
ci na. Po słu gę w Ośrod ku roz po czy na rów nież ks. Se -
ba stian Wy rzy kow ski.

29.06 Pod czas uro czy sto ści za koń cze nia ro ku szkol ne go
2011/2012 w Szko le Pod sta wo wej i Gim na zjum, pre -
zes Wła dy sław Go łąb wrę czył dr. Ma ria no wi Ma gne -
ro wi me dal „Pax et gau dium in Cru ce” (Po kój i ra dość
w Krzy żu). Przy po mnij my, że Ma rian Ma gner jest nie -
wi do mym ma te ma ty kiem. Aby le piej peł nić funk cję
na uczy cie la dok to ry zo wał się z na uk humanistycz nych.
Był zna ko mi tym na uczy cie lem. Dzie ci ko cha ły go, bo
jak kie dyś po wie dzia ły: „Był bar dzo wy ma ga ją cy, ale
za wsze wie dzie li śmy, cze go od nas chce”. Dr Ma rian
Ma gner pra co wał w La skach od 1975 r. W imie niu
redakcji cza so pi sma „La ski”, skła da my mu ser decz ne



gra tu la cje z ty tu łu wy róż nie nia oraz go rą ce po dzię ko -
wa nia za pięk ny wkład pra cy w Dzie ło La sek. Po Mszy
Św. i spo tka niach w szko łach, po łą czo nych z roz da niem
świa dectw, więk szość dzie ci roz je cha ła się na czas wa -
ka cji do swo ich do mów ro dzin nych.

29.06 O godz. 14.30 w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej by ła
od pra wio na Msza Św. z oka zji 49. rocz ni cy ślu bu Pań -
stwa Ha li ny Wi niar skiej i Je rze go Kisz ki sa – ak to rów
z Wy brze ża, za przy jaź nio nych z La ska mi. Pod czas
spek ta klu w dniu Świę ta Ośrod ka 15 ma ja 2012 r. pre -
zen to wa li oni tek sty Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej i An -
to nie go Ma ryl skie go.
W ostat nich dniach czerw ca w Do mu św. Ra fa ła roz -
po czę ła się ge ne ral na prze pro wadz ka sióstr przed za -
planowanym się re mon tem.

30.06–8.07 Od był się wy jazd wa ka cyj ny ,,Szla kiem Ja na Paw ła II”
zorganizowanym dla gru py 18 wy cho wa nek z Do mu
Dziew cząt, któ rym to wa rzy szy li ks. Mar cin i wy cho -
waw czy nie z in ter na tu, w tym sio stry wraz z kie row -
niczką internatu s. Ir mi ną. W cza sie ty go dnio we go po -
by tu w Rab ce gru pa wy jeż dża ła co dzien nie do róż nych
miejsc zwią za nych z Oj cem Świę tym, mo dlono się,
uczest ni cząc w Mszy Świę tej. Uczest ni cy na wie dzi li na -
stę pu ją ce miej sca: Wa do wi ce, Kra ków Ła giew ni ki, Kra -
ków – okno na Fran cisz kań skiej, Do li nę Cho cho łow -
ską, Kal wa rię Ze brzy dow ską, Wik to rów ki – ,,Kró lo wą
Tatr”, Ludź mierz, Sank tu arium na Krzep tów kach i Ka -
la tów ki w Za ko pa nem. 

30.06–14.07 Dusz pa ster stwo Osób Nie wi do mych i Nie do wi dzą -
cych dzia ła ją ce przy ko ście le św. Mar ci na w War sza wie
zor ga ni zo wa ło, wzo rem lat ubie głych, pod kie run kiem
ks. An drze ja Gał ki, let ni wy jazd. Tym ra zem by ły to
wcza sy w So bie sze wie, w któ rych uczest ni czy ło 80 osób

INNE WYDARZENIA 167



– nie wi do mi i ich prze wod ni cy. Moż li wość uczest ni -
cze nia we Mszy Św., kon fe ren cjach i Ad o ra cji, wspól -
ne cie ka we spo tka nia z mu zy ką i śpie wem, a tak że spa -
ce ry nad mo rze oraz wy ciecz ki od lat są oka zją do peł -
ne go, ra do sne go wy po czyn ku. 

3.07 W Ra dwa no wi cach od był się Ju bi le usz 25-le cia po wsta -
nia Fun da cji im. Bra ta Al ber ta. Uro czy sto ści roz po czę -
ła Msza Św. od pra wio na w ko ście le pod we zwa niem
Bra ta Al ber ta, któ ry zbu do wa ny zo stał z ini cja ty wy
Fun da cji. Na stęp nie, aż do wie czo ra od by wa ły się kon -
cer ty, wrę cze nie me da li wdzięcz no ści oraz od sło nię cie
i po świę ce nie ta bli cy pa miąt ko wej na Do mu Przy ja ciół
dla uczcze nia śp. Mi cha ła Żół tow skie go i Fun da cji Ban -
ku Za chod nie go. Na uro czy sto ści La ski re pre zen to wał
pre zes Za rzą du To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły -
mi Wła dy sław Go łąb, któ ry przed sta wił związ ki Fun -
da cji Bra ta Al ber ta z La ska mi. Przy po mnij my, że głów -
na fun da tor ka, Zo fia Te te low ska, w li ście do Oj ca Świę -
te go Ja na Paw ła II, z dnia 19 ma ja 1987 r., mię dzy
in ny mi pi sa ła: Umi ło wa ny Oj cze Świę ty, Na stęp co
Chry stu sa Pa na (…) pra gnę na Two je rę ce, Oj cze
Świę ty, zło żyć dar z ro dzin ne go dwo ru, zie mi i oso bi -
ste go sta ra nia, by ten dom stał się schro nie niem dla
dzie ci nie peł no spraw nych oraz stał się po cząt kiem ta -
kie go ośrod ka mi ło ści, ja kim dla dzie ci nie wi do mych
są La ski. Fun da cja zo sta ła po wo ła na ak tem no ta rial -
nym z dnia 21 ma ja 1987 r. Ini cja to ra mi by li dzia ła cze
ru chu „Wia ra i Świa tło”. W skład pierw sze go Za rzą du
we szli: Zo fia Te te low ska – Prze wod ni czą ca Za rzą du
oraz człon ko wie: Sta ni sław Pru szyń ski, Sta ni sław
Groch mal – pro fe sor me dy cy ny i ks. Ta de usz Isa ko -
wicz -Za le ski. Ksiądz Isa ko wicz -Za le ski od kil ku na stu
lat peł ni funk cję pre ze sa i głów ne go in spi ra to ra Fun -
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da cji. Jak pi sze w wydanej książ ce: „W swo jej pra cy
Fun da cja wspie ra oso by nie peł no spraw ne, pro wa dząc
do my sta łe go po by tu, do my dzien ne go po by tu, warsz -
ta ty te ra pii za ję cio wej, świe tli ce te ra peu tycz ne, ośrod -
ki ada pta cyj ne, szko ły i przed szko la in te gra cyj ne. Or -
ga ni zu je tak że obo zy re ha bi li ta cyj ne. Swo ją opie ką
obej mu je po nad 900 osób nie peł no spraw nych, z któ -
rych 142 prze by wa w ośrod kach na sta łe, a po zo sta li są
do wo że ni na za ję cia dzien ne. Fun da cja po ma ga rów -
nież ro dzi nom pod opiecz nych. Jest ona tak że or ga ni -
za to rem licz nych kon cer tów cha ry ta tyw nych, spo tkań
in te gra cyj nych, wy staw i prze glą dów twór czo ści osób
nie peł no spraw nych umy sło wo”. War to jesz cze do dać,
że uro czy ste go otwar cia ośrod ka w Ra dwa no wi cach
do ko nał we wrze śniu 1989 r. ks. kar dy nał Fran ci szek
Ma char ski. Je den z pierw szych bu dyn ków wznie sio -
nych w Ra dwa no wi cach był po świę co ny Mat ce Elż bie -
cie Ró ży Czac kiej, na to miast me da le im. Świę te go Bra -
ta Al ber ta między in nymi otrzy ma li Mi chał Żół tow ski
i Wła dy sław Go łąb. 

10–24.07 Odbyły się wcza sy dla Pań Nie wi do mych w Do mu
Dziew cząt po pro wa dzo ne przez s. Al ber tę wraz z in -
nymi sio stra mi. Wzię ło w nich udział 37 nie wi do mych
Pań i dwo je nie peł no spraw nych dzie ci. Pro gram
wcza sów obej mo wał co dzien ne za ję cia z gim na sty ki re -
ha bi li ta cyj nej, gru po wej i in dy wi du al nej, za ję cia na ba -
se nie i hi po te ra pię oraz, dla chęt nych, za ję cia z orien -
ta cji prze strzen nej na te re nie La sek i jaz dę na tan de -
mach. Wszyst kie zajęcia cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem i ak tyw nym udzia łem wcza so wi czek.
Oprócz te go by ły spo tka nia z go ść mi, z sio stra mi –
w tym dwa przy ogni sku, któ rym za wsze to wa rzy szy -
ły pięk ne śpie wy Pań i dźwię ki akor de onu – a tak że
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spo tka nia z za przy jaź nio ny mi z La ska mi ak to ra mi: Ma -
ją Ko mo row ską, która czytała frag men ty swojej książ -
ki pt. „31 dni ma ja” oraz wiersze z Ta de uszem Chu dec -
kim, który w barwny sposób zre la cjonował swoją po -
dró ż po kra jach Azji. 
Pod czas wie czo ru po ezji mia ło rów nież miej sce nie -
zwy kłe spo tka nie z po et ką miesz ka ją cą w Lon dy nie:
s. Bo że ną An ną Flak. Jej wier sze czy ta ła s. Al ber ta, a Pa -
nie, dro gą te le fo nicz ną, mo gły bez po śred nio roz ma -
wiać z au tor ką. 
Kon ty nu acją te ma tu azja tyc kie go by ło spo tka nie Pań
z sio strą Sa rą z na szego ośrod ka w In diach. Nie któ re
Pa nie mo gły ubrać się w ory gi nal ne sa ri i skosz to wać
in dyj skie go przy sma ku. 
Od był się rów nież bal – W kra inie wal ca i wal czy ka –
po pro wa dzo ny na du żej sa li w Do mu Dziew cząt przez
wo dzi re ja z War sza wy.
Bar dzo waż nym wy da rze niem by ła piel grzym ka do So -
kół ki – miej sca ob ja wie nia cu du Eu cha ry stycz ne go.
Piel grzym ce to wa rzy szył ks. Ka zi mierz Ol szew ski.
W dro dze po wrot nej na wie dzo no Sank tu arium w Świę -
tej Wo dzie. Wcza sy dla Pań by ły au ten tycz nym, peł nym
ra do ści i wdzięcz no ści wy po czyn kiem w La sa kach. 

25–29.07 W Cie cho cin ku od był się XVI Fe sti wal Pio sen ki Mło -
dzie ży Nie peł no spraw nej. Wśród kil ku dzie się ciu
uczest ni ków Fe sti wa lu by li rów nież na si ab sol wen ci:
Aga ta Za krzew ska, Zu zia Osu chow ska, Rok sa na Haj -
duk oraz Edwin Tar ka.

7.08 W Klasz to rze Sióstr Fran cisz ka nek przy ul. Piw nej
w War sza wie po cięż kiej cho ro bie w wie ku 50 lat zmar -
ła śp. Kry sty na Ma zur, wie lo let nia miesz kan ka do mu.
Po grzeb od był się w jej ro dzin nej pa ra fii Ra dzie cho wy
k/Żyw ca. 
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07.08 Te go sa me go dnia zmarł śp. Woj ciech Wie czo rek

Re dak tor Na czel ny mie sięcz ni ka „Więź” w la tach 1981–
1989, za przy jaź nio ny od wie lu lat ze śro do wi skiem La -
sek, członek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Ostat ni pol ski am ba sa dor w Nie miec kiej Re pu bli ce De -
mo kra tycz nej. W ro ku 2008 od zna czo ny Krzy żem Ofi -
cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Msza Świę ta po -
grze bo wa, któ rej prze wod ni czył ks. An drzej Lu ter,
a kon ce le bro wa li ks. Adam Bo niec ki i ks. Ka zi mierz Ol -
szew ski, od pra wio na zo sta ła w La skach w dniu 13
sierp nia. Sło wa po że gna nia wy gło si li Przy ja cie le: Ta -
de usz Ma zo wiec ki i Ce za ry Gaw ryś. 

8.08 Na war szaw skich Po wąz kach od był się po grzeb śp. Fe -
lik sa Za wadz kie go, pra cow ni ka Warsz ta tów w La -
skach. 

15.08. Zmarł w Po zna niu, w wie ku 85 lat, Brat na szej Mat ki,
An ny Ma rii, śp. Ta de usz Si kor ski. Na po grzeb, któ ry
od był się w ko ście le św. Mar ci na w Po zna niu dnia 22
sierp nia, wy je cha li z La sek, Mat ka Anna Maria, ks. prof.



An to ni Tro ni na, s. Ja na Paw ła, s. Ani ta, s. Ro ma na,
s. Fau sty na, i s. Ka mi la, a z War sza wy: ks. An drzej Gał -
ka, s. Ju lit ta, s. Fe li xa i s. Agniesz ka. We Mszy Św. kon -
ce le bro wa nej w ro dzin nej Pa ra fii Zmar łe go uczest ni -
czy li tak że dwaj miej sco wi księ ża. 

25.08 W By chle wie ko ło Pa bia nic zmarł w wie ku 86 lat Oj -
ciec s. Alver ny – śp. Sta ni sław Dzwon nik. Po grzeb od -
był się w czwar tek 30 sierp nia 2012 r. na cmen ta rzu
w Pa bia ni cach -By chle wie. Z Klasz to ru war szaw skie go
i La sek po je cha ła na uro czy sto ści 11 oso bo wa gru pa
sióstr z ks. To ma szem Łu ka siu kiem i dia ko nem z ko -
ścio ła św. Mar ci na w War sza wie.

26.08 W Uro czy stość Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej, przy pa -
da ją cą w tym ro ku w nie dzie lę, ob cho dził swo je ŚWIĘ -
TO PA TRO NAL NE DOM MAT KI BO ŻEJ JA SNO -
GÓR SKIEJ W LA SKACH. Z tej oka zji o godz.14.00
spo tka ły się w ora to rium -świe tli cy Do mu przed sta wi -
ciel ki wszyst kich wspól not la skow skich i klasz to ru war -
szaw skie go wraz z Mat ką Generalną. Świę to wa nie roz -
po czę ło się wy stę pem ca łej obec nej w tym cza sie w Do -
mu MBJ wspól no ty sióstr, któ re przed sta wi ły scen ki
pod ty tu łem ISTOT NA CHWI LA – czy li 5 ka drów
z ży cia po wo ły wa nych, przy go to wa nym pod kie run -
kiem s. Al ber ty. 

27.08 W Ośrod ku w La skach, Mszą Św. o godz. 8.00, roz po -
czął się Kurs wpro wa dza ją cy dla no wo przy ję tych
Pra cow ni ków. Kurs trwał do 30.08. 

6.09 W Pa ła cu Pre zy denc kim w War sza wie od by ła się uro -
czy stość ra ty fi ka cji Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo -
nych o pra wach osób nie peł no spraw nych, spo rzą dzo -
nej w No wym Jor ku dnia 13 grud nia 2006 r. W uro czy -
sto ści wzię li udział – po za Pre zy den tem RP –
pra cow ni cy Kan ce la rii Pre zy den ta, Rzą du, Par la men -

INNE WYDARZENIA172



INNE WYDARZENIA 173

tu oraz przed sta wi cie le or ga ni za cji osób nie peł no -
spraw nych. To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi re -
pre zen to wa li: pre zes Za rzą du To wa rzy stwa Wła dy sław
Go łąb i wi ce pre zes dyr. Piotr Gro chol ski. Po pod pi sa -
niu Kon wen cji od był się krót ki kon cert w wy ko na niu
nie wi do me go pia ni sty, a na stęp nie pa nel, któ ry po pro -
wa dził pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół In te gra cji Piotr
Paw łow ski. W pa ne lu wy stą pi li ko lej no: Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich prof. Ire na Li po wicz, mi ni ster Ja ro sław
Du da, mi ni ster Jo an na Star ęga -Pia sek, po seł Ma rek
Plu ra, po seł Sła wo mir Pie cho ta, pre zy dent mia sta Gdy -
ni Woj ciech Szczu rek oraz na za koń cze nie pre zes za -
rzą du Głów ne go Pol skie go Związ ku Nie wi do mych An -
na Woź niak -Szy mań ska. Pre zy dent Bro ni sław Ko mo -
row ski w swo im wy stą pie niu pod kre ślił, jak wiel kie
zna cze nie ma dla nas pod pi sa nie Kon wen cji dla peł ne -
go upodmio to wie nia osób nie peł no spraw nych w Pol -
sce.
Z ko lei uczest ni cy pa ne lu uka za li dro gę, ja ką trze ba by -
ło prze być, aby ra ty fi ka cja Kon wen cji sta ła się fak tem.
Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że nasz par la ment przy -
jął Kon wen cję jed no gło śnie. Pod sta wo we po sta no wie -
nia Kon wen cji prze dsta wi my w ko lej nym nu me rze na -
sze go cza so pi sma.

10.09 W Sa li Do mu św. Sta ni sła wa w La skach od był się kon -
cert z oka zji roz po czę cia no we go ro ku szkol ne go w wy -
ko na niu na uczy cie li Szko ły Mu zycz nej. Pa ni Łu cja Sza -
blew ska -Bo rzy kow ska pięk nie za śpie wa ła trzy pie śni
z róż nych epok: kom po zy cje Je rze go Fry de ry ka Ha en -
dla, Edwar da Grie ga i Pio tra Per kow skie go. Przy for -
te pia nie to wa rzy szy ła jej pa ni Ali cja Czoł piń ska. Na -
stęp nie pa ni Łu cja za sia dła przy for te pia nie, że by wraz
z bra tem, trę ba czem Wik to rem Sza blew skim, wy ko nać
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wspól ną kom po zy cję The My ste ry of Earth. Pod nio sła
i na stro jo wa at mos fe ra prze obra zi ła się w lżej szą i roz -
ryw ko wą, kie dy pa ni Han na Sza blew ska (ma ma Łu cji
i Wik to ra) i pan Grze gorz Bo że wicz za gra li Czar da sza
Vit to rio Mon tie go w du ecie fle to wo -akor de ono wym.
Do sko na le wpa so wał się w ten na strój na stęp ny punkt
pro gra mu – Wią zan ka tang ar gen tyń skich, któ re Grze -
gorz Bo że wicz za grał na nie zwy kle in te re su ją cym, spe -
cjal nie do tang prze zna czo nym in stru men cie – ban do -
ne onie. Na za koń cze nie kon cer tu za brzmia ło Mam bo
Spi no za, utwór z re per tu aru Star szych Pa nów, Je rze go
Wa sow skie go i Je re mie go Przy bo ry, za śpie wa ny i za gra -
ny po ry wa ją co przez pa nów na uczy cie li: Bro ni sła wa
Ha ra siu ka, Cze sła wa Kur ka, Da riu sza Do bro wol skie -
go i Paw ła Ma zur cza ka. To pio sen ka bar dzo lu bia na
przez uczniów Szko ły Mu zycz nej, zna na z pły ty Her -
bat ka z Wa sow skim przez dzie ci z La sek po da na. Dzie -
ci usły sza ły rów nież krze pią ce, za chę ca ją ce do pra cy
nad mu zy ką sło wa pa na Pre ze sa, Wła dy sła wa Go łą ba
oraz otrzy ma ły Bo że bło go sła wień stwo udzie lo ne
przez ks. Ka zi mie rza Ol szew skie go. Kon cert pro wa dzi -
ła pa ni Be ata Dą brow ska, dy rek tor Szko ły Mu zycz nej.

14.09 Na Cmen ta rzu -Mau zo leum w Pal mi rach, jak co rocz -
nie, zo sta ła od pra wio na uro czy sta Msza Św. w in ten -
cji Po la ków po mor do wa nych przez wła dze oku pa cyj -
ne w la tach 1939–1941. Tyl ko w dniach 20–21 czerw -
ca 1940 ro ku, w ra mach Ak cji A B, czy li eks ter mi na cji
in te li gen cji pol skiej, przy wy ko pa nych gro bach roz -
strze la no 358 osób. Mszę Świę tą ce le bro wał ks. kar dy -
nał Jó zef Glemp, Pry mas -Se nior. Na stęp nie od był się
tra dy cyj ny Apel Po le głych oraz kon cert Re pre zen ta cyj -
nej Or kie stry Woj ska Pol skie go. Dzie ło La sek re pre zen -
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to wa li: pre zes Wła dy sław Go łąb z Mał żon ką oraz mło -
dzież z Do mu św. Mak sy mi lia na. 

24.09 Przed sta wi cie le Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do -
wej w Płoc ku (PWSZ) od wie dzi li nasz Ośro dek w ce -
lu pozna nia struk tu ry na sze go To wa rzy stwa i me to d
pra cy z nie wi do my mi. Jed nak bez po śred nią przy czy -
ną ich przy jaz du do La sek by ło pra gnie nie stwo rze nia
opty mal nych wa run ków dla stu diu ją cych na ich uczel -
ni kil ku osób nie wi do mych. 
Wi zy tę roz po czę to w Do mu Przy ja ciół Nie wi do -
mych, gdzie pre zes TO nO mec. Wła dy sław Go łąb
przed sta wił obec nych przed sta wi cie li na sze go śro do -
wi ska Pio tra Gro chol skie go: wicepre ze sa TOnO i dy -
rek to ra Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go; s. Elż bie -
tę Więc kow ską – kie row ni ka Działu Ty flo lo gii; Jó zefa
Pla chę – se kre ta rza Za rzą du TO nO oraz Ma rię Ro gu -
ską – in spi ra tor kę wi zy ty. Na stęp nie pan prezes po wie -
dział pa rę słów o Za ło ży ciel ce na sze go To wa rzy stwa
i Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy -
ża oraz za sad ni czych za ło że niach ide owych. Dy rek tor
P. Gro chol ski przed sta wił struk tu rę kie ro wa nej przez
nie go pla ców ki oraz me to dy pra cy pe da go gicz nej z nie -
wi do my mi. Sio stra Elż bie ta Więc kow ska, w uzu peł nie -
niu wy po wie dzi przed mów ców, zwró ci ła uwa gę na spe -
cy fi kę po znaw czą osób nie wi do mych. 
Po czę ści ofi cjal nej go ście – ra zem z sio strą Elż bie tą
i pa nią Be atą Her ma no wicz – od wie dzi li Dział Wcze -
sne go Wspo ma ga nia Roz wo ju, Przed szko le, Szko łę
Pod sta wo wą, Szpi ta lik, Dom Dziew cząt oraz Dział Ab -
sol wen tów, gdzie pa ni Kry sty na Ko niecz na przed sta -
wi ła pro blem za trud nie nia na szych ab sol wen tów i for -
my dzia łal no ści kie ro wa nej przez nią pla ców ki. 
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Uczel nię re pre zen to wa li: dr Ma rio la Gło wac ka – dyr.
In sty tu tu Na uk o Zdro wiu; dr inż. Mał go rza ta Ja go -
dziń ska – dyr. In sty tu tu Na uk Hu ma ni stycz nych
i Spo łecz nych; dyr. Kin ga Przy by szew ska – za stęp ca dyr.
In sty tu tu Na uk Hu ma ni stycz nych i Spo łecz nych; Ma -
ria Ma tu szew ska – peł no moc nik rek to ra ds. Stu denc -
kich Prak tyk Za wo do wych; Jo lan ta Pi ja now ska – p.o.
rzecz ni ka ds. Stu den tów Nie peł no spraw nych, oraz Mał -
go rza ta Wit kow ska i Agniesz ka Gra nul -Luft z Dzia łu
Pro mo cji i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej. 
Z ra mie nia na sze go To wa rzy stwa pa ni Ma ria Ro gu ska
kiedyś na wią za ła współ pra cę z PWSZ -em w Płoc ku,
ini cju jąc ak cję cha ry ta tyw ną na rzecz na sze go Ośrod -
ka w for mie zbiór ki apa ra tów te le fo nicz nych. 
Ma my na dzie ję, że ak cja ta bę dzie kon ty nu owa na,
a przez bliż sze za po zna nie się przed sta wi cie li uczel ni
z na szy mi me to da mi pra cy, za owo cu je ko lej ny mi ini -
cja ty wa mi, z ko rzy ścią dla jed nej i dru giej stro ny. 

29.09 W Do mu pod we zwa niem św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je -
zus w Rab ce sta no wią cej fi lię Ośrod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go im. Ró ży Czac kiej w La skach od by ła się uro -
czy stość świę ta Do mu. Mszę Świę tą od pra wił miej sco -
wy ka pe lan ks. pra łat Jó zef Kap cia. Opra wę li tur gicz ną
przy go to wa ły dzie ci szko ły rab czań skiej. Na stęp nie
dzie ci z udzia łem mło de go wo lon ta riu sza wy ko na ły
przed sta wie nie „Gdzie mi łość, tam Bóg” opar te o tekst
Lwa Toł sto ja. Głów nym bo ha te rem przed sta wie nia jest
Mar cin – szewc, któ re mu przed czte re ma la ty zmar ła
żo na, a ostat nio sy nek. Jest zroz pa czo ny, znie chę co ny
do ży cia i wte dy od wie dza go piel grzym, któ ry mó wi
mu o ko cha ją cym Je zu sie. Nasz bo ha ter, Mar cin, sły -
szy głos, że ju tro przyj dzie do nie go Je zus. Tym cza sem



za miast Je zu sa przy cho dzą: Szcze pan za mia ta ją cy uli -
cę, zzięb nię ta mat ka z dziec kiem, ko bie ta go nią ca
chłop ca, któ ry jej ukradł jabł ko. Wszyst kich przyj mu -
je ser decz nie, jak ocze ki wa nych go ści i wte dy sły szy
głos – to wła śnie był Je zus. Za tem Bo ga mu si my szu -
kać w dru gim czło wie ku. Mi łość jest klu czem do drzwi,
za któ ry mi ocze ku je nas Bóg.
W uro czy sto ści z ra mie nia La sek wzię li udział: pre zes
Wła dy sław Go łąb z Mał żon ką i dyr. Ośrod ka Szkol no -
-Wy cho waw cze go Piotr Gro chol ski. Po nad to w spo tka -
niu wzię li udział: Jan Kra ko wiak, pierw szy kie row nik
Do mu w Rab ce oraz licz ni przy ja cie le. Wszyst kich ser -
decz nie wi ta ła i dzię ko wa ła za przy by cie kie row nicz -
ka sio stra Ju dy ta. Za wspa nia łe przed sta wie nie ser decz -
nie po dzię ko wał pre zes Wła dy sław Go łąb. Mię dzy in -
ny mi po wie dział: „W tym Do mu pa nu je mi łość,
a za tem jest w nim rów nież Bóg”.

4.10 Na kam pu sie Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go w War sza wie przy ul. Wó y cic kie go od by ła się
uro czy sta in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go 2012/13.
Zo sta li na nią za pro sze ni rów nież przed sta wi cie le na -
sze go To wa rzy stwa w oso bach: pre ze sa Za rzą du mec.
Wła dy sła wa Go łą ba z Mał żon ką; prze ło żo nej ge ne ral -
nej Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic
Krzy ża i wicepre ze sa Za rzą du Mat ki An ny Ma rii Si kor -
skiej; dy rek to ra Osrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
i wicepre ze sa Za rzą du Pio tra Gro chol skie go oraz se kre -
ta rza Za rzą du Jó zefa Pla chy. Mszę Świę tą w ko ście le św.
Jó ze fa od pra wił Wiel ki Kanc lerz kard. Ka zi mierz
Nycz w kon ce le brze z arcybiskupem Hen ry kiem Ho -
se rem – or dy na riu szem die ce zji war szaw sko -pra skiej,
bpem se nio rem Bro ni sła wem Dem bow skim i wie lo ma
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księż mi pro fe so ra mi – z rek to rem Sta ni sła wem Dzie -
koń skim na cze le. Ho mi lię wy gło sił abp Hen ryk Ho -
ser, któ ry zwró cił uwa gę na war tość edu ka cji pięk nie
roz wi nię tej w śre dnio wie czu, a któ ra za owo co wa ła po -
wsta niem wie lu do dzi siaj funk cjo nu ją cych uni wer sy -
te tów. Wpraw dzie UKSW jest mło dą uczel nią, ale chce
na wią zy wać do tej naj star szej tra dy cji „wspól no ty uczą -
cych i uczą cych się” w du chu „fi des et ra tio”, czy li wia -
ry i ro zu mu. W ra mach tej wspól no ty wszy scy ma my
być „so lą zie mi i świa tłem świa ta”. W au li im. Ro ber -
ta Schu man na, któ ra mie ści się w bu dyn ku Au di to rium
Ma xi mum, od by ła się dal sza część uro czy sto ści, w któ -
rej uczest ni czy li rów nież Pry mas se nior Jó zef Glemp
oraz Nun cjusz Apo stol ski w Pol sce abp Ce le stino Mi -
glio re oraz przed sta wi cie le Pre zy den ta RP i Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Ksiądz prof. dr
hab. Sta ni sław Dzie koń ski – ja ko no wo wy bra ny rek -
tor UKSW na bie żą cą ka den cję – wi ta jąc wszyst kich go -
ści i uczest ni ków uro czy sto ści, za pew nił jed no cze śnie,
że w kie ro wa nym przez nie go Uni wer sy te cie na dal bę -
dzie kon ty nu owa na li nia „po szu ki wa nia praw dy oraz
służ ba czło wie ko wi i spo łe czeń stwu”. Wy kład in au gu -
ra cyj ny wy gło sił prof. dr hab. Ste fan Jur ga – Wi ce mi -
ni ster Edu ka cji Na ro do wej w la tach 1996–2002. Te mat
je go wy kła du: „Na no tech no lo gia – wy zwa nie dla pol -
skich Uni wer sy te tów”. Na no tech no lo gia, to rze czy wi -
ście wiel kie wy zwa nie na uko we XXI wie ku, któ re mo -
że bar dzo wie le zmie nić za rów no w go spo dar ce, jak
i zwłasz cza w me dy cy nie. Ta nie zwy kle cie ka wa pro po -
zy cja re flek sji na uko wej jest od wo ła niem się do naj -
mniej szych czą ste czek ma te rii, któ re mo gą znacz nie
szyb ciej i le piej niż do tych czas do bie rać środ ki lecz ni -
cze, aby sku tecz nie po móc cho re mu czło wie ko wi w po -



wro cie do zdro wia. Jed nak mi mo tych nie wąt pli wych
osią gnięć, jest jesz cze wie le ob sza rów nie zba da nych
przez na ukę. Nie zna my na przy kład ewen tu al nych
skut ków ubocz nych w sto so wa niu na no tech no lo gii
w me dy cy nie, nie wspo mi na jąc o ety ce, któ rą też mu -
si my uwzględ nić we wszel kich po szu ki wa niach na uko -
wych. Dla te go, wią żąc pew ne na dzie je z tą wyż szej ran -
gi tech no lo gią słu że nia na uki ży ciu, na le ża ło by rów nież
za cho wać róż ne środ ki ostroż no ści, aby ta naj now sza
per spek ty wa opty ma li za cji na sze go ży cia zo sta ła mą -
drze wy ko rzy sta na.

9.10 Mło dzież z Ze spo łu Szkół w Iza be li nie oraz ab sol wen -
ci Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w La skach by li
go ść mi Pa ni An ny Ko mo row skiej – Mał żon ki Pre zy -
den ta Rzecz ypo spo li tej Pol skiej. Pro gram ar ty stycz ny
za pre zen to wa ły Iza be liń skie Sło wi ki – chór pod dy rek -
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Pa ni An na Ko mo row ska z człon ka mi ze spo łu After Fi ve; od le wej:
Oskar Słod kow ski, Da mian Osie wak, Do mi nik Strze lec, Mar cin Cięsz -
czyk (fot. KPRP/Piotr Mo lęc ki)



cją p. Elż bie ty Olej nik, ze spół The Red Kiss – bra cia
Maks i Bru no To biasz oraz ze spół After Fi ve z La sek.
Ucznio wie zwie dzi li tak że Bel we der, po zna jąc pod kie -
run kiem pań prze wod ni czek je go hi sto rię. 

11.10 W przed dzień Świę ta Szko ły Mu zycz nej, ob cho dzo ne -
go co ro ku w dniu imie nin pa tro na – Edwi na Ko wa li -
ka, w Ka pli cy w La skach od by ła się Msza Św. w in ten -
cji śp. Edwi na Ko wa li ka oraz na uczy cie li i uczniów
Szko ły. By ła to za ra zem in au gu ra cja Ro ku Wia ry w Ko -
ście le. Uro czy stą opra wę li tur gii przy go to wał, wspar -
ty przez śpie wa ją cych na uczy cie li, Chór Szko ły Mu -
zycz nej pod kie run kiem Mar ty ny Dra bik -Dzie dzi czak
oraz ucznio wie kla sy or ga nów pa na To ma sza To kar -
skie go: Ka ro li na Frąc kie wicz, Mar cin Cięsz czyk, Mar -
cin Otręb ski, Kac per Ko wa lew ski, Ali cja Szy mań ska.
Pod czas Ko mu nii za brzmia ło słyn ne Pa nis An ge li cus
Ce sa ra Franc ka w wy ko na niu pa ni Łu cji Sza blew skiej -
-Bo rzy kow skiej z Mar ci nem Otręb skim akom pa niu ją -
cym na or ga nach. Msza Św. kon ce le bro wa na by ła przez
ks. rektora Sła wo mi ra Szcze pa nia ka i ks. Mar ci na Ko -
wal czy ka.

„In ne wy da rze nia” opra co wa no na pod sta wie in for ma cji prze ka -
za nych przez Ju sty nę i Wła dy sła wa Go łą bów, An nę Pa weł czak -
-Ge dyk, Jó ze fa Pla chę i s. Rut Wo siek. 
Zdję cia do nu me ru prze ka za li: s. Ida Bu rzyk, T. Cwa li na, A. Ge -
dyk, A. Gro mil ski, K. Ko niecz na, s. Li dia Wit kow ska, U. We ber -
-Kush, s. Rut Wo siek.
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Lista ofiarodawców na czasopismo „Laski” (lata:  2009–2012):

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

Serdeczne Bóg zapłać



Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

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

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

Redakcja
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ER RA TA:
W po przed nim nu me rze „La sek” (3–4, 2012) na s. 145 za miesz -
czo no błęd ną in for ma cję: „Na si pra cow ni cy wy dru ko wa li i opra -
wi li 880 egz. braj low skich i czar no dru ko wych (kse ro) Atla sów
Przy ro dy…”. Po win no być „Na si pra cow ni cy wy dru ko wa li i opra -
wi li 880 egz. braj low skich i czar no dru ko wych <Ob ja śnień skró -
tów uży tych na ma pach> bę dą cych czę ścią skła do wą Atla su do
Przy ro dy dla osób nie wi do mych i nie do wi dzą cych.”
Również na s. 38 i s. 47 (pod zdję ciem) błęd nie za pi sa no na zwisko
jed ne go z uczest ni ków spo tka nia ju bi le uszo we go. Jest: Ziem  ba, 
a po win no być: Zię ba.
Prze pra sza my za rów no Czy tel ni ków oraz oso by, któ rych te błę -
dy bez po śred nio do ty czy ły.

Re dak cja
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