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Józef Placha

Wypocząć w Bogu

Wakacje kojarzymy zwykle z lipcowym i sierpniowym słońcem,
górską lub rowerową wędrówką, żaglami lub kajakami, czy

też z biernym wylegiwaniem się nad morzem na plaży.
Pewnie wszystkiego po trochu potrzeba nam wszystkim. Nie-

mniej, może się okazać, że są problemy w realizacji wymarzonych
wakacji – i to nie tylko natury finansowej, choć te z pewnością nie
są obojętne. Mogą pojawić się też przeszkody zdrowotne, rodzin-
ne, zawodowe lub jeszcze inne, i w ostateczności trzeba nam będzie
pozostać w domu.

Jest jednak taki rodzaj wypoczynku, na który jest zawsze wła-
ściwy czas i odpowiednie miejsce. Jest to wypoczynek w Bogu.

Niezależnie więc od tego, gdzie i kiedy jesteśmy, możemy do-
świadczyć wewnętrznego wytchnienia. Oczywiście kontakt bezpo-
średni z naturą na pewno będzie temu sprzyjał. Ale nawet wówczas,
gdy będą mniej atrakcyjne warunki zewnętrzne, można skutecznie
zregenerować siły i po wakacjach z nowym zapałem zabrać się do
pracy.

Przypominam sobie moje ubiegłoroczne wakacje, kiedy z gru-
pą pielgrzymów wyruszyliśmy do Matki Bożej Ostrobramskiej na
Litwie. Po drodze odwiedziliśmy sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Białymstoku. A już na Litwie: Kowno z licznymi świątynia-
mi, czekającymi na odnowienie po barbarzyńskich czasach komu-
nizmu, i Szydłowo, gdzie znacznie wcześniej niż w Lourdes, doszło
do uznanych przez Kościół objawień Maryjnych. I wreszcie miej-
sce spotkania z Matką Bożą Ostrobramską w Wilnie.

OD reDAKcJi



Pobyt tam – mimo trudów podróży – był dla mnie wielką chwi-
lą wytchnienia i zawierzenia wszystkich codziennych trosk i zmar-
twień. A to często więcej, niż wypoczynek w najokazalszym kurorcie.

Wracałem z Wilna mocniejszy i spokojniejszy o jutro, mimo że,
jak się okazało w ciągu roku, nie był to okres łatwy.

Tym bardziej więc zachęcam do wyboru podobnej możliwości
wypoczynku, znajdując czas – również w perspektywie tegorocznych
wakacji – na wewnętrzne wyciszenie i naładowanie się siłami Du-
cha, których nam wszystkim bardzo potrzeba, może w tym roku na-
wet bardziej, niż kiedykolwiek.

Na ten wakacyjny czas – w imieniu całej redakcji – życzę wie-
le radości i pogody ducha wszystkim Czytelnikom „Lasek”.

OD REDAKCJI6



Władysław Gołąb

Na miesiące wakacyjne

Dnia 28 czerwca zakończył się rok szkolny 2012/2013. Dzie-
ci i młodzież rozjechali się do domów rodzinnych. Nauczy-

ciele i wychowawcy w większości mogli też pojechać na dobrze
zapracowany urlop. Dyrektorzy i kierownicy internatów mają jesz-
cze sporo pracy z zamknięciem minionego roku szkolnego.

Inaczej rzecz się ma z pracownikami remontowo-budowlany-
mi. Dla tej grupy dopiero rozpoczyna się gorączkowa praca, przy-
słowiowy „wyścig z czasem”. Ale i dla służb bezpośrednio zwią-
zanych z internatami zaczyna się czas turnusów rehabilitacyjnych,
wizyt byłych wychowanków i miłych gości.

Ten rok jest wyjątkowy: 30 czerwca rozpoczyna się kolejna ka-
pituła Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Za-
daniem kapituły jest ocena minionych sześciu lat służby i wybór
nowych władz Zgromadzenia. Nie muszą to być nowe osoby –
o tym zadecyduje Duch Święty i uczestniczki kapituły. Módlmy
się do Ducha Świętego, aby pomógł dokonać jak najlepszych wy-
borów.

Wakacje i urlopy to przede wszystkim czas nabrania sił do dal-
szej pracy i zamyślenia nad sensem własnego życia. W refrenie jed-
nej z piosenek oazowych śpiewamy: „Zatrzymaj się na chwilę i po-
myśl, po co żyjesz”. Dlatego nadchodzące miesiące wypoczynku
przeznaczamy na to zatrzymanie się, by odpowiedzieć na podsta-
wowe pytania: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Quo vadis – do-
kąd idziesz? Czy spełniam dobrze powierzone mi zadania? Świę-
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ty Paweł ujął to w słowach: „Kto nie chce pracować, niech też nie
je”. Marksiści tę piękną myśl pozbawili słowa „chce” i zamienili
pracę w niewolnicze podporządkowanie.

Praca jest dobrem i obowiązkiem. Każdy winien spełniać ten
obowiązek według swych możliwości. Dla osoby przykutej do łóż-
ka może to być modlitwa, słowa wdzięczności i przede wszystkim
miłość.

Przypomina mi się pewne zdarzenie. Na łóżku bezwładnie le-
ży kilkuletnia dziewczynka chora na stwardnienie rozsiane (SM).
Matka pochyla się nad nią, ocierając łzy z twarzy. Dziewczynka
mówi – mamo, nie płacz, przecież ja mogę Cię jeszcze kochać. Ile
w tej scenie chrześcijańskiej nauki. Zatem dzielmy się z innymi
tym, co mamy. Może to być ciężka praca, może promienny
uśmiech, może podanie ręki temu, kto na to czeka, kto tego po-
trzebuje. Może to być gorąca serdeczna modlitwa.

Mówiąc o pracy, często zapominamy o wypoczynku. Przypo-
mnijmy, że Pan Jezus kazał swoim uczniom iść w ustronne miej-
sce i wypocząć. Wypoczynek jest elementem składowym nasze-
go życia. Kto nie umie wypoczywać, zazwyczaj źle pracuje, czyli
efekty jego pracy nie są w pełni wartościowe. Nieraz mówimy
o kimś, że jest pracoholikiem, że nie umie wypoczywać. Jakże czę-
sto staje się człowiekiem trudnym dla otoczenia: nerwowym, wy-
buchającym złością, a to wszystko źle odbija się na efektach jego
pracy.

Dlatego wypoczywajmy mądrze, z troską o pełną regenerację
sił i zdrowia. Pracownicy przykuci do biurek i komputerów po-
winni wypoczywać przy prostych zajęciach fizycznych, w ciągłym
ruchu, bezstresowo. Osoby ciężko pracujące fizycznie, powinny
przede wszystkim wypoczywać tradycyjnie, to jest dużo spacero-
wać, sięgać po dobrą książkę i czynić wszystko, co pozwoli zre-
generować nadszarpnięte zdrowie.

Natomiast wszystkich zachęcam do kontemplacji piękna świa-
ta, bo dla nas sam Bóg go stworzył, abyśmy się radowali.
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Drodzy Państwo, życzę Wam udanych dni wypoczynku. Wra-
cajcie do Lasek radośni, aby pełniona służba mogła być twórczą
samorealizacją. Natomiast tym z Państwa, dla których nadcho-
dzące miesiące będą okresem wytężonej pracy, życzę uznania od
tych, dla których będziecie pracować. Wiem, że jedną z większych
bolączek naszego środowiska jest brak wdzięczności za to, co in-
ni dla nas czynią.

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich ciężką próbą. Du-
żo mówiło się o oszczędnościach, o redukcjach etatowych. Mó-
wiło się, że restrukturyzacja „musi boleć”. Myślę, że nie jest to ko-
nieczne. Boli to, czego nie rozumiemy. Musimy pochylić się nad
każdym naszym bratem, każdemu podać rękę i pomóc zrozumieć
to, co chcemy uczynić. Dla każdego członka rodziny Laskowskiej
zawsze było, jest i będzie miejsce w Dziele Niewidomych, w Dzie-
le Matki Elżbiety Czackiej.

A poza tym, uśmiechajmy się do siebie wzajemnie. To będzie
ten znak rozpoznawczy naszej wspólnoty, która – jak pamiętamy
– jest już „stuletnią staruszką o ciągle młodzieńczym usposobie-
niu”.

Jeszcze raz wszystkim Państwu życzę wspaniałych, radosnych
miesięcy wakacyjnych.

28 czerwca 2013

Władysław Gołąb – Na miesiące wakacyjne 9



s. Anna Maria Sikorska – Przełożona Generalna FSK

Na zakończenie roku szkolnego i początek wakacji*

Szanowni, Drodzy Państwo, w tym miejscu pragnę wyrazić mo-
je szczere uznanie dla Waszej ofiarnej pracy dla dobra naszych

niewidomych dzieci i młodzieży.
Dziękuję z całego serca całemu gronu pedagogicznemu: dy-

rektorom, kierownikom, nauczycielom, wychowawcom, rehabi-
litantom, personelowi pomocniczemu za włożony trud, zaanga-
żowanie, za troskę o dobro i rozwój każdego dziecka.

Z całym oddaniem służymy naszym niepełnosprawnym dzie-
ciom, aby je przygotować do godnego życia w społeczeństwie. Aby
mogły jak najpełniej wykorzystać swoje umiejętności, swoje ta-
lenty i zdolności, jakie otrzymały od Pana Boga, by sprostały ży-
ciowym zadaniom, by osiągnęły pełnię życia intelektualnego, mo-
ralnego i religijnego i były pełnowartościowymi członkami w swo-
ich środowiskach i rodzinach.

Szczególnie dużo miłości, uwagi i wysiłku wkładacie Państwo
w rehabilitację i nauczanie dzieci mniej sprawnych intelektualnie,
czy fizycznie; obciążonych nie tylko dysfunkcją wzroku. Nasze
dzieci pytają o sens i znaczenie ich cierpienia. Odpowiedź na te
pytania nie jest łatwa. To my mamy im towarzyszyć, naszym świa-
dectwem życia mamy im pokazać drogę zawierzenia Bożej
Opatrzności i Bożemu Miłosierdziu.

Niewidomi mają swoją orędowniczkę i przykład życia spełnio-
nego w osobie Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej. Przyjęcie krzy-

pODzięKOwAniA i życzeniA

* Tekst został wygłoszony 27.06 br. podczas Sesji Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Laskach.



ża ślepoty jest możliwe tylko w łączności z Krzyżem Chrystusa,
w świetle wiary. „Dzieło to z Boga jest i dla Boga”; tym właśnie
różnią się Laski od innych ośrodków specjalnych. W tym Dzie-
le wszyscy wierzymy w Boga, tworzymy Wspólnotę modlitwy, bu-
dujemy jedność opartą na wzajemnym szacunku, życzliwości
i chrześcijańskiej miłości. Założycielka Dzieła wskazywała, że aby
niewidomy osiągnął w całej pełni rozwój duchowy i społeczny
i mógł podjąć pełną odpowiedzialność za własne życie, koniecz-
ne jest, aby w pełni przyjął cierpienie związane z brakiem wzro-
ku i zaakceptował je w duchu wiary.

Matka Czacka pisała: „Jedynie religia Krzyża i Zmartwychwsta-
nia daje wytłumaczenie sensu cierpienia, uczy świadomego i twór-
czego przyjęcia go i uczynienia z niego narzędzia zwycięstwa nad
złem i nad samym cierpieniem. Tylko ona daje możność przyję-
cia w prawdzie tych ograniczeń, które narzuca ślepota, i tylko ona
uczy przetwarzać je na wartość pozytywną. Jedynie niewidomy głę-
boko wierzący, posiadający pełnię życia Bożego nie ugnie się pod
ciężarem kalectwa, lecz przyjąwszy je w pełni, przemieni na swo-
ją siłę”. (Matka Czacka, „O Niewidomych”, s. 185–186).

Ojciec święty Benedykt XVI w encyklice „Deus Caritas est”
pisze: „Głęboki, osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugie-
go, staje się dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarzał dru-
giego, muszę mu dać nie tylko coś mojego, ale siebie samego, mu-
szę być obecny w darze jako osoba” (s. 34–35). Przeżywamy w La-
skach czas odnowy i trudnych przemian; ufajmy, że wszystkie
dokonają się w trosce o każde dziecko i każdego członka laskow-
skiej rodziny. „Niech ustaną wszelkie gniewy i spory, a pośrod-
ku nas niech będzie Chrystus” mówi do nas święty Paweł Apo-
stoł. Ufam, że wszystkim nam – tak jak Matce Czackiej – zależy
na tym Dziele i że prawdziwie je kochamy.

Budujmy na prawdzie, na zaufaniu i szczerym dialogu.
Na koniec życzę wszystkim Państwu dobrych, radosnych, peł-

nych pokoju i słońca w sercu wakacji. Szczęść Boże.

s. Anna Maria Sikorska – Na zakończenie roku szkolnego... 11



Już w trakcie łamania do druku tego numeru „Lasek”, w dniu
6. lipca br. Kapituła Generalna Zgromadzenia Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża wybrała nową Przełożoną Generalną. Została nią
s. Radosława Podgórska.

Z tej okazji życzymy Matce Radosławie wiele Bożego Wspar-
cia i dalszej opieki Ducha Świętego w podejmowaniu czasem nie-
łatwych decyzji oraz realizowania założeń Matki Czackiej w du-
chu Triuno – to znaczy ścisłej współpracy sióstr z niewidomymi
i osobami świeckimi.

W ten sposób najlepiej wypełnimy testament Założycielki Dzie-
ła Lasek, mając na uwadze szczególny punkt odniesienia, jakim by-
ła dla Niej zawsze głęboka cześć do tajemnicy Trójcy Świętej. Ten
Boży model współpracy, także między osobami zaangażowanymi
w Dzieło Lasek, jest wciąż aktualny również dzisiaj. Można nawet
powiedzieć: szczególnie teraz, gdy jesteśmy na etapie poszukiwań
i odnajdowania na nowo swojej środowiskowej i ideowej tożsamo-
ści. Współpraca z wybraną również Radą Generalną Zgromadze-
nia w składzie: s. Anita Harasim – Wikaria Generalna, s. Alberta
Chorążyczewska, s. Sara Kieliszek i s. Judyta Olechowska – pozwo-
li zapewne Matce Radosławie na skuteczne wdrażanie idei naszej
Założycielki w życie.

Dziękujemy dotychczasowej Przełożonej Generalnej – Matce
Annie Marii Sikorskiej – za wszelkie dobro dokonane przez Nią
w ciągu minionej kadencji kierowania Zgromadzeniem. Życzymy
Jej, aby nadal służyła niewidomym tam, gdzie Bóg zechce Ją powo-
łać. A drukowane wcześniej przesłanie Matki Anny Marii można
potraktować jako Jej osobiste podziękowanie za współpracę.

Poniżej prezentujemy krótkie „curriculum vitae” Przełożonej
Generalnej – Matki Radosławy Podgórskiej, której zdjęcie umieści-
liśmy na okładce tego numeru „Lasek”.

(Redakcja)

wybór nOweJ przełOżOneJ generAlneJ FSK



s. Radosława Podgórska FSK

Curriculum vitae

Serdecznie pozdrawiam wszystkich członków Dzieła Lasek oraz
Drogich Czytelników.
Urodziłam się 50 lat temu w Warszawie. Przez 20 lat miesz-

kałam z rodzicami w Jabłonnie koło Warszawy. Po ukończeniu
Technikum Ogrodniczego w Warszawie i roku pracy w gospodar-
stwie ogrodniczym rodziców wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. W tym roku mija 30 lat od przy-
bycia do Lasek, w których mieszkałam tylko rok w czasie Postu-
latu. Przy pierwszej profesji obrałam tajemnicę od Zwiastowania
Pańskiego. Większość życia zakonnego, w sumie 15 lat, spędziłam
w naszej wspólnocie w Capodacqua koło Asyżu. Tam uzyskałam
magisterium z wiedzy religijnej na fakultecie teologicznym w Asy-
żu. Przez ostatnie 6 lat byłam mistrzynią nowicjatu i członkiem
Zarządu FSK. Byłam także zaangażowana w pracach związanych
z przygotowywaniem Positio Sług Bożych Ks. Wł. Korniłowicza
i Matki Elżbiety Czackiej. Dzięki temu mogłam głębiej poznać ży-
cie Sług Bożych oraz podwaliny Dzieła Triuno, które tworzyli
wespół z wieloma osobami, które ich otaczały. W ostatnich mie-
siącach uczestniczyłam także w pracach Trybunału Diecezji War-
szawsko-Praskiej w sprawie domniemianego cudu za wstawien-
nictwem Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Jedna godzina w dniu 6 lipca br. wpłynęła na radykalną zmia-
nę w mojej dotychczasowej służbie ... Panu Bogu oddaję każdą
chwilę w Dziele, które powstało dla służby niewidomym na du-
szy i na ciele, i proszę w modlitwie, by On poprowadził nas – ra-
zem – przez wszystko, co w Nim ma swój początek. Z łącznością
serca i modlitwy – Przez Krzyż do Nieba.

s. Radosława Podgórska FSK – Curriculum vitae 13



KSiążKA O mAtce czAcKieJ

Władysław Gołąb

„Torowała nowe drogi niewidomym”

W1983 r. w tzw. małej poligrafii uka-
zała się niezwykle cenna pozycja

Alicji Gościmskiej pt. „Torowała nowe dro-
gi niewidomym, Róża Czacka – Matka
Elżbieta jako tyflolog i wychowawca”. Dziś
książka ta jest już pozycją antykwarycz-
ną, trudno dostępną, a poza tym edytor-
sko mało atrakcyjną. Inaczej mówiąc, źle
się ją czyta z powodu złego druku. Dlate-
go Pani Marta Zielińska, postanowiła tę
niezwykle ciekawą pozycję przywrócić czytelnikom. Z tego miejsca
gorąco jej dziękuję za podjęty trud.

We wstępie do pierwszego wydania książki między innymi pi-
sałem: „Opracowanie to nie ma być biografią, lecz próbą ukazania
ogromnego wkładu Róży Czackiej – Matki Elżbiety w całokształt
spraw dotyczących niewidomych, czyli – używając określenia na-
ukowego – w tyflologię”.

W tym miejscu warto kilka słów poświęcić autorce książki.
Alicja Gościmska urodziła się 15 stycznia 1908 roku w dworze

swoich dziadków w Rożdżałach, 7 km. od Kalisza. Ukończyła w Po-
znaniu romanistykę i psychologię. „W roku 1935 – pisze Gościmska
– rozpoczęła się przygoda całego mojego życia – Laski. (...) Praca
z Matką Założycielką z zakresu tyflologii, prace z małymi chłopca-
mi niewidomymi w internacie, wyjazdy na kwestę (...), kierowanie
zbiórką ogólnopolską – tyle wrażeń do roku 1939. Po czym udział
w obronie Warszawy – wrzesień 1939 r., prace w stolicy podczas oku-
pacji, udział w Powstaniu Warszawskim 1944 r. Od roku 1945 pra-
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ca wychowawcza z chłopcami, prowadzenie harcerstwa oraz samo-
rządu w internacie chłopców – wszystko pasjonujące”.

Od 1963 r. A. Gościmska prowadziła komisję tyflologiczną oraz
prace historyczne. W tych ramach wniosła ogromny wkład
w przybliżenie prac pedagogicznych i tyflologicznych nauki zachod-
nioeuropejskiej.

Zmarła w Laskach w wyniku wylewu krwi do mózgu 22 stycz-
nia 1991 r.

Z Alicją Gościmską przyjaźniłem się przez wiele lat. Miała w so-
bie szczególny ład. Była zawsze skora do pomocy. Na jej obietnicy
można było budować nawet najważniejsze sprawy. Potrafiła też in-
nych wciągnąć w pracę. Niezwykle cenili ją tacy ludzie, jak ks. Pry-
mas Stefan Wyszyński czy abp Jerzy Stroba.

We wstępie do wydanej w 1983 roku książki, ówczesna przeło-
żona generalna, Matka Maria Stefania, pisała: „Alicja Gościmska
należała do tych, którzy współpracowali z Matką /Elżbietą Czac-
ką/. Matka wprowadziła ją w tyflologię i w dziale tyflologicznym
od lat pracuje. Dlatego poprosiłam A. Gościmską, by opracowała
zagadnienia o Matce Czackiej jako tyflologu i wychowawcy. Pra-
gnę serdecznie jej podziękować za tę pracę, której zadaniem jest
przekazanie pionierskich poglądów Matki następnym pokoleniom
pedagogicznego personelu Zakładu w Laskach i wszystkim przyja-
ciołom niewidomych oraz ukazanie żywego i pełnego miłości sto-
sunku Matki do niewidomych”.

Zanim ukaże się nowe wydanie książki „Torowała nowe drogi
niewidomym...”, w obecnym numerze „Lasek” zamieszczamy
pierwszą część IV rozdziału zatytułowanego: „Nauczmy młodego
Polaka, jakim być powinien” (Grzegorz Piramowicz).

Niech ten rozdział zachęci do przeczytania całej książki, która
jest chyba najdoskonalszym kompendium wiedzy o Matce Elżbie-
cie Czackiej jako tyflologu, człowieku, który w sposób genialny łą-
czy głębokie zawierzenie Bogu z gruntowną wiedzą z zakresu pe-
dagogiki i psychologii.

Laski, czerwiec 2013 r.
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Alicja Gościmska

(...)
„Nauczmy młodego Polaka, jakim być powinien”.

Grzegorz Piramowicz

„(...)zpowodu braku odpowiednich zakładów szkolących (...)
Towarzystwo musiało zająć się raczej tworzeniem tych

zakładów niż teorią całokształtu sprawy niewidomych i opieką po-
nadzakładową”. Pisząc to w roku 1935, Matka ma na myśli okres
od założenia Towarzystwa do lat mniej więcej trzydziestych.

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży
„(...) celem, który przyświecał tworzeniu zakładów wychowaw-

czych jest kształcenie i wychowanie zastępu dzielnych niewido-
mych, którzy powinni stać się pionierami sprawy i służyć innym
niewidomym swoją pracą i przykładem (...) sami znajdując radość
w użytecznej pracy.

Samo tworzenie szkół i zakładów wychowawczych nie jest (...)
celem Towarzystwa, które zakłada je tylko w miarę potrzeby i dla
osiągnięcia ogólniejszych celów sprawy niewidomych przez przy-
gotowanie jej odpowiednich pracowników.

Ta różnorodna i tak wszechstronna działalność Towarzystwa
rozwijała się w przeciągu z górą ćwierćwiecza etapami (...), przy
czym w każdym z tych etapów dominował przeważnie jakiś cha-
rakterystyczny rys lub wysuwała się na plan pierwszy jakaś pla-
cówka.

W pierwszym etapie kapitał zakładowy majątku, pracy i po-
święcenia jednej osoby stanowi ziarno, z którego całość wyrasta.
Zawiązek drobny nie może wówczas ukazać wszystkich ukrytych
mocy, które w nim tkwią, ale już pierwsze pędy wyrastają we wła-
ściwym kierunku, stanowiąc początek realizacji wszystkich
podstawowych założeń instytucji (...)”.



W poprzednim rozdziale była mowa o pierwszym nurcie Dzie-
ła, nurcie tyflologicznym. „Drugi nurt (...) to cała działalność wy-
chowania, reedukacji i kształcenia niewidomych (…)” pisze Mat-
ka w Triuno.

* * *

Część pierwsza

Wychowanie przedszkolne
Matka jest za kształceniem dziecka niewidomego w zakładzie

specjalnym, najlepiej począwszy od przedszkola (projektowała na-
wet stworzyć w przyszłości w Laskach oddział niewidomych nie-
mowląt). Wychodzi z założenia, że „otoczenie (rodzinne) niewi-
domego tylko wyjątkowo rozumie potrzeby jego rozwoju”. Kła-
dzie nacisk zarówno na wyrobienie sprawności fizycznej, jak
i uformowanie pierwszych nawyków moralnych. Nazywa obie te
sprawy fundamentem i „kapitałem na dalsze życie” niewidome-
go. Podobnie jak Tadeusz Czacki, prawnuczka jego „stawia rze-
czy zawsze jasno, bez sztucznych osłonek, prawdy nie zaciemnia”.

Warto bliżej zapoznać się z przestrogami Matki zamieszczo-
nymi w artykule Dziecko Niewidome, które stanowią jej tyflolo-
giczno-pedagogiczne credo. Mowa tu wprawdzie o błędach po-
pełnianych najczęściej przez rodziców, lecz i środowisko wycho-
wawcze w zakładzie specjalnym musi stale czuwać, by ustrzec się
od tych błędów. Zbyt uczuciowy stosunek do dziecka łatwo sta-
je się główną przeszkodą w zaprawianiu go do koniecznego dlań
hartu i męstwa. Wrogiem numer jeden jest tu przerost egocentry-
zmu, który może przerodzić się „w ślepy i brutalny egoizm”, mo-
że prowadzić do fałszywej pokory, będącej w istocie zarozumia-
łością. Matka piętnuje „niemądrą litość widzących”, która prze-
jawia się w przesadnym podziwie nad wszystkim, co dziecko
potrafi zrobić, w wyręczaniu go w zajęciach wymagających więk-
szego wysiłku, bądź w ciągłym hamowaniu aktywności dziecka
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z przesadnej obawy, żeby sobie nie zrobiło krzywdy, z braku cza-
su – co pokrywa się nieraz z brakiem zainteresowania się dziec-
kiem lub jest równoznaczne z ucieczką od trudności.

Aby ustrzec psychikę dziecka od wyżej wspomnianych zagro-
żeń, trzeba pobudzić niewidomego do maksimum aktywności,
doprowadzić go do „najwyższego dostępnego mu stopnia samo-
dzielności i samowystarczalności oraz zahartowania na przeciw-
ności i trudności nierozłączne z życiem w ogóle, a szczególnie z je-
go kalectwem”.

Matka wprost zabrania krępować spontaniczną aktywność
dziecka. Zaleca stałe pobudzanie go do ruchliwości i zaradności,
koordynację sfery sensomotorycznej tak, „aby właściwa każde-
mu dziecku potrzeba ekspansji sił życiowych była najbardziej ce-
lowa”. Przedstawiając z wielkim realizmem los małego niewido-
mego, którego rodzice nie oddali pod opiekę fachowych wycho-
wawców, Matka parokrotnie przestrzega przed „wypaczeniem
charakteru” dziecka. „Takie wypaczenie charakteru we wczesnym
dzieciństwie może być potem już nieuleczalne, a wtedy zaciąży
ono gorzej na życiu niewidomego, niż samo kalectwo (...) unie-
możliwi dobre współżycie z widzącymi, które tak ważne będzie
(...) w przyszłości”.

Za główne zadanie przedszkola Matka uważa „wytworzenie
w dziecku (...) podstawowych prawidłowych struktur psycho-fi-
zycznych, na których oprze się jego dalsze wychowanie i wykształ-
cenie”. Podkreśla znaczenie wychowania fizycznego. Uprzedza
o dużym wysiłku nerwowym, jakiego wymagać będzie od niewi-
domego życie. Zaleca „higienę systemu nerwowego (...) spokój
i konsekwencję w postępowaniu z dzieckiem”, wyrabianie celowej
koordynacji ruchów, poprawnej postawy, mimiki (...) zwalczanie
tików. „Gruntowne wyćwiczenie zmysłów, każdego w jego funk-
cjach specyficznych i wszystkich w ich współpracy, na której opie-
rają się trwałe struktury psychiczne” – to jedno z zadań wycho-
wania przedszkolnego.
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Wychowanie na tym etapie jest niezbędną podbudową pod
wykształcenie ogólne i zawodowe, jest podwaliną prawidłowej po-
stawy życiowej człowieka.

Już wtedy Matka zaznacza, że wychowanie dziecka niewido-
mego i zakres zajęć przedszkola specjalnego nie różnią się od
współczesnych metod wychowania przedszkolnego. „Współcze-
sne metody tego wychowania, szczególnie metoda Froebla
i Montessori, dają się doskonale stosować w przedszkolu dla nie-
widomych”.

Choć początkowo bardzo nieliczne (4–11 dzieci), przedszko-
le istnieje w zakładach Towarzystwa bez przerwy od r. 1913 – naj-
pierw w Warszawie, potem w Laskach. Mimo ciasnoty i braku po-
mieszczeń dla innych działów, musi być miejsce dla grupki dzie-
ci przedszkolnych.

W Laskach, wędrująca z domu do domu, grupka ta znajduje
azyl to w domku pod nazwą „Zagajnika”, to w 2 pokojach parte-
rowych tzw. „Watykanu”, to znowu w maleńkim domku św. Jana
Vianney’a lub w Domu św. Teresy (Dom Chłopców). Ostatecznie
na dłużej osiada w Domu św. Stanisława (Dom Dziewcząt).

Zawsze przeciwna pracy dyletanckiej, Matka angażuje do
przedszkola świecką osobę z fachowymi kwalifikacjami, a w r.
1928 kieruje do seminarium dla wychowawczyń przedszkoli mło-
dą kandydatkę do zgromadzenia.

Dzięki Matce poszliśmy pod tym względem dalej niż Francja.
Oto co pisze Pierre Villey w swej Pedagogice dla niewidomych wy-
danej w r. 1930 „Nie posiadamy wcale przedszkoli (...). Dziwny
to paradoks: mały widzący mając lat 5 zaczyna naukę czytania,
a mały niewidomy, którego wykształcenie jest wiele bardziej pra-
cochłonne i wymaga więcej czasu, rozpoczyna naukę mając lat
dziesięć (...)”. Władze departamentalne we Francji łożą na kształ-
cenie niewidomego jedynie w przeciągu 8–9 lat, a przed ukończe-
niem 18 roku życia trudno byłoby niewidomego usamodzielniać.

Rekrutacje dzieci przedszkolnych w 20-leciu międzywojennym
jest w Polsce sprawą bardzo trudną. Dzieci te nie zostały objęte



KSIążKA O MATCE CZACKIEJ20

statystyką przeprowadzaną w r. 1925 w szkołach powszechnych.
Ogół społeczeństwa nie wie, że tak małe dziecko można już cze-
goś uczyć, że trzeba je wychowywać specjalnymi metodami. Ro-
dzice, nie chcąc rozstawać się z maleństwem, nie czynią żadnych
kroków, by znaleźć odpowiedni zakład, a w wielu wypadkach są
po prostu analfabetami.

Toteż dzieci poniżej lat siedmiu rzadko trafiają do Lasek. Wia-
domość o ich istnieniu przychodzi najczęściej w prywatnym li-
ście od osoby znajomej lub krewnej kogoś z Lasek. Czasami zgła-
sza dziecko proboszcz danej parafii lub właściciel leżącego w są-
siedztwie majątku, czasami lekarz. Za każdym razem jest to
radosna nowina obiegająca szybko wszystkich pracowników w za-
kładzie. Na taki list Matka poleca odpisywać natychmiast. Sama
nad tym czuwa.

Ponieważ drukowane kwestionariusze opracowane są pod ką-
tem dziecka w wieku szkolnym, za każdym zgłoszeniem przed-
szkolaka tworzy się zestaw pytań – rodzaj ankietki – które mają
na celu praktyczne sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia i umy-
słu dziecka, stopnia jego wzroku, udziału w zabawach z dziećmi
widzącymi itp. Trzeba gorąco prosić osobę, która nadesłała wia-
domość o dziecku, aby zechciała osobiście, czy za pośrednictwem
kogoś inteligentnego, przeprowadzić wywiad w rodzinie dziecka.
Towarzystwo zapewnia, że dziecko będzie przyjęte bez żadnej wy-
prawki, że zatrzyma się je w zakładzie, jeżeli tylko okres próby wy-
każe, iż ma zadatki na normalny rozwój. I – co najistotniejsze –
Towarzystwo nie będzie domagało się od gminy opłaty za utrzy-
manie dziecka, co położyłoby sprawę umieszczenia dziecka w La-
skach (gmina starałaby się za wszelką cenę wydobyć od rodziców
dziecka choćby ostatni grosz).

W latach, o których piszę, wszyscy w Laskach dopytują się, czy
przyszła już odpowiedź w sprawie przedszkolaczka, czy aby ro-
dzice wyrażą zgodę, czy nie będzie innych przeszkód. Potem ogól-
ne wyczekiwanie dnia przyjazdu dziecka. Ówczesne warunki ko-
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munikacyjne, oddalenie wielu wsi od dróg bitych i stacji kolejo-
wych, cena biletów jest powodem, iż przybycie rodziców z dziec-
kiem to wyjątkowa rzadkość.

Bywa i tak, że ktoś przywozi dziecko bez żadnego uprzedze-
nia. Przyjazd nowego maleństwa jest dla całego zakładu uroczy-
stością nieomal. Wieść powtarzana z ust do ust, lotem ptaka do-
ciera do pracowników różnych działów – wielu z nich będzie się
starało poznać nowego przybysza, spojrzeć nań choć z daleka. Dla
niego przecie pracuje się w Laskach. Wszystkich ogarnia radość
z cennego skarbu, jakim jest mały człowiek, którego z trudem uda-
ło się wyrwać z ciemnoty, zaniedbania, którego prowadzić się bę-
dzie ku światłu.

Jak Lucia M. przybyła do Lasek (ze wspomnień jednej z pra-
cownic).

„Którejś lipcowej niedzieli roku 1938 wybrałam się o czwar-
tej z rana na piechotę do Warszawy, by zdążyć na pociąg, który
dowiózł mnie do małej stacyjki na głuchą wieś białostocką. Prze-
brnąwszy kilka kilometrów piachu, pytając ciągle o drogę, odna-
lazłam wreszcie na uboczu, z dala od wsi, niewielką chatę prawie
wrośniętą w ziemię. Wokoło pustka. Drzwi domku zamknięte.
Wreszcie wśród nędznych drzewek owocowych ujrzałam kobie-
cinę maleńkiego wzrostu o prawie zasuszonej twarzy i niedowi-
dzących oczach. Widać nie wzbudziłam w niej obaw, gdyż przy-
znała, że jestem pod właściwym adresem. Co więcej –przyznała,
że jej najmłodsze dziecko, 5-letnia Lucia, jest niewidome. Na py-
tanie, czemu nie odpisywała na nasze wielokrotne listy proponu-
jące przyjęcie dziewczynki do zakładu, zaczęła popłakiwać. Była
obrazem nędzy i nieporadności. Dowiedziałam się, że kobieta jest
prawie analfabetką, że ktoś odczytywał jej te listy, wolała jednak
na pisma nie odpowiadać w obawie iż „urząd”, który do niej pi-
sze, będzie w przyszłości żądał pieniędzy za utrzymanie dziecka.
Poza tym jest w takiej biedzie, że nie ma w co dziecka ubrać.

Na moje usilne prośby przyprowadziła z chaty Lucię, bledziut-
ką, o wątłej budowie, niby roślinka pozbawiona słońca. A prze-
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cież słońca tu nie brakowało, stałyśmy cały czas w jego prażących
niemiłosiernie promieniach południowej godziny. Widać mała
rzadko opuszczała chatę. Twarzyczka Luci ogromnie się ożywi-
ła, gość był tutaj czymś niezwykłym.

Spostrzegłam, że dziecko ma poczucie światła i barw – nie-
śmiało próbuje dotknąć mej kolorowej sukienki, sprzączki
u chlebaka. »Czy pojedziesz ze mną, Luciu, do takiego domu gdzie
jest dużo dzieci?«. Dziecko nie wykazywało onieśmielenia, raczej
zaciekawienie moim opowiadaniem o Laskach. Zaczęło zadawać
pytania, oprowadzać mnie wokół domu. Dziewczynka robiła wra-
żenie normalnej, poruszała się bardzo sprawnie. Mówiła, że nie
ma rodzeństwa, bo starsi bracia dawno są daleko od domu. Przy-
szedł mi do głowy szalony pomysł: jak najprędzej uciec z dziec-
kiem, porwać je bez wiedzy matki, która nas nie dogoni! Na szczę-
ście rozsądek doszedł do głosu. Spróbuję raz jeszcze przekonać
matkę. Może ożywienie się Luci zrobiło swoje, dość, że upór ko-
biety jak gdyby nieco zmiękł. Zapytała znienacka »A weźmie ją
pani, tak jak stoi, nie będzie się pani wstydziła, nie ma dla niej bu-
tów i niczego dać nie mogę«. Rzuciłam się na szyję kobiecinie:
»Wezmę, naturalnie że wezmę, ale musimy się spieszyć, żeby do
zakładu zdążyć przed nocą«. Lucia pożegnała mamę i z wielką uf-
nością podała mi rączkę. Była boso, w wyszarzałej sukience.

W obawie, że matka się rozmyśli, ruszyłam w szybkim tem-
pie ku stacji. W drodze miałam okazję zaobserwować, że dziec-
ko posiada prawdopodobnie resztki wzroku. Na stacji trzeba by-
ło Lucię przyczesać, umyć trochę buzię i ręce. Dziewczynka oka-
zała się bardzo żywa, zaciekawiona pochodzeniem różnych
nieznanych jej odgłosów. »Co to, co to?« – pytała bez przerwy. Ca-
łą swą aktywność rozwinęła w przedziale kolejowym, gdzie każ-
dy błyszczący metalowy szczegół przyciągał jej uwagę i musiała
go dotknąć, poza tym siadała na podłodze, źle się czuła na ław-
ce. Zręcznie poruszając się między pasażerami, wdziękiem swym
podbiła serca towarzyszy podróży, którzy stale zwracali mi uwa-



gę, dlaczego nie trzymam dziecka za rękę przy sobie i pozwalam
mu się ruszać samodzielnie. Przy tej sposobności dowiedzieli się
nieco o niewidomych.

Nasz przyjazd do Lasek był niemal triumfem!
Lucia ukończyła w Laskach szkołę zawodową i od dawna sa-

modzielnie pracuje”.
* * *

W sprawozdaniu z 25-letniej działalności Towarzystwa Opie-
ki nad Ociemniałymi wydanym drukiem czytamy, że na przeszko-
dzie rozwojowi przedszkola stoi, prócz braku budynku dla tego
działu, w większym jeszcze stopniu trudność w rekrutowaniu dzie-
ci” – skutek – „nieuświadomienie rodziców o celu, zadaniach i do-
brodziejstwach przedszkola dla dziecka niewidomego”.

W pół roku po śmierci Matki Czackiej, dzięki ofiarności Po-
lonii USA, przedszkole doczekało się własnego domu, który mie-
ści 32 dzieci. Następcy Matki przywiązują nie mniejszą wagę do
wychowania dziecka w wieku 3–7 lat, starają się o personel z od-
powiednimi kwalifikacjami, o najbardziej nowoczesne pomoce do
zajęć, o przystosowywanie programu tych zajęć do wymagań chwi-
li bieżącej. Pawilon nowego przedszkola otoczony jest dużym wol-
nym terenem, częściowo zadrzewionym, na którym znajdują się
urządzenia do zabaw ćwiczących sprawność fizyczną dziecka, wzo-
rowane na przedszkolach dla widzących, prócz tego dzieci mają
dwie piaskownice oraz wybetonowany brodzik służący latem do
zabaw w wodzie, a zimą, jako teren „doświadczeń” z sankami po
lodzie. Jest trasa dla wózków i rowerków, jest spora górka.

Spełniają się kolejne i inne przewidywania oraz pragnienia
Matki, która tak zabiegała o propagandę sprawy niewidomych
wśród społeczeństwa. Utarły się drogi rekrutacji dzieci przedszkol-
nych, podniósł poziom uświadomienia ogółu widzących odno-
śnie możliwości rehabilitacji małego niewidomego.

Rodzice dzisiejszych przedszkolaków spieszą do Lasek co mie-
siąc dla kontaktu z dzieckiem i z personelem, aby zapewnić peł-
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niejszą rehabilitację swych maleństw dzięki koordynacji postępo-
wania wychowawczego. Na spotkaniach tych często nawiązuje się
do myśli tyflologicznej Matki Czackiej, mówi o zadaniach peda-
gogicznych, jakie wytyczyła na wiele lat naprzód Założycielka
Dzieła Lasek.

Szkoły
„Rozumie się, nie ma i nie należy tworzyć sztucznej granicy

między różnymi etapami wychowania i wykształcenia niewido-
mych. Szkoła (...) nie tylko będzie musiała spełnić zadanie przed-
szkola wobec tych dzieci, które przez przedszkole nie przeszły, ale
będzie ona kontynuować jego pracę i wobec dawnych jego wycho-
wanków”.

Jak wszelkie inicjatywy Matki, tak i szkoła w Laskach powsta-
ła nie jako luźny pomysł, proste naśladownictwo tego, co było za
granicą – ale jako podstawa programu pracy dla niewidomych.
Prekursorską działalność Matki uprzytamnia fakt, że ustawowo
dopiero od roku 1932 przewidziano „tworzenie zakładów i szkół
powszechnych specjalnych celem wychowania i kształcenia rów-
nież dzieci niewidomych”.

„Nieodrodna wnuczka Tadeusza Czackiego uznawała tylko
gruntowne wykształcenie młodego pokolenia. Nie znosiła tande-
ty ani blagi, szukała pierwszorzędnych źródeł”.

Autorka artykułu Dziecko Niewidome mówi o zasadniczej ro-
li wykształcenia dla całej psychiki niewidomego, dla którego na-
uka stanowi „czynnik równowagi i zdrowia psychicznego”. Mat-
ka zaleca niewidomych uczyć więcej, „zaprawiać ich do żywszej
i ciąglejszej pracy umysłowej niż widzących na tym samym po-
ziomie”. Niewidomi „powinni wynieść ze szkoły (...) stałe nasta-
wienie na pracę umysłową”.

Będąc sama niezmiernie wrażliwa na wartości historii i kul-
tury, Matka pragnie przekazywać te wartości wychowankom. Mat-
kę interesowało wszystko. „Dziwiła się jeśli ktoś uważał jakąkol-
wiek dziedzinę wiedzy za nieciekawą”.
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Zdaniem Matki i całego Zarządu Towarzystwa, nawet tym nie-
widomym, którzy w przyszłości mają być rzemieślnikami „po-
trzebne jest możliwie najwyższe wykształcenie ogólne i rozbudze-
nie zainteresowań intelektualnych”.

Z broszury propagandowej U niewidomych wydanej przez To-
warzystwo w r. 1936 dowiadujemy się, że Matka i ściśle współpra-
cujący z nią Antoni Marylski w planach inwestycyjnych stawia-
ją na pierwszym miejscu budowę domów, które pozwoliłyby na
odpowiedni rozwój szkół, zapewniły niewidomym odpowiednie
lokale mieszkalne i rekreacyjne. Przy budowie domów dla szkół
oraz internatów w Laskach wzięto pod uwagę potrzeby psychiki
niewidomych wychowanków oraz widzących pracowników.

Autorzy broszury, która powstawała niewątpliwie pod okiem
Matki, wyjaśniają, jak bardzo niewidomi są wrażliwi „na czystość,
promienie słoneczne, dobre powietrze, przestrzeń, ułatwiającą
swobodę ruchów”. Estetyka wnętrz i porządek stwarzają miłą po-
godną atmosferę, tak ważną w życiu niewidomego dziecka, któ-
ra jednocześnie działa dodatnio i kojąco na wychowawców w ich
niełatwej pracy. Tego typu budynki należały w owym okresie do
nowoczesnych. Starano się uniknąć tandety i nie robiono
oszczędności na metrażu.

Poniższe dane o szkołach prowadzonych przez Towarzystwo
zaczerpnięte są ze sprawozdania wydanego drukiem w r. 1938,
a obejmującego 25 lat pracy Towarzystwa. Ponieważ każde opra-
cowanie wychodzące z Lasek musiało mieć aprobatę Matki, któ-
ra osobiście wnosiła poprawki rzeczowe i stylistyczne, sprawoz-
danie, na które się powołujemy, było przez nią przemyślane.

W statucie Towarzystwa od początku przewidziano otwiera-
nie szkół dla niewidomych. Szkoła Towarzystwa pierwsza pod za-
borem rosyjskim otrzymała pozwolenie na wprowadzenie nauki
czytania i pisania brajlem w języku polskim. Nie ma jednak przed
pierwszą wojną światową ustalonej organizacji ani programu.
Okres wojny przyhamuje rozwój szkoły. Po wojnie – od czasu po-



wrotu do Warszawy Róży Czackiej jako s. Elżbiety Franciszkan-
ki Służebnicy Krzyża – szkoły rozwijają się nadal.

W r. 1923 niektóre oddziały szkoły żeńskiej przenoszą się do
Lasek, a w r. 1926 cała szkoła zostaje tam przeniesiona. Nie po-
siada jeszcze wszystkich oddziałów, liczy 25 uczniów i 3 osoby per-
sonelu nauczycielskiego. W r. 1926 szkoła uzyskuje koncesję z Ku-
ratorium i opracowuje swój program zgodnie z programem ów-
czesnej siedmioklasowej szkoły powszechnej. Do tej reorganizacji
szkoły przyczynia się w dużej mierze przybycie do Lasek Zofii
Landy, która ukończyła wydział filozofii na paryskiej Sorbonie,
miała kwalifikacje do nauczania w szkołach średnich, a teraz na-
bywa pod okiem Matki kwalifikacji tyflopedagogicznych i koń-
czy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej. Jej to powierza
Matka kierownictwo szkół i przedszkola w Laskach.

Dnia 6.X.1927 r., pisząc o organizacji różnych działów pracy,
Matka stwierdza: „(...) Najlepiej obecnie zorganizowana jest szko-
ła. Zosia L. (Landy – dop. autora) jest jej kierowniczką. Ponieważ
umiejętnie, sumiennie i zgodnie z duchem naszego Dzieła ten
dział pracy prowadzi, Antek i ja naradzamy się z nią we wszyst-
kich ważniejszych lub nowopowstałych zagadnieniach”.

Stopniowo zapełniają się brakujące oddziały, a nowy perso-
nel uzyskuje kwalifikacje specjalne, kończąc studia w Państwo-
wym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Ministerstwo Wyznań
i Oświecenia Publicznego przyznaje niektórym nauczycielom eta-
ty państwowe. Po 25 latach istnienia Towarzystwa szkoła jest już
dość dobrze zaopatrzona w wypukłe mapy, modele i okazy wszel-
kiego rodzaju. W początkach lat 30. zaczyna się wprowadzać do
niższych klas metodę ośrodków zainteresowań (dzisiejsze ośrod-
ki pracy – dop. autora). Siostrze Michaeli Galickiej upamiętniły
się lekcje prowadzone przez nią metodą ośrodków, na których
Matka była obecna. Wspomina, jak Matka potrafiła słuchać z za-
interesowaniem toku lekcyjnego, jak oglądała pomoce, które słu-
żyły na lekcji za konkret, oraz całe urządzenie klasy (...). Wyższe
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klasy szkoły powszechnej uczą się rzemiosła w godzinach popo-
łudniowych. Jak widzimy, już wtedy prowadzono szkolenie, któ-
re w latach powojennych wejdzie do programu szkoły podstawo-
wej pod nazwą preorientacji zawodowej.

Fizyczne usprawnienie dziecka
W artykule Dziecko Niewidome Matka podkreśla znaczenie wy-

chowania fizycznego w szkole. Sprawność swobodnego porusza-
nia się po różnorodnych terenach Matka nazywa „jednym z najważ-
niejszych przedmiotów szkolnych”. Na innym miejscu podaje szcze-
gółową wskazówkę nauki chodzenia: niewidomy „nie nauczy się
nigdy samodzielnie chodzić, jeśli się go będzie zawsze za rękę pro-
wadziło. Trzeba pozostawić niewidomego, by się sam uczył, a wy-
chowawca musi tylko czuwać nad nim (...). Gdy się ociemniałego
prowadzi za rękę, nie zwraca on uwagi na to np. gdzie jest wysta-
jący kamień, gdzie się z bruku schodzi na miękką drogę itd.”.

Matka pragnie, by dzieci pobudzać do ruchu nie tylko na lek-
cjach wychowania fizycznego. Cieszy ją każdy spontaniczny prze-
jaw aktywności dziecka. Bierze np. w obronę dziewczynki wyła-
dowujące swą potrzebę ruchu. Cytujemy fragment wspomnienia
jednej z dawnych wychowanek: „(... )w domu łaziłam po drze-
wach, po płotach i tu w Laskach zaczęłam wchodzić i wychodzić
przez okno. Nauczyłam tego koleżanki (1930 r.). Obiegałyśmy
dom św. Antoniego naokoło, wskakiwałyśmy do jadalni przez
okno i z powrotem na dwór (...) s. Imelda nie mogła dać z nami
rady i poszła do s. Teresy, a tam właśnie była Mateńka. S. Imelda
wypowiedziała swoje żale, a Mateńka mówi: »Pozwólcie im przez
okno wchodzić, ja też lubiłam przez okna wchodzić, a przyjdzie
czas kiedy przestaną same wchodzić«”.

„Matka dbała o ruch na świeżym powietrzu, codziennie cho-
dziły dzieci na dwugodzinne spacery, a przed wieczorem kąpa-
łam je w małym stawku”.

Wiemy, że Matka uważała ćwiczenia ruchowe na dworze za
trudniejsze dla niewidomego niż gimnastykę w przestrzeni za-
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mkniętej i na przyrządach. I te ostatnie są jednak bardzo cenne,
wyrabiają swobodę i sprawność ruchów, pobudzają do aktywno-
ści. W latach 30. wprowadza się w zakładzie szereg ćwiczeń w lo-
kalizacji dźwięków w przestrzeni, co uczy niewidomych orienta-
cji. Wtedy już dzieci bawią się piłkami z umieszczonym wewnątrz
dzwoneczkiem. Matka jest za udostępnianiem niewidomym zwy-
kłych gier, do których wystarczy nieraz wprowadzić drobne przy-
stosowania.

„W Laskach dopiero marzy się o boiskach, pływalniach i róż-
nych urządzeniach sportowych, ale tyle marzeń już się ziściło, iż
można mieć nadzieję, że i to się spełni” czytamy w wyżej wspo-
mnianej broszurze. Matka orientuje się, iż wiodącą rolę w tym
względzie mają kraje anglosaskie.

„W zakres wychowania fizycznego wchodzą prace domowe
i gospodarcze, roboty w polu i w ogrodzie (...) nie tylko wyrabia-
ją siłę i zręczność, wpływając dodatnio na zdrowie, ale dopoma-
gają (...) w osiągnięciu sprawności w rzemiosłach (...). Udział
w tych pracach pozwala też niewidomemu poznać praktyczną
stronę życia, a jednocześnie daje mu zadowolenie, że może dzie-
lić trudy i wysiłki otoczenia (...). Niewidomy musi (...) nauczyć się
(...) poruszać swobodnie, trzymać prosto”. „Gimnastyka zwykła
i rytmiczna (...) wyrabia u niewidomych siłę i zręczność”.

Prace ręczne
Obok wychowania fizycznego Matka wysuwa na pierwszy plan

zajęcia praktyczne, które dają „podstawę ścisłych i poprawnych wy-
obrażeń i pojęć o świecie”, oraz są fundamentem przyszłego szko-
lenia zawodowego. S. Teresa pisze we wspomnieniach: „Modelo-
wanie odgrywało w Matki koncepcji kształcenia i wychowania nie-
widomych bardzo ważną rolę”. Matka życzyła sobie, aby na co dzień
był dostęp do gliny dla swobodnej ekspresji dzieci. Modelowanie
ma ogromne znaczenie w poznawaniu otaczającego świata.

Matce tak zależy na właściwym ustawieniu nauki prac ręcz-
nych, że zatrzymuje się nad samą metodą postępowania nauczy-
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ciela: „co się tyczy samego wykonania danej roboty, trzeba ociem-
niałemu zostawić pewną swobodę (...) każdy niewidomy sam wła-
snym przemysłem musi dochodzić do celu. Każdy musi sobie wy-
robić swoje własne punkty orientacji, według których robotę bę-
dzie wykonywał np. wystające miejsca w robocie koszykarskiej itp.
(...). Gdy się przy robocie trzyma go za rękę, niewidomy nie po-
zna, czy taki, czy inny ścieg, czy tak, czy inaczej zrobione (...). Trze-
ba dać niewidomemu „punkty orientacyjne”, są to takie miejsca
czy znaki np. jakieś wystające nici w robocie, czy pewne sprzęty
przy chodzeniu, które stanowią dla ociemniałego punkty oparcia
w jego robocie lub orientacji w otoczeniu”.

W dalszym ciągu tego samego opracowania Matka zatrzymu-
je się przy temacie praktycznego szkolenia dziewcząt, „by mogły
sobie w domu dawać radę same. Wszystko, co robi w domu ko-
bieta, jest dla ociemniałych dostępne (...) np. cerowanie pończoch
(...). Każda niewidoma potrafi to robić sama, trzeba ją tylko te-
go nauczyć i im wcześniej, tym lepiej (...)”. Matka dodaje z ubo-
lewaniem: „U nas dotąd nie było możliwe odpowiednie ćwicze-
nie dziewcząt w tych zajęciach, bo program szkolny był tak ob-
szerny, że roboty ręczne musiały być zaniedbane”.

W artykule Dziecko Niewidome Matka ponownie podkreśla,
iż umysł niewidomego nie różni się od widzącego, dlatego ogól-
nie przyjęty program szkoły powszechnej można zastosować
w szkole dla niewidomych „(...) różnią się tylko narzędzia, a nie
sam przedmiot nauczania, inna jest strona techniczno-material-
na metody”. Matka ma tu na myśli alfabet brajla oraz szereg po-
mocy szkolnych, trafiających do umysłu przez inne zmysły.

Wychowanie muzyczne
Uprzywilejowane miejsce zajmuje w szkole śpiew, solfeż i mu-

zyka. „(...) świat dźwięków jest otwarty dla niewidomego. Jest jak-
by poniekąd jego królestwem (...) śpiew i muzyka, poważnie trak-
towane, powinny mieć zaszczytne miejsce w wykształceniu i wy-
chowaniu niewidomych. Natomiast muzyka płaska i bez wartości



nie powinna być tolerowana przez wychowawców”. Już w r. 1919
chór dziewcząt niewidomych wita na Polnej nuncjusza Achille-
sa Rattiego. Zgodnie z relacją dawnych wychowanek, miały w tym
okresie doskonałą nauczycielkę śpiewu, niewidomą panią Solec-
ką. Matka pisze w Notatkach osobistych (25.XII.1927): „Jakby
szczęśliwie było, gdyby Pan Bóg dał nam kogoś, który by umiał
prawdziwie pięknie grać i śpiewać, i uczyć muzyki i śpiewu. Mu-
zyka takie ważne zajmuje miejsce w życiu niewidomych”. „Mat-
ka przestrzegała przed muzyką tandetną, która łatwo pociąga za
sobą jawną lub półjawną żebraninę (...). Przy kształceniu na mu-
zyków przestrzegała, by brać pod uwagę obok zdolności i charak-
ter, kulturę ogólną oraz poziom moralny niewidomego. Była za
tym, by kształcić i mniej zdolnych ze względu na podniesienie
ogólnej kultury i zapewnienie odpowiedniego wykorzystania wol-
nego czasu”.

Idąc za zaleceniem Matki, kierownictwo szkoły stara się o fa-
chowe siły do prowadzenia chórów oraz nauki gry na fortepianie.
W okresie międzywojennym prowadzą te przedmioty niewido-
mi profesorowie – Włodzimierz Bielajew i Włodzimierz Dolań-
ski. Bielajew prowadzi chóry, a jednocześnie komponuje melodie
do amatorskich inscenizacji, bajek itp. Dzięki niemu w okresie
międzywojennym dzieci i młodzież są wyjątkowo rozśpiewane.
Niejednokrotnie dziękują śpiewem odwiedzającym Laski ofiaro-
dawcom. Lekcji gry na fortepianie udziela ociemniały dr Dolański.

Matka bardzo czuwa nad tym, aby niewidomy po ukończeniu
szkoły nie został grajkiem, czy to w lokalach rozrywkowych w mie-
ście, czy po weselach na wsi. Czuwa nad rodzajem muzyki, jaką
karmi się wychowanków w zakładzie, zależy jej na tym, by dzieci
zasmakowały w muzyce prawdziwie pięknej i wartościowej. Mat-
ka np. wyraża zadowolenie, że w czasie okupacji dzieci nie mają
radia (było to zakazane przez władze niemieckie – dop. autora).
Przyznaje, że radio mogłoby być doskonałym wychowawcą, gdy-
by nie podawało mnóstwa „śmieci”. Zaraz po wojnie, w r. 1945,
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Matka wspólnie z Zarządem Towarzystwa angażuje do Lasek mu-
zyka – kompozytora prof. Witolda Friemana, który prowadzi w La-
skach chóry na wysokim poziomie oraz przez szereg lat udziela lek-
cji gry na fortepianie. Za wspomnień Witolda Friemana (1945 r.):
„Matka wyjaśniła mi dokładnie swoje zapatrywania i poglądy na
muzykę w pracy (...) szkolnej w społeczeństwie niewidomych. ży-
czyła mi właściwego ujęcia tych dyscyplin muzycznych, które by-
łyby dostępne dla wychowanków Lasek i mogłyby podnieść po-
ziom ich zainteresowań kulturalno-oświatowych (…)”.

Szkoły zawodowe i warsztaty
Dalszym etapem w kształceniu niewidomych w Laskach są

4-letnie szkoły zawodowe (męska i żeńska, liczące ogółem 50
uczniów). Program obejmuje następujące przedmioty:

a) zawodowe: technologia, organizacja przedsiębiorstw, ma-
teriałoznawstwo z wiadomościami z botaniki, zoologii i chemii,
fizyka z maszynoznawstwem, modelowanie figur i brył geome-
trycznych;

b) ogólnokształcące: religia, język polski, jeden z języków ob-
cych, historia, matematyka, geografia gospodarcza, nauka o Pol-
sce współczesnej, nauka o człowieku, tyflologia, hodowla zwie-
rząt i roślin, ćwiczenia fizyczne i śpiew.

Przy szkołach są warsztaty: szczotkarski i koszykarski.
W dziale galanterii koszykarskiej pracują dziewczęta, wykonując
przedmioty z rafii, petyku, trzciny.

Warsztat koszykarski męski wyrabia meble z wikliny i trzci-
ny, walizki, kosze. Przy warsztacie jest dział wyrobu mat kokoso-
wych, wycieraczek, słomianek.

Warsztaty szczotkarskie osiągnęły już taką wydajność, że po-
dejmują się obstalunków wszelkiego rodzaju, począwszy od szczo-
tek technicznych po najdelikatniejszą galanterię szczotkarską. Za-
sadą szkolenia jest, aby każdy pracownik umiał wykonywać swą
pracę w całości tak, aby mógł pracować samodzielnie we własnym
warsztacie, jako chałupnik.
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Po ukończeniu szkoły zawodowej wychowankowie uzyskują
dyplomy czeladnicze Izby Przemysłowo-Rzemieślniczej. Dla
uczniów mniej zdolnych istnieje 3-letnia szkoła dokształcająca.

W rozmowie z ociemniałym psychologiem dr. Włodzimie-
rzem Dolańskim, przeprowadzonej w r. 1923, Matka porusza spra-
wę wychowywania „nowej generacji, która, jako rekompensatę za
brak wzroku osiągnęłaby wyższy, w porównaniu z przeciętnym
poziomem ogółu, stopień etyczny, posiadałaby poczucie odpowie-
dzialności i solidarności, a także wykształcenie”. (Rozmowę tę cy-
tuje Włodzimierz Dolański w swoich wspomnieniach). W Triu-
no (r. 1936) Matka wyraźnie formułuje swoją koncepcję utworze-
nia zespołu „wzorowych niewidomych”. A w roku 1939 realizuje
się jeden z etapów przygotowywania tego zespołu, który pomógł-
by zarządowi Towarzystwa w dalszej pracy: w warsztatach szko-
lących pracuje już 9 absolwentów szkoły zawodowej. Siedmioro
wychowanków kształci się w gimnazjach warszawskich, co wów-
czas stanowi pierwszy eksperyment tego typu w Polsce. W roku
1935/36 dla 4 zdolniejszych uczniów prowadzono w Laskach kurs
I klasy gimnazjalnej, a jednego z uczniów przygotowywano do eg-
zaminu z materiału II klasy gimnazjalnej.

Za lat kilkanaście, w roku 1945, będą coraz pełniej urzeczy-
wistniać się plany Matki i pięciu czołowych absolwentów szkół
w Laskach zostanie delegowanych na pewien czas do ośrodka dla
ociemniałych inwalidów wojennych w Surhowie, woj. lubelskim,
gdzie stanowić będą „trzon ideowo-zawodowy (...) i zarazem per-
sonel instruktorsko-opiekuńczy, wywiązując się bardzo dobrze ze
swego zadania.”

Lecz wróćmy do rzeczywistości z lat międzywojennych, kiedy
to szkolenie warsztatowe podlega Antoniemu Marylskiemu.
W czasie jego dłuższych wyjazdów z Lasek Matka wchodzi bardziej
szczegółowo w zagadnienia szkolenia zawodowego. W liście z 3
grudnia 1931 roku Matka przedstawia Marylskiemu pewne pro-
pozycje odnośnie tego szkolenia: „(...) zaprosić na rodzaj egzami-
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nu robót w warsztatach nauczyciela szkoły Szlenkierów, żeby oce-
nił, jak chłopcy robią szczotki i maty, a dziewczęta koszyki, żeby
tych, których wyzwoli postawić na stopie rzemieślników tj. że pła-
ciłoby im się część czystego zysku. Reszta by szła na koszta warsz-
tatu etc. Trzeba by przy tym prowadzić tak jak za granicą, rachu-
nek ich utrzymania, żeby sobie zdawali sprawę z położenia rzeczy”.

Mamy list z 9.12.1931 r., w którym Matka wyraża swą troskę
o wartość wyrobów warsztatowych pod względem estetycznym:
„(...)mieliśmy naradę z p. Hersową w sprawie warsztatu, bo oka-
zuje się, że pani X strasznie nie ma gustu i ohydy robią, a przy tym
nie pilnuje, żeby roboty były porządnie i starannie wykonane”.

W innym liście z 16 marca 1932 roku Matka relacjonuje An-
toniemu Marylskiemu: „Mieliśmy naradę warsztatową. Przecho-
dzimy po kolei każdego i każdą niewidomą warsztatową, żeby
zdać sobie sprawę z warunków ich domowych i z wydajności ich
pracy. M. P. (zapewne Maria Piotrowiczowa, bratowa Waleriana
Piotrowicza – dop. autora) zrobi nam zestawienie kosztów, żeby
sobie zdać sprawę czy warsztat normalnie funkcjonuje”.

Ileż realizmu i zmysłu praktycznego wykazuje Matka. Jak so-
lidnie, nie po dyletancku, rozpatruje każde zagadnienie, tak
z punktu widzenia wychowawczego, jak i z handlowej opłacalno-
ści. Wnosi własne projekty, które jednocześnie podporządkowu-
je decyzji A. Marylskiego. Jej gruntowne oczytanie w zagranicz-
nych pozycjach, traktujących o sprawie niewidomych, stanowi
punkt odniesienia, nie wiąże niewolniczo, nie hamuje inicjatyw
przystosowywanych do warunków krajowych.

W pismach Matki odnajdujemy również wskazówki dla in-
struktorów rzemiosł. Podajemy fragmenty mówiące o zaintere-
sowaniu Matki wszystkim, co tyczy pracy niewidomego, o jej nie-
zwykle praktycznym zmyśle organizacyjnym, przewidującym roz-
kład pracy w drobnych szczegółach.

„(...) niewidomi mogą wykonać robotę równie dokładnie jak
widzący. Różnica polega jedynie na tym, że niewidomy pracuje
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wolniej (...)”. Młodzież niewidomą normalną „należy nauczyć do-
skonale i dokładnie dwóch rzemiosł, by na przemian były dla nich
źródłem zarobku. Każdego należy uczyć indywidualnie (...) Przed
zaczęciem nauki należy (...) opisać jak robotę wziąć do ręki i jak
się do niej zabrać”.

„Trzeba, aby n i e w i d o m y o d p o c z ą t k u wykonywał r o -
b o t ę s a m (...) nigdy nie należy mu dawać przez kogoś innego
zaczętej”. Niewidomy musi sam dojść, jak robotę wykonać. „N i e
n a l e ż y w y k o n y w a ć r o b o t y z a n i e w i d o m e g o”. Trze-
ba stawiać zadania, nie podając rozwiązań. Obecnie mówimy
o metodzie problemowej, zapożyczając określenia stosowanego
zasadniczo do teoretycznych przedmiotów nauczania. Drogą ana-
logii przyjęło się ono w Laskach i w zakresie szkolenia technicz-
nego. Odnajdujemy tu rdzeń z którego wywodzą się późniejsze
koncepcje Henryka Ruszczyca.

Ważne jest, by nie dopuścić do zniechęcenia ucznia. Pochwa-
ła potrzebna jest dla zachęty, lecz nie można nią zbytnio szafować,
niech będzie „proporcjonalna do wartości wykonanej roboty”.

Zdaniem Matki, niewidomym uczniom nie należy dawać
„procentów za wykonanie roboty. Doświadczenie za granicą do-
wiodło, że dbają wtedy bardziej o pośpiech (…) niż o dobre wy-
konanie pracy”.

„Niewidomy powinien się znać na surowcach potrzebnych do
wykonania swego rzemiosła, powinien wprawiać się w prowadze-
nie rachunków systemem Braille’a (...), nauczyć się odróżniać pie-
niądze będące w obiegu”.

Przy warsztacie należy przeznaczyć zamknięte miejsce na skła-
danie robót zaczętych i podręcznych materiałów. Niewidomi sa-
mi powinni utrzymywać ten porządek”.

„Nie należy pozwalać niewidomym uczniom na pracę zarob-
kową bez kontroli (...) aby nie psuli rzemieślnikom niewidomym
reputacji”.



Masaż jako zawód dla niewidomych
O tę reputację Matka szczególnie zabiega. Zajrzyjmy do no-

tatki pt. Masaż Niewidomych. Matka krytykuje krótko trwające
kursy masażu, uważa, że „powinny obejmować co najmniej trzy
lata szkolenia i praktyki. Dalej Matka wylicza warunki potrzeb-
ne, by być dopuszczonym na kurs masażu w innych krajach. Wy-
maga się tam: wrodzonej inteligencji, średniego wykształcenia, sta-
rannego wychowania, ogólnej kultury, uczciwości, zalet moral-
nych oraz odpowiedniego wyglądu zewnętrznego. „Kształcenie
masażystów spośród niewidomych nieodpowiednich przyniosło-
by istotną szkodę sprawie niewidomych masażystów”.

* * *
Wróćmy jeszcze do wyżej cytowanego sprawozdania Towarzy-

stwa. Około r. 1938 szkoła liczy 138 uczniów. Roczniki z końca
lat trzydziestych stanowią element bardziej kulturalny i wyrobio-
ny niż ogół uczniów sprzed lat kilkunastu.

Zaczęto też prowadzić eksperymentalnie jedną klasę dla dzie-
ci niewidomych upośledzonych umysłowo.

Jedna dziewczynka głuchoniewidoma kształci się w Laskach
(lata 1938–1939) metodą całkowicie odrębną, lecz godziny poza-
lekcyjne spędza w internacie wspólnie z grupą innych dziewcząt.
Matka pragnie w przyszłości stworzyć eksperymentalną klasę głu-
choniewidomych, a także poszerzyć dział opóźnionych w rozwo-
ju czy umysłowo upośledzonych (również tytułem eksperymentu).

Rady Pedagogiczne
W okresie międzywojennym Matka jest często obecna na ze-

braniach w sprawach szkół oraz internatów. Co roku personel wy-
chowawczy odczytuje sprawozdania ze swej rocznej pracy na ze-
braniu w obecności Matki.

„(...) często uczestniczyłem w radach pedagogicznych, w któ-
rych i ona (Matka) brała udział. W takich wypadkach zawsze te
rady pedagogiczne miały jakiś charakter uroczysty, podniosły
i z wielką uwagą wysłuchiwałem odpowiednich komentarzy, ja-
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kie Matka dawała do książek o charakterze tyflologicznym, któ-
re były omawiane”.

Matka opracowuje plany pracy i regulaminy – niektóre z nich
się zachowały.

Problem integracji
Nad aktualnym dziś na całym świecie problemem tzw. inte-

gracji, czyli zagadnienia, w jakim stopniu i kiedy włączać dziec-
ko niewidome do szkół dla widzących, zaczęto dyskutować zagra-
nicą już 50 lat temu. Matka uważa, że dziecko powinno ukończyć
szkołę podstawową w zakładzie specjalnym. Po czym – jeżeli zdol-
ności na to pozwalają – kształcić się dalej w szkole średniej wspól-
nie z widzącymi. Na ostatnim międzynarodowym Kongresie Pa-
ryskim poświęconym wychowaniu dziecka niewidomego (1977 r.)
część uczestników, reprezentujących stanowisko bardziej umiar-
kowane, była tego samego zdania.

Dzieci niedowidzące
Już w 20-leciu międzywojennym toczyły się dyskusje wśród

tyflologów i okulistów w sprawie nauczania dzieci niedowidzą-
cych (zwanych wtedy nieraz z francuska ambliopani). Śledząc to
zagadnienie, dzięki fachowej literaturze zagranicznej, Matka
przedstawia nam trzy proponowane koncepcje: tworzenie klas dla
niedowidzących przy szkołach dla widzących, tworzenie tychże
klas przy szkołach dla niewidomych lub tworzenie szkół specjal-
nych dla niedowidzących. Zdaniem Matki, dziecko o wzroku za-
grożonym lub zbyt słabym, niepozwalającym na normalną naukę,
należy uczyć metodami specjalnymi, korzystając z pomocy prze-
znaczonych dla niewidomych.

Matka podkreśla, że niedowidzący „nie przystosowany do ży-
cia jest o wiele bardziej niezaradny (...) niż niewidomy dobrze i ra-
cjonalnie wychowany”.

Po drugiej wojnie
W okresie powojennym kierownictwo szkół przejmuje na wy-

raźne życzenie Matki Zygmunt Serafinowicz (odpowiada również
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przed władzami za internaty). W roku szkolnym 1945/46 otrzy-
muje oficjalną nominację na kierownika szkoły podstawowej
i przedszkola, a nieco później na dyrektora szkoły zawodowej. Od
lat związany z Dziełem przez osobę ks. Korniłowicza, Zygmunt
Serafinowicz poznaje Matkę w roku 1928 i tegoż roku przybywa
na stałe do Lasek. Poddaje się kierownictwu Matki, której osobo-
wość go zafascynowała. On to będzie wielekroć stawał w obronie
zasady Matki „Dzieło to z Boga jest i dla Boga”, reprezentując wo-
bec władz katolicki charakter zakładu.

W roku szkolnym 1945/46 zaczyna funkcjonować przywró-
cone przedwojenne gimnazjum zawodowe, na które otrzymano
ponownie koncesję. W roku 1948, po reorganizacji szkolnictwa
zawodowego władze skasowały gimnazjum. Na to miejsce powsta-
ła w Laskach średnia szkoła zawodowa. W tymże roku pięcioro
wychowanków kształci się w liceach ogólnokształcących wraz
z widzącymi, pozostając pod opieką Towarzystwa. Dwóch
uczniów klasy II Liceum im. Rejtana przez 2 lata dojeżdża do szko-
ły z zakładu, korzystając w tym czasie z pomocy laskowskich na-
uczycieli. Dwóch uczniów Szkoły Muzycznej im. Kurpińskiego
(organy) jest również pod opieką Lasek. Zaczyna się też ponow-
nie przygotowywanie młodzieży (5 osób) do egzaminów pedago-
gicznych. W latach 1947/48 i 1948/49 organizuje się w Laskach
dla absolwentów szkoły zawodowej 2-letni przyspieszony kurs ma-
sażu, który kończy 23 słuchaczy.

Opinię Matki o zatrudnianiu niewidomych w różnych krajach
poznajemy z następujących fragmentów.

„(...) błąd, który pokutował do niedawna w Warszawie to prze-
konanie, że niewidomi mogą zajmować się tylko muzyką. We
Francji, aż do wojny (do roku 1939) też pokutował ten przesąd (...).
W Ameryce sprawa ta źle była postawiona, bo niewidomych przy-
gotowywano do pracy biurowej, a tylko wyjątki spośród nich mo-
gły wytrzymać konkurencję (z widzącymi). Niemcy praktyczniej



podchodzili do tej sprawy i skierowywali ociemniałych do rze-
miosł i fabryk”.

I tu życzeniu Matki stanie się zadość. Na zlecenie Zarządu To-
warzystwa po II wojnie prowadzenie szkolenia warsztatowego
przejmuje Henryk Ruszczyc, ówczesny wiceprezes Zarządu. Bę-
dąc pracownikiem Lasek od roku 1930, zna dobrze poglądy i za-
sady Matki tyczące zawodowej rewalidacji niewidomych. W la-
tach 1947–1948 podejmuje inicjatywę kursów przysposobienia
niewidomych do przemysłu w kilku miastach Polski. Od tego cza-
su „przysposobienie do pracy w przemyśle” wchodzi do progra-
mu szkół zawodowych dla niewidomych, którzy otrzymują po-
tem pracę w przemyśle bądź w spółdzielczości.

W tym krótkim przeglądzie dostrzegamy dalszy ciąg prekur-
sorskich założeń Matki, która pragnęła, aby jednostki bardziej
uzdolnione kształcić w miarę ich możliwości, oraz zalecała: „naj-
ważniejsze jest tak poznać ociemniałego, by wiedzieć, do jakie-
go fachu się nadaje (…)”.

S. Teresa pisze we wspomnieniach:
„Zakład Towarzystwa postawił w latach początkowych spra-

wę niewidomych na poziomie równym Francji, w dalszych latach
przewyższył ten poziom pod niektórymi względami (przedszko-
le, zatrudnienie, wachlarz zawodowych możliwości nabywanych
w szkołach zawodowych w Laskach)”.
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Maciej Jakubowski

Rozsiewał pokój, umacniał nadzieję...
służył temu co łączy, ponad tym co dzieli –

ks. Tadeusz Fedorowicz1

Wtym roku minęła 11. rocznica
śmierci ks. Tadeusza Fedoro-

wicza. Każdego roku, w czerwcu,
w czasie bliskim daty jego śmierci,
spotykamy się w Laskach na okolicz-
nościowym spotkaniu, podczas któ-
rego wydobywamy jakąś myśl czy ja-
kiś temat charakterystyczny dla na-
uczania księdza lub charakteryzujący
jego osobę, jego życie i działalność.

Po 10 latach nie wyczerpaliśmy
bynajmniej zasobów naszej pamięci, ani zasobów zgromadzonych
w archiwum księdza Tadeusza w Laskach. Mamy dosyć długą li-
stę tematów i materiałów archiwalnych do wykorzystania. Sięga-
jąc do tych zasobów, moglibyśmy wydobyć szereg tekstów i rów-
nież w czasie tego spotkania mówić np. o pięknie i tajemnicy świa-
ta stworzonego, o prawdzie i o dobru, które trzeba czynić dobrze,
o radości i uśmiechu, o największej przygodzie naszego życia czy-
li przygodzie człowieka z Bogiem, o dobrej woli zawsze i wszędzie,
o dojrzewaniu do miłości, która ma być kochaniem kogoś, a nie ko-

O KSięDzu tADeuSzu FeDOrOwiczu

1 Słowo o ks. Tadeuszu Fedorowiczu wygłoszone w czasie sesji pt. „Kościoł ubo-
gi, wspólnotowy, służebny, otwarty według ks. Władysława Korniłowicza, ks.
Tadeusza Fedorowicza, profesora Stefana Swieżawskiego”. Laski, 5–7.10.2012.



chaniem się w kimś i o wielu innych tematach, tak charakterystycz-
nych dla prostego, mądrościowego sposobu nauczania księdza Ta-
deusza, powszechnie w Laskach nazywanego Ojcem; stąd o jego
nauczaniu mówili niektórzy – ojcologia.

* * *
Na tę sesję jednak, wraz z organizatorami, nie tyle wybraliśmy

jakiś temat z nauczania księdza Tadeusza, ile raczej próbujemy
spojrzeć na pewne charakterystyczne rysy jego osoby, postawy
i działania, lub bardziej – oddziaływania, i stosunek do ludzi
i ludzkich spraw, co będzie bliższe celom tej sesji.

Tytuł mojego głosu wprowadzającego został sformułowany
w trybie oznajmującym i w czasie przeszłym dokonanym: Rozsie-
wał pokój, umacniał nadzieję, służył temu co łączy, ponad tym co
dzieli. I właściwie na tym tytule można by skończyć, dodając tyl-
ko – tak właśnie było: ksiądz Tadeusz był człowiekiem, który siał
wokół siebie pokój i optymizm, brał jakby na siebie troski innych
ludzi, nie jątrzył, nie rozdrażniał, a dostrzegając człowieka w czło-
wieku, w każdym człowieku, dostrzegając bardziej to, co jest do-
bre, niż to, co złe, starał się wyciszać krytyki i emocje i raczej łą-
czyć a nie dzielić, a istniejących podziałów i różnic nie wzmac-
niać.

Michał żółtowski, jeden z zasłużonych ludzi Lasek, pisze
w swoim wspomnieniu:

W osobie Ojca ujmowała mnie zawsze jego wielka naturalność.
Niczego nie robił, żeby się ludziom podobać i to sprawiało, że zawsze
był sobą […]. Panowała w nim doskonała harmonia między życiem
wewnętrznym a ludzką naturą […]. Toteż promieniował pokojem.
Robił wrażenie człowieka wewnętrznie wolnego, nie dającego się wy-
trącić z równowagi. Nie widziałem go nigdy pochłoniętego dysku-
sją, zacietrzewionego obroną własnego zdania. Nie dał się też nigdy
wciągnąć w jakieś rozgrywki pesonalne […] rozmowy z nim pozo-
stawiały po sobie coś bardzo jasnego i czystego […]. Miał wielki sza-
cunek dla drugiego człowieka i to wszyscy odczuwali […]. Nikt nie
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słyszał go narzekającego, chociaż czasy, w których żył i pracował,
były trudne, w dodatku pozbawione perspektywy na przyszłość (cho-
dzi oczywiście o czasy głębokiego PRL – przyp. M.J. (przyp. autora).
Każde spotkanie z nim, pełnym spokoju i pogody napawało opty-
mizmem. I jeszcze w innym miejscu: Nie trzeba jednak myśleć, że
Ojciec nie dostrzegał wad u ludzi albo, że był naiwny. Gdy okolicz-
ności tego wymagały, wyrażał swój sąd o drugich w sposób bardzo
trafny. „On jest bardzo uczony, ale nie bardzo mądry” – powiedział
o kimś2.

Dużą wagę, ze względu na okoliczności, których dotyczyły,
mają świadectwa „Kazachstańczyków”, ludzi, którym ksiądz Ta-
deusz służył w czasie zesłania, a którzy – po powrocie do kraju –
utworzyli rodzaj wspólnoty, gromadzącej się przez długie lata wo-
kół Lasek i osoby księdza. Jedna z tych osób pisze, że tam, w Ka-
zachstanie, młody ksiądz był …pełen wiary i nadziei w to, że wkrót-
ce skończy się nasza niedola. Dodawał nam otuchy do przetrwa-
nia tamtych dni […] zawsze fascynowała mnie jego odwaga, wiara
i nadzieja, miłość bliźniego, wielki patriotyzm […] ciepły i przyja-
cielski stosunek do ludzi i bezpośredniość w sposobie bycia3. Był dla
ludzi ostoją i oparciem w tych skrajnie trudnych warunkach.

Ojciec Święty, Jan Paweł II, którego ksiądz Tadeusz był przy-
jacielem i powiernikiem, niemal od początków biskupstwa Karo-
la Wojtyły, w liście napisanym do księdza wkrótce po konklawe,
użył podobnego określenia jego roli – „ostoja i pomoc”: Ojciec sam
wie najlepiej, w jak trudnych i delikatnych sprawach był dla mnie
ostoją i pomocą4.

2 Michał żółtowski, Garść wspomnień o ks. Tadeuszu Fedorowiczu, żułów, sier-
pień 2002 [wydruk komputerowy, w archiwum ks. Tadeusza Fedorowicza w La-
skach].
3 Ewa Halewska, [Notatka bez tytułu]. Warszawa, 2002 [wydruk komputero-
wy, archiwum ks. Tadeusza Fedorowicza w Laskach].
4 Na papierze i w sercu. Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do ks. Tadeusza Fe-
dorowicza. Laski – Warszawa, 2011, s.16 [list z 5 listopada 1978 r.]. Słowo o po-
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A jedna z niewidomych dziewcząt ze szkoły w Laskach swo-
je wspomnienie o księdzu Tadeuszu, napisane po jego śmierci, za-
tytułowała bardzo pomysłowo, lecz jakże trafnie: „Pogromca
smutku”.

* * *
Ten „pogromca smutku” widział człowieka w każdym człowie-

ku i szukał dobra w ludziach, czasem może aż do przesady, ale mo-
że świętej przesady, skoro Jan Paweł II w innym liście do księdza
– chyba jednak w duchu pochwały, a nie przygany – napisał: …
bo Ojciec jest zawsze sobą, pełen pogody ducha i zawsze wynajdu-
jący dobro, choćby było widoczne dopiero przez szkło powiększa-
jące5.

Ksiądz Tadeusz unikał działań zorganizowanych – praca or-
ganizacyjna nie była zresztą jego mocną stroną, a tym bardziej pa-
sją – nie włączał się w jakieś działania jednoczące, mediacyjne czy
ekumeniczne szerokiej skali, choć ekumeniczny był na pewno ser-
cem i umysłem, ale cała jego postawa, działanie i oddziaływanie
służyły zrozumieniu i porozumieniu: temu, co łączy, a nie dzie-
li, co buduje lub odbudowuje wspólnotę, poczynając od wspól-
noty rodzinnej. A rodzinom służył wytrwale i z bardzo dobrym
skutkiem, tworząc wokół siebie duży krąg zaprzyjaźnionych mał-
żeństw i rodzin. A praca z młodzieżą, która się wokół niego sku-
piała i z którą chodził na letnie wędrówki, to kolejny, ważny roz-
dział działalności księdza.

Tu chciałbym zatrzymać się na przykładzie, który może się
wiązać z dalszą tematyką tej sesji. Ksiądz Tadeusz i prof. Stefan

czątkach bliskiej znajomości i przyjaźni z ks. bp. Karolem Wojtyłą we wspo-
mnieniach ks. Tadeusza: „Bliżej poznałem już ks. bp. Wojtyłę w czasie rekolek-
cji Episkopatu na Jasnej Górze w pierwszych dniach września 1959 r. Ks. pry-
mas Wyszyński polecił mi głosić tam nauki… W czasie tych rekolekcji ks. biskup
poprosił mnie o rozmowę; odbyła się w czasie spaceru w ogrodzie klasztoru”. Ibi-
dem, s. 48.
5 Ibidem, s. 26 [list z 22 czerwca 1994 r.]
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Swieżawski, dwaj wielcy przyjaciele, należeli w czasach studenc-
kich, we Lwowie, do stowarzyszenia akademickiego „Odrodzenie”,
które – wbrew temu, jak niekiedy bywa przedstawiane – nigdy nie
było monolitem. Przy pewnych wartościach wspólnych, dawały
o sobie znać różne tendencje i zróżnicowania środowiskowe i re-
gionalne, a po wojnie, w PRL, gdy samo stowarzyszenie nie mo-
gło być reaktywowane, ludzie wywodzący się z „Odrodzenia” wy-
łonili, czy podzielili się na dwie główne grupy, dwa środowiska.
Jedno moglibyśmy nazwać umownie „środowiskiem tygodniko-
wym” (chodzi oczywiście o „Tygodnik Powszechny”) a drugie
„prymasowskim”, skupionym wokół osoby Ks. Prymasa Wyszyń-
skiego.

Nie zamierzam w najmniejszym stopniu wkraczać w kwestię
charakterystyki tych środowisk i różnic między nimi. Dotykam
tej sprawy tylko ze względu na stanowisko i postępowanie księ-
dza Tadeusza.

Miał on bardzo dobre relacje, szacunek, zaufanie i przyjaźń
wielu ludzi z kręgu „Tygodnika” i z szerszego nurtu obejmujące-
go „Więź”, „Znak” i Klub Inteligencji Katolickiej. Ale równocze-
śnie był zaufanym człowiekiem kręgu prymasowskiego. Przez la-
ta prowadził rekolekcje dla tego środowiska w czasie dorocznych
spotkań na Jasnej Górze, był spowiednikiem i kierownikiem du-
chowym wielu ludzi z tego kręgu. Cieszył się zaufaniem Ks. Pry-
masa Wyszyńskiego, a także jego następcy. W pewnym momen-
cie pisał o kręgu prymasowskim do prof. Swieżawskiego: Jak wiesz
zapewne, ten ruch bardzo się rozszerzył i ma tę samą linię apoli-
tyczności, otwartości i formacji chrześcijaństwa społecznego6. Czy
rzeczywiście tę samą linię? Nad tym można dyskutować. Ale dla
księdza Tadeusza różnice poglądów i stanowisk, może także pew-
ne różnice środowiskowe miały chyba całkiem drugorzędne zna-
czenie; ważni byli ludzie, a przecież w wypadku tych dwóch śro-
6 Aleksander Fedorowicz, Tadeusz Fedorowicz, Stefan Swieżawski, Karol Woj-
tyła, Pełny Wymiar. Listy Przyjaciół. Biblos, Tarnów, 2002, s. 176.
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dowisk, o których mowa, widział tę samą wiarę i dobrą wolę po-
nad różnicami czy nawet sporem, jaki się toczył, przynajmniej
okresowo, między tymi środowiskami i ich liderami. Wierzył też
ksiądz Tadeusz, może zbyt optymistycznie, że różnice poglądów
można pokonać. Pisał o tym do prof. Swieżawskiego: Co do róż-
nic w poglądach na pewne sprawy to myślę, że gdybyśmy mieli moż-
ność (czas i inne okoliczności), to też byśmy się mniej więcej doga-
dali. Czasem chodzi o akcenty i emocje. Bardzo żałuję, że nie ma-
my czasu na spokojne pogadanie. Tak, by się prawdziwie dogadać.
A słowa są tak omylne, bo wieloznaczne.

Krytyka jest oczywiście konieczna, byle była życzliwa i kompe-
tentna, to jest znająca źródła złego i uwzględniająca okoliczności7.

* * *
Łagodność księdza Tadeusza i „optymizm pojednawczy”, je-

śli można użyć takiego określenia, mogą się wydawać – zwłasz-
cza w świetle tego, z czym dziś się borykamy – trochę nierealistycz-
ne czy może nawet nieco naiwne, jeśli nie dotrzemy do ich naj-
głębszego źródła i motywacji, i jeśli zapomnimy o świadectwie
z najtrudniejszego okresu życia księdza.

Ojciec Święty, który mówił o dobroci księdza i szukaniu do-
bra ze szkłem powiększającym, po śmierci księdza Tadeusza w li-
ście pożegnalnym, napisał: A przecież był taki moment w jego hi-
storii, w którym okazał gotowość na cierpienie i śmierć, gdy jako
ksiądz Archidiecezji Lwowskiej, wiedziony pasterską troską dobro-
wolnie dołączył do zesłańców wywożonych z tego miasta do dale-
kiego Kazachstanu8. A tam, w Kazachstanie, był moment, gdy
ksiądz Tadeusz odmówił przyjęcia obywatelstwa i paszportu so-
wieckiego i trafił do więzienia9.

7 Ibidem, s. 191–193
8 Na papierze i w sercu…, op. cit., s. 44 [List Ojca Świetego Jana Pawła II na-
desłany do Lasek po śmierci ks. Tadeusza Fedorowicza w dn. 28 czerwca 2002].
9 Por. ks. Tadeusz Fedorowicz, Drogi Opatrzności. Wyd. piąte, Norbertinum.
Lublin, 2007, s. 98–110.
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Były więc takie momenty, gdy ten łagodny i szukający dobra
człowiek, podejmując odważne decyzje, wystawiony był na trud-
ne próby, dawał świadectwo i poniósł konsekwencje swojego „non
possumus”. Ale i wtedy, w sowieckim więzieniu, pozostał człowie-
kiem pełnym pokoju, nadziei i miłości, bo potrafił nawiązać ja-
kąś dziwną więź życzliwości nawet z prowadzącym śledztwo ofi-
cerem NKWD.

I w tym kontekście warto przytoczyć trzy zdania z rekolekcji
księdza Tadeusza wygłoszonych dla grupy osób świeckich, gdyż
te zdania są pouczeniem kierowanym do słuchaczy, ale można je
też traktować jako świadectwo wynikające z osobistego doświad-
czenia: Są takie wymagania Boże – mówił ks. Tadeusz – których
nie można spełnić bez pomocy łaski, nie żyjąc pełnym życiem Chry-
stusowym. Do takich należy wymaganie miłości… a gdy nie ma-
my dość miłości, dość siły by przezwyciężyć niechęć, kiedy nas na
to nie stać – trzeba tę miłość wziąć z ołtarza od Chrystusa… Du-
żo trudności sprawia nam mieć miłość do ludzi, którzy czynią źle,
może naszym najbliższym. A przecież oni są najbiedniejsi10.

Pewnie w oczach księdza do tych „najbiedniejszych” należał
również przesłuchujący go enkawudzista i inni, jemu podobni.
I być może w świetle takich doświadczeń różne spory i podziały
między ludźmi, także nasze polskie spory, nie wydają się aż tak
bardzo ważne.

* * *
Postawę i poglądy księdza Tadeusza można tłumaczyć cecha-

mi osobowości, silnej i wrażliwej zarazem, kulturą środowiska,
w którym wyrósł, i formacją, która była mu dana, wytrwałą pra-
cą nad sobą, doświadczeniem i mądrością życiową, które nabył,
ale na końcu – „last but not least” – ponad tym wszystkim i w tym
wszystkim był Chrystus, była łaska, była więź z Chrystusem, za-

10 Ks. Tadeusz Fedorowicz, Rekolekcje dla świeckich. żułów, 1956 [broszura, ma-
szynopis, w archiwum ks. T. Fedorowicza w Laskach].
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wierzenie, szukanie Jego woli i Jego światła. Pod koniec życia
ksiądz Tadeusz mówił o tym, a raczej pisał, otwarcie i z prosto-
tą. W jednym z jego listów czytamy: Sam nie widzę w sobie tych
„wartości”, jestem zwykłym człowiekiem z zaletami i wadami, ale
też „niosę” na sobie kapłaństwo Chrystusa […]. I zapewne dobro,
które przeze mnie się dzieje, a widzę to nieraz i słyszę od innych,
czasem ze zdziwieniem, bo sam tego nie zamierzałem, działo się jak-
by „samo” – ono jest owocem kapłaństwa czyli Chrystusa. Jest to
dla mnie radością, ale zawstydzającą, gdy mi dziękują za coś, cze-
go nie byłem świadomy, czego nie zamierzałem11.

* * *
Miał swoje sympatie i preferencje, miał swoje przyjaźnie, przy-

należał do kręgu kultury inteligencko-ziemiańskiej, ale służył
wszystkim i chyba nie sposób go przyporządkować do jakiejkol-
wiek „frakcji”, „opcji” a tym bardziej „partii”, chyba tylko do tej
najlepszej – „partii Chrystusowej”. To ostatecznie dzięki zażyło-
ści z Chrystusem, o którą apelował ostatnio w Libanie Benedykt
XVI [przyp. red.], mógł być ksiądz Tadeusz, nawet w bardzo trud-
nych okolicznościach, człowiekiem pokoju i nadziei, ostoją i opar-
ciem dla wielu, pragnącym budować pomosty ponad podziałami.

Czy może być dziś dla nas, jeśli nie wzorem, bo jak każda wy-
bitna osobowość był niepowtarzalny, ale może „natchnieniem”,
w obecnych, na inny sposób bardzo trudnych i szybko zmienia-
jących się okolicznościach? To pytanie wydaje się warte rozważe-
nia.

11 Z listu ks. Tadeusza Fedorowicza [Laski, 20 sierpnia 1992] do Teresy Jaku-
bowskiej, w odpowiedzi na słowa wdzięczności za to co robi dla nas, naszych
rodzin i dzieci, i jak ważny jest dla nas on sam i jego „wpływ”. A o osobistej re-
lacji księdza z Chrystusem i miłości do Niego niech świadczy takie świadec-
two. Kiedyś w czasie spowiedzi, kontekstu nie pamiętam, ks. Tadeusz powie-
dział do mnie: No wiesz, dla Chrystusa to ja dałbym się pokrajać, ale jako czło-
wiek skromny i pokorny zaraz dodał: no, tak mi się przynajmniej wydaje.



Ewa Rodzik*

O Laskach

Czym są Laski? To ośrodek dla niewi-
domych, gdzie pracuje moja ciocia.

Tyle wiedziałam o tym miejscu, kiedy
dowiedziałam się, że nagrodą za wygra-
nie „Tadealiów”, corocznego konkursu
organizowanego w szkole ku pamięci Ta-
deusza Czackiego – patrona szkoły, jest
wyjazd do Lasek na całodzienną wy-
cieczkę. Super – pomyślałam – dzień
wolny od szkoły. Wtedy jednak nie
przypuszczałam, że ten dzień będzie dla
mnie taki ważny.

– Czuję się nieswojo – szepnął mi na ucho kolega, kiedy stali-
śmy przed bramą Ośrodka w oczekiwaniu na koniec Mszy św. od-
prawianej na rozpoczęcie święta Ośrodka w dniu 15 maja. Nic dziw-
nego. Tu było dziwnie, inaczej niż w Warszawie. Ciszę przerywał
tylko śpiew ptaków i czasami głośne klaśnięcie kogoś, komu wła-
śnie udało się zabić komara – tego dnia wyjątkowo nam dokucza-
ły. Wszyscy ubrani byli elegancko, stali wyprostowani, uważnie słu-
chając księdza. Tylko my – przybysze z innego świata – nie mogli-
śmy się uspokoić. Byliśmy cicho, ale ciągle gwałtownie machaliśmy
rękami, odganiając natrętne owady. Każdy niepewnie rozglądał się
dookoła i spoglądał na nerwowo sapiącą wychowawczynię. Nie ro-
zumieliśmy do końca, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego czujemy się
jak intruzi, wchodzący bez pytania do czyjegoś świata.

weJść w świAt niewiDOmych

* Ewa jest uczennicą I klasy Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.



Gdy podeszły do nas trzy osoby – uczniowie tutejszej szkoły
– by zaprosić nas na wycieczkę, większość osób odetchnęło z ulgą.

– Nareszcie ruszamy – powiedziała wychowawczyni i dziar-
sko poszła za młodymi przewodnikami.

Szliśmy za nimi niepewnie. Mijali nas ludzie uśmiechnięci, we-
soło rozmawiający. Mieli tyle lat, co my. Poruszali się po ścieżkach
bez lasek. Szli pewnie, nie wahając się. Jak to jest możliwe? – za-
stanawiałam się – skąd oni wiedzą, gdzie muszą skręcić, gdzie
uważać na dołek? Dlaczego nasi przewodnicy dokładnie wiedzą,
gdzie co się znajduje i jak tam dojść? Ani trochę nie byli nieśmia-
li, skrępowani. Przecież byliśmy dla nich obcymi, którzy przyszli
tylko zwiedzić ich dom. Wcześniej wyobrażałam sobie, że to mu-
si być straszne: nic nie widzieć i że ludzie, których to spotkało są
ciągle smutni, nie wychodzą z domu, użalają się nad sobą. W La-
skach zobaczyłam ludzi szczęśliwych i pewnych siebie. Nie widzia-
łam śladu łez, żadnych oznak smutku.

– Tak wiele przeżyli, a zobacz, jacy są silni – powiedziała mi
jedna koleżanka.

Wycieczka nie była długa. Zobaczyliśmy z daleka domy sióstr
zakonnych i szpitalik. Weszliśmy do kaplicy, zwiedziliśmy pokój
Matki Róży Czackiej, przeszliśmy przez podwórze gospodarcze,
gdzie znajdują się stajnie dla koni służących do hipoterapii, zo-
baczyliśmy szkołę podstawową i gimnazjum. Piękną aleją lipową
doszliśmy do budynku szkół ponadgimnazjalnych.

Dowiedzieliśmy się o historii Lasek i o Założycielce – Matce
Elżbiecie Róży Czackiej, prawnuczce Patrona naszej szkoły. Opo-
wiadano nam o różnorodnych sposobach rewalidacji dzieci nie-
widomych: zajęciach na basenie i hipoterapii, o nauce i funkcjo-
nowaniu szkoły.

Nie wiem, jak inni, ale ja byłam jak w transie. Myśli kłębiły mi
się w głowie, nie potrafiłam zrozumieć, jak można nie widzieć nic?
Co to jest nic? O czym niewidomi śnią, co sobie wyobrażają? Jak
się uczą, jak uprawiają sport? Jaki jest ich świat? Starałam się to
sobie wyobrazić, ale nie umiałam.

WEJŚć W ŚWIAT NIEWIDOMyCH48
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Potem mieliśmy warsztaty. Nauczycielka języka polskiego –
pani Teresa Cwalina – starała się przybliżyć nam, jak to jest być
niewidomym. Korzystaliśmy z maszyn przeznaczonych do pisa-
nia brajlem. Pisaliśmy na komputerach ze specjalnym oprogra-
mowaniem dla niewidomych. Dowiedzieliśmy się także o wielu
bardzo ciekawych sposobach nauczania ludzi niewidomych.

Wszystko było fascynujące, ale po zakończeniu warsztatów,
kiedy wychodziliśmy z Lasek piękną, oświetloną słońcem drogą,
zaczęłam się zastanawiać, co ja i cała reszta mojej klasy zrobimy
z tą wiedzą o niewidomych. Czy dzięki temu będziemy lepiej ich
rozumieć i to, jak żyją? A przecież są tacy jak my. Tak samo czu-
ją. Identycznie kochają i płaczą z tych samych powodów. Nawet
tak samo jak my korzystają z Facebooka i słuchają największych
przebojów muzyki pop. żyją na tym samym świecie, tylko nie mo-
gą go zobaczyć.

Ja widzę. Potrafię rozróżnić kolory, wiem na pewno, że Ola ma
dzisiaj niebieską sukienkę. Wiem, jaki kto ma nos, z jego twarzy
potrafię odczytać, czy jest smutny. Wiem, jaka jest pogoda i jak
wygląda aktor, grający główną rolę w telewizyjnym serialu. I co
z tego? Co to zmienia, skoro tego nie wykorzystuję. Dostałam od
Boga ten ogromny dar, a do tej pory nie miał dla mnie wartości.
Był oczywisty.

Jeszcze nigdy nie widziałam tak radosnych i pięknych ludzi jak
tu, w Laskach. Przez cały czas się uśmiechali. Miałam wrażenie,
jakby każdy nowy dźwięk, zapach był dla nich spełnieniem ma-
rzenia. Nie widzą tego świata, ale swój świat pragną uczynić pięk-
nym, mimo wszystko.

Nie wiem, nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest być
niewidomym. Nigdy tego nie zrozumiem. Ale dzięki spotkaniu
z tymi niesamowicie pięknymi i silnymi ludźmi wiem, że to, co
naprawdę ważne, to słowa, uczucia i osiąganie celów. To, co naj-
bardziej się liczy, to sposób, w jaki – podobnie jak na warsztatach
– powiem głośno: JA i kim wtedy będę. Gdyby nie spotkanie z Wa-
mi, nigdy bym się tego nie dowiedziała. Dziękuję.



Fundacja AVE, która pomogła w zorganizowaniu spływu ka-
jakowego dla naszej młodzieży niewidomej, na swojej stronie in-
ternetowej informuje, że tworzą ją „ludzie pozytywnie zakręceni,
których inspiruje społecznikowska pasja. Realizują niekomercyjne
projekty edukacyjne, kulturalne, wychowawcze, turystyczne, spor-
towe, historyczne, pomocowe. Główną ideą wszystkich działań jest
aktywizacja i twórcza animacja dzieci, młodzieży, seniorów, w tym
osób niepełnosprawnych (…) organizuje przede wszystkim eduka-
cyjne, integrujące pokolenia, a nawet artystyczne spływy kajako-
we w oparciu o powołany przy naszej Fundacji Klub Kajakowy, de-
dykowany pamięci Jana Pawła II. Co roku prowadzimy kilkana-
ście projektów, związanych z kajakami, w tym cykle wypraw dla
osób niepełnosprawnych…”

Poniżej przygotowany materiał jest wprawdzie napisany stylem
sprawozdawczym, ale zawiera wiele elementów rewalidacyjnych,
ważnych – jak się wydaje – z punktu widzenia przygotowania nie-
widomych do aktywnego wypoczynku. Przed wakacjami i w trak-
cie ich trwania z pewnością zainspiruje niektórych do skorzystania
w podobny sposób, jak opisane wyprawy kajakowe Wisłą i Wkrą
– nie tylko w czasie wakacji.

(Redakcja)

Robert Mazurek*

„Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal…”

Wisła

„Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal…”. Słowa tej piosen-
ki (lub podobne) cisnęły się na usta wszystkim uczestnikom
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* Wychowawca z Domu Chłopców w Laskach.



sobotniego, przedpołudniowego spływu kajakowego, zorganizo-
wanego dla naszej niewidomej młodzieży przez fundację AVE
http://www.fundacjaave.pl/, 18 maja br. po warszawskiej Wiśle.
Mostem łączącym wyżej wymienioną fundację z naszym Ośrod-
kiem Szkolno-Wychowawczym w Laskach jest nasz długoletni
wychowawca z Domu Chłopców pan Jan Zawistowski z gr IV, któ-
rego czterej synowie są ratownikami wodnymi i czynnie współ-
pracują z tą fundacją, między innymi podczas spływów kajako-
wych, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników.

Nasza przygoda tego dnia rozpoczęła się o 7.30 pobudką, po-
ranną toaletą i szybkim śniadaniem, a także sprawdzeniem i za-
braniem z sobą niezbędnych rzeczy. Na parkingu, o 8.30 czekał
już na nas busik podstawiony przez fundację AVE, którym poje-
chaliśmy najpierw po 12 kajaków i resztę uczestników (wolonta-
riuszy) wyprawy na Białołękę, a następnie bezpośrednio na przy-
stań yacht Klub Polski ( Wał Miedzeszyński 377), z której wypły-
nęliśmy na Wisłę z prądem w kierunku żerania ok. 10.15. Po
krótkiej odprawie z głównym organizatorem i uczestnikiem spły-
wu, panem Leszkiem Włodkowskim. wsiedliśmy w końcu do ka-
jaków / dwuosobowych/ – z przodu niewidomi, z tyłu przewod-
nicy. Najpierw, może trochę nieudolnie i niezdecydowanie, zaczę-
liśmy długo oczekiwane wiosłowanie. Pogoda nam sprzyjała,
piękne, słoneczne majowe przedpołudnie, z delikatnym podmu-
chem wiatru. Po drodze mijaliśmy się między innymi z trenują-
cymi wioślarzami i ich trenerami płynącymi na motorówkach,
wodnym tramwajem i promem rzecznym. Wyraźnie słychać by-
ło dynamiczny ruch samochodowy, tramwajowy i pociągów na
mostach, pod którymi przepływaliśmy. Niewidomi wsłuchując się
w różne dźwięki i komentarze swoich przewodników mogli po-
znać Warszawę z zupełnie innej strony. Za mostem Świętokrzy-
skim, po prawej stronie rzeki, naprzeciwko Centrum Kopernika,
był kilkuminutowy odpoczynek na uzupełnienie spalonych ka-
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lorii, a przede wszystkim na integrację z wszystkimi uczestnika-
mi spływu i oczywiście pamiątkowe zdjęcia. Od pana Leszka do-
wiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji na temat działalno-
ści fundacji AVE. Po odpoczynku, płyniemy dalej, każdy w swo-



im rytmie, bez pośpiechu, wykorzystując każdą chwilę na relak-
sujące kołysanie kajaka, i gdyby nie szum i gwar z warszawskich
mostów, to miejscami tam, gdzie są nieuregulowane wybrzeża Wi-
sły z bujną roślinnością, ze śpiewem i jazgotem różnych ptaków,
mieliśmy wrażenie, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. Czas niestety
minął bardzo szybko i musieliśmy wpłynąć do kanału żerańskie-
go, gdzie czekała na nas kolejna niespodzianka, a mianowicie ślu-
za, dzięki której mogliśmy, po wpłynięciu do niej, podnieść się
o 2,5 metra, by móc wpłynąć do portu praskiego, a następnie do
zaplanowanej przystani kajakowej Klubu sportowego Spójnia
Warszawa przy Modlińskiej. 14.30 koniec wyprawy, wysiadamy
z kajaków. Oficjalne podziękowania i przekazanie sobie drobnych
pamiątkowych gadżetów i dalej w drogę powrotną tym samym bu-
sikiem do Lasek. Trochę zmęczeni, ale zrelaksowani i opaleni, peł-
ni niezapomnianych wrażeń, z nadzieją, że kiedyś może jeszcze
raz uda nam się taki spływ zorganizować.
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Wkra

Na początku czerwca br. grupa wychowanków z Domu Cłop-
ców wraz ze swoimi wychowawcami wybrała się na spływ

kajakowy po rzece Wkra, w północno-wschodniej Polsce prawym
dopływem Narwi, która ma swoje źródła w okolicy Niedzicy i jest
długości 249,1 km.

Z relacji osób, które kiedyś spływały tą rzeką wynikało, iż jest
to mała, miejscami tak płytka rzeczka, że trzeba wyjść z kajaku
i go przepchać, tymczasem okazało się, że po ostatnich obfitych
deszczach wody znacznie przybyło.

Ale zacznijmy od początku. Nasza przyjaźń z fundacją AVE
– która firmowała naszą wyprawę – rozpoczęła się 18 maja spły-
wem po warszawskiej Wiśle, a spotkanie to zawdzięczamy panu
Janowi Zawistowskiemu i jego czterem synom, ratownikom wod-
nym współpracującym z tą fundacją. Po tamtych owocnych prze-
życiach marzyło się nam powiosłować gdzieś jeszcze. I oto w nie-
spełna miesiąc później niespodzianka i wielka radość. Kolejny
spływ dla naszych wychowanków z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Laskach, tym razem po rzece Wkrze.

Niestety, z różnych względów nie wszyscy uczestnicy z po-
przedniej wyprawy mogli z nami popłynąć, ale chętnych do wio-
ślarskich przygód nie zabrakło. Bez najmniejszych oporów – mi-
mo dnia wolnego – wszyscy, nawet najmłodsi uczestnicy z gru-
py III płynący z nami pierwszy raz, wstali z łóżek w niedzielę 16
czerwca około 7.15. Poranna toaleta, szybkie śniadanko, zabra-
nie niezbędnych rzeczy i marsz przez aleję lipową do podstawio-
nego na parkingu przez fundację busika. Wyjeżdżamy zgodnie
z planem o 8.30. Czeka nas półtoragodzinna podróż, ok. 52 km.
Najpierw po drodze zabieramy ratowników i przewodników, po-
tem kajaki z Białołęki, a następnie przez Jabłonną, Nowy Dwór
Mazowiecki, Pomiechówek docieramy w okolice Błędowa, skąd
zaczynamy nasz spływ.
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O godzinie 10.05 nareszcie jesteśmy na miejscu. Sprawnie wy-
siadamy z busika i wszyscy razem spotykamy się na krótkiej od-
prawie z naszym organizatorem i zarazem ratownikiem wodnym
panem Jakubem Zawistowskim. Po cennym wprowadzeniu w nie-
zbędne tajniki kajakarstwa smarujemy się emulsją ochronną do
opalania.

Od kilku dni sprawdzaliśmy prognozy pogody – ma być pięk-
na – i tak faktycznie jest. Wyraźnie słychać szum rzeki. Znosimy
kajaki nad brzeg i poszczególne pary zajmują swoje miejsca.
Z przodu zasiadają „majtkowie”, nasi wychowankowie, z tyłu zaś
(dumnie to zabrzmi) kapitanowie. Na gwizdek organizatora spły-
wamy z prądem rzeki w nieznaną dla wielu z nas okolicę. Ach, jak
przyjemnie kołysać się wśród fal! Cisza, spokój, malownicze kra-
jobrazy lasów, łąk, pagórków, wzdłuż nieuregulowanej, natural-
nej rzeki z licznymi zakrętami. Po drodze, na dzikich plażach spo-
tykamy dziesiątki wesołych dzieciaków bawiących się w wodzie
i ich odpoczywających najczęściej przy grillu rodziców, a także in-
nych ludzi odpoczywających na łonie natury. Czuć wyraźnie
weekendową atmosferę. Liczne inne kajaki, pontony i motorów-
ki świadczą o atrakcyjności czynnego wypoczynku.

Wyprawa kajakowa z osobami niewidomymi to szczególna
okazja do uczenia się różnych umiejętności, związanych na przy-
kład z koniecznością synchronizacji wiosłowania we współpra-
cy ze swoim widzącym partnerem, płynnego rytmu jazdy i zacho-
wania odpowiedniego kierunku płynięcia itd.

A więc, oprócz elementów rekreacyjnych, była to kolejna lek-
cja usprawnienia zarówno fizycznego, jak i społecznego, gdzie
kwestie uczenia się współpracy z innymi i współżycia w grupie,
stanowią klucz do rewalidacji naszych niewidomych wychowan-
ków.

Po półtoragodzinnym wiosłowaniu dopływamy do wyznaczo-
nego miejsca na posiłek. Rozpalamy małe ognisko, takie, które wy-
starczy na upieczenie kiełbasek i chleba. Po takim, szczerze mó-
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wiąc, lekkim wysiłku, kiełbaska smakuje wybornie. Przed nami
jedna z największych atrakcji tego słonecznego dnia: kąpiel w rze-
ce. Oczywiście tylko dla chętnych, których na szczęście nie zabra-
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Zdjęcia Jan Zawistowski

kło. Większość chłopców bez namysłu weszło do wody. Niestety
przy brzegu dno rzeki było bardzo kamieniste i nieprzyjazne, ale
wystarczyło odpłynąć kilka metrów, by rozkoszować się piaszczy-



stym dnem i przyjemną kąpielą. Woda na początku wydawała się
chłodna, a nawet zimna, ale wystarczyło się tylko zanurzyć, by po-
czuć przyjemność w tak upalny dzień. Bardzo szybki nurt spra-
wiał, że gdy chcieliśmy płynąć pod prąd, to praktycznie pozosta-
waliśmy w miejscu. Był to dla nas prawdziwy sprawdzian i trening.
Oczywiście znaleźliśmy jeszcze inny sposób: mianowicie przedzie-
raliśmy się pod prąd kilkadziesiąt metrów pieszo, a następnie bez
żadnego wysiłku dopływaliśmy do wyznaczonego miejsca, gdzie
zawsze czuwał jakiś ratownik.

Czas umykał nieubłagalnie szybko i należało już po półtora-
godzinnych igraszkach wodnych powiosłować dalej. Podziwialiś-
my piękno natury i w miarę swoich możliwości opisywaliśmy to
naszym wychowankom. Nieoczekiwanie na Patryka ręku usiadła
duża ważka, czym zaskoczony odruchowo strącił ją do wody, ale
udało mi się ją wyłowić. Chwilę odpoczęła na mojej dłoni, po
czym otrząsnęła zamoczone skrzydełka i odleciała.

Organizator zaproponował nam wyścig. Zatem wszyscy kaja-
karze podpłynęli do wyznaczonego miejsca. Metę miał wyznaczyć
młodszy ratownik, Michał, który odpłynął dalej. Na gwizdek wszy-
scy wystartowaliśmy po zwycięstwo. Zwyciężył nasz Paweł Misiak
z wolontariuszem p. Andrzejem. Godzina 14.45- wszyscy w swo-
im tempie dopłynęliśmy do miejsca przeznaczenia – przed mostem
w Pomiechówku. Załadowaliśmy kajaki na przyczepkę, chwilę jesz-
cze rozmawialiśmy i dziękowaliśmy sobie nawzajem za udany
spływ. Tą samą trasą wracaliśmy do Lasek. O 17.20 byliśmy na
miejscu.

Pani Ada Kaczanowska, p. Jan Zawistowski, p. Leszek Połom-
ski i p. Robert Mazurek wraz z wychowankami: Arkiem, Kacprem,
Pawłem, Piotrkiem, Patrykiem, Arkiem, Pawłem, Mariuszem
i Pawłem dziękujemy fundacji AVE i jej organizatorom oraz ra-
townikom: p. Jakubowi i Michałowi Zawistowskim, a także wo-
lontariuszom: p. Annie i dwóm panom Andrzejom za udany
spływ i miłą atmosferę.
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hipOterApiA w lASKAch

1 Niemal co roku, począwszy od lat 60., przyjeżdżali do Lasek wolontariusze.
Wśród nich byli założyciele Akcji – Günther Särchen i dr Lothar Kreyssig, póź-
niej superintendent Friedrich Magirius. Razem z innymi pomagali przy cięż-
kich fizycznych pracach budowlanych i remontowych na terenie Zakładu.

Ursula Weber-Kusch
współpraca: Włodzimierz Samborski

O początkach

Wwakacje letnie 1989 ro-
ku grupa młodych

osób z byłej NRD przyjecha-
ła – w ramach dwutygodnio-
wych obozów letnich Akcji
Znaków Pokuty1 – do pomo-
cy przy żniwach w żułowie.
W zespole tym, który gościł
również w Lasach, znalazła się
Edda Härtig z Saksonii, z za-
wodu zootechnik oraz zapalo-
ny aktywny jeździec. Pozna-
łam ją; rozmawiałyśmy na
różne tematy, m.in. o moich
marzeniach, by w Laskach
powstała placówka umożliwiająca prowadzenie hipoterapii.

Podobne myślenie o rozszerzeniu działań terapeutycznych
w Laskach miał Włodzimierz Samborski. W 1990 roku udało się
nam nawiązać kontakt z dr Marią Należyty, która jako pierwsza
zainicjowała hipoterapię na terenie SGGW (Ursynów – Wolica).



Dla swoich małych pacjentów z porażeniem mózgowym stworzy-
ła przychodnię regionalną z kompleksową opieką i rehabilitacją.
Włodzimierz Samborski kilkakrotnie hospitował tam zajęcia.

Z Eddą Härtig utrzymywałam listowny kontakt. W jednym
z listów powiadomiła mnie o tym, że chętnie przyjechałaby – wraz
z koniem, prezentem od członków Akcji Znaków Pokuty – do La-
sek, by podjąć działania terapeutyczne. Pani Edda pracowała ja-
ko wolontariuszka w ramach rocznego wolontariatu „Służby po-
kojowi” (niem. „Friedensdienste”) Akcji Znaków Pokuty. Kierow-
nictwo Lasek – w osobach Prezesa Władysława Gołąba i Zofii
Morawskiej – wyraziło zgodę na przyjazd i hipoterapeutyczny eks-
peryment. Eddę Härtig miał też wesprzeć radą Michał żółtowski,
były kawalerzysta. Na pomieszczenie dla konia przeznaczono
część zabudowań gospodarczych, znajdujących się obecnie na ty-
łach stajni.

Wczesną jesienią 1990 roku do Lasek dotarła Edda Härtig ra-
zem z dwuletnią wówczas klaczą Bellą. Imię rzeczywiście paso-
wała do pięknego konia rasy wschodnio-pruskiej („trakeńskiej”),
maści kasztan, z białymi skarpetami i białą gwiazdą na czole. Bel-
la szybko dała się poznać jako bardzo wrażliwe, cierpliwe zwie-
rzę, z zadziwiającą intuicją zwłaszcza w kontakcie z dziećmi. Oko-
ło roku trwało przygotowanie konia do pracy z naszymi niewi-
domymi wychowankami.

W Laskach również należało stworzyć bazę do prowadzenia
hipoterapii. Powstał wybieg, początkowo na łące koło Pawiloni-
ku przy szkole specjalne, za padok posłużyły różne miejsca: łąka
koło boiska szkolnego, miejsce między drzewami przed szkołą
specjalną, plac przy dawnym sadzie. Postarano się o owies, siano,
słomę, poidła, sprzęt jeździecki. Pozyskano do współpracy wete-
rynarza – specjalistę od koni – dr. Romana Łuczaka, mieszkają-
cego we wsi Laski.

Następnego roku Bella wyjechała nawet „na wakacje” do pen-
sjonatu dla koni, do Kani pod Warszawą, gdzie zasłynęła z róż-
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nych „dowcipów”, np. z wchodzenia niespodziewanie po kilku
schodach do biura.

W 1991 roku Edda Härtig i Włodzimierz Samborski odbyli
w Kolonii dziesięciodniową praktykę w Zentrum für Therapeu-
tisches Reiten e.V. Byli gośćmi właściciela Centrum – Hansa Im-
hoffa. Pobyt ten był możliwy dzięki pośrednictwu Gertrudy El-
sner, córki zaprzyjaźnionego od lat z Laskami Hansa Elsnera, dy-
rektora Szkoły Montessori w Kolonii. Gertruda Elsner była
rehabilitantką w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością fizycz-
ną i prowadziła również zajęcia z hipoterapii w Centrum.

Po powrocie do Polski Włodzimierz Samborski opracował
plan koordynujący zajęcia rehabilitacyjne w Laskach, włączając
do nich hipoterapię. Opracowano także kartę zajęć hipoterapeu-
tycznych, odpowiednią pod względem medycznym do wymogów
rehabilitacji.

Edda Härtig zorganizowała zaś obóz letni dla grupy niemiec-
kiej młodzieży, która miała pracować przy rozbudowie stajni. Bel-
la potrzebowała towarzystwa – drugiego konia, ale i dla samych
zajęć hipoterapeutycznych wskazane było posiadanie drugiego ko-
nia – tak, by dostosować zwierzęta do potrzeb i wzrostu dzieci.

Jesienią 1991 roku pojechałam z Eddą Härtig do Stadniny
Ogierów w Sierakowie Wielkopolskim, gdzie hodowano też sta-
do koników polskich i gdzie zaproponowano nam dwunastolet-
nią wtedy klacz „z dobrym charakterem”, Neklę. Zwierzę oczeki-
wało potomstwa. Zakup Nekli umożliwił dar pieniężny pochodzą-
cy ze zbiórki przeprowadzonej wśród nauczycieli i rodziców
Szkoły Podstawowej Montessori w Kolonii, której kolejni dyrek-
torzy – Hans Elsner i Hildegarda Amelunxen – od lat 80. wspie-
rali darami Laski.

W 1993 roku urodziła się Nela, córka Nekli, mała mysio-sza-
ra klacz, wesołe rozbrykane źrebię. Jej imię wybrano drogą kon-
kursu, w którym wzięli udział laskowscy uczniowie.



W 1993 roku Edda Härtig wyjechała do Niemiec, by podjąć
trzyletnie studia zawodowe w zakresie terapii zajęciowej. Wtedy
Robert Michalski przejął opiekę nad końmi i razem z Włodzimie-
rzem Samborskim prowadzili zajęcia hipoterapeutyczne. Bezpo-
średnią opiekę nad końmi sprawował Tomasz Pietrzak. Jako wo-
lontariusz pomagał również Jan Placha. Wtedy też rozbudowano
i dostosowano dla większej liczby koni – w tym również dla tzw.
koni pensjonariuszy – stajnię.

Powiększyło się także grono przyjaciół hipoterapii w Laskach:
byli to Maria i Robert Mielżyńscy i Michał Czartoryski. Natomiast
dzięki Pani Prezydentowej Jolancie Kwaśniewskiej do zajęć
z dziećmi niewidomymi, przez pośrednictwo firmy Ceramiki Tu-
bądzin, dołączył Aleks – mały, wtedy młodziutki wałach, konik
rasy huculskiej ze stadniny w Gładyszowie.

Edda Härtig wróciła do Lasek z dodatkową kwalifikacją i dy-
plomem instruktora jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych,
i bogatsza o doświadczenia wyniesione z praktyk w ośrodkach hi-
poterapii w Stanach Zjednoczonych.

Pod koniec lat 90. przedsiębiorca ze Śląska – Jacek Domaga-
ła – podarował księdzu biskupowi Piotrowi Liberze, ówczesne-
mu Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski,
Trzosa, srebrno-szarego wałacha „w kropki”, który miał wówczas
już 18 lat, ale był w doskonałej kondycji fizycznej. Biskup z kolei
ów dar przekazał Laskom. Trzos zastąpił Bellę.

Takie były w Laskach początki hipoterapii, która na stałe we-
szła w program rehabilitacyjno-rewalidacyjny dzieci i młodzie-
ży niewidomej i słabowidzącej, zwłaszcza tej ze sprzężonym ka-
lectwem.
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Ks. Jacek Ponikowski

Aniele Boży, Stróżu mój…1

WLaskach jest kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Aniel-
skiej2. To, o czym chcę powiedzieć, dotyczy aniołów. Dla

mnie osobiście temat niezwykle ważny i dlatego chciałbym się ty-
mi myślami podzielić – może dla kogoś będzie to jakaś pomoc.

W Niepołomicach, w naszej wspólnocie, codziennie razem od-
mawiamy dwie modlitwy: jedną do Matki Elżbiety, a drugą do
Anioła Stróża. Dlaczego?

Przed wieloma laty, kiedy wspólnie z panem Krystianem or-
ganizowaliśmy różne tandemowe wyprawy, podczas jednego z wy-
jazdów dobrnęliśmy do Mariazell. Tam, na wysoko położonych
krętych górskich drogach, było wielu młodych ludzi szybko pę-
dzących na potężnych motocyklach – teraz i u nas można takie
spotkać, wtedy ich nie było. Pewnie roztropności tym młodym lu-
dziom co nieco brakowało, pewno bywały i wypadki, bo przy dro-
gach stały wielkie tablice przedstawiające pędzącego motocykli-
stę, a nad nim unoszącego się Anioła Stróża z napisem: „Zwolnij!
Daj szansę swojemu Aniołowi Stróżowi”.

Właśnie o tym chciałbym powiedzieć: Daj szansę swojemu
Aniołowi Stróżowi – nie w wymiarze jazdy na motocyklu – ale daj
szansę, to znaczy zauważ go, uwierz w niego. Każdy z nas wie, że
jest Anioł Stróż, ale czy w naszej codzienności i w naszym spo-
sobie myślenia, w naszych modlitwach w ogóle istnieje świado-

1 Tekst jednej z konferencji podczas rekolekcji dla pracowników Lasek, w mar-
cu 2011.
2 Święto patronalne – 2. sierpnia każdego roku.
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mość, że On naprawdę dużo może? Aniołowie to jest Boża pomoc
dla nas, ale obawiam się, że często jest to pomoc, o której zapo-
minamy.

Istnienie aniołów to prawda wiary. Jeżeli otworzymy Pismo
Święte, w wielu miejscach spotkamy się nie tylko z faktem ich ist-
nienia, ale z konkretnymi zadaniami i z konkretnymi interwen-
cjami aniołów.

Anioł zwiastował Maryi, że będzie Matką Bożego Syna. Przy
Bożym Narodzeniu aniołowie także byli obecni. Kiedy uwięzio-
no Piotra, wówczas anioł uwolnił go z więzienia. Również w tek-
ście z Ewangelii, który w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu roz-
poczyna czas przygotowania do świąt, czytamy opis kuszenia Pa-
na Jezusa, a po kuszeniu przystąpili do Pana Jezusa aniołowie
i usługiwali Mu. Po modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu ukazał się
anioł, który Go umacniał. Takich sytuacji, kiedy pojawia się anioł,
jest bardzo wiele.

Posłannictwem anioła jest pomaganie człowiekowi, głównie
w osiągnięciu tego celu najważniejszego, nadprzyrodzonego, ja-
kim jest zbawienie, ale nie tylko. Zadaniem anioła jest także po-
maganie nam w codzienności.

Jest taki piękny tekst, kiedy Pan Bóg wybiera Mojżesza i mó-
wi: „Oto Ja posyłam przed tobą anioła, aby cię strzegł w czasie two-
jej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”.

Wyobraźmy sobie sytuację, że rodzice mają wysłać swoje
dziecko w podróż, ale sami z bardzo ważnych powodów nie mo-
gą temu dziecku towarzyszyć. Będą więc szukali jakiegoś zaufa-
nego człowieka, któremu mogą powierzyć swoje dziecko na czas
tej podróży. Człowiek ten zaopiekuje się dzieckiem, będzie się
troszczył, żeby wysiadło tam, gdzie trzeba. To jest właśnie taki ob-
raz anioła, który jest nam przypisany przez Pana Boga.

Wyruszamy w podróż, której na imię „życie”. Pan Bóg nam
daje opiekuna, pomaga, abyśmy we właściwym kierunku przeszli
tę drogę, której na imię „życie”.
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Modlimy się do świętych – piękna, wspaniała, dobra, poboż-
na praktyka. Święci wstawiają się za ludźmi, ale aniołowie nie tyl-
ko się za nas modlą, ale nam wprost usługują, bezpośrednio in-
terweniując. Jest przecież jeden anioł i jeden człowiek. Wielu lu-
dzi może modlić się do jakiegoś konkretnego jednego świętego,
ale każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który – mówiąc tak try-
wialnie – nie ma nic innego do roboty, jak tylko opiekować się tym
konkretnym człowiekiem. To jest jego zadanie, które otrzymał od
Pana Boga i tylko to ma robić. Nic więcej. Jeden anioł – jeden czło-
wiek. Anioł Stróż może nam wyświadczać pomoc w bardzo róż-
nym wymiarze: w tym wielkim, nadprzyrodzonym, jakim jest do-
prowadzenia do zbawienia, ale również w tych bardzo zwyczaj-
nych, codziennych sprawach. Możemy go prosić, żeby było
miejsce do zaparkowania samochodu, żeby się gdzieś tam nie
spóźnić i zdążyć, żeby zdać egzamin, albo dobrze wykonać kon-
kretną pracę. W takich zwyczajnych codziennych, prozaicznych
rzeczach. On po to jest i on powinien być przez nas, znowu uży-
ję ludzkich słów i ludzkich porównań, ale powinien być przez nas
jakoś mobilizowany do tego, żeby lepiej tę pracę wykonał. On na
pewno będzie się starał, ale również czeka na inspirację z naszej
strony. Czeka na to, żebyśmy o nim pamiętali, żebyśmy Go po pro-
stu „zatrudniali”.

Powinniśmy traktować Anioła Stróża jak przyjaciela, bo wiel-
ką szkodę sami sobie czynimy wtedy, gdy o Nim zapominamy, gdy
nie prosimy Go w różnych sprawach: i tych wielkich, i tych naj-
bardziej zwyczajnych, prostych, codziennych. W żadnej sytuacji
– w tej dobrej, radosnej, i w tej trudnej, i w chwili pokusy – nie
jesteśmy sami. On nam towarzyszy stale i zawsze. Towarzyszy nam
przecież od początku, to znaczy od chwili poczęcia i On odpro-
wadzi naszą duszę na Boży Sąd.

Wielki czciciel aniołów – założyciel Opus Dei, Josemaria
Escrivá – napisał tak: „Miej zaufanie do Anioła Stróża. Traktuj Go
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jak serdecznego przyjaciela, gdyż nim jest, a On potrafi wyświad-
czyć ci tysiące przysług w codziennych sprawach”.

Prócz przyjaźni jesteśmy winni Aniołowi Stróżowi również
cześć, ponieważ Pan Bóg dopuszcza Go przed Swoje Oblicze, ży-
je On bezpośrednio w Bożej obecności, a w związku z tym jest
kimś naprawdę wielkim i potężnym. Z jednej strony jest więc
wspaniałym, cudownym przyjacielem, pomocnikiem, a z drugiej
strony jest wyniesiony do wielkiej godności. Istnieje więc wymiar
przyjaźni, ale i wymiar czci Jemu okazywanej.

Błogosławiony Bronisław Markiewicz wspomina swojego
przyjaciela Józefa Dąbrowskiego, który zdaje się w takim swoim
religijnym życiu za bardzo Panu Bogu się nie narzucał. Kiedy by-
li razem, nagle, zupełnie niespodziewanie, pojawił się przy nich
– jak to on określa – młodzieniec i zaczął mówić dziwne rzeczy.
Mówił o strasznej wojnie, która nastąpi i w której będą zbrodnie
niebywałe. Mówił o wynalazkach, których do tej pory nigdy nie
było i które zadziwią swoją świetnością świat cały. Na zakończe-
nie tego spotkania powiedział dosłownie takie zdanie: „Najwyżej
zaś Pan Bóg was, Polaków, wyniesie, gdy dacie światu wielkiego
papieża”. To był rok 1863. Spotkanie musiało być niewiarygodne
i niebywałe, bo odczucie Józefa Dąbrowskiego było tak mocne, że
dnia następnego poszedł do spowiedzi z całego swojego życia, mi-
mo że wcześniej raczej od tego stronił. I potem Bronisław, w przy-
szłości błogosławiony, mówił, że to był Anioł Polski, bo wydaje
się, że każdy naród także ma swojego anioła.

Objawienia Matki Bożej w Fatimie zostały poprzedzone wi-
zją anioła, który przychodził do tych dzieci, do których później
przyszła Maryja. Ten anioł przedstawił się owym dzieciom: Jestem
Aniołem Portugalii. Pewnie każdy kraj, każdy naród ma swoje-
go anioła. Święty biskup Franciszek Salezy miał taki zwyczaj, że
gdy wychodził na ambonę i miał zacząć kazanie, to przez dłuż-
szą chwilę stał i milczał. Zapytano go, dlaczego tak czyni, dlacze-
go nie zaczyna od razu? A on wytłumaczył, że w chwili ciszy za-



wsze modli się do Aniołów Stróżów tych ludzi, do których będzie
przemawiał, żeby ci aniołowie pomogli ludziom zrozumieć to, co
on chce im powiedzieć.

Papież Pius XI wspomina pewne wydarzenie z lat młodzień-
czych. Umówił się z jakimś kolegą i czekał na niego, stojąc na
chodniku przy ulicy. Obok tego chodnika stał zrujnowany dom.
Nagle, zupełnie niespodziewanie, ktoś obok niego się zjawił, chwy-
cił go bardzo silnie i z wielką mocą, nie pytając i nie mówiąc ani
słowa, przeciągnął na drugą stronę ulicy. Ledwie ten przyszły pa-
pież postawił nogę na chodniku po przeciwnej stronie ulicy, ścia-
na domu, pod którą stał jeszcze przed momentem, runęła na
chodnik. Potem wspominał, że to na pewno była interwencja
Anioła Stróża.

Jan Paweł II powiedział kiedyś, abyśmy włączyli w naszą wia-
rę tę prawdę o aniołach, bo umysłowość współczesna zagubiła
prawdę o świecie czystych duchów. No właśnie, czyśmy nie zagu-
bili tej prawdy w swojej uczoności, w swojej mądrości. Ta praw-
da wydaje się nam taka naiwna, bo może mamy w myślach ob-
razki przedstawiające Anioła Stróża trzymającego za rękę dziec-
ko, które idzie po chybotliwej, wąskiej kładce, pod którą płynie
spieniona, rozszalała rzeka. To dziecięca wizja, ale myślę, że bar-
dzo mądra, bo i od takich obrazów nie powinniśmy się dystan-
sować. Stajemy przecież w relacji do Pana Boga, jak dzieci do Oj-
ca, a On – jako Ojciec – tego Anioła Stróża nam posłał, żeby
w chwili przekraczania wzburzonego strumienia chwycił nas za
rękę. A ile jest takich strumieni, takich burz, które w życiu mo-
gą nam zagrażać?

Dla wielu z Państwa – jako rodziców czy dziadków – może po-
trzebna jest modlitwa do Anioła Stróża swojego dziecka czy swo-
jego wnuka, czy może także do Aniołów Stróżów tych dzieci, któ-
re są wam powierzone w internacie czy w innym wymiarze opie-
ki. Czy ta prawda nam się gdzieś nie zagubiła?
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Gdy w wielu sytuacjach nie możemy sobie poradzić, mamy ta-
kiego pomocnika, który tylko do nas jest przypisany, tylko do nas
skierowany, tylko nam ma pomagać, a my? My Go lekceważymy,
zapominamy o Nim.

Jest taka piękna książka, dawno wydana, pt. „Aleksja”. Hisz-
pański kapłan, kapelan szpitala, napisał o dziewczynce, która
zmarła, mając 15 lat. Spotkał ją, kapelanując w szpitalu. Zostawi-
ła ona niezwykły ślad wśród tych wszystkich ludzi, z którymi się
spotykała: wśród pielęgniarek, lekarzy i innych chorych. Umie-
rała na nowotwór, ale emanowała z niej niezwykła pogoda ducha
i jakaś wewnętrzna radość. Ona miała wielkie nabożeństwo do
Anioła Stróża. Rozmawiała z nim, jak z kimś bliskim, jak z kole-
gą, jak z przyjacielem, mówiąc do niego po imieniu, które mu
nadała. Nazwała go Jugo. Myślę, że to piękny przykład i dosko-
nały wzór, bo Anioł Stróż kimś takim jest. Nie wypełnia tej funk-
cji dlatego, że został zmuszony, że to Pan Bóg Mu nakazał, a On
jest jak niewolnik. Nie. On właśnie po przyjacielsku, ale również
takiej relacji zwrotnej z naszej strony oczekuje.

Modlitwy, tej dziecięcej, którą odmawiamy, nie musimy się
wstydzić. Miałem przyjaciela, który kończąc modlitwę słowami:
„i doprowadź do żywota wiecznego” – zawsze zastrzegał: „dobrze,
dobrze, ale jeszcze nie teraz”.

Jednak dobrze by było, żeby kiedyś do tego „żywota wieczne-
go” nas doprowadził. Jest również historycznie potwierdzona
prawda w życiu papieża Leona XIII. To był rok 1899 i wizja, o któ-
rej papież potem mówił. Papież ujrzał całą hordę szatanów opusz-
czających czeluści piekielne, by pod wodzą Lucyfera dokonać na
ziemi spustoszenia moralnego. Koniec tej wizji był pocieszający.
Zstąpił Michał Archanioł i wraz ze swoimi wojskami strącił Lu-
cyfera i jego poddanych do piekła. Widzenie musiało być bardzo
mocne w swoim realizmie, bo papież nakazał wtedy, aby po każ-
dej Mszy świętej – i przez długie lata było to praktykowane – od-
mawiana była modlitwa:
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Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam
obroną.
Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty,
Książę Zastępów niebieskich,
mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

Czy to zadanie: dokonywane spustoszenie moralne na ziemi,
nie jest podejmowane ciągle na nowo przez diabelskie wojsko?
I może teraz, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, udaje
im się to robić. Zdajemy sobie sprawę z wielu złych – w tym wy-
miarze moralnym – zjawisk dziejących się w świecie i w naszym
narodzie. To się nie bierze samo z siebie. Pytanie, czy przyczyna
nie leży również w tym, że zapomnieliśmy o naszym Aniele Stró-
żu i o świętym Michale Archaniele, którzy mogą nam pomóc.

Świętej siostrze Faustynie Pan Jezus powiedział: „Jesteś złączo-
na ze mną i nie lękaj się niczego, ale wiedz o tym, dziecię moje,
że szatan cię nienawidzi. Chociaż on każdej duszy nienawidzi, ale
szczególną nienawiścią pała do ciebie dlatego, że wiele dusz wy-
rwałaś spod jego panowania”.

Jesteśmy otoczeni ową szatańską nienawiścią i działają na nas
różnego rodzaju złe siły, które nie są wcale przypadkiem ani zbie-
giem okoliczności. Nie chcę tutaj niczego demonizować, ale prze-
cież istnienie szatana również jest prawdą wiary. Jest to bardzo in-
teligentne stworzenie. Inteligentniejsze od nas, ludzi, i dlatego Pan
Bóg zabezpiecza nas na różne sposoby, a jednym z tych sposobów,
który może być bardzo skuteczny zarówno w wymiarze zabezpie-
czenia, jak i pomocy, jest obecność aniołów, a wśród tych aniel-
skich zastępów szczególnie obecność Anioła Stróża, tego moje-
go, tego tylko dla mnie przeznaczonego.

Dlatego przywołałem ten obraz i napis: „Daj szansę swojemu
Aniołowi Stróżowi!” Właśnie, daj szansę. Pamiętaj o Nim, mobi-
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lizuj Go, prosząc w swoich sprawach, w sprawach swoich bliskich.
W sprawach dzieci proś ich Aniołów Stróżów, niechaj Oni tę wa-
szą modlitwę też usłyszą.

Daj szansę swojemu Aniołowi Stróżowi. W naszym ogrodzie
w Niepołomicach stoi statua Anioła Stróża nie po to, żeby było
ładnie, ale mam takie wewnętrzne przekonanie o naprawdę wiel-
kiej mocy i wielkiej skuteczności działania Anioła. Dlatego o tym
mówię – nie na zasadzie tego, co mądrego w książkach wyczyta-
łem, tylko dzielę się z państwem tym, co uważam, że może być
w naszej codzienności bardzo konkretną pomocą. I proszę, aby
możliwość korzystania z tej pomocy nie była zapomniana.
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Tak sformułowano temat debaty jaka miała miejsce 18 kwiet-
nia 2013 roku w godzinach 10:00–14:00 w Dużej Sali Obrad

Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104.
Debatę zorganizował Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Na-

uczycielstwa Polskiego oraz organizacje pozarządowe wspierające
edukację uczniów z niepełnosprawnościami:

• Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Upośledzonej
Umysłowo „Bliżej Siebie”,

• Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Spe-
cjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej”,

• Stowarzyszenie Pomocy Uczniom o Specjalnych Potrzebach
Edukacyjnych „Efekt motyla”,

• Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych
i Słabo widzących „Spojrzenie”.

W toku debaty omawiano zagadnienia z zakresów:
1. Sytuacja uczniów niepełnosprawnych w edukacji polskiej.
2. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w odniesieniu

do „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”.
3. Integracja społeczno-zawodowa jako efekt edukacji uczniów

niepełnosprawnych.

Zagadnienia prawne omówiły m. in.: Anna Błaszczak – Z-ca
Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Joanna Wrona – Dyrek-
tor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej; Izabela Stępień – Dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Pabianicach.

SzAnSe i zAgrOżeniA w eDuKAcJi
uczniów z niepełnOSprAwnOściAmi



Po przerwie kawowej zabierali głos przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych (m.in. TOnO) oraz rodzice i absolwenci. Absol-
went OSW w Krakowie zreferował z wdzięcznością dobre przygo-
towanie go w Ośrodku do życia samodzielnego i wartościowego spo-
łecznie.

Głosy rodziców można streścić wypowiedzią matki ucznia upo-
śledzonego umysłowo: „Chodziłam z synem od szkoły do szkoły i cią-
gle był dramat. Zapisałam go do szkoły specjalnej i zaczęła się nor-
malność”.

Z Lasek w debacie uczestniczyli: Dyrektor Elżbieta Szczepkow-
ska, Ksiądz Rektor Sławomir Szczepaniak, Józef Placha i s. Elżbie-
ta Więckowska.

Wystąpienie s. Elżbiety Więckowskiej oraz ks. Sławomira Szcze-
paniaka zamieszczamy poniżej.

(Redakcja)

s. Elżbieta Więckowska FSK

Prawo niewidomego dziecka do rewalidacji

Użyłam w tytule słowa dziś nieco zapomnianego, ale ważne-
go: „REWALIDACJA – proces kompleksowych i skoordy-

nowanych działań różnych specjalistów, mający na celu wspiera-
nie rozwoju, usprawnianie, terapię i edukację dzieci oraz młodzie-
ży niepełnosprawnej. W Polsce termin „rewalidacja” był używany
od początku rozwoju pedagogiki specjalnej w latach 20. XX w. (…)
Proces rewalidacji był utożsamiany z procesem rehabilitacji. Przy
czym termin „rewalidacja” był stosowany w pedagogice i kształ-
ceniu specjalnym, a termin „rehabilitacja” – w medycynie i lecz-
nictwie. (…) W latach 90. XX w. pedagodzy zaczęli rezygnować
ze stosowania terminu „rewalidacja” i posługiwać się terminem
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„rehabilitacja”, który był upowszechniony w krajach Unii Euro-
pejskiej”1.

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie
ONZ art. 23. p. 3 stanowi:

uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego,
pomoc (…) ma zapewnić, aby niepełnosprawne dziecko posia-
dało skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej,
opieki rehabilitacyjnej, (…) realizowany w sposób prowadzą-
cy do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego stopnia zin-
tegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju,
w tym jego rozwoju kulturalnego i duchowego”2.

Rewalidacja – rehabilitacja osoby dorosłej, która utraciła
wzrok wskutek choroby lub wypadku jest procesem terapii psy-
chicznej i edukacji sprawnościowej odrębnym od przeżytego
w dzieciństwie procesu wychowania i kształcenia.

Dziecku niewidomemu w toku rozwoju zagraża szereg defor-
macji i ograniczeń spowodowanych brakiem wzroku. Można ich
uniknąć, jeśli działania rewalidacyjne włączymy w proces pielę-
gnacji, wychowania i kształcenia.

Rewalidacja (rehabilitacja) dziecka niewidomego nie jest
odrębnym działaniem, jest modyfikacją opieki nad dzieckiem,
jego edukacji i wychowania.

W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia każdy nauczyciel szkoły
specjalnej dla dzieci niewidomych omawiający zajęcia hospitowa-
ne przez dyrektora, wizytatora lub studentów miał obowiązek sfor-

1 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Warszawa 2006, Wydawnictwo
Akademickie „żak”.
2 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Polska ratyfikowała Kon-
wencję 7 czerwca 1991 r.



mułować cel poznawczy, cel kształcący, cel wychowawczy i cel re-
walidacyjny przeprowadzonego zajęcia. Obecnie w naszych OSW
dla niewidomych wiele zajęć rewalidacyjnych prowadzą specja-
liści: nauczyciele orientacji przestrzennej, nauczyciele widzenia
i szereg innych rewalidantów. Nie zwalnia to pedagogów w szko-
łach i internatach od realizowania celów rewalidacyjnych w za-
kresie swoich zadań edukacyjnych bądź opiekuńczych.

Weźmy pod uwagę trzy podstawowe dziedziny rewalidacji
dziecka niewidomego: poznawczą, społeczną i sprawnościową.

Rewalidacja poznawcza

Dziecko pełnosprawne poznaje otocznie wszystkimi zmysła-
mi, ale w przeważającej mierze (ponad 80% wrażeń) wzrokiem.
Słysząc słowa do niego kierowane i rozmowy dorosłych uczy się
języka ojczystego. Kojarzy słyszane słowa z obserwowanymi wzro-
kiem przedmiotami, sytuacjami, zjawiskami. Kilkuletnie dziec-
ko widzące uczy się tą drogą nazw przedmiotów, zjawisk i rela-
cji obserwowanych w otoczeniu, nawet na ekranie telewizora.

Niewidome dziecko uczy się poznawania rzeczywistości ma-
terialnej tymi zmysłami, które posiada.

Kompensacyjne struktury poznawania bezwzrokowego
kształtują się powoli, a bezwzrokowe poznawanie obiektów jest
znacznie powolniejsze i uboższe od wzrokowego. Poważnie utrud-
nia to niewidomemu dziecku zdobycie realnej wiedzy o rzeczy-
wistości, budowanie prawidłowych wyobrażeń, uogólnianie ich
w pojęcia. Dziecko niewidome słyszące wypowiedzi dorosłych
o otoczeniu najczęściej „nie widzi”, nie ma kontaktu z wymienia-
nymi obiektami, więc nie uczy się tą drogą rozumienia nazw
przedmiotów, ich cech i relacji między nimi. Deficyt wyobrażeń
i pojęć dziecka niewidomego nie dotyczy wyłącznie doznań wi-
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zualnych oraz obiektów odległych, dużych, mikroskopijnie ma-
łych, niebezpiecznych. Dziecko wyobraża sobie nieprawidłowo
wiele rzeczy, które są dla niego dostępne, tylko dlatego, że nie mia-
ło jeszcze z nimi kontaktu. Działaniem rewalidacyjnym powin-
no być umożliwienie obserwacji przedmiotów, ich cech, relacji
między nimi i rozmawianie z dzieckiem o tym, co obserwuje.
W ten sposób dziecko nabędzie wyobrażenia o otoczeniu i będzie
rozumiało słowa, które do niego są kierowane. Wykształcenie
umiejętności poznawania bezwzrokowego pozwala na zdobycie
realnej wiedzy o otoczeniu.

Na zdobycie realnej wiedzy o otoczeniu niewidome dziec-
ko potrzebuje znacznie więcej czasu niż dziecko widzące.

W pierwszych latach życia dziecka powoduje to poważną róż-
nicę w stanie wiedzy dziecka niewidomego o otoczeniu material-
nym i społecznym w stosunku do wiedzy dzieci widzących. Dla-
tego:

Dzieci niewidome, nawet wcześnie i starannie rewalidowa-
ne, wchodzą w wiek szkolny z nieuniknionym opóźnieniem
rozwojowym w sferze poznania otoczenia przyrodniczego, spo-
łecznego i technicznego, w sferze rozumienia słów, którymi
o tym otoczeniu mówimy do dziecka.

Ale jednocześnie:
Dziecko niewidome ma prawo i powinno realizować ogól-

nie obowiązujący program nauczania. W toku realizacji pro-
gramu musimy przewidzieć czas na uzupełnienie opóźnień –
na rewalidację poznawczą.

Uzupełnianie to powinno niejednokrotnie sięgać daleko
wstecz, by wiedzę niewidomego dziecka oprzeć na konkretnych
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obserwacjach i wyobrażeniach, by nie wprowadzać dziecka w wie-
dzę werbalną, nie opierającą się na żadnych prawidłowych wy-
obrażeniach o rzeczy, lub opartą na wyobrażeniach fałszywych.
Brak rzetelnej wiedzy o rzeczywistości materialnej może stać się
poważnym kalectwem niewidomego, który otrzymał tylko edu-
kację werbalną, składającą się z niezrozumiałych dla niego słów.

Oczywiste jest, że nawet najbardziej zaangażowany nauczy-
ciel nie jest w stanie dać do rąk niewidomemu dziecku wszystkie-
go, co oglądają widzący rówieśnicy. Tym bardziej nie będzie te-
go robił nauczyciel zaangażowany w typowy proces nauczania kla-
sy dzieci widzących. A niewidomy uczeń powinien poznać
bezpośrednio reprezentację rzeczywistości wystarczającą do
zbudowania prawidłowych wyobrażeń i uogólnienia ich w poję-
cia. Rozumienie pojęć otworzy umysł ucznia na rozumienie in-
formacji słownej. Proces dydaktyczny odpowiedni dla dzieci nie-
widomych powinien być nasycony obserwacją dotykiem i pozo-
stałymi zmysłami dziecka. Problem czasu na poznawanie
bezwzrokowe należy rozwiązywać przede wszystkim intensyfiku-
jąc naukę szkolną – dziecko nie powinno spędzać czasu lekcyj-
nego na czekaniu, aż coś do niego dotrze.

Problemem rewalidacyjnym jest też opanowanie innych niż
u widzących technik pracy szkolnej. Uczeń widzący ma w toku
nauczania szkolnego opanować pisanie długopisem i pracę z kla-
wiaturą komputerową. Uczeń niewidomy powinien nauczyć się
pisania na maszynie brajlowskiej oburącz i jedną ręką, pisania
brajlem na tabliczce, pisania liter czarnodrukowych ołówkiem
oraz pracy z komputerem ze zwykłą klawiaturą z akustycznym
i z dotykowym odbieraniem informacji z komputera. Zakres na-
uczanych umiejętności manualno-technicznych jest więc istotnie
większy i istotnie inny, niż sprawności przyswajane przez
uczniów widzących. Osobnym problemem jest nauczanie grafi-
ki w sposób odpowiedni dla ucznia niewidomego.
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Podsumowując:
Proces dydaktyczny odpowiedni do potrzeb rozwojowych

dziecka niewidomego powinien przebiegać inaczej, niż proces
dydaktyczny odpowiedni dla jego pełnosprawnych rówieśni-
ków.

Rewalidacja społeczna

Rewalidacja społeczna dziecka niewidomego powinna re-
alizować naturalne etapy integracji społecznej: integracja z orga-
nizmem matki, integracja z grupą rodzinną, integracja z grupą
rówieśniczą rozwojowo.

Nauczanie indywidualne w domu lub nawet w budynku szkol-
nym pozostawia dziecko w sytuacji wykluczenia.

Nauczyciel towarzyszący dziecku stale w toku nauki w klasie
szkolnej izoluje społecznie niewidomego ucznia od rówieśników.

Bezpośrednie włączenie w grupę rówieśników widzących jest
co najmniej problematyczne. Widzący koledzy mają w tym okre-
sie dużo większą wiedzę o otoczeniu i cenią bardzo swoją dużo
większą sprawność fizyczną. Niedostępna jest też dziecku niewi-
domemu podstawowa w tej grupie komunikacja mimiką i gestem.
Dziecko jest ignorowane, pomijane w zabawach, bo jest niewido-
me. Jest wyręczane lub obsługiwane w czynnościach życia co-
dziennego dlatego, że jest niewidome. Może stać się ofiarą bez-
myślnego okrucieństwa dzieci. Może być ciężarem dla dzieci wi-
dzących, jako podopieczny, którego obsługują kolejni „dyżurni”.
Ma nikłą szansę na bycie „jednym z nas”, partnerem wspólnego
bycia w szkole.

grupa dzieci widzących w tym samym wieku nie jest dla
dziecka niewidomego grupą rówieśniczą rozwojowo.



Natomiast w grupie niewidomych i słabowidzących wszyscy
są w jednakowej lub podobnej sytuacji. Wszyscy w naturalny spo-
sób uczą się koleżeństwa, odpowiedzialności za swoje czyny, od-
powiedzialności za grupę. Można także zorganizować proces dy-
daktyczny w sposób optymalny dla uczniów. Wypracowaną w tym
okresie postawę i zachowania społeczne uczeń przeniesie na za-
chowania w kolejnych grupach, w których będzie się znajdował:
w klasie uczniów pełnosprawnych, w grupie studenckiej, czy w ze-
spole pracowniczym, w innych grupach społecznych, w których
się znajdzie.

grupa rówieśnicza dzieci o podobnych niepełnosprawno-
ściach to cenny etap rozwoju społecznego dziecka niewido-
mego.

Rewalidacja sprawnościowa

Dziecko widzące uczy się bardzo wielu czynności poprzez pro-
sty odruch naśladowania. Dziecku niewidomemu potrzebna jest
rewalidacja sprawnościowa:

Dziecko niewidome może opanować większość czynności
życia codziennego pod warunkiem, że będzie tego metodycz-
nie uczone. W szkole ogólnodostępnej dziecko niewidome tej
pomocy nie otrzymuje.

Podsumowując:
Fizyczna obecność niewidomego ucznia w klasie dzieci wi-

dzących nie zapewnia udziału dziecka w procesie dydaktycz-
nym, ani w zespole klasowym.

Natomiast:
Dziecko niewidome zrewalidowane i wykształcone w kla-

sie selekcyjnej w okresie szkoły podstawowej, ewentualnie gim-
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nazjum, może osiągnąć dojrzałość potrzebną do prawidłowej
integracji w okresie liceum, studiów wyższych i pracy zawodo-
wej.

Demonstrują to codziennie absolwenci szkół zawodowych
w naszych OSW prowadzący normalne, czynne życie. Demon-
strują to absolwenci szkól dla niewidomych podejmujący od lat
20. ubiegłego stulecia naukę w szkołach średnich dla młodzieży
widzącej. Demonstrują liczni dziś studenci, a także wybitni nie-
widomi, którzy kiedyś wyszli ze szkół dla niewidomych. Trzeba
przy tym zauważyć, ze nasi absolwenci idący do liceum przecho-
dzą od nas do środowiska przygotowanego. Nasi nauczyciele za-
poznają przyszłych nauczycieli absolwenta z metodami pracy, po-
mocami dydaktycznymi, możliwościami i ograniczeniami ucznia.
Pomagają rozeznać, w czym uczeń będzie potrzebował pomocy,
a w czym nie należy ograniczać jego samodzielności.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Art. 24. p
3c. stanowi:

„Państwa Strony będą podejmować odpowiednie środki, (…)
dla zapewnienia, że edukacja osób, w szczególności dzieci, które
są niewidome, (…) będzie prowadzona (…) przy pomocy spo-
sobów i środków komunikacji najodpowiedniejszych dla jed-
nostki, a także w środowisku, które maksymalizuje rozwój edu-
kacyjny i społeczny”3.

Poważnym ostrzeżeniem jest Wniosek II Międzynarodowej
Konferencji Psychologii Rozwojowej Inne Dzieciństwo, w Mo-
skwie, w 2009 r.

3 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. W 2010 roku
ratyfikował ją Parlament Europejski. Polska zrobiła to jako 119. kraj 6 wrze-
śnia 2012 r.
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„Postulat równych praw stawia dzieci (osoby) z niepełno-
sprawnością w sytuacji skrajnie trudnej, gdyż nie są one w sta-
nie owemu równouprawnieniu sprostać i mogą znaleźć się
w położeniu ograniczającym rozwój, a nie, jakby się mogło wy-
dawać, stymulującym aktywność rozwojową”4.

W niektórych państwach europejskich wyciąga się wnioski
z tej prawdy. W Norwegii dzieci niewidome w ciągu ok. 6 lat uczą
się w selekcyjnych klasach zbiorczych. Są dowożone do szkoły
z domów rodzinnych. Okres ten wystarcza, by przygotować
uczniów do prawidłowego włączenia do klas w szkołach lokal-
nych5.

Rodzice dzieci niewidomych ze szkoły w Laskach wkładają
ogromny nieraz wysiłek w to, by ich dziecko pobierało naukę
w szkole, która zapewni mu warunki pełnego rozwoju, a jedno-
cześnie by mieszkało w domu rodzinnym, a co najmniej wraca-
ło do niego na weekend.

Wniosek 1.
Nauczanie dzieci niewidomych w klasach ogólnodostęp-

nych i integracyjnych źle służy ich rozwojowi.

Wniosek 2.
Na etapie szkoły podstawowej klasa selekcyjna jest środo-

wiskiem, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny
dziecka niewidomego i dobrze przygotowuje je do włączenia
w społeczeństwo osób pełnosprawnych.
4 Zaorska Marzenna, Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Psycho-
logii Rozwojowej Inne Dzieciństwo, Moskwa, 25–27 listopada 2009, w: „Szko-
ła Specjalna”, nr 1, 2010, s. 72–73.
5 Por. Więckowska s. Elżbieta, Edukacja nie wystarczy – potrzeby rewalidacyj-
ne dziecka niewidomego w wieku szkolnym, w: Uwarunkowania i kierunki roz-
woju pedagogiki specjalnej, red. Beata Antoszewska, Czesław Kosakowski, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 123–130.



Nie zaprzeczam tezie, że bardzo zaangażowani i światli rodzi-
ce mogą rozwiązać problemy trzech dziedzin rewalidacji dziec-
ka na drodze innej, niż posłanie dziecka do szkoły dla niewido-
mych. Natomiast problemów tych nie rozwiązuje w tej chwili szko-
ła ogólnodostępna. Pomóżmy rodzicom dzieci niewidomych
w rozeznaniu, co jest prawdziwym dobrem ich dziecka!
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ks. Sławomir Szczepaniak*

Edukacja w sytuacji niepełnosprawności

Jeśli chcemy zastanowić się nad „szansami i zagrożeniami
w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami1” w odniesieniu

do promowanej dziś szeroko tzw. „edukacji włączającej”, to mu-
simy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czym jest edu-
kacja, jak ją rozumiemy i jaką rolę ma ona spełniać?

Różnie definiuje się edukację. Może ona być rozumiana jako
proces socjalizacji, wprowadzanie w struktury społeczne lub ja-
ko wspomaganie rozwoju ucznia na różnych poziomach jego
funkcjonowania intelektualnego, społecznego, moralnego. Mo-
że być rozumiana jako rozwijanie uzdolnień poznawczych lub
„wdrukowywanie” określonej wiedzy. W przypadku dziecka nie-
widomego mówimy często o pięciu wymiarach pracy edukacyj-
nej: wymiarze przestrzenno-ruchowym (rozumienie własnego cia-
ła, otaczającej przestrzeni, orientacji), wymiarze społecznym
(otwartość na świat i drugiego człowieka), wymiarze autonomii
(samodzielność), wymiarze poznawczym (umiejętność zdobywa-
nia wiedzy) oraz wymiarze wiary (przezwyciężanie poczucia za-
mknięcia i izolacji).

* Sławomir Szczepaniak – ur. 1963, studia filozoficzne ukończył w Paryżu, dok-
torat obronił na Uniwersytecie Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEMLV) oraz w In-
stitut Catholique de Paris (ICP). Obecnie adiunkt na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym w Warszawie (PWTW), współorganizator Podyplomowych Studiów
Etyki Praktyki Lekarskiej i Opieki Medycznej (ELiOM), pracownik naukowy
Laboratoire d’Anthropologie et Philosophie Pratique (LANPRAT) w Institut
Catholique de Paris (ICP), rektor Kościoła Matki Bożej Anielskiej w Zakładzie
dla Niewidomych w Laskach.
1 Tytuł debaty zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Na-
uczycielstwa Polskiego oraz organizacje pozarządowe wspierające edukację
uczniów z niepełnosprawnościami dnia 18 kwietnia 2013 roku w Łodzi.



W różny też sposób widzi się zakres i możliwości pracy edu-
kacyjnej. Spotykamy tu dwie przeciwstawne postawy. Z jednej
strony mamy do czynienia ze stanowiskiem głoszącym determi-
nizm genetyczny z drugiej kreacjonizm społeczny. Zwolennicy
pierwszego stanowiska podkreślają, że materiał genetyczny, pro-
gramując formy niepełnosprawności, uniemożliwia tym samym
ich przezwyciężenie. Nie możemy więc zmienić sytuacji i trudno
tu w ogóle mówić o jakiejkolwiek edukacji, chyba że miałaby ona
polegać na przystosowaniu. Natura każdemu wyznaczyła miejsce.
Z drugiej strony spotykamy się z przekonaniem, że człowiek jest
„czystą kartą”, którą zapisuje środowisko. Każdego więc można
„sformatować” poprzez odpowiednie podejście, działanie, dobór
lektur, właściwie poprowadzony trening. Ale chyba jedynie w cza-
sach wielkich ideologii i tyranii wierzono, że jest to absolutnie
możliwe, że można w dowolny sposób kształtować człowieka
„z niczego”. Jak w takim razie widzieć edukację? Jak odnaleźć wła-
ściwą miarę między tymi skrajnymi podejściami?

Etymologicznie „edukować” (łac. e-ducere) znaczy „prowadzić
ku…, wychodząc z…”. Oznacza to, że edukacja nie jest działaniem
na materiale dziewiczym, pozbawionym uczuć, myślenia, pra-
gnień i przeszłości. Edukować to wprawiać w ruch, pracować
z osobą, która w swej integralnej całości i syngularności posiada
własną historię, osobowość, świat uczuć i przedrozumień.

Pierwszym warunkiem takiej pracy jest uznanie owej syngu-
larności i organicznej jedności osoby. Profesor Eric Fiat uważa,
że sekret godności człowieka kryje się w życzliwym spojrzeniu,
który drugi człowiek na nas kieruje. Mówi on o spojrzeniu peł-
nym życzliwości, czyli wyrażającym akceptację, wiemy jednak, że
bywa również spojrzenie, które rani i nie chodzi mi bynajmniej
o spojrzenie odrzucające. Mam na myśli sytuację, w której ze
współczuciem i żalem patrzymy na drugiego człowieka, ale wi-
dzimy w nim jedynie jego niepełnosprawność. Widzimy np. za-
gubionego niewidomego, którego szturchaniem trzeba „przekie-
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rować”, a nie człowieka w sytuacji niepełnosprawności, który po-
trzebuje rzetelnej informacji o swoim położeniu. Takie zreduko-
wanie człowieka do jego niepełnosprawności wiąże się często z po-
stawą litości i nadmierną troską, prowadzącą do wyręczenia oso-
by niepełnosprawnej we wszystkich czynnościach, odbierając jej
całkowicie jej własną autonomię. Może właśnie dlatego Julia Kri-
steva proponuje, aby nie mówić o osobie niepełnosprawnej, co
podkreśla pewien defekt fizyczny lub intelektualny wyróżniają-
cy ją od osób „pełnosprawnych”, ale o osobie w sytuacji niepeł-
nosprawności. Nie ma bowiem osób pełnosprawnych, nikt nie jest
wszechmogący. Każdy człowiek zmaga się w swoim życiu z pew-
ną formą niepełnosprawności, która została mu narzucona przez
ciało, intelekt, słabość woli, emocjonalność, charakter, sytuację ro-
dzinną, środowisko życia, niemożność realizowania swojego po-
wołania, brak przebaczenia, złe przyzwyczajenia, niezrozumienie
ze stronny innych, nieumiejętność komunikowania, wyobcowa-
nie, wiek, chorobę. Bez tego nie ma człowieczeństwa. Warunkiem
koniecznym wejścia na drogę edukacji jest zrozumienie, że wszel-
ki rozwój możliwy jest tylko w sytuacji niepełnosprawności, a nie
w oderwaniu od niej. Ważne jest jednak, aby pomimo tej sytuacji
niepełnosprawności, uznać w każdym to, co stanowi o jego czło-
wieczeństwie, a co Paul Ricoeur określił jako: zdolność do wypo-
wiedzenia się (oczywiście każdy na swoim poziomie i właściwym
sobie językiem), zdolność do działania (a zatem do podejmowa-
nia w sposób wolny decyzji, do tworzenia projektu własnego ży-
cia i jego realizowania), do opowiadania siebie (tzn. do tworze-
nia narracji, nadania sensu wydarzeniom swojego życia), oraz do
wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny (czyli do bycia podmio-
tem swych działań). Tylko tak rozumiane uznanie, wyrażone w sy-
tuacji niepełnosprawności, może otworzyć drogę do drugiego eta-
pu edukacji – nakreślenia celu, do którego zdążamy.

Cel ten w różny sposób może być sformułowany. Często jest
nim realizacja jakiegoś zadania edukacyjnego. Problem pojawia
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się jednak wtedy, gdy zadanie to jest wyznaczone pewną normą
odgórnie narzuconą, wyrażoną w zdaniu: „każdy uczeń na tym
poziomie nauczania musi opanować umiejętność…”. Arbitralnie
narzucona norma nie uwzględnia sytuacji wyjściowej wychowan-
ka. Norma jest jedynie pewną projekcją życzeń tych, którzy spra-
wują władzę. Jest to próba narzucenia pewnego standardu, któ-
ry pomija syngularność człowieka, spychając go do średniej.
W procesie ustalania celów ucznia z niepełnosprawnością nie mo-
żemy ulec tej „tyranii normalności”. Gdy Bóg wzywa Abrama do
wyjścia z Ur, ze swojego kraju (Rodz. 12.1), mówi do niego: „Le-
khlekha”, co można tłumaczyć: „wyjdź dla siebie” lub „wyjdź ku
sobie”. Edukacja jest wychodzeniem z tego, co zaprogramowane
ku temu, co kryje się w nas, jako zapowiedziane, a co przejawia
się często w pragnieniach, które nam towarzyszą. Owo wychodze-
nie ku sobie doprowadzi Abrama do odkrycia swojej najgłębszej
tożsamości, czyli swojego prawdziwego imienia – „Abraham”.
Wprowadzenie do imienia tej jednej litery „ha” wyraża zmianę,
która się w nim dokonała, dzięki odkryciu stałej, łaskawej, prze-
mieniającej obecności Boga w jego życiu. Zmianę, która wyrażać
się będzie w jego otwartości i gościnności, mądrości życiowej, zro-
zumieniu innych, cierpliwości i umiejętności pokonywania
trudności życia, dzięki sile ufności, życzliwości i nadziei.

Edukacja rozumiana jako wychodzenie od siebie ku sobie za-
wiera trzy etapy: po pierwsze, uznanie, czyli zobaczenie, kim je-
stem w sytuacji niepełnosprawności, w której żyję; po drugie, od-
krycie i potwierdzenie mojej najgłębszej tożsamości, jako osoby
zdolnej do…; po trzecie, stawanie się tym, kim w głębi jestem. Etap
ten polega na codziennym pokonywaniu życiowych doświadczeń
i trudności narzuconych mi przez sytuację niepełnosprawności,
którą zostałem dotknięty. Tak pojęta edukacja jest nieustannym
stawaniem twarzą w twarz z samym sobą, odkrywaniem siebie
każdego dnia, jako nowe wyzwanie.



Jeśli „edukacja włączająca” spełni opisane tu warunki, to nie
musimy się martwić o przyszłość uczniów z niepełnosprawnością.
Jeśli jednak edukacja ta będzie oznaczała „wdrukowywanie” in-
formacji i realizowanie oderwanych od singularnej sytuacji ucznia
programów nauczania, wyznaczonych odgórną normą, to stanie
się ona „edukacją wykluczającą”.

Wydaje się, że szlachetny i dobry cel, jakim jest tworzenie spo-
łeczeństwa włączającego, zbyt szybko przeniesiono na sam pro-
ces edukacji, zapominając, że uczeń z niepełnosprawnością mu-
si otrzymać edukację dostosowaną, musi otrzymać zespół środ-
ków, dzięki którym będzie mógł w pełni i na równi z innymi
tworzyć przestrzeń życia społecznego.
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O Januszu Korczaku (1872–1942) pisał już na łamach nasze-
go czasopisma ksiądz Zygmunt Podlejski (patrz „Laski” nr 5(91)
2009, s. 134–138). Była to zwięzła refleksja nad jego życiem i dzia-
łaniem, ukazując także sylwetkę duchową Starego Doktora, z za-
akcentowaniem jego ukrytej tęsknoty za Bogiem.

Janusz Korczak w okresie międzywojennym był znany w środo-
wisku Lasek. Przyjeżdżał tutaj czasem, i siadał naprzeciwko kapli-
cy, modląc się prawdopodobnie na swój sposób.

Proponowane poniżej przemyślenia dedykujemy wszystkim na-
uczycielom i wychowawcom przed nowym rokiem szkolnym, aby
przypomnieć wartości, które były bliskie Januszowi Korczakowi,
z jednoczesną nadzieją, że staną się one również ważnymi dla na-
szego warsztatu pedagogicznego.

(Redakcja)

Józef Placha

Janusz Korczak jako prekursor
współczesnego rozumienia dialogu

Przystępując do zaprezentowania mojego tematu, chciałbym
na samym początku zwrócić uwagę na kluczowy termin, ja-

kim jest dialog. Dodajmy: dialog pedagogiczny.
Na ogół wiemy, że nie jest to tylko zwyczajna rozmowa.
Mając na uwadze współczesne rozumienie dialogu, odwołam

się do już znanej definicji, jakiej użył Janusz Tarnowski w swojej
koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjalnej. Mianowicie –
idąc za skróconą wersją tej definicji – jest to proces, w którym dwa
podmioty używają słowa, w wyniku czego dochodzi do porozu-
mienia i wzajemnego zbliżenia oraz zmiany sposobu bycia.

z peDAgOgicznych rOzwAżAń
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Nie wnikając w szczegóły, spróbujmy zestawić tę koncepcję
dialogu z założeniami pedagogiki Janusza Korczaka, kierując się
w dużej mierze inspiracją pedagogiczną ks. Janusza Tarnowskie-
go, którego niektórzy nazywają „Korczakiem w sutannie”.

Przede wszystkim wyjaśnijmy, że dialog w ujęciu J. Korczaka
będzie zawsze nastawiony na dialog z dzieckiem. By odnaleźć
w nim walor prekursorski w stosunku do współczesności musi-
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my nawiązać do rozważań nad tą szczególną formą kontaktu
z dzieckiem w kontekście metody, procesu i postawy dialogowej.

Wszystkie te elementy są obecne w koncepcji pedagogiki Ja-
nusza Korczaka. Również takie rodzaje dialogu współczesnego jak:
dialog rzeczowy, personalny i egzystencjalny.

Ta ostatnia odmiana dialogu wydaje się szczytem porozumie-
nia i jest ściśle powiązana z pozostałymi rodzajami dialogu.

W dialogu rzeczowym dochodzi do sytuacji, gdy nie tylko na-
uczyciel – wychowawca przekazuje dziecku wiedzę, ale także
dziecko sprawia, że osoba dorosła uczy się czegoś od dziecka.

Idąc śladem analizy koncepcji pedagogicznej J. Korczaka
w ujęciu ks. Janusza Tarnowskiego, można mówić o modelu re-
lacji dialogowej z dzieckiem w kategoriach: „na górze” dziecko
a „na dole” dorosły, oraz dziecko „obok” dorosłego.

W pierwszym przypadku relacji dialogowej można nawiązać
do słów J. Korczaka z „Pedagogiki żartobliwej”: „Nie zawiedliście
mnie (zwraca się J. Korczak do dzieci, z którymi wspólnie spędzał
wakacje – przyp. J.P.). – Pragnę podziękować. – Nie przeszkadza-
liście mi wcale. Wiele nowych myśli i wspomnień zawdzięczam
wam, wiele nauczyłem się”1.

Natomiast w drugim przypadku, mamy do czynienia z pro-
cesem wzajemnego uczenia się. Widać to podczas opisywanych
obrad Sądu Koleżeńskiego lub wspólnego redagowania z dzieć-
mi „Małego Przeglądu”, gdzie J. Korczak mocno stawia na inwen-
cję dziecka, a w końcowym efekcie, także na wzajemne oddzia-
ływanie na siebie dorosłych i dzieci: „Redaktorów będzie trzech
– pisze J. Korczak (przyp. J.P.). Jeden stary (łysy, w okularach), że-
by nie było bałaganu. Drugi młody redaktor dla chłopców i jed-
na dziewczynka – redaktorka dla dziewczynek. żeby się nikt nie
wstydził a każdy mówił szczerze i głośno, czego mu potrzeba, jak

1 J. Korczak Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1978, s. 208, Za: J. Tarnowski, Ja-
nusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990, s. 69.
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mu się krzywda dzieje, jakie ma zmartwienia i troski. Kto chce,
może powiedzieć, kto chce, może przyjść i napisać na miejscu,
w samej redakcji… Temu, kto się krępuje, że brzydko pisze albo
z błędami, redaktor powie: – Nie szkodzi. W korekcie się popra-
wi. Albo jeżeli zupełnie nie zechce napisać, więc redaktor zadzwo-
ni na stenografa i powie: – Proszę. Wejdą do osobnego pokoju
i tam podyktuje… Prosimy bardzo, żeby nasi Czytelnicy przysy-
łali opisy przygód i wypadków… Pismo będzie rozważało
wszystkie sprawy uczniów i szkół”2.

Ciekawostką może być fakt, że przywołane powyżej dwa mo-
dele relacji dialogowej z dzieckiem poprzedzone były porażką pe-
dagogiczną J. Korczaka, do której uczciwie przyznał się. Miano-
wicie pewnego razu, po kilku dniach pracy z grupą niesfornych
dzieci został zmuszony do fizycznej przemocy. Swoje brutalne za-
chowanie słusznie uznał za porażkę, która stała się dla niego punk-
tem zwrotnym w budowaniu zupełnie innej relacji z dzieckiem.
Pisze: „Zrozumiałem, że dzieci są siłą, którą można zachęcić do
współdziałania, zrazić lekceważeniem, z którą trzeba się liczyć.
Tych prawd, dziwną rzeczy koleją, nauczył mnie kij. Nazajutrz
podczas pogadanki w lesie, po raz pierwszy mówiłem nie do dzie-
ci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym
one chcą i mogą być. Może wówczas po raz pierwszy przekona-
łem się, że od dzieci można wiele się nauczyć, że i one stawiają
i mają prawo stawiać swe żądania, warunki, czynić zastrzeżenia”3.

Co do najbardziej odpowiedniego czasu rozpoczęcia dialogu
z dzieckiem Janusz Korczak uważa, że należy wykorzystać do te-
go każdą okazję, szczególnie pytania, jakie dzieci chętnie stawia-
ją dorosłym. Nie można ich lekceważyć; również ze swej strony
trzeba się uczyć stawiać pytania dzieciom, oczekując od nich od-
powiedzi: „Rozumny wychowawca – stwierdza J. Korczak w Jak

2 J. Korczak, Myśl pedagogiczna J. Korczaka, Warszawa 1983, s. 135–137; 141.
3 J. Korczak, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1978, s. 267.
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kochać dziecko – nie dąsa się, że nie rozumie dziecka, ale rozmy-
śla, poszukuje, wypytuje dzieci. One go pouczą, by ich nie urażał
zbyt dotkliwie, – byle chciał się uczyć”4.

Można wykorzystać również lekturę książki do wspólnych
przemyśleń z dzieckiem.

Znany jest również pomysł uruchomienia „skrzynki zapytań”,
z której dzieci chętnie korzystały, a J. Korczak miał więcej czasu,
aby kompetentnie przygotować się do odpowiedzi.

Podsumowując refleksję nad dialogiem rzeczowym między
dorosłym i dzieckiem oraz fenomenem ich wzajemnego oddzia-
ływania, J. Korczak konkluduje: „Albo życie dorosłych – na mar-
ginesie życia dziecięcego. Albo życie dzieci – na marginesie ży-
cia dorosłych.” I pyta: – Kiedy nadejdzie owa szczera chwila, gdy
życie dorosłych i dzieci stanowić będzie równoważny tekst?”5.

A jak przedstawia się kwestia dialogu personalnego między
dorosłymi a dziećmi, gdzie elementy zrozumienia, wzajemnego
zbliżenia i współdziałania osób zderzają się często z naturalną dys-
proporcją życiowego doświadczenia?

J. Korczak radzi w takim układzie, aby na samym początku
kontaktu tych dwóch światów zapoznać się z dziećmi poprzez na-
uczenie się ich imion, co niektórym sprawia czasem niemałe trud-
ności. Również warto notować zachowania dziecka w różnych sy-
tuacjach. Wszystko po to, aby – jak mówi J. Korczak – lepiej po-
znać dziecko, zbliżyć się do niego, bardziej zrozumieć i mądrze
kochać.

W strategii dialogowego kontaktu z dzieckiem J. Korczak pod-
kreśla także element identyfikacji z dzieckiem na zasadzie ewan-
gelicznego postulatu. J. Korczak mówi: „ najcięższą moją winą jest,
że przestałem być dzieckiem”6.

4 Tamże, s. 217.
5 J. Korczak, Pisma wybrane, t. 2, dz. cyt., s. 269.
6 J. Korczak, Pisma wybrane, t. 1, dz. cyt., s. 236.
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Efektem tego rodzaju wyrzutu sumienia jest opowiadanie pt.
„Kiedy znów będę mały”.

Ten swoisty zabieg identyfikacyjny nie ma nic wspólnego z in-
fantylizmem lub oderwaniem od życia. Jest bliski temu, co kie-
dyś przeżył Jan Paweł II, gdy nie mógł zrozumieć słów małego
dziecka. Zirytowany malec zwrócił się więc do Papieża: „Jak nie
słyszysz, to się zniż”. Papież wówczas pokornie przykucnął i kon-
tynuował rozmowę z rezolutnym malcem.

J. Korczak mówi o nieco innym kierunku, ale prowadzącym do
tego samego, czego doświadczył Jan Paweł II. Mianowicie, ten je-
dyny w swoim rodzaju proces porozumienia, J. Korczak nazywa
nie zniżaniem się do poziomu dziecka, lecz wspinaniem się. We
wspomnianym wyżej opowiadaniu „Kiedy znów będę mały” pi-
sze: „Powiadacie: – Nuży nas obcowanie z dziećmi. Macie słusz-
ność. Mówicie: – Bo musimy się zniżać do ich pojęć… Mylicie się.
Nie to nas męczy. Ale – że musimy wspinać się do ich uczuć. Wspi-
nać się, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. żeby nie urazić”7.

I wreszcie trzecia odmiana współczesnego rozumienia dialo-
gu: dialog egzystencjalny. Przestają w nim odgrywać istotną ro-
lę różnice między partnerami dialogu. A dochodzi między nimi
do doświadczenia najgłębszego „ja”. Prowadzi to do przezwycię-
żenia wszelkich niepotrzebnych barier, dotykając samej istoty
człowieczeństwa, co J. Korczak zaświadczył najbardziej przeko-
nująco, idąc razem z dziećmi na pewną śmierć do komory gazo-
wej.

By jeszcze bardziej uwyraźnić ów dialog egzystencjalny, war-
to w tym miejscu wesprzeć się terminologią księdza Janusza Tar-
nowskiego, który wyróżnia dialog współwiny, dialog współcier-
pienia i dialog współ-radości.

Pierwszy objawia się dopuszczeniem grzechu w życiu dziec-
ka, z nadzieją na jego przezwyciężenie, ale także przyznanie się

7 J. Korczak, Pisma wybrane, t. 3, dz. cyt., s. 271.
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do własnych słabości. To sprawiało, że pojawiała się w relacji J.
Korczaka z dzieckiem przedziwna tajemnica zbliżenia. Oto przy-
kład: „Zbiłem chłopca – zrobiłem źle. Zagroziłem, że go wyrzu-
cę na werandę, gdzie go pies ugryzie; to było bardzo brzydkie. Ale
kto jest winien, że popełniłem brzydkie czyny? Winne są te dzie-
ci, które umyślnie hałasowały, żeby mnie rozgniewać. Może być,
że ukarałem niewinnego. Ale kto jest winien? Winne są te dzie-
ci, które korzystały z ciemności, żeby się ukryć… To wasza wina,
że byłem niesprawiedliwy. Ja się bardzo wstydzę, ale i wy się po-
wstydźcie. Ja się przyznałem, a teraz wy się przyznajcie”8.

Druga odmiana dialogu, to nic innego jak umiejętność współ-
cierpienia z osobami dotkniętymi jakimkolwiek nieszczęściem.
Stała obecność J. Korczaka w dziecięcych bólach fizycznych i du-
chowych jest tego ewidentnym wyrazem.

Natomiast dialog współ-radości, to umiejętność zauważenia
radości dziecka, jak również sztuka generowania radości w dziec-
ku i wokół dziecka: „dziecku potrzebna jest jasność szczęścia i cie-
pło miłości. Zapewnijcie mu jasne dzieciństwo, a dacie mu zapas
uśmiechów na całe długie życie cierniowe. Niech dzieci się
śmieją”9.

Nawet w smutnym epilogu życia dzieci zgromadzonych wo-
kół Janusza Korczaka, nie zabrakło oznak zdrowej pogody ducha,
która była z pewnością rezultatem nieustającej pracy nad wdro-
żeniem do codziennej praktyki wychowawczej autentycznego dia-
logu pedagogicznego, opartego na bezgranicznym zaufaniu i naj-
głębszym poczuciu bezpieczeństwa dzieci.

8 J. Korczak, Pisma wybrane, t. 1, dz. cyt., s. 270–271.
9 J. Korczak, Myśl pedagogiczna…, dz. cyt., s. 35.
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Małgorzata Pyrka

O problemach w komunikowaniu się

Czy zastanawialiście się kiedyś, czym tak naprawdę jest komu-
nikacja? I do czego właściwie jest nam potrzebna? Czy mo-

żemy, tak po prostu, przestać się komunikować? A skoro już się
komunikujemy, to czy mamy na to jakiś wpływ, czy jesteśmy w sta-
nie robić to w sposób świadomy?

Komunikowanie jest nieuchronne, najczęściej świadome i ce-
lowe. Intencja, z jaką komuś coś komunikujemy, wydaje nam się
na tyle oczywista, że organizuje nasze myślenie o komunikowa-
niu. W związku z tym jesteśmy w procesie komunikowania z in-
nymi niezależnie od naszej woli czy zamiaru. I dotyczy to zarów-
no komunikatów werbalnych – kiedy otwierając usta wypusz-
czamy z nich dźwięki, jak i niewerbalnych – kiedy to, mimo
zaciśniętych ust, komunikaty płyną wprost z naszego ciała.

Każda myśl jest komunikatem, każdy gest, spojrzenie, działa-
nie lub jego brak, jest komunikatem. W związku z tym należało-
by zadać sobie pytanie – czy to, co komunikuję, jest aby na pew-
no tym, co komunikować pragnę?

Komunikowanie jest czymś więcej niż zbiorem wypowiada-
nych przez nas słów. Słowa stanowią treść naszego przekazu, ale
formułują tylko niewielką część naszej ludzkiej ekspresji. Do zło-
żenia spójnej całości potrzebny nam jest jeszcze kontekst, wyra-
żony w tonie i tempie mówienia, postawie, gestach, mimice. To
on jest w stanie powiedzieć „jak” się komunikujemy. No i do te-
go poruszamy się ulicą jednokierunkową, albowiem przepływu
informacji cofnąć się nie da. Możemy zaprzeczać, interpretować,
wyjaśniać, uzupełniać, tłumaczyć, dodawać, zmieniać, pogłębiać,
podawać przykłady, naszkicować sytuację, ale nigdy nie możemy
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wrócić do poprzedniego stanu, gdyż wypowiedziane przez nas sło-
wo już zaistniało w świadomości odbiorcy.

To co robimy wpływa na innych, inni wpływają na nas. Każ-
da osoba uczestnicząca w procesie komunikacyjnym ma inne
kompetencje komunikacyjne. Inaczej pojmuje cel rozmowy, ma
inne doświadczenia, potrzeby, przekonania, własną osobowość.
To dobra wiadomość, ponieważ każda informacja rodzi nową ja-
kość. A skoro tak, skoro każda interakcja (bo komunikowanie to
interakcja obejmująca przynajmniej dwie osoby) wywiera wpływ,
to czy nie lepiej wywierać wpływ świadomy?

No dobrze, ale jak to wszystko odnieść do pracy terapeuty, tre-
nera, nauczyciela czy wychowawcy? Komunikacja i budowanie re-
lacji to obszar, który w naszej pracy trudno przecenić. Za jej po-
mocą uczymy, pozyskujemy bądź zrażamy, budujemy więzi, bądź
zrywamy je, otrzymujemy, bądź tracimy. Każdy z nas potrzebu-
je współpracować i współdziałać z innymi: pacjentami, terapeu-
tami czy asystentami w zespole, dziećmi w klasie czy grupie, ro-
dzicami naszych pacjentów czy wychowanków, kierownictwem
czy przełożonymi. Potrzebujemy skutecznie dotrzeć z naszym
przekazem do wszystkich wyżej wymienionych osób, aby współ-
praca, terapia czy nauka była spójna, skuteczna i przynosiła ocze-
kiwane efekty. Potrzebujemy nauczać, przekazywać swoją wiedzę
i doświadczenia, być w stanie zapobiegać konfliktom i rozwiązy-
wać już powstałe, czasem poradzić sobie z grami i manipulacją
albo, najzwyczajniej w świecie, chronić swoje emocje. Czasem też
potrzebujemy zaprezentować, czy „sprzedać” swoje umiejętności
terapeutyczne, wychowawcze, trenerskie, pedagogiczne, szukając
pracy.

Samo przekonanie, że skoro jestem dobrym terapeutą, wycho-
wawcą, trenerem czy pedagogiem, to moja fachowość mówi sa-
ma za siebie, niestety nie wystarczy. Potrzebujemy skutecznie się
zaprezentować, ustanowić relację, pozyskać, a potem jeszcze
utrzymać przy sobie „klientów”. Potrzebujemy dotrzeć do każde-
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go pacjenta, ucznia, wychowanka indywidualnie, na jego płasz-
czyźnie językowej, udzielić informacji zwrotnej po zajęciach, ra-
dzić sobie z podopiecznymi w sytuacji porażki bądź sukcesu.
Potrzebne nam są umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych, nieprzewidywalnych, wobec oporu uczestników, a podczas
pracy z grupą – budowania przekazu grupowego z wykorzysta-
niem technik komunikacji, pozwalających docierać na poziomie
indywidualnym do każdego uczestnika.

Czy umiemy uczyć wielopoziomowo? Komunikować się ze so-
bą i innymi ludźmi na wielu poziomach psychologicznych jedno-
cześnie? Umiemy rozpoznawać i zamieniać stany emocjonalne?
Unikać manipulacji i szantażu emocjonalnego, budować dobry
stan u siebie i innych?

Uffff, strasznie tego dużo, a pewnie i tak nie wyczerpaliśmy
jeszcze całego zakresu tych potrzebnych nam w pracy umiejętno-
ści. I założę się, że każdy z Was mógłby dorzucić jeszcze z tuzin
własnych przykładów, bo przecież mamy inne doświadczenia. Do-
bra wiadomość – możemy się tego wszystkiego nauczyć, bo to tyl-
ko, a może aż, kwestia świadomości istnienia mechanizmów, któ-
re rządzą szeroko pojętym procesem komunikacji. Ale o tym już
w następnym odcinku.



Zofia Krzemkowska

Wielka rola duszpasterstwa niewidomych
i słabowidzących w Polsce

Wlatach 1981–1986 Krajowym Duszpasterzem Niewido-
mych był Franciszkanin, ojciec Bruno Zygmunt Pawłowicz,

który pełnił tę funkcję do chwili swej tragicznej śmierci. Napisał
on pracę magisterską na temat: „Dialog duszpasterski z niewido-
mymi”. Duszpasterstwo niewidomych tak zdefiniował: „Opiekę
duszpasterską nad niewidomymi rozumiem, jako działalność
pewnej grupy ludzi (widzących, ale też niewidomych) zmierza-
jącą do pogłębiania i ożywienia działalności religijnej w pewnym
środowisku niewidomych w sposób uwzględniający specyfikę nie-
widomych”. (Kronika ojców Franciszkanów marzec 1987 r., s. 231).

Jak wygląda realizacja przytoczonej definicji obecnie – po la-
tach? Co się zmieniło? Co należałoby poprawić, ulepszyć, zmie-
nić? Zastanawiałam się nad tym, czytając rozprawę ks. prof. Da-
riusza Lipca pt. „Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących
w Polsce” (Studium Teologiczno Pastoralne KUL, 2011, s. 434).
Znalazłam w niej szereg przemyśleń autora, z którymi się iden-
tyfikuję, ale niektóre chciałabym poszerzyć o własne, praktyczne
doświadczenia wynikające z 40-letniej współpracy z Bydgoskim
Duszpasterstwem Niewidomych.

W Katedrze Teologii Charytatywnej KUL przeprowadzono
badania na temat działalności Duszpasterstwa Niewidomych i Sła-
bowidzących w Bydgoszczy, oparte na odpowiedziach na pytania
zawarte w czterech kwestionariuszach ankietowych. Pierwszy
z nich skierowany był do aktualnych duszpasterzy (56 pytań do-

z DziAłAlnOści DuSzpASterStwA
niewiDOmych
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tyczących m.in.: przygotowania kapłanów pełniących obowiąz-
ki duszpasterzy niewidomych, ich czasu, który mogą poświęcić
niewidomym, form pracy, kontaktów indywidualnych kapłana
z niewidomymi, zaangażowania kleryków, osób konsekrowanych
– zakonników, osób świeckich, wolontariuszy – ich kwalifikacji
do pracy z niewidomymi). Drugi kwestionariusz przeznaczony był
dla osób korzystających z duszpasterstwa: głównie niewidomych
i słabowidzących. Zawierał 36 pytań, a mnie szczególnie zainte-
resowało pytanie 18. „Jakie cechy u osoby widzącej, zaangażowa-
nej w duszpasterstwo niewidomych, ceni pani najbardziej?” I moż-
liwe (do wyboru) odpowiedzi: umiejętność obchodzenia się z in-
walidami wzroku, dyspozycyjność, dobra wola, dyskrecja,
odpowiedzialność, pobożność.

Trzeci kwestionariusz przeznaczony był dla kapelanów
ośrodków dla niewidomych, a czwarty dla zakonników współpra-
cujących z niewidomymi.

Praca przekazuje skondensowaną wiedzę o środowisku nie-
widomych, naszej specyfice, potrzebach w zakresie życia rodzin-
nego, społecznego, możliwościach i oczekiwaniach. Na tym tle
ukazane są formy pracy Duszpasterstwa Krajowego i Diecezjal-
nego oraz świadczona nam różnorodna pomoc w życiu ducho-
wym, w sprawach materialnych, a nawet lekarskich. Autor zna te-
mat nie tylko z przeprowadzonych badań, ale też z własnej prak-
tyki. Był duszpasterzem niewidomych diecezji przemyskiej. Zebrał
wiele własnych doświadczeń i przemyśleń, którymi dzieli się z czy-
telnikami. Dla zilustrowania pracy Krajowego Duszpasterstwa
Niewidomych szczególnie interesujące są zamieszczone w biblio-
grafii protokoły z posiedzeń tego duszpasterstwa, które pozwa-
lają śledzić tematykę i zagadnienia, jakimi w ciągu lat się ono zaj-
mowało.

W bibliografii znajdujemy m.in.: źródła, ważne dokumenty
kościelne i literaturę, w której znalazłam wiele informacji na te-
mat znanych mi osób, np. księży: dr. Andrzeja Gałki, Piotra Bucz-



ZoNa Krzemkowska – Wielka rola duszpasterstwa... 99

kowskiego z Bydgoszczy, nieżyjących: ojca Bruno Pawłowicza, oj-
ca Tadeusza Fedorowicza; a z sióstr: s. Hieronimy, s. Jeremii,
s. Rut Wosiek, niewidomych panów: Władysława Gołąba, Stani-
sława Kotowskiego, Józefa Mendrunia, Sylwestra Peryta, oraz nie-
żyjących: Michała Kaziowa, Anny Kaźmierczak, a także widzącej
specjalistki od spraw głuchoniewidomych – Krystyny Klugiewicz
z Bydgoszczy. Dobrze, że autor dostrzega również problemy osób
głuchoniewidomych. W opracowaniu widnieje także moje nazwi-
sko, z czego jestem dumna.

Kilka z cytowanych pozycji ukazało się w dwumiesięczniku
„Laski”, a także w innych periodykach: „Nasze Dzieci” i w „Po-
chodni”. Dotarcie do tylu różnych źródeł wymagało od autora wie-
le czasu i pracy.

Szkoda jednak, że w dziale literatury nie znalazła się praca
Aleksandry Słowik „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”
(Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1995). Jest w tej pracy du-
żo informacji o działalności duszpasterskiej ojca Bruno Zygmun-
ta Pawłowicza w Krakowie, Łodzi, Lublinie i na Wybrzeżu.

Szkoda też, że w książce nie wspomniano o nieżyjących już,
a szczególnie zasłużonych księżach: niewidomym Januszu Graj-
ku z Bydgoszczy (całkowita utrata wzroku, na wózku inwalidz-
kim) i księdzu kanoniku Benonie Kaczmarku (zasłużonym nie tyl-
ko dla bydgoskiego duszpasterstwa, współpracował także z Kra-
jowym Duszpasterstwem). Jego rola jest bezsporna. Pisaliśmy
o tym szerzej na łamach „Lasek” we wspomnieniach pośmiert-
nych. Jego świadectwo „Łaska cierpienia” wygłoszone na Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Niewidomych w Gostyniu na Świętej Gó-
rze u ojców Filipinów wywarło duże wrażenie na pielgrzymach.
Było autentyczne – ks. Benon siedział na wózku inwalidzkim.
Ksiądz kanonik Benon Kaczmarek był również autorem opraco-
wań kilku Dróg Krzyżowych na Ogólnopolskie Pielgrzymki Nie-
widomych, np. w Gnieźnie, na Jasnej Górze itp. Wspomniany
wyżej ks. Janusz Grajek, całkowicie niewidomy, był powszechnie
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znanym, cenionym rekolekcjonistą na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

Byli jeszcze inni niewidomi księża, np. nieżyjący już Zmar-
twychwstaniec Mieczysław Sarnecki z Poznania, i także nieżyją-
cy ks. Józef Majka z Giżycka, ks. Piotr Wroński – Michalita, współ-
twórca kaplicy przy Ośrodku Rehabilitacji w Bydgoszczy. Z ks. Ro-
bertem Hetzigiem dwuczęściowy wywiad został zamieszczony
w elektronicznym miesięczniku „Wiedza i Myśl”. Była to rozmo-
wa Stanisława Kotowskiego z ks. Robertem Hetzigiem. Jest też sła-
bowidzący kapelan Ośrodka w Sobieszewie ks. Eugeniusz Pokryw-
ka. Wymieniłam tylko tych znanych mi kapłanów, o których, mo-
im zdaniem, powinna znaleźć się wzmianka w niniejszym
opracowaniu. Zetknęłam się z nimi w Bydgoskim Ośrodku. Uwa-
żam, że diecezjalne duszpasterstwa niewidomych powinny mieć
kontakt z niewidomymi i ociemniałymi księżmi, siostrami zakon-
nymi, z którymi się też spotykałam podczas rehabilitacji, oraz za-
trudnionymi niewidomymi organistami, których sytuacja w ko-
ściołach nie zawsze jest właściwa.

Zaistniała też pewna nieścisłość. Bydgoskie Duszpasterstwo
Niewidomych i Słabowidzących nie działa przy Ośrodku Reha-
bilitacji i Szkolenia Niewidomych, ale przy Kole Polskiego Związ-
ku Niewidomych, zrzeszającym 1000 członków. Służy ono
przede wszystkim niewidomym miasta Bydgoszczy i diecezji byd-
goskiej. W realizowanych projektach wspomniane koło PZN sta-
ra się o dofinansowanie dla Duszpasterstwa Niewidomych, np.
w bieżącym roku na organizowaną co roku majówkę i Ogólno-
polską Pielgrzymkę Niewidomych do Chełmna. Bieżąca działal-
ność kaplicy pw. Świętego Rafała Archanioła, funkcjonującej od
1991 r. na terenie Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia, finansowa-
na jest przez Ośrodek Rehabilitacyjny. Słuchacze, przebywający
w Ośrodku czasowo, korzystają z posługi duszpasterskiej niewi-
domych.
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Rozprawa poprzedzona jest wstępem, w którym czytamy
(rozdz. I s. 29.) o wskazaniach Kościoła dotyczących działalno-
ści duszpasterskiej niewidomych i słabowidzących w Polsce. Mnie
szczególnie zainteresowały: problem ślepoty w Starym i Nowym
Testamencie, problem ślepoty ludzi niewidomych w Piśmie Świę-
tym, godność osoby niewidomej, jej miejsce w Kościele, powo-
łanie i apostolstwo, organizacja duszpasterstwa i jego cele.
W rozdz. II. przedstawione zostały psychologiczne, społeczne i hi-
storyczne uwarunkowania działalności pastoralnej wobec osób
z uszkodzonym wzrokiem. Został ukazany wpływ uszkodzenia
wzroku na rozwój człowieka, jego życie rodzinne i społeczne. Mo-
ją uwagę zwróciły zagadnienia: kształcenie niewidomych do XX
wieku i troska Kościoła o niewidomych po II Wojnie Światowej.
Dobrze, że autor więcej miejsca poświęcił przełomowym doko-
naniom Matki Elżbiety Róży Czackiej.

W rozdz. III. została scharakteryzowana działalność duszpa-
sterska na szczeblu ogólnopolskim – jej formy i metody działa-
nia. Autor omawia: formację kapłańską, rekolekcje kapłańskie, re-
kolekcje dla niewidomych i słabowidzących, zjazdy duszpasterzy
niewidomych, organizację pielgrzymek, rolę sióstr ze zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. To właśnie im niewi-
domi szczególnie wiele zawdzięczają. Przedstawiono również
współpracę z instytucjami działającymi na rzecz niewidomych,
także o charakterze międzynarodowym.

Rozdz. IV. został poświęcony działalności duszpasterstwa na
szczeblu diecezjalnym. Autor charakteryzuje duszpasterzy niewi-
domych oraz tych, którym oni służą, motywację duszpasterzy,
a także duszpasterstwo indywidualne i grupowe. Podkreśla się
znaczenie wspólnej modlitwy, bo „modlitwa to klucz do Serca Bo-
żego”.

W rozdz. V. została zaprezentowana działalność duszpaster-
ska w ośrodkach dla osób dorosłych (ośrodki rehabilitacji, domy
pomocy społecznej) oraz w placówkach dla dzieci i młodzieży.
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Między innymi omówiono pracę w Laskach, Niepołomicach,
w Bydgoszczy oraz w innych ośrodkach publicznych działających
na rzecz dorosłych, młodzieży i dzieci niewidomych i słabowidzą-
cych.

W rozdz. VI. w oparciu o interpretacje przeprowadzonych ba-
dań zostały przedstawione wnioski i postulaty, które mogą służyć
dalszemu rozwojowi duszpasterstwa. Dotyczą one działalności
ogólnopolskiej i diecezjalnej. Skierowane są też do duszpasterstw
działających przy ośrodkach.

Z większością tych postulatów zgadzam się, na przykład wi-
dzę potrzebę formacji kapłanów, którzy po raz pierwszy podej-
mują pracę z niewidomymi. Omawiana rozprawa powinna zna-
leźć się w bibliotekach diecezjalnych i być traktowana jako swo-
isty podręcznik dla duszpasterzy rozpoczynających pracę
z niewidomymi i słabowidzącymi. Również świeccy niewidomi
powinni okazać kapłanowi więcej pomocy i zrozumienia, podej-
mując z nim dialog, informując o swoich potrzebach i oczekiwa-
niach. Podzielam opinię autora, że kapłani są obciążeni nadmia-
rem obowiązków i nie mają dla niewidomych wystarczającej ilo-
ści czasu, niezbędnego dla pełnej realizacji nałożonych na nich
zadań związanych z duszpasterstwem niewidomych. Trzeba to
zmienić.

Niewidomi mieszkający na terenie diecezji, w których nie po-
wołano duszpasterstw niewidomych, albo choć istnieją, nie pro-
wadzą aktywnej działalności, czują się pokrzywdzeni i zawiedze-
ni. Świadczy o tym otrzymywana korespondencja. Uważam, że
wymaga to zajęcia stanowiska przez Krajowe Duszpasterstwo Nie-
widomych i udzielenia konkretnej pomocy niewidomym w tych
diecezjach.

Do problemów wymagających rozwiązania należy też brak
przewodników i lektorów dla całkowicie niewidomych, zwłasz-
cza samotnych, dla których nawet dotarcie do kościoła parafial-
nego na niedzielną Eucharystię jest problemem. Bazowanie na
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przypadkowych wolontariuszach, nieprzygotowanych do pracy
z niewidomymi, mało odpowiedzialnych, niesystematycznych,
u których początkowy zapał szybko wygasa, jest mało efektyw-
ne i dla niewidomych uzależnionych od pomocy innych, wręcz
upokarzające. Znam to z autopsji i świadectw licznych znanych
mi niewidomych borykających się z podobnymi trudnościami.
Trzeba temu zaradzić.

Statystyki PZN za rok 2012 podają, że PZN zrzesza 62000
członków, w ciągu roku przyjęto 3500 członków, całkowicie nie-
widomych jest zaledwie 5% ogółu członków – 3300 osób, ale cał-
kowicie niewidomym i nowo przyjętym, nowo ociemniałym, głu-
choniewidomym trzeba w duszpasterstwie niewidomych i słabo-
widzących poświęcić szczególną uwagę.

Wiele do zrobienia jest w parafiach. Wśród wielu tysięcy wier-
nych niewidomi ze swoimi problemami giną, nie są zauważani.
Kontakty z duszpasterzami ograniczają się z konieczności do bar-
dzo krótkiej wizyty kolędowej w domu niewidomego. Na dłuż-
szą odwiedzający kapłan nie ma czasu. Słyszymy: radzicie sobie.
Niepełnosprawni – także niewidomi – utożsamiani są z chorymi.
Okazjonalnie organizuje się z nimi spotkania, ale uczestniczą
w nich tylko biernie, bez czynnego udziału np. w liturgii. Dlate-
go omawiana rozprawa powinna być bardziej rozpropagowana,
powinna się znaleźć w bibliotekach diecezjalnych. Nie należy tam,
gdzie jest to tylko możliwe, wyręczać niewidomych np. w przy-
gotowaniu liturgii, trzeba aktywizować świeckich niewidomych,
zlecając im do wykonania, zależnie od posiadanych możliwości
i umiejętności, konkretne zadania. Ważną funkcją spotkań dusz-
pasterskich jest przepływ informacji, nie tylko religijnych.
Przedstawiciele władz PZN przekazują na nich komunikaty do-
tyczące bieżącej działalności organizacji i zacieśniają więzi
z uczestnikami.

Największą bolączką duszpasterstw dorosłych jest brak zaan-
gażowania niewidomej młodzieży i osób w wieku średnim, któ-
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rym można, na przykład, powierzyć liturgię. W duszpasterstwie
biorą udział głównie seniorzy.

W omawianej pracy – moim zdaniem – za mało uwypuklo-
no twórczą rolę samych niewidomych; np. w środowisku bydgo-
skim przygotowują oni liturgię i są za nią odpowiedzialni. Wspie-
rają organizowane uroczystości swoimi talentami muzycznymi,
wokalnymi, poetyckimi. Często inspiracją do poetyckiej twórczo-
ści religijnej są wydarzenia w duszpasterstwie niewidomych. Przy-
kładem tego mogą być wiersze słabowidzącej poetki bydgoskiej
pani Heleny Skonieczka. Niewidomi świeccy są również dorad-
cami duszpasterza, biorąc bezpośredni udział w organizacji po-
szczególnych przedsięwzięć.

Chcę na marginesie tej pracy przedstawić kilka uwag dotyczą-
cej pracy duszpasterstwa niewidomych i słabowidzących w Byd-
goszczy, które – moim zdaniem – należy do prężnie działające-
go duszpasterstwa w Polsce. Wiele zawdzięczamy zaangażowane-
mu w pracę z niewidomymi księdzu Piotrowi Buczkowskiemu (22
lata kapłaństwa), który jest katechetą w szkole dla niewidomych,
przygotowuje do Pierwszej Komunii dzieci, także głuchoniewi-
dome, korzystając z pomocy specjalistów w tym zakresie. Orga-
nizuje dla kończących w tym roku szkołę pielgrzymkę na Jasną
Górę. Jest kapelanem kaplicy pw. św. Rafała Archanioła od 2012 r.
Jest duszpasterzem niewidomych wybranym i przygotowanym do
tej pracy przez jego poprzednika, ks. kanonika Benona Kaczmar-
ka. Ukończył podyplomowe Studium Tyflologiczne dla pedago-
gów pracujących w szkołach dla niewidomych z uwzględnieniem
znajomości pisma brajla i alfabetu, którym posługują się głucho-
niewidomi. Ściśle współpracuje z Krajowym Duszpasterstwem
Niewidomych. Uczestniczy w licznych pielgrzymkach organizo-
wanych przez to duszpasterstwo. Na zebraniach wspólnoty nie-
widomych zdaje nam z nich obszerne relacje, które są ciekawym
uzupełnieniem spotkań po Eucharystii wspólnoty niewidomych.
Włącza się do pomocy przy organizacji tegorocznej Ogólnopol-
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skiej Pielgrzymki Niewidomych, w dniach 13 i 14 września, do
Chełmna. Jej gospodarzem będzie diecezja toruńska. Ksiądz Piotr
Buczkowski wypożycza niewidomym i słabowidzącym teksty li-
turgiczne. Dużą pomocą jest wydanie w brajlu psalmów respon-
soryjnych i tekstów czytań liturgicznych. Do 2012 roku musieli-
śmy je przepisywać ręcznie.

Osobiście wiele zawdzięczam księdzu Piotrowi. Mogę liczyć
na jego pomoc przy wyszukiwaniu odpowiednich tekstów. Od-
wiedzamy się wzajemnie. Potrafi skupić wokół siebie ludzi świec-
kich. To jest cenne, jak również fakt, że dociera do kół PZN z die-
cezji bydgoskiej np. z okazji Dnia Białej Laski, opłatka itp. Co ro-
ku z okazji Bożego Narodzenia wraz z kierownictwem Okręgu
odwiedza Podobowice – Dom Pomocy Społecznej, w którym
przebywa liczna grupa niewidomych.

Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Okręgu
Kujawsko-Pomorskiego PZN „Oko”, gdzie redaguje dział dotyczą-
cy duszpasterstwa niewidomych. Utrzymuje kontakty z bydgo-
skim Kołem i Okręgiem. Uczestniczy w wielu wycieczkach dla nie-
widomych organizowanych przez Okręgowy Klub Aktywności
Twórczej i Kulturalnej. Ich celem jest również zwiedzanie obiek-
tów sakralnych. Przytoczone fakty świadczą o jego aktywności
i zaangażowaniu w nasze sprawy.

Niektórzy niewidomi odczuwają brak dostatecznej wiedzy re-
ligijnej. Polecam im płyty wydawane co tydzień przez De Facto
– Płockie Stowarzyszenie Pracy Niepełnosprawnych, na których
nagrane są artykuły z różnych czasopism, także religijnych i re-
gionalnych, w tym w całości z „Przewodnika Katolickiego”. Ko-
rzystam z nich, podobnie jak 4 tys. niewidomych w Polsce.

Reasumując: rozprawa księdza prof. Dariusza Lipca „Duszpa-
sterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce” jest ważna dla
środowiska niewidomych, ciekawa i warto ją przeczytać. Bardzo
wymowna jest okładka książki, na której znajduje się reproduk-
cja przedstawiająca biblijną scenę uzdrowienia niewidomego.



Helena Dobaczewska-Skonieczka*

Modlitwa niewidomych do błogosławionego
Jana Pawła II

Błogosławiony Janie Pawle II
Ty zawsze rozumiałeś ludzi
Którzy świat odbierają
Innymi zmysłami.

Przez wstawiennictwo Bożego Miłosierdzia
Uczyń i nas lepszymi i pokorniejszymi
Abyśmy potrafili nie tylko brać
Ale również rozdawać miłość.

Wskaż nam drogę jak otworzyć kolejne okna ludzkich serc
By nie widząc – zobaczyć w nich
Dobro i wzajemne zrozumienie.

Dodaj nam siły i wytrwałości
A my wychwalać będziemy
Twoją miłość i Boże miłosierdzie
Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

* Niewidoma poetka z Bydgoszczy.

w zAciSzu izDebKi
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Droga

Uczę się Krzyża
Na pamięć
Każdego dnia
Oddechem życia
Zawieszonym
Na zmęczonych ramionach
I rozdygotanym sercu

Podnosisz mnie
Z kolejnych upadków
Okrywasz
Nadzieją spełnienia
Już po raz któryś
Wyrywam się
Z bolącej pustki

Bydgoszcz, 18.02.2013



Zofia Krzemkowska

„Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”

Wprawdzie książka ta nie dotyczy bezpośrednio niewido-
mych, ale temat zasługuje na uwagę. Głęboka wiara w Bo-

ga, całkowite zawierzenie Mu, pozwoliło przyjąć krzyż i nie stra-
cić nadziei.

Autorem książki jest Nick Vujicic – Australijczyk pochodze-
nia serbskiego zamieszkały w Kalifornii. Autor stwierdza, że dzie-
li się z osobami niepełnosprawnymi wskazówkami, które pomo-
gą odzyskać nadzieję nawet w najtrudniejszych sytuacjach życio-
wych. Do nadziei, pozytywnego myślenia o sobie, przywiązuje
dużą wagę. Chodzi o to, by przemóc strach, zmobilizować się do

z KSięgArSKieJ półKi
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aktywnego działania, uwierzyć w siebie, wyznaczyć konkretny cel
i dążyć do jego realizacji.

Ludzie często wyobrażają sobie niepełnosprawnego jako wy-
cofanego, biernego, przygnębionego, niespełnionego. A przecież
wcale tak nie musi być.

Autor pisze: „Ufam, że najskuteczniejszym sposobem radze-
nia sobie w niesprzyjających okolicznościach jest świadczona po-
moc innym”. Odwołuje się do znanej nam Heleny Keller, która
w dzieciństwie straciła wzrok i słuch. Mówi ona: „Prawdziwe
szczęście osiągamy przez służbę godnej sprawie”.

Taką inspirującą rolę, pobudzającą do działalności, spełnia
omawiana książka. Składa się ona z 12 następujących rozdziałów:

1. Jeśli sam nie doświadczasz cudu, bądź cudem dla innych;
2. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń;
3. Niezachwiana pewność w sercu;
4. Pokochaj siebie w swej perfekcyjnej niedoskonałości;
5. Postawa to podstawa;
6. Bezręki, ale nie bezbronny;
7. Upadnij siedem razy, wstań osiem;
8. Obcy w obcym kraju;
9. Ufaj ludziom, (ale ostrożność nie zawadzi);
10. Chwytaj wiatr w żagle;
11. Obłędne reguły;
12. Niech hojność będzie twoją misją.
Wymienione tytuły charakteryzują książkę, z którą możemy

się zapoznać wyłącznie w czarnym druku.
Na okładce książki znajdują się dwie opinie: pierwsza, Mar-

ka Kamińskiego, który apeluje „żyj śmiało! Świat jest tego wart!”,
i Jana Meli, niepełnosprawnego zdobywcy dwóch biegunów, twór-
cy fundacji „Poza Horyzonty” działającej na rzecz niepełnospraw-
nych. Jan Mela w świetle własnych doświadczeń stwierdza: „O na-
szej sile decyduje nie liczba rąk i nóg, ale to, co mamy w głowie”.
Na okładce są również zdjęcia autora na kajaku, na wózku.
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Moim zdaniem, książka zawiera zbyt wiele wątków moraliza-
torskich, kierowanych do niepełnosprawnych, którzy zwłaszcza
na początku niepełnosprawności, nie chcą ich słuchać, ani o nich
czytać, przerażeni własnymi przeżyciami.

Warto jednak prześledzić dzieje Nicka. Kim jest? Jakie trud-
ności pokonuje? Jak zwalczył depresję, myśli samobójcze? Kto mu
w tym pomógł? Co w życiu zdołał osiągnąć? Na czym polega je-
go praca na rzecz innych? Jaki jest jego stosunek do Boga? Od-
powiedzi na powyższe pytania znajdziemy w prezentowanej książ-
ce. Kiedyś możemy spodziewać się Nicka w Polsce. Zanim jednak
to nastąpi, kilka słów wyjaśnień.

Warunki, w jakich żyje Nick, trudno porównywać z naszymi
polskimi. Są one inne, zwłaszcza jeśli chodzi o środki finansowe,
jakimi dysponuje.

Nick jest pierworodnym synem. Jego matka jest pielęgniarką,
położną, a ojciec księgowym. Nick ma młodsze, zdrowe rodzeń-
stwo: brata i siostrę. Wcześniej nic nie zapowiadało, że urodzi się
ze zdeformowanym ciałem (fokomelia). Ma zdrowy tułów, mó-
wi, prezentuje dobry poziom intelektualny, ale nie ma rąk i nóg,
tylko stopę z trzema palcami po lewej stronie tułowia. Nie zna-
my przyczyny schorzenia.

Po urodzeniu dziecka matka nie chciała go widzieć, a ojciec
na uzyskaną wiadomość zasłabł. Dzięki żmudnym ćwiczeniom
i przebytym operacjom, Nick nauczył się chwytać przedmioty pal-
cami stopy, brodą, zębami, a także potrafi pisać i czesać się. Opa-
nował najprostsze czynności konieczne do usamodzielnienia się,
umie także telefonować, obsługiwać komputer i wózek inwalidzki.

To matka broniła go przed zaszufladkowaniem. Pokonywała
wszelkie przeciwności, by mógł się uczyć ze zdrowymi rówieśni-
kami.

Obowiązujący system oświatowy nie przewidywał takiej moż-
liwości. Walka o przyjęcie go do szkoły trwała rok. Był jednym
z pierwszych niepełnosprawnych uczących się ze zdrowymi ró-
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wieśnikami. Miał trudności, wyśmiewano go, podejrzewano u nie-
go obniżony poziom intelektualny. Nick sam wychodził z inicja-
tywą rozmowy i wspólnej zabawy. Gdy go poznano, wzajemne
kontakty poprawiły się.

Trudności sprawiało też odpowiednie oprotezowanie. Waga
sztucznego ramienia przewyższała ciężar całego ciała.

Nick znajduje prawdziwe oparcie w Bogu. Pisze: „Przez całe
życie najważniejszy dla mnie jest Bóg. Jestem przecież dzieckiem
Bożym. Tylko On może mnie uzdrowić. Ma taką moc. Codzien-
nie modlę się do Niego o pomoc. Dziękuję za każdy dzień. Przy
każdej okazji uwielbiam Boga. Wszystko rozpoczyna się od na-
dziei, bo Bóg w nas wierzy”.

Gdy dorósł, dostrzegł swoją inność. Był rozgoryczony, zagu-
biony, użalał się nad sobą. Nie chciał być ciężarem dla otoczenia.
Nękały go myśli samobójcze. Tylko myśl o rodzicach, którym spra-
wiłby ból, powstrzymała go od tego kroku. Oni i tym razem da-
li mu skuteczne wsparcie.

Radząc niepełnosprawnym Nick pisze: „Nie jesteś sam! Zwróć
się o pomoc do bliskich ci osób albo do fachowców”.

Przeciwności są dobrodziejstwem, którym doświadcza nas Bóg.
Pomyślność jest darem, którym Bóg nas pociesza.

(św. Augustyn)

Nick nauczył się pływać. Stworzył organizację pod nazwą „ży-
cie bez kończyn”, wyprodukował filmy o niepełnosprawnych. Pro-
wadzi firmę, szkolenia biznesowe, występuje w radiu. Wygłasza
wykłady na temat wiary, motywacji do działania. Jest ewangeli-
zatorem. Podróżuje po całym świecie. Prowadzi działalność cha-
rytatywną i gdy jest to konieczne, sam z niej korzysta. Na przy-
kład, gdy rodziców nie było stać na opłacenie mu wyższych stu-
diów, ukończył rachunkowość i finanse, korzystając z darowizn.
Odwiedził 24 kraje. W 2008 r. po trzęsieniu ziemi w Chinach był
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w sierocińcu i zaopatrzył dzieci, które wtedy straciły rodziców,
w ubrania, koce, żywność, a przede wszystkim swoim przykładem,
słowami otuchy pocieszał je. Był w Korei Południowej w Domu
Pomocy Społecznej, w Republice Południowej Afryki w więzie-
niu o zaostrzonym rygorze, na Haiti po trzęsieniu ziemi
w 2009 r. W Kolumbii słuchało go 18 tysięcy osób, na Ukrainie
10 tysięcy, w Zagrzebiu 4 tysiące. Ten pobyt w Zagrzebiu został
zrelacjonowany w „Przewodniku Katolickim” z 20 października
2012 r.

Podczas jednego ze swoich występów poznał Daniela – nie-
mowlę, z takim samym schorzeniem jak jego. Rodzice wzajem-
nie dzielili się doświadczeniem, a Nick był wzorem dla dorastają-
cego Daniela. W lutym 2012 r. Nick ożenił się z pełnosprawną ko-
bietą. Miesiąc miodowy spędzili na Hawajach.

Obecnie Nick ma 30 tys. zaproszeń, w tym do Polski. Może tu
przyjechać dopiero w 2015 roku. Oby to nastąpiło.

Na zakończenie tej refleksji kilka myśli, które przekazuje mło-
dym błogosławiony Jan Paweł II: „Nie mam gotowych odpowie-
dzi na ważne pytania. Postaram się spojrzeć na nie w świetle Je-
zusa Chrystusa.”; „Nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach.
Wyprostuj się…”; „Wstań i idź”.

Można powiedzieć, że Nick realizuje te przesłania Papieża
całym swoim życiem.

* Wydawnictwo Etos, 288 stron. Tłumaczył na język polski Piotr Kwiatkow-
ski w 2012 r.
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Współuczestniczyć w Dziele Matki Czackiej
Wersja rozszerzona sprawozdania TONO za 2012 rok*

Wstęp

Miniony rok był pierwszym w nowym stuleciu działalności
Towarzystwa, założonego ponad sto lat temu przez Różę

Czacką.
Jak zwykle, na początku sprawozdania chcemy ustosunkować

się do wniosków z ostatniego Zebrania.
Jednym z postulatów było nawiązanie ściślejszej współpracy

z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Na ten temat po-
dejmowane są rozmowy z panią Prezes Joanną Święcicką.

Jedna z propozycji, jaka pojawiła się podczas ostatniego Wal-
nego Zebrania, dotyczyła uczytelnienia niewidomym nowej czę-
ści parkingu przy archiwum. Niemal od razu propozycja ta zo-
stała zrealizowana przez nasze służby administracyjne poprzez na-
niesienie specjalnego oznakowania, tak aby osoby niewidome nie
wpadały na parkujące w tym miejscu samochody. Wydaje się jed-
nak, że podjęte działania nie do końca są skuteczne. Należy przyj-
rzeć się tej sprawie i znaleźć optymalne rozwiązanie.

Przechodząc do spraw merytorycznych, związanych z działal-
nością naszego Towarzystwa za 2012 rok, warto zacząć od ubie-
głorocznego Święta Ośrodka, które jak co roku obchodzimy
w rocznicę śmierci Matki Czackiej – 15 maja. Podczas tej uroczy-
stości przypomniano między innymi początki budowy Zakładu
w Laskach. W ubiegłym roku minęło 90 lat od tego historyczne-
go wydarzenia. W związku z tym w domu św. Stanisława zreali-

* Wersja skrócona została przedstawiona podczas Walnego Zebrania TONO
w dniu 25.05.2013 roku.
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zowano spektakl, stanowiący swoistą kontynuację przedstawio-
nego rok wcześniej „Portretu Matki Elżbiety w siedmiu odsłonach”.
Tym razem skrócony tytuł brzmiał: „Portretu Matki odsłona ósma.
FUNDAMENTy”. Spektakl przygotowała s. Alberta Chorąży-
czewska, a wystąpili w nim niewidomi wychowankowie naszego
Ośrodka. Główną jego częścią była prezentacja listów Matki Czac-
kiej z lat 1922–1928 do Antoniego Marylskiego, które przeczyta-
ła wybitna aktorka – p. Halina Winiarska. Teksty ks. Antoniego
Marylskiego o Matce Czackiej przybliżył nam równie wybitny ak-
tor scen polskich – Jerzy Kiszkis. W ten sposób została przywo-
łana naczelna idea Założycielki; w oparciu o nią zostały zbudo-
wane fundamenty Dzieła Lasek. Może warto byłoby przypomnieć
jeden z fragmentów listu napisanego w roku 1928, w którym Mat-
ka Czacka określa, czym powinno być życie w Laskach: „Zrozu-
miałam, że dysproporcja, która jest w nas między ilością i wielo-
ścią obowiązków, a brakiem naszych sił, zdrowia i czasu, jest na
to dana, byśmy rozumieli, że właściwie wszystkiem tu jest Pan Je-
zus, że naszą jest rzeczą przede wszystkiem mieć w sobie Pana Je-
zusa, jak najbardziej Go kochać i uwielbiać, a także spełniać na
każdy dzień, wszystkie nasze zwyczajne obowiązki, starając się by
były pełne cnót. Zresztą wszystko jedno, co robimy, bo nie to jest
ważne, co robimy, ale to jak to robimy”.

Widać w tej myśli Matki jej wielką pokorę i oddanie całego
Dzieła w ręce Pana Jezusa, którego jesteśmy jedynie słabymi na-
rzędziami, niezależnie od tego, na jakim odcinku jesteśmy zaan-
gażowani w służbie niewidomym.

Aby jeszcze bardziej nawiązać do tradycji i źródeł Dzieła La-
sek, nie sposób nie odnotować trzech dni ze słowem Matki Czac-
kiej – „Tryptyk” przygotowany z inicjatywy s. Alberty. Ten niezwy-
kle cenny materiał, jaki został nam ofiarowany, to nagrania na
czterech płytach „Notatek osobistych” i „Ostatnich słów” Matki
Czackiej, w wykonaniu wspomnianej już Haliny Winiarskiej. Na-
leży zaznaczyć, że tego niezwykłego zapisu testamentu Założyciel-
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ki dokonano w ubiegłym roku w Studiu Nagrań, które mieści się
w Centrum Rehabilitacji na terenie Warsztatów Szkolnych
w Laskach, a wspomniany spektakl zrealizowano już w roku bie-
żącym w ramach rekolekcji wielkopostnych.

Pewnym „novum” w strukturze organizacyjnej naszego śro-
dowiska było powołanie funkcji Dyrektora Generalnego. Bardziej
szczegółowe zadania, związane z tą funkcją, zostały sformułowa-
ne w osobnym dokumencie, określającym zakres jego obowiąz-
ków. Wśród nich, jednym z podstawowych zadań było opraco-
wanie w ciągu minionego roku strategii rozwoju Dzieła Lasek na
najbliższe 5 lat.

Z innych spraw to powołanie dwóch gremiów doradczych: ra-
dę ekspertów z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; oraz ra-
dę niewidomych złożoną z naszych absolwentów, którzy osiągnę-
li coś w życiu, by w ten sposób wykorzystać ich opinie i doświad-
czenie do optymalizacji naszej bieżącej pracy. Pierwszą z tych grup
udało nam się uaktywnić, choć wciąż brakuje regularnych spot-
kań, natomiast druga nadal czeka na podjęcie stosownych działań.

Z innych bieżących wydarzeń minionego roku to dwie trady-
cyjne już wizyty w Laskach Jego Eminencji ks. Kazimierza Kar-
dynała Nycza – Metropolity Warszawskiego: 6.04 – w Wielki Pią-
tek oraz 19.12. – z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia.

W ramach szczególnego zainteresowania Księdza Kardynała
tym, co dzieje się w Laskach, 17 maja cały Zarząd został zapro-
szony na robocze spotkanie w Jego rezydencji na Miodowej
w Warszawie.

Przy okazji należałoby przypomnieć również o innych wizy-
tach, jakie miały miejsce w roku sprawozdawczym.

Podczas wspomnianego powyżej Święta Ośrodka Mszę świę-
tą odprawił znany biblista bp Kazimierz Romaniuk, który od lat
wspiera nasze środowisko swoimi ofiarami. Wyrażając naszą wiel-
ką wdzięczność wręczono Księdzu Biskupowi medal pamiątko-
wy Towarzystwa: „Pax et Gaudium in Cruce”.
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W ramach obchodzonego w Laskach 85-lecia urodzin Premie-
ra Tadeusza Mazowieckiego – autora książki „Ludzie Lasek” –
w dniu 19.04. Mszę świętą w intencji Dostojnego Jubilata odpra-
wił Prymas Senior Abp Henryk Muszyński, także z udziałem wie-
lu koncelebransów, w tym od lat związanego z Laskami – ks. bp.
Bronisława Dembowskiego, dla którego rok 2012 był rokiem
szczególnym. Mianowicie 15.04. w kościele św. Marcina na Piw-
nej w Warszawie została odprawiona Msza święta z okazji 20-le-
cia przyjęcia przez Niego sakry biskupiej, a 2.10. obchodziliśmy
w Laskach Jego 85-lecie urodzin. Obydwu Dostojnym Jubilatom
jeszcze raz życzymy dalszych obfitych łask Bożych i sił do kon-
tynuacji działań na rzecz dobra Ojczyzny i Kościoła.

Ważnym wydarzeniem była niewątpliwie wizyta Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego, który 20.12. odwiedził nasze
dzieci i młodzież, wręczając także odznaczenia państwowe dzie-
sięciu przedstawicielom naszego środowiska. W ten sposób Pre-
zydent chciał wyrazić uznanie dla naszego Towarzystwa, które
w 2011 roku obchodziło stulecie swojego istnienia. Przypomnij-
my, że nieco wcześniej – w Roku Jubileuszowym – z tego same-
go powodu, przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego uhonorowana została Przełożona Generalna naszego
Zgromadzenia.

Z innych wydarzeń, to 10 rocznica śmierci ks. Tadeusza Fe-
dorowicza. Myśląc o śp. Ojcu Tadeuszu, warto przywołać jego jed-
ną z sentencji: Szczęśliwi, którzy nie zasłaniają sobą Boga i ludzi
– będą jaśniej widzieli prawdę o rzeczywistości. Z pewnością taka
postawa nie była obca Autorowi tych słów.

W dniu 29.06. minęła z kolei 40. rocznica śmierci Ojca Nie-
widomych Lubelszczyzny – jak nazwał śp. Modesta Sękowskie-
go p. Władysław Gołąb. Z tej okazji w Lublinie odbyły się uroczy-
stości, w których wzięło udział wielu przedstawicieli środowiska
niewidomych.
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Wielkim wydarzeniem minionego roku było zorganizowanie
w Laskach trzydniowej sesji rekolekcyjno-dyskusyjnej, która mia-
ła miejsce w dniach 5–7.10. w Domu Rekolekcyjnym pod hasłem:
Kościół ubogi, wspólnotowy, służebny i otwarty – według ks. Wła-
dysława Korniłowicza, ks. Tadeusza Fedorowicza i profesora Ste-
fana Swieżawskiego.

Ogromnym przeżyciem było sprowadzenie do Lasek relikwii
św. Maksymiliana Kolbego, które 24.10. zostały umieszczone
w specjalnej szkatule w Szkole, noszącej imię tego Świętego, bli-
skiego nam także z uwagi na duchowość świętego Franciszka.

Z kolei 23.06. w placówce naszego Towarzystwa – w Gdańsku-
-Sobieszewie – odbyło się poświęcenie Placu Zabaw dla tamtej-
szego Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Nie-
widomego. Plac otrzymał imię Pani Zofii Morawskiej, co zosta-
ło uwiecznione na płycie pamiątkowej. To symbol uznania dla Jej
wieloletniej służby na rzecz niewidomych.

Warto w tym miejscu przypomnieć również wydarzenia, któ-
re miały miejsce podczas ubiegłorocznych wakacji. Mianowicie:

Od 30.06. do 08.07.2012 roku, 18 dziewcząt z naszego Ośrod-
ka wyjechało w góry „Szlakiem, bł. Jana Pawła II”. Na górskich szla-
kach i w sanktuariach związanych z Ojcem Świętym, dziewczętom
towarzyszyły Panie i siostry z Domu Dziewcząt wraz z siostrą Ir-
miną – organizatorką wyjazdu – i ks. Marcinem Kowalczykiem.

Natomiast w dniach 10–24.07 w Domu Dziewcząt wypoczy-
wały Panie Niewidome. Akcja ta została zorganizowana przez sio-
strę Albertę razem z pomocą sióstr z Domu Dziewcząt. W tych
tradycyjnych już dla naszego środowiska wczasach wzięło udział
35 niewidomych pań i dwójka niepełnosprawnych dzieci. Program
obejmował zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym: orientację prze-
strzenną, rehabilitację ruchu, basen, hipoterapię. Zajęcia przepla-
tane były różnorodnymi spotkaniami integracyjnymi. Spotkano
się ze znanymi i zaprzyjaźnionymi z nami aktorami: Mają Komo-
rowską i Tadeuszem Chudeckim. Odbył się również bal prowa-
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dzony przez profesjonalnego wodzireja z Warszawy. Bardzo waż-
nym wydarzeniem była jednodniowa pielgrzymka do Sokółki –
miejsca objawienia cudu Eucharystycznego.

Grupa naszej młodzieży włączyła się również w szczególne wy-
darzenia o charakterze religijnym. Najpierw było to spotkanie,
zorganizowane przez Ojca Jana Górę w Lednicy (czerwiec), a po-
tem, na przełomie grudnia i stycznia – pielgrzymka do Rzymu na
Ogólnoświatowy Zjazd Młodzieży w duchu Taizé.

Na zakończenie tej części wstępnej sprawozdania nie może-
my zapomnieć o nowym rektorze naszej zakładowej kaplicy pw.
Matki Bożej Anielskiej. Po poprzednim rektorze – księdzu Grze-
gorzu Ostrowskim – funkcję tę przejął ksiądz dr Sławomir Szcze-
paniak, który – między innymi – poprzez zainicjowanie cyklu wy-
kładów pt. „Piąty wymiar”, w szczególny sposób zaznaczył wpro-
wadzenie naszego środowiska w Rok Wiary.

Rozwinięcie

Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 20 spotkań. Na dzień
31.12.2011 roku nasze Towarzystwo liczyło 1500 członków.

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wybrany na
Zebraniu Ogólnym dn. 28.05.2011 r. ukonstytuował się następu-
jąco:
Prezes: Władysław gołąb
I Zastępca Prezesa: Irena Teresa Sikorska
II Zastępca Prezesa: Piotr grocholski
Sekretarz: Józef Placha
Zastępca Sekretarza: Lucyna Pilaszek
Skarbnik Agnieszka Szlubowska
Zastępca Skarbnika Barbara Teresa Wosiek
Członkowie: Andrzej Sękowski

Stanisław Badeński
Adam Kubicki
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Na dzień 31 grudnia 2012 roku przebywało w Ośrodku 259 uczniów:
Przedszkole 7
Szkoła Podstawowa 56
Szkoła Podstawowa Specjalna (Rabka) 24
Szkoła Podstawowa Specjalna w Laskach 13
Gimnazjum 31
Gimnazjum Specjalne 23
Liceum Ogólnokształcące 24
Technikum Masażu 9
Technikum dla Niewidomych 3
Szkoła Zawodowa 8
Szkoła Zawodowa Specjalna 29
Szkoła Policealna 23
Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Specjalna) 9

Istotne jest, że realizujemy ogólnie obowiązujące programy
i uczniowie naszych placówek zdają sprawdziany i egzaminy ze-
wnętrzne. To zapewnia możliwość dalszej edukacji w gimnazjach
i liceach ogólnie dostępnych oraz stwarza szansę na podjęcie przez
nich nauki w uczelniach wyższych.

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

Spróbujmy spojrzeć na te obszary naszej działalności, które są
ważne ponieważ wchodzą w zakres funkcjonowania niemal
wszystkich placówek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a jed-
nocześnie są nie dość eksponowane w różnych sprawozdaniach.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (Wczesna interwencja)
Działy te prowadzą swoją działalność w Ośrodku w Laskach

i w Sobieszewie.
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W Laskach zespół terapeutów „Wczesnej interwencji” udzie-
lał pomocy dzieciom w postaci tygodniowych turnusów, jedno-
dniowych konsultacji i wizyt w domu. W czasie trwania turnu-
su odbywała się diagnoza rozwoju dziecka i jego potrzeb. Na tej
podstawie był opracowywany plan terapeutyczny, według które-
go przygotowywano ćwiczenia. Były one realizowane w czasie za-
jęć z tyflopedagogiem, rehabilitantem ruchu, nauczycielem
orientacji przestrzennej, terapeutą widzenia, logopedą. Uczestni-
cy turnusu mogli także skorzystać z zajęć hipoterapii, dogotera-
pii, zajęć w basenie. Ponadto odbywały się spotkania i rozmowy
z rodzicami, podczas których omawiano problemy i proponowa-
no sposoby ich rozwiązywania. Prowadzone były także dla rodzi-
ców zajęcia instruktażowo-pokazowe z zakresu tyflopedagogiki.
W czasie jednodniowych konsultacji i wizyt domowych udziela-
no wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem z problemami
wzrokowymi i zapraszano na turnus w celu pełnej oceny możli-
wości dziecka i prowadzenia pracy tyflopedagogicznej.

Wśród dzieci objętych naszą opieką można wyróżnić dwie
grupy: dzieci z niepełnosprawnością izolowaną oraz dzieci z nie-
pełnosprawnością sprzężoną.

Placówka w Sobieszewie służy pomocą i specjalistycznym
wsparciem rodzinom mieszkającym w północnych rejonach Pol-
ski i wciąż się rozwija, co potwierdza trafność podjętych wcześniej
decyzji, w wyniku których w Sobieszewie została powołana ta pla-
cówka.

Zajęcia rehabilitacyjne w minionym roku odbywały się na te-
renie Ośrodka oraz w domach dzieci. Terapeuci służą pomocą in-
nym nauczycielom, pedagogom i wychowawcom, pracującym
w integracji z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

Rozpoznając potrzeby naszych wychowanków chcemy pod-
jąć próbę utworzenia grupy przedszkolnej w naszym ośrodku
w Sobieszewie, która przygotowywałaby kolejne dzieci z tamtych
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rejonów Polski do podjęcia nauki w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Laskach.

Orientacja przestrzenna
Zajęcia w tym zakresie realizowano we wszystkich placówkach

Ośrodka – zaczynając od wczesnej interwencji a na szkołach po-
nadgimnazjalnych kończąc. Charakter tych zajęć wymaga indy-
widualnych kontaktów, które obejmowały szeroki wachlarz
ćwiczeń w zakresie: odczytywania schematu ciała, rozwijania po-
jęć przestrzennych, metod poszukiwania upuszczonych przedmio-
tów, nauki technik ochronnych, metod poznawania wnętrz bu-
dynków, prawidłowego poruszania się z widzącym przewodni-
kiem i przy pomocy białej laski, pokonywania różnego typu
przejść dla pieszych, poruszania się w różnego rodzaju punktach
usługowo-handlowych oraz korzystania ze środków transportu.
Zwracano również uwagę na zachowania społeczne takie jak pod-
stawowe zasady dobrego wychowania i zachowania się w różnych
miejscach użyteczności publicznej (kawiarnie, kina, teatry, urzę-
dy itp.). Uczono korzystania z map i planów dla osób słabowidzą-
cych i osób niewidomych, korzystania z pomocy optycznych (oso-
by słabowidzące), wykorzystywania istniejących możliwości
wzrokowych (osoby słabowidzące).

Rehabilitacja wzroku uczniów słabowidzących
Swoimi działaniami obejmujemy dzieci i młodzież niemal

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

Zajęcia z rehabilitacji wzroku zwykle trwają kilka lat przez ca-
ły okres nauki w naszym Ośrodku. Zależy to od stanu wzroku
ucznia.
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Efekty działania zależą nie tylko od stopnia uszkodzenia wzro-
ku, ale także od wieku, w którym słabowidzący są poddawani od-
działywaniom rehabilitacji wzroku – im wcześniej tym lepsze są
rezultaty. Postępy w posługiwaniu się resztkami wzroku u słabo-
widzących zależą również od częstotliwości zajęć w ciągu tygo-
dnia; im częściej odbywają się ćwiczenia, tym wyniki nauczania
są lepsze.

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

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

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

W roku sprawozdawczym młodzież nasza brała udział
w otwartych Mistrzostwach Chorwacji w pływaniu, gdzie zdoby-
liśmy złoty i srebrny medal, a w otwartych Mistrzostwach Niemiec
– srebrny i brązowy.

W zawodach lekkoatletycznych braliśmy udział w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Kozienicach. Wystartowało w tej dys-
cyplinie sportu 7 zawodników; poprawiono aż 14 rekordów ży-
ciowych. Dużym sukcesem było zajęcie 1. miejsca w klasyfikacji
drużynowej.

Czołowe miejsca zajmowali również nasi uczniowie w Mi-
strzostwach Polski Seniorów w Słubicach oraz w czwórboju lek-
koatletycznym w Poznaniu.

Niezmiennie dużą popularnością cieszy się u nas goalball, czy-
li piłka toczona. Wprawdzie nie zdobywaliśmy najwyższych miejsc
w tej dyscyplinie, ale nasza obecność w zawodach, jakie odbyły
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się w ubiegłym roku w Katowicach i Lublinie, ma również swo-
je znaczenie.

Ponadto w czasie wakacji UKS zorganizował w Borach Tu-
cholskich 2-tygodniowy obóz sportowy, w którym uczestniczy-
ło 19 wychowanków Ośrodka. Na obozie prowadzone były zaję-
cia z turystyki rowerowej, turystyki pieszej, tańca, lekkiej atlety-
ki, goalballa i sportów wodnych.

Z kolei w okresie zimowym instruktorzy z Towarzystwa Nar-
ciarskiego „Biegówki” prowadzili z naszą młodzieżą zajęcia z nar-
ciarstwa biegowego w ramach projektu „Pokonać strach”.
Oprócz systematycznych treningów 5 uczniów wzięło udział
w Biegu Piastów w Jakuszycach, a 2 chłopców wyjechało do Nor-
wegii na narciarski bieg Ridderrennet.

Hipoterapia
W roku 2012 na zajęcia hipoterapii uczęszczało około 100

dzieci tygodniowo z całego Ośrodka w Laskach.
Prowadzone formy terapii są dostosowywane do indywidu-

alnych potrzeb każdego dziecka. Należą do nich: fizjoterapia na
koniu, psychopedagogiczna jazda konna z elementami woltyżer-
ki, terapia kontaktem z koniem oraz zajęcia jeździeckie w ramach
ruchu Olimpiad Specjalnych.

Ponadto oferujemy naszym podopiecznym zajęcia w stajni,
elementy jazdy konnej, a w zimie prowadzimy zajęcia na symu-
latorach jazdy konnej. Pod koniec 2012 r. udało nam się zebrać
fundusze na drugi symulator, który został „dostarczony” przez św.
Mikołaja jako prezent świąteczny dla naszych podopiecznych. Ja-
ko jedyny ośrodek w Polsce prowadzimy pracę na symulatorach
na tak szeroką skalę.

Zajęcia w ramach kółka hipologicznego prowadzone są zwy-
kle w weekendy. Klub Jeździecki „Tarant” w roku 2012 zorgani-
zował, we współpracy z oddziałem regionalnym OS, VIII Mazo-
wiecki Miting Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych. Nasz zawod-
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nik Damian Osiewak reprezentował OSW w Laskach na zawo-
dach ogólnopolskich w Kwidzynie (04.2013). Był to kolejny etap
w drodze do startu na Olimpiadzie Specjalnej w Los Angeles
w 2015 r. Imprezę sportową połączyliśmy z Laskowikiem – jak na-
zwano piknik zorganizowany na terenie Ośrodka w dniu 19 ma-
ja ubiegłego roku.

Dogoterapia
Dogoterapia w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach pro-

wadzona jest od października 2012 w wymiarze około 10 godzin
tygodniowo niemal we wszystkich placówkach naszego Ośrodka.
Zajęcia mają charakter grupowy lub indywidualny. Formy i spo-
soby terapii są bardzo zróżnicowane i dostosowane do wieku, po-
trzeb, możliwości i preferencji uczestników.

Gry i zabawy prowadzone w ich trakcie uczą dzieci szybko-
ści i refleksu, współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, orienta-
cji w przestrzeni, a także stymulują zmysły (przede wszystkich słu-
chu, węchu i dotyku); wpływają także na ogólną sprawność fizycz-
ną uczestników.

* * *
Krótka prezentacja dokonań poszczególnych placówek

Towarzystwa:

W Przedszkolu w trzech grupach, jak również w Dziale Wcze-
snej Interwencji, funkcjonującym na terenie tej placówki, reali-
zowano program na miarę możliwości naszych wychowanków.

Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju uroczystościach przed-
szkolnych. Brały udział w zajęciach prowadzonych dla grup stu-
dentów i przyjmowaniu gości z zagranicy i z kraju. Podczas ze-
brań szkoleniowych poruszano wiele aktualnych tematów z za-
kresu prawidłowej diagnozy, analizy postępów dzieci, czy prób
adaptacji arkusza oceny dojrzałości szkolnej pięciolatka i sześcio-
latka. Dzieci przebywające w tej placówce wymagają szczególnej
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troski, którą niewątpliwie zapewniają im wychowawcy i rehabi-
litanci.

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

Troską i uwagą pedagogiczną otaczamy zarówno ucznia zdol-
nego, jak i tego mającego trudności. Sprawozdania nauczycieli za-
wierają szczegółowe omówienia osiągnięć każdego ucznia,
wnioski do dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej, jak rów-
nież uwagi mające na celu poprawę efektywności naszej pracy.
Wynika z nich zrozumienie ważności każdej jednostki lekcyjnej,
potrzeba dodatkowego wsparcia uczniów dodatkowymi godzina-
mi indywidualnymi, zwrócenie uwagi na wolne tempo pracy
uczniów oraz potrzebę czuwania nad takim organizowaniem
przebiegu pracy na lekcji, by jak najefektywniej ją wykorzystać.
Bardzo ważną jest dla nas praca wychowawcza – przygotowywa-
nie uczniów do życia w społeczeństwie, uczenie otwartości i wraż-
liwości na drugiego człowieka. Zależy nam, by nasz uczeń był oso-
bą dobrze zrehabilitowaną i przygotowaną do samodzielnego ży-
cia. Przekazujemy wartości moralne i etyczne oparte na wierze
chrześcijańskiej. Kształtujemy w naszych wychowankach poczu-
cie odpowiedzialności,

Na początku roku szkolnego opracowano nowy formularz ar-
kusza IPET, w zespołach zanalizowano indywidualne programy
edukacyjno-terapeutyczne z roku ubiegłego, sytuację wychowaw-
czą i edukacyjną ucznia i na tej podstawie opracowano program
pracy z każdym z nich na obecny rok szkolny. Zapoznano z in-
dywidualnymi programami uczniów ich rodziców. Na zebraniach
z rodzicami uzyskaliśmy ich akceptację, co poświadczyli swoim
podpisem.

Pierwsze miesiące roku szkolnego to działania podejmowane
w zespołach przedmiotowych w celu dokonania analizy wyników
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sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Opracowano wnioski, któ-
re staramy się wdrażać w codziennej pracy, by jak najlepiej przy-
gotować uczniów do czekających ich sprawdzianu i egzaminu.

Bardzo ważne w procesie nauczania są zajęcia wyrównawcze
i koła zainteresowań (informatyczne, matematyczne, j. angielskie-
go, j. niemieckiego, zajęć technicznych – sprawnych rąk, kulinar-
nych, schola). Zajęcia te dają większą szansę na uzupełnienie wie-
dzy czy wypracowanie oczekiwanej umiejętności.

W przypadku klasy, do której uczęszczają uczniowie niewido-
mi z dodatkowymi niepełnosprawnościami w nauczaniu poma-
ga nauczyciel wspierający (klasa Ib, lekcje techniki, przyrody).

Raz w tygodniu uczniowie klas IV biorą udział w jednogodzin-
nych lekcjach rysunku, które sprawiają im dużo radości a jedno-
cześnie bardzo pomagają w poznawaniu otaczającej rzeczywi-
stości.

Ważne są również wszystkie działania wzbogacające proces dy-
daktyczno-wychowawczy: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, mu-
zeum, spotkania z widzącymi rówieśnikami. W I semestrze od-
było się 12 wyjść do teatru, we wrześniu klasy II i III gimnazjal-
ne były na zielonej szkole (Kraków, Oświęcim, Wieliczka,
Zakopane – realizacja treści nauczania z historii, przyrody, lite-
ratury, kultura tamtejszych regionów, elementy orientacji prze-
strzennej, samoobsługa). Odbyły się również wycieczki jedno-
dniowe m.in. klasy II i III do Mostówki.

Bardzo wartościowe są spotkania integracyjne – przyjazdy
uczniów szkół masowych do nas i nasze wyjazdy do nich. Szcze-
gólnie cenne okazują się być spotkania z uczniami ze szkoły pod-
stawowej w Babicach pozwalające uczniom wczuć się w atmos-
ferę szkoły masowej. Również bardzo wartościowe było wrześnio-
we spotkanie z młodzieżą z Niemiec.

Zdecydowanie poprawiła się sytuacja zaopatrzenia szkoły
w podręczniki. Mamy również dobrą sytuację, jeśli chodzi o wy-
posażenie szkoły i zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne. W tym
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roku szkolnym udało nam się wyposażyć pracownię komputero-
wą w nowe komputery.

W grudniu zakupiliśmy 8 maszyn Perkinsa, a w styczniu zło-
żono zamówienie na następne 12 sztuk. Również udało się wy-
posażyć szkołę w materiały plastyczne, które w dużej ilości i róż-
norodności otrzymaliśmy w grudniu od pracowników firmy
Orange. Zastanawiamy się nad właściwym tyflologicznym ozna-
kowaniem holu głównego i na to również mamy zabezpieczone
środki w szkolnym budżecie.

Dbając o bezpieczeństwo uczniów, zwracamy szczególną uwa-
gę na odpowiedzialne pełnienie dyżurów przez nauczycieli.

W obu szkołach nie ma większych problemów wychowaw-
czych. Bardzo dobrze układa się współpraca z pracownikami obu
internatów. Na bieżąco i w miarę potrzeb organizowane są spotka-
nia w zespołach wychowawczo-psychologiczno-nauczycielskich.

Zarówno Szkoła Podstawowa Specjalna, gimnazjum Spe-
cjalne w Rabce i w Laskach oraz Szkoła Przysposabiająca do
Pracy i Szkoła Zawodowa Specjalna, które funkcjonują tylko
w Laskach, wraz z internatami, w jeszcze większym stopniu niż
placówki przeznaczone dla uczniów w normie intelektualnej, zmu-
szone są do stosowania maksymalnej indywidualizacji.

W Rabce uczniowie klas I-II G brali udział w wycieczkach
przedmiotowych, w konkursach szkolnych, pod kierunkiem na-
uczycieli przygotowali Dzień Nauczyciela i Święto Zgromadzenia.

Uczniom, którzy mieli trudności w przyswajaniu umiejętno-
ści i wiedzy, udzielana była pomoc poprzez włączanie ich do zajęć:

• orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się,
• rehabilitacji wzroku,
• logopedycznych,
• dydaktyczno-wyrównawczych,
• rehabilitacji ruchowej,
• masażu,
• muzykoterapii.
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Uczniom z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi oraz
trudnościami w adaptacji do warunków szkolno-internatowych
udzielana była pomoc psychologiczna.

Uczniowie o większych możliwościach mogli rozwijać swoje
umiejętności poprzez udział w kole informatycznym, religijno-
-muzycznym, wokalno-instrumentalnym, matematycznym, języ-
ka angielskiego, czytelniczym.

W ramach zadań wychowawczych uczniowie byli wdrażani do
właściwego zachowania wobec osób dorosłych, kolegów oraz
w miejscach publicznych.

W Laskach nauczyciele wszystkich klas stosowali różnorod-
ne metody pracy, nowatorskie środki dydaktyczne. W celu uła-
twienia nauki komunikacji dzieciom niemówiącym, zostały wpro-
wadzone alternatywne metody komunikacji.

Od 1 września w Domu św. Maksymiliana funkcjonują dwie
nowe placówki: szkoła podstawowa dla uczniów niewidomych
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz szkoła przysposobienia do pracy.

Podczas wakacji trwały prace remontowe związane z dosto-
sowaniem pomieszczeń internatowych dla potrzeb nowo powsta-
łej placówki. Zbudowano nową łazienkę, pomieszczenie socjal-
no-kuchenne, wyremontowano dwie sypialnie i jedną salę prze-
znaczoną do zajęć rehabilitacyjno-dydaktycznych.

Zespół nauczycieli i wychowawców włożył wiele troski i wy-
siłku w umeblowanie sal i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt do
nauki, rewalidacji i zabawy. W trakcie roku szkolnego w dalszym
ciągu trwa pozyskiwanie niezbędnych pomocy dydaktycznych
i wyposażanie sal.

W nowym roku szkolnym planujemy podzielić obecny zespół
klasowy. Jedną grupę stanowić będą uczniowie z większymi moż-
liwościami edukacyjnymi, natomiast druga będzie się składała
z uczniów wymagających intensywnej rehabilitacji i rewalidacji.
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Opracowaliśmy zasady tworzenia Indywidualnych Planów Te-
rapeutyczno-Rozwojowych. Zależy nam, żeby wypełnione karty
były pomocne w pracy rewalidacyjnej z uczniem.

Omówiliśmy plany organizacji wycieczek na cały rok szkol-
ny. Dla naszych uczniów wycieczki szkolne odgrywają ważną ro-
lę edukacyjną i wychowawczą.

Zaplanowaliśmy dwie dodatkowe godziny dydaktyczne dla
wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. Będą one
przeznaczone na indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów.

Istnieje pilna konieczność rozbudowy zaplecza sportowego na-
szej szkoły (sala SI, sala gimnastyczna, plac zabaw).

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych kształcimy w Tech-
nikum Masażu, Technikum dla Niewidomych w zawodzie tech-
nik informatyk i Liceum Ogólnokształcącym oraz kontynuuje-
my kształcenie w Szkole Policealnej w zakresie masażu leczni-
czego.

Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkol-
nym 2012/13 w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 17 osób
(z 50 do 67). Szczególnie powiększyło się grono słuchaczy w szko-
le policealnej (z 8 do 23).

We wrześniu 2012 roku zostały otwarte nowe kierunki kształ-
cenia: technik administracji oraz technik tyfloinformatyk. Dzię-
ki naszym staraniom ten ostatni kierunek został wprowadzony do
programu średniego szkolnictwa zawodowego w całej Polsce.
Szkoła nadal poszukuje nowych kierunków kształcenia zawodo-
wego, cały czas monitując wniosek złożony do Ministerstwa Cy-
fryzacji o zarejestrowanie nowego zawodu – operator baz danych
– na poziomie kształcenia szkoły zawodowej.

Do naszych szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają się ucznio-
wie, którzy wcześniej uczyli się w laskowskim gimnazjum, a tak-
że uczniowie ze szkół integracyjnych i masowych. Są to ucznio-
wie bardzo zróżnicowani pod względem swoich umiejętności,
wiedzy, a także techniki pracy. Dlatego w każdej ze szkół prowa-
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dzimy indywidualny tok nauki dostosowując go do potrzeb i moż-
liwości ucznia.

W szkołach ponadgimnazjalnych dużą wagę przywiązujemy
do techniki pracy ucznia. Dlatego warsztat pracy ucznia rozsze-
rzany jest o nowe technologie. Wielu uczniów korzysta w pracy
szkolnej z brajlsensów, opierając w ten sposób technikę czytania
na elektronicznym brajlu (eurobrajlu), a w przypadku uczniów sła-
bowidzących podstawowym narzędziem pracy stają się laptopy.
Dzięki temu uczniowie mają dostęp do tekstów literackich i in-
nych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej (m.in. po
lekturę podstawową z języka polskiego sięgają do zbiorów pl.);
Takie rozwiązanie zapewnia każdemu uczniowi możliwość wy-
maganej przez nauczycieli pracy z tekstem. W związku z tym na-
turalne może być zmniejszenie zainteresowania lekturą książki
w papierowym druku brajlowskim, która zostaje zastąpiona elek-
tronicznym brajlem lub plikiem dźwiękowym (e-book).

Wykorzystanie nowych technologii pozwala również na lek-
turę poszerzającą wiedzę szkolną i rozwijającą zainteresowania.
Łatwiej jest sięgnąć po nowości wydawnicze.

W ten sposób w szkole pokazujemy uczniom, jak może wy-
glądać samokształcenie.

Staramy się rozszerzać kontakty naszych uczniów z rówieśni-
kami, dlatego w ramach integracji młodzieży prowadzimy wymia-
nę uczniów z międzynarodowym college’em w Norwegii i szko-
łą średnią w Wilnie. W tym roku zostały nawiązane także kon-
takty z liceum warszawskim im. Tadeusza Czackiego, szczególnie
nam bliskim ze względu na patrona szkoły.

Rok szkolny 2011/12 zakończyliśmy bardzo dobrymi wynika-
mi egzaminu maturalnego i zawodowego. Wszyscy uczniowie
i słuchacze z tego rocznika zdali egzamin maturalny i otrzymali
certyfikaty zawodowe.

Dużo radości sprawia nam Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogni-
sko Muzyczne. Wielokrotnie korzystamy z umiejętności muzycz-



Józef Placha – Współuczestniczyć w Dziele Matki Czackiej 131

nych naszych wychowanków podczas różnorodnych uroczysto-
ści zarówno w Laskach, jak i na zewnątrz.

Działalność artystyczno-dydaktyczna
4.09 – odbyły się przesłuchania wstępne do Szkoły Muzycznej.
10.09 – rozpoczęliśmy rok szkolny 2012/2013 koncertem,

w którym udział wzięli nauczyciele naszej szkoły: p. Łucja Sza-
blewska-Borzykowska, p. Wiktor Szablewski, p. Grzegorz Boże-
wicz, p. Hanna Szablewska, zespół w składzie: – p. Bronisław Ha-
rasiuk, p. Paweł Mazurczak, p. Dariusz Dobrowolski i gościnnie
p. Czesław Kurek.

11.09 – spotkanie z młodzieżą z Gimnazjum w Herzberg
(Niemcy). Wystąpił chór Szkoły Muzycznej, Kamil Wiśniewski
(fortepian) oraz Państwo Harasiukowie i młodzież z Niemiec

28.09 – zespół „After Five” wystąpił w Grodzisku Mazowiec-
kim na koncercie „Ogrody Integracji”.

11.10 – obchodziliśmy Święto Szkoły Muzycznej – w przed-
dzień imienin patrona Szkoły, Edwina Kowalika. W tym roku
święto zbiegło się z uroczystym rozpoczęciem Roku Wiary w Ko-
ściele Katolickim, w związku z tym w ramach naszego święta przy-
gotowaliśmy oprawę Mszy św. Na organach grał p. Tomasz Tokar-
ski i jego uczniowie: Karolina Frąckiewicz, Kacper Kowalewski,
Marcin Otrębski, Alicja Szymańska. Wystąpił również chór, któ-
ry zasilili swoimi głosami nauczyciele. Podczas Komunii św. śpie-
wała p. Łucja Szablewska-Borzykowska („Panis Angelicus”).

20.10 – występ zespołu „After Five” w Domu Kultury w Błoniu
10.11 – Mazowiecki Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej

w ramach Festiwalu „Chrześcijańskie Granie”.
8.12 – mazowieckie eliminacje XIX Międzynarodowego Fe-

stiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Cen-
trum Kultury w Wesołej. Wystąpił Chór i Zespół „After Five”.
Chór zdobył III nagrodę, a zespół – Grand Prix.

10.12 – Koło PZN Pruszków – spotkanie świąteczne. Wystą-
pili uczniowie Szkoły, m. in. Maciej Kotyński, Krzysztof Wędro-
cha, Marcin Cięszczyk.
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11.12 – udział zespołu „After Five” w Eliminacjach do Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Łodzi.

14.12 – spotkanie świąteczne z Panią Prezydentową Anną Ko-
morowską i Małżonkami Ambasadorów w Kancelarii Prezyden-
ta RP – koncert w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Wy-
stąpił Chór i zespół „After Five”.

14.12 – Koncert świąteczny w firmie budowlanej KIM przy ul.
Bartyckiej. Wystąpili uczniowie: Kacper Kowalewski, Mariusz
Korgol, Magdalena Pochopień, Emilia Pasyńczuk, Krzysztof Wę-
drocha, Klaudia Orzel.

16.12. – Koncert świąteczny w Pałacu Polskiej Akademii Na-
uk w Jabłonnie. Wystąpił Chór i uczniowie Szkoły Muzycznej.

17.12 – Koncert świąteczny w Ambasadzie Wielkiej Brytanii.
Wystąpił nasz Chór i Big Band ze Szkoły Muzycznej na Krasiń-
skiego.

18.12 – Koncert Galowy w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Ze-
spół „After Five” zdobył I nagrodę w IV Wojewódzkim Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek.

19.12 – Koncert świąteczny w Centrum Kultury Izabelin. Wy-
stąpił zespół „After Five”.

Prowadzimy również filię Instytutu Szkolenia Organistów
w Warszawie. Absolwenci mają szanse uzyskania dyplomu III
stopnia.

Raz w tygodniu słuchacze Studium dojeżdżają do Instytutu
w Warszawie na następujące wykłady: liturgika, historia muzyki
kościelnej, zasady muzyki, zasady śpiewu gregoriańskiego, har-
monia, kształcenie słuchu. Zajęcia praktyczne realizowane są z na-
uczycielami ze Szkoły Muzycznej (fortepian, organy, emisja gło-
su, gra liturgiczna), zaś egzaminy i kolokwia zdawane są w Insty-
tucie Szkolenia Organistów.

Prowadzona jest również muzykoterapia. Zajęcia przeznaczo-
ne są głównie dla dzieci niewidomych ze sprzężeniami, takimi jak:
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znaczny niedosłuch, autyzm, całościowe zaburzenie rozwojowe,
upośledzenie w stopniu lekkim i umiarkowanym, porażenie cen-
tralnego układu nerwowego i innymi. Zajęcia muzykoterapii pro-
wadzone są grupowo. W przypadkach wyjątkowych – indywidu-
alnie.

Wiele wysiłku włożyliśmy w rewalidację osób głuchoniewi-
domych.

W naszej placówce nie ma ścisłego podziału na zajęcia szkol-
ne i wychowawcze, nie stosujemy też formalnego podziału na po-
szczególne jednostki lekcyjne. Zgodnie z założeniami podstawy
programowej nie wyróżnia się – dla dzieci z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi – odrębnych celów, zadań ani treści nauczania
dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. Dla naszych dwóch grup
(starszej i młodszej) formułujemy dwa odrębne, nadrzędne pro-
gramy, które w trakcie realizacji są szczegółowo dostosowywane
do możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci. Ewaluację prze-
prowadzamy trzy razy w roku szkolnym.

Przygotowanie zawodowe dla grupy szkolnej obejmowało za-
jęcia w pracowni ceramiki oraz w pracowni drewna.

Zajęcia z grupą przedszkolną dotyczyły w tym semestrze głów-
nie doskonalenia (lub kształtowania) czynności samoobsługo-
wych, budowania podstaw komunikacji, realizacji prostych zajęć
stolikowych przyczynowo-skutkowych, tj. segregowania, dopaso-
wywania, budowania konstrukcji itp.

Program semestralny został zrealizowany z powodzeniem, po-
mimo iż na realizację niektórych założeń zabrakło czasu. Postę-
py są różne w przypadku poszczególnych dzieci.

Szczególnie dużo trudu w pracę opiekuńczo-wychowawczą
włożyli pracownicy wszystkich internatów naszego Ośrodka: Do-
mu Dziewcząt, Domu Chłopców i Domu św. Maksymiliana,
przeznaczonego dla wychowanków Szkoły Specjalnej.
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Dom Dziewcząt
Ważne wydarzenia i inicjatywy:
• Wspólne Spotkanie wszystkich grup internatowych pt.

„Święci na naszej drodze życia”. Celem programu było przypo-
mnienie dziewczętom prawdy o powszechnym powołaniu do
świętości. Każda z grup miała za zadanie przedstawić w ciekawej
formie postać wybranego przez siebie świętego, który może być
dla nas wzorem do naśladowania.

• Dużym przedsięwzięciem dla dziewcząt z grupy VIII ze szko-
ły św. Maksymiliana było przygotowanie 2 spektakli teatralnych,
które zostały wystawione kilka razy na naszej laskowskiej scenie:
przedstawienie muzyczne „Co w duszy gra” i Jasełka pt. „Spotka-
nie w Betlejem”.

• Kilka grup wyjeżdżało do Izabelina do Komnaty Solnej Del-
fin.

• Delegacja dziewcząt wraz z wychowawczyniami wzięła
udział w uroczystościach z okazji 20-lecia działalności Fundacji
„Szansa dla Niewidomych” oraz w spotkaniu „Wielka Gala Inte-
gracji”.

• Najmłodsze dziewczęta uczestniczyły w „Orszaku Trzech
Króli” w Warszawie.

• W „Roku Wiary” ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedyk-
ta XVI podjęto kilka inicjatyw, by ten rok był czasem odnowie-
nia i ożywienia wiary.

• Odbywały się cotygodniowe spotkania modlitewne grupy
„Bartymeusz”, w skład której wchodzi młodzież z Domu Dziew-
cząt i z Domu Chłopców.

W pracy wychowawczej w internacie główny nacisk kładzie-
my na samodzielność wychowanków, w tym samodzielne poru-
szanie się, radzenie sobie z trudnościami, umiejętność współży-
cia w grupie, pracę na rzecz grupy, wzajemną pomoc, podtrzymy-
wanie kontaktów z rodziną, kształtowanie postawy patriotycznej,
uczestnictwo w życiu społecznym, wychowanie religijne, kształ-
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towanie właściwych nawyków żywieniowych, dbanie o zdrowie,
rozwijanie zainteresowań. Staramy się, aby wychowankowie mo-
gli zapoznać się z jak najszerszą ofertą możliwości spędzania cza-
su wolnego, a nade wszystko, aby potrafili odnaleźć się w świe-
cie, mając na uwadze fakt, że lata spędzone w szkole stanowią ba-
zę umiejętności na przyszłość.

Zadania z zakresu wychowania i rewalidacji zmierzające ku
wszechstronnemu rozwojowi osobowości dziewcząt realizowano
w poszczególnych grupach internetowych w toku codziennej pra-
cy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej, re-
walidacyjnej i rekreacyjnej.

Celem naszej pracy w Internacie Dziewcząt było zapewnienie
dziewczętom poczucia bezpieczeństwa, prawidłowej, serdecznej
i rodzinnej atmosfery w grupach internatowych, stworzenie wa-
runków do nauki i możliwości do jak najlepszego rozwoju wła-
snego poprzez udział w różnych dodatkowych zajęciach eduka-
cyjno-rewalidacyjnych.

W grupach dzieci młodszych dużo czasu poświęcano na po-
moc w odrabianiu lekcji. W większości była to pomoc i praca in-
dywidualna wychowawczyni, na miarę potrzeb i możliwości wy-
chowanki. Zwracano uwagę na znalezienie czasu na półgodzinne
codzienne czytanie książek w brajlu. W grupach młodzieżowych
pomagano w organizacji i planowaniu czasu odrabiania lekcji,
motywowano do systematyczności i rzetelności w wywiązywaniu
się z zadań szkolnych. Na bieżąco i prawidłowo przebiegała współ-
praca z nauczycielami.

We wszystkich grupach systematycznie, poprzez codzienną
pracę doskonalono usamodzielnienie w zakresie czynności życia
codziennego na miarę indywidualnych możliwości każdej wycho-
wanki, tj. estetykę przygotowywania i spożywania posiłków, po-
sługiwanie się sztućcami, troskę o ubiór i higienę osobistą, naukę
utrzymania porządku własnego miejsca do nauki.
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Stałą troską była współpraca wychowawczyń z rodzicami: te-
lefoniczny lub osobisty kontakt w czasie odwiedzin i rozjazdów
dziewcząt do domu, omawianie ważnych kwestii wychowawczych,
dydaktycznych i zdrowotnych.

Dom Chłopców
Zdobywane na zajęciach umiejętności staraliśmy się utrwa-

lać i rozwijać podczas różnego rodzaju wypraw i spotkań orga-
nizowanych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nieznane miej-
sca i sytuacje wspierają udoskonalanie poznanych i opanowanych
zasad i technik bezpiecznego poruszania się, jak również otwar-
tości, kultury słowa, wybierania tego, co wartościowe, a co przy-
czynia się do całościowego rozwoju. Chcieliśmy wzbudzić
w chłopcach wszechstronne zainteresowanie światem, który nas
otacza. Staraliśmy się, aby wychowankowie jak najaktywniej
i atrakcyjniej spędzali weekendy, o czym mogą świadczyć liczne
podejmowane inicjatywy.

Najważniejsze wydarzenia:
• Odbyły się liczne rajdy rowerowe po Puszczy Kampinoskiej

i okolicy, kończące się wspólnym ogniskiem przy internacie.
• Zwiedzanie Warszawy i uczestnictwo w multimedialnym

koncercie w Parku Fontann na Podzamczu w Warszawie.
• Uczestnictwo w Dniu Transportu Publicznego.
• Zwiedzanie schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Palu-

chu”.
• Spotkanie, wspólna zabawa i ognisko z harcerkami z ZHP.
• Zwiedzanie siedziby I Programu Polskiego Radia.
• Uczestnictwo w 75. rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-

podległości przy Grobie Nieznanego żołnierza w Warszawie.
• Uczestnictwo w Warsztatach Sztuki Współczesnej w Zachę-

cie.
• W okresie przedświątecznym chłopcy bardzo chętnie zaan-

gażowali się w zbiórkę pieniędzy i innych darów na świąteczne pacz-
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ki dla dwóch rodzin naszych absolwentów – paczki zostały dostar-
czone do tych rodzin przez wychowawców naszego internatu.

• Został zorganizowany internatowy turniej o Andrzejkowe-
go Mistrza w Goalballa 2012 – inicjatywa wyszła od chłopców,
którzy poprosili wychowawców o pomoc w organizacji.

• Uczestnictwo w trzech edycjach festiwalu „Fizyka Wokół
Nas” w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

• Odbyło się andrzejkowe spotkanie, na którym każda z grup
w różnych formach przygotowała swoją prezentację. Ciekawych
pomysłów i radości nie brakowało.

• W najmłodszych grupach odbyło się spotkanie ze Świętym
Mikołajem, za którego przebrał się jeden ze starszych wychowan-
ków. Towarzyszył mu pomocnik – aniołek.

• Zostały przygotowane jasełka pt. „Wigilia w autobusie” w wy-
konaniu naszych wychowanków, po których była internatowa wi-
gilia zakończona wspólnym kolędowaniem.

• Najmłodsi chłopcy przebrani za aniołów brali udział w Or-
szaku Trzech Króli w Warszawie.

• Uczestnictwo w koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

• Chłopcy wraz z wychowawcami w przebraniu kolędników
wędrowali po Laskowskich domach i wspólnotach, w których by-
li bardzo gościnnie i radośnie przyjmowani.

• Sześciu naszych wychowanków wyjeżdżało do Wilanowa na
naukę gry w golfa.

• W okresie zimowym dużą radością i popularnością wśród
wychowanków cieszyła się jazda na nartach.

Dostrzegamy duży postęp i rozwój chłopców, szczególnie
wśród nowych wychowanków, co bardzo nas cieczy. Jesteśmy
wdzięczni za współpracę i pomoc wszystkim zaangażowanym
w wychowanie, edukację i rewalidację duchową, moralną i fizycz-
ną naszych wychowanków.
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Dom św. Maksymiliana
Do Internatu przybyły dzieci głębiej upośledzone. Zgłasza się

do nas coraz więcej takich dzieci. Warunki lokalowe są niewystar-
czające. Należy pomyśleć, w jaki sposób zintegrować dzieci bar-
dziej sprawne z głębiej upośledzonymi, aby było to z korzyścią dla
wszystkich wychowanków.

Do naszej placówki przychodzi też coraz więcej dzieci z róż-
nych placówek opiekuńczych. Część z nich ma nieuregulowaną
sytuację prawno-rodzinną.

Ponieważ w Ośrodku jest kilkoro sierot, należałoby zastano-
wić się nad wspólną opieką nad nimi w czasie wolnym od nauki
(święta, wakacje).

Ważniejsze wydarzenia:
• Udział w uroczystościach w Palmirach, spacer Szlakiem Uła-

nów Jazłowieckich, nawiedzenie cmentarzy na Powązkach
i w Laskach.

• Świetlice tematyczne, np. historia paraolimpiady, podróż zia-
renka kawy, cichociemni komandosi, jak narodził się różaniec,
prawdziwa historia św. Mikołaja.

• Spotkania międzypokoleniowe z pracownikami Lasek: p.
Krystianem Wypichem, p. Jadwigą Dąbrowską i absolwentem –
p. Krzysztofem ćwiekiem.

• Comiesięczne spotkania imieninowe pracowników.
• Pamięć o starszych pracownikach i absolwentach: rozmowy

telefoniczne, wysyłanie kartek świątecznych, kolędowanie w Do-
mu św. Rafała.

życie religijne
• Scenka z życia św. Franciszka.
• Przygotowanie i udział w uroczystości Bierzmowania.
• Udział w roratach i Mszach św. internatowych.
• Przygotowanie Jasełek.
• Prymicja ks. Piotra: przygotowanie oprawy liturgicznej

i przedstawienia.
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• Przyjęcie relikwii św. Maksymiliana.
• Lektorat czasopism i książek np. „Ludzie Lasek”, „Droga”,

„Pan Samochodzik”, „Przyjaciele św. Franciszka”.
Wycieczki:
• Wyjazd na Święto Domu w Rabce; do Pałacu Kultury i Na-

uki – Święto Fundacji Integracja; do centrum handlowego Bemo-
wo; do Zoo.

• Plac Piłsudskiego: odbywał się tam pokaz samochodów zor-
ganizowany przez ORLEN pt. „Verva Street Racing”. Można by-
ło zobaczyć samochody i motocykle produkowane od początku
XX w, aż po współczesne ciężarówki i bolidy biorące udział w raj-
dach. Przewodnikami niewidomych byli strażacy z sekcji młodzie-
żowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach.

• Na Stadionie Narodowym obejrzeliśmy mecz towarzyski Pol-
ska – RPA (1:1).

Troska o zdrowie i rehabilitację była przedmiotem zaangażo-
wania Działu Lekarskiego.

W roku 2012 nastąpiła zmiana na stanowisku osoby odpowie-
dzialnej za pracę Działu Lekarskiego. Z pełnomocnictwa Zarzą-
du TONO została nią s. Ancilla – Aleksandra Dziarska, zastępu-
jąc p. dr. Antoniego Święcickiego – wieloletniego kierownika pla-
cówki.

Zasadniczy kierunek działań wytyczony w latach poprzednich
został utrzymany. Kontynuowaliśmy zawarte z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia umowy dotyczące POZ, (lekarz rodzinny, pie-
lęgniarka środowiskowa), pielęgniarki szkolnej, opieki stomato-
logicznej (zachowawczej i protetyki) oraz rehabilitacji leczniczej
(rehabilitacji wzroku i rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwo-
jowymi).

W Dziale Lekarskim w minionym roku przyjmowało i udzie-
lało konsultacji również wielu specjalistów wolontariuszy, którym
należą się szczególne słowa podziękowania.
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Umowa w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 2012 r.
Udzielono ogółem 4925 świadczeń, przyjmując w ciągu roku

1251 osób, w tym:
Dr Antoni Święcicki: – 1432 świadczenia,
S. Ancilla Dziarska – 2920 świadczeń,
Dr Dorota Święcicka – 426 świadczeń od września 2012,
Dr Piotr Płomiński – 147 świadczeń od września 2012 (1/4 eta-

tu).
Deklaracji złożonych do lekarza POZ na dzień 31.12.2012 – 1450.
Deklaracji złożonych do pielęgniarki POZ na dzień 31.12.2012 –
1455.
Deklaracji złożonych do pielęgniarki szkolnej na dzień 31.12.2012
– 191.
Całkowita kwota refundacji z tytułu złożonych deklaracji wyno-
si 274 305, 74 zł.

Umowa w zakresie rehabilitacji leczniczej w 2012 r.
Sprawozdano ogółem: 13884 osobodni dla 279 pacjentów,

w tym:
Rehabilitacja Wzroku:
• 4349 osobodni
• pacjentów, którym udzielono świadczenia – 152
• kwota refundacji z NFZ – 304 051,00 zł.
Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego:
• 9535 osobodni
• pacjentów, którym udzielono świadczenia – 182
• kwota refundacji z NFZ – 963 665,50 zł.

Umowa na świadczenia ogólnostomatologiczne w 2012 r.
Udzielono ogółem 1655 świadczeń (w tym dla dzieci z TOnO

– 775 świadczeń).
Przyjęto ogółem – 769 pacjentów.
Wykonano ok. 100 protez.
Kwota refundacji z NFZ – 85 339,32 zł.
Bez refundacji (odpłatnie) – świadczeń 447.
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Dokonano przeglądów stomatologicznych u 184 wychowan-
ków ośrodka. 84 wymagało leczenia spośród nich 44 osobom zę-
by zostały całkowicie wyleczone. U 41 uczniów przeprowadzono
lakierowanie zębów. 5 uczniów odmówiło leczenia w naszym ga-
binecie i leczy się w miejscu zamieszkania. Uczniowie szkoły po-
licealnej nie zgłosili się na proponowany przegląd.

Pielęgniarki szkolne
W roku 2012 sprawowały opiekę nad 191 wychowankami

w wieku szkolnym, wykonując doraźne interwencje i prowadząc
obserwacje i bilanse zdrowia dzieci.

W okresie sprawozdawczym wszystkie dzieci były profilak-
tycznie badane przez lekarza pediatrę dr D. Święcicką, w ramach
dyspanseryzacji, a także kierowane na rehabilitację leczniczą w ra-
mach opracowanego przez lekarza rehabilitacji p. dr Halinę Ko-
waluk-Gołyńską, programu rehabilitacyjnego.

Wychowankowie Ośrodka mieli możliwość profilaktycznych
szczepień przeciw grypie w 2012 roku, skorzystało z tej możliwo-
ści 90 osób. W Szpitaliku przebywało w okresie sprawozdawczym
197 chorych, w tym:
• dzieci – 140
• przewlekle chorych – 15
• dorosłych pracowników i mieszkańców – 30; sióstr – 27
• zmarło w Szpitaliku – 6 osób

Konsultacje
W roku 2012 korzystaliśmy ze współpracy konsultujących nas

w różnej formie specjalistów: okulisty, lekarza rehabilitacji, laryn-
gologa, ginekologa, psychiatry dziecięcego, neurologa.

Centrum Rehabilitacji Zawodowej
W zakresie przygotowania zawodowego i doskonalenia

sprawności manualnej wielką pomocą było korzystanie z różne-
go rodzaju pracowni, które wciąż doposażamy i staramy się o ich
maksymalne wykorzystanie.



SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK142

Placówka ta między innymi:
• brała udział w dwóch przetargach ogłaszanych przez Ośro-

dek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• składała wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w celu po-

zyskania środków unijnych,
• uzupełniała i modernizowała sprzęt w pracowniach,
• prowadziła niezbędne sprawy remontowo-organizacyjne.
W związku z ogłoszeniem pod koniec czerwca 2012 przez Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej kolejnego przetargu na druk,
oprawę i dostawę podręczników brajlowskich, w lipcu razem z dy-
rektorem Ośrodka, dyrektorami szkół, ich pracownikami i infor-
matykami przygotowaliśmy wykaz podręczników do oferty prze-
targowej.

W wyniku wygranego przetargu Towarzystwo podpisało 07.09
umowę z MEN na druk, oprawę i dostawę podręczników brajlow-
skich w terminie do 31.12.12 r. zadanie zostało zrealizowane, a 22
kolejne podręczniki brajlowskie, na kwotę 658 655,82 zł, przeka-
zane do użytku uczniów.

W związku z poszerzaniem profilu szkolenia zawodowego
w szkołach ponadgimnazjalnych, uzyskaliśmy od Organizacji Pra-
codawców Zatrudniających Osoby Niewidome (OPZON) opinię
popierającą wprowadzenie do szkolenia zawodu „operator baz da-
nych” na poziomie szkoły zawodowej, która została dołączona do
wniosku w sprawie wpisania zawodu operator baz danych do
ogólnej listy klasyfikacji zawodów.

Dział do Spraw Absolwentów to jeden z bardzo prężnie dzia-
łających działów naszego Towarzystwa. Oprócz działań związa-
nych ze sprawami wychowanków, którzy w tym roku opuszcza-
ją Ośrodek, zajmowano się absolwentami z lat ubiegłych: poma-
gano w szukaniu pracy, interweniowano także w innych
sprawach, m. in. załatwianiu rent socjalnych, rent rodzinnych, za-
siłków pielęgnacyjnych, alimentów, itp. Wykorzystywano także
środki z Unii Europejskiej – w ramach programów inicjowanych
przez PFRON – oraz z innych źródeł.
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W roku sprawozdawczym naukę w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach ukończyło 24
wychowanków.

Technikum Masażu i Technikum dla Niewidomych ukoń-
czyło 5 uczniów; 3 absolwentów podjęło dalszą naukę na studiach:
Katolicki Uniwersytet Lubelski – Psychologia; Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych – Informatyka; Uniwer-
sytet Łódzki – Praca Socjalna; 2 osoby uczą się w Szkole Police-
alnej w Laskach na kierunku Technik Administracji.

Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 3 uczniów: 1 osoba
rozpoczęła naukę w liceum uzupełniającym; 1 osoba została w La-
skach na studium organistowskim; 1 osoba pozostaje w domu.

Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną ukończyło 14 wy-
chowanków: 6 osób jest uczestnikami WTZ; 2 osoby są w zespo-
le „After Five” osoba uczy się indywidualnie w ognisku muzycz-
nym; 5 osób pozostaje w domu.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 1 osoba uczy się
w gimnazjum w miejscu zamieszkania.

Naszą troską są starania o fundusze na prowadzenie działal-
ności. Efektem ich jest wygrany kolejny konkurs na partnerski
projekt z funduszy europejskich Wsparcie osób niewidomych na
rynku pracy III.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Związ-
kiem Niewidomych, Liderem projektu jest PFRON. Realizacja
projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 r. Beneficjenci mogą
skorzystać z fachowej pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i sta-
żu rehabilitacyjnego. Proponujemy uczestnictwo w Warsztatach
Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztatach z zakresu Rehabilita-
cji Społecznej. Profesjonalnie uczymy operatorów Wirtualnego
Contact Center i szkolimy zawodowo w dziedzinie transkrypcji.
Organizujemy kursy obsługi komputera, bezwzrokowych metod
i technik pracy, połączone z nauką obsługi podstawowych urzą-
dzeń domowych, obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramo-
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wania wspierającego. Prowadzimy intensywny kurs języka angiel-
skiego przez Skype. Zapewniamy też niewidomym masażystom
doskonalenie zawodowe. Uczymy również samodzielnego poru-
szania się wspomaganego techniką nawigacji GPS. W ramach pro-
jektu oferujemy specjalistyczne poradnictwo. Można skorzystać
z indywidualnych konsultacji m. in. z doradcą zawodowym, le-
karzem, psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem. Projekt
skierowany jest do osób niepracujących (kobiet mieszczących się
w przedziale wiekowym 16–59 lat i mężczyzn między 16 a 64 ro-
kiem życia) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności z tytułu wzroku. Do udziału w projekcie zaprasza-
my również osoby im najbliższe: rodzinę, opiekunów, przyjaciół.
Mogą oni skorzystać z warsztatów wspierających dla rodzin i opie-
kunów oraz indywidualnych konsultacji.

Projekt Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy III finan-
sowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, dlatego wszystkie formy uczestnictwa w pro-
jekcie są bezpłatne.

Z naszym udziałem została przyznana pomoc finansowa dla
absolwentów kontynuujących naukę w szkołach policealnych
i wyższych: z Funduszu Wieczystego Millenium im. płk. Bolesła-
wa Orlińskiego otrzymały 2 osoby; z funduszu Agnieszki Jakob-
sen – 1 osoba; z funduszu Hanny i Zdzisława Broncel – 46; łącz-
nie 49 studentów. Korespondencję i dokumentację dotyczącą po-
mocy finansowej prowadzi nasz Dział.

W roku sprawozdawczym 2012, działając jako Instytucja Szko-
leniowa przeprowadzono: kursy bezwzrokowych technik i metod
pracy połączone z nauką obsługi podstawowych urządzeń domo-
wych, kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego tech-
niką nawigacji GPS, kursy obsługi komputera, kursy obsługi urzą-
dzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego.

W sierpniu w ramach projektu „Technologiczne szczyty w za-
sięgu ręki” przeprowadziliśmy warsztaty rehabilitacji społecznej
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dla 40 absolwentów i ich rodzin. Warsztaty miały na celu przeciw-
działanie wykluczeniu osób niewidomych. Odbyły się w naszej
szkole w Rabce. Mecenasem projektu była Fundacja Orange.

Również Dział Darów wspierał naszą działalność szeroko za-
krojonymi akcjami zdobywania środków – zarówno pochodze-
nia krajowego, jak i zagranicznego.

Dział Darów w minionym roku 2012 podjął następujące dzia-
łania:

1. Przygotowanie kampanii 1%,
2. Akcje fundraisingowe,
3. Inne działania promocyjne.
Oprócz tego uruchomiono na szeroką skalę kampanię społecz-

ną w I Programie Polskiego Radia, TVP 1, TVP 2 i TVP Info –
informującą o naszej działalności na rzecz osób niewidomych –
w formie 30 sekundowego spotu.

Nasi najwięksi ofiarodawcy – wg wielkości złożonych darów
w roku 2012:

1. Fundusz Londyński – 380 tys. GBP – co stanowi 1 mln 900
tys. zł.

2. Polskie Towarzystwo Reasekuracji – prawie 0,5 mln. zł.
3. Fundacja ENERGA – 100 tys. zł.
4. Auchan Polska – 50 tys. zł.
Niezależnie od wysokości przekazywanych nam kwot, wszyst-

kim darczyńcom składamy przy tej okazji jednakowo gorące po-
dziękowania, zapewniając ich, że każda ofiarowana złotówka to
dla nas ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie, aby wydać ją
zgodnie z intencjami ofiarodawców i najpilniejszymi potrzeba-
mi naszych niewidomych wychowanków.

Popularyzacją i rozwojem wiedzy tyflologicznej zajmował się
Dział Tyflologiczny, w ramach którego już osiemnasty rok wy-
dawano czasopismo „Laski”. Zakończono dystrybucję Atlasu do
Przyrody. Po zweryfikowaniu dokumentu stwierdzającego niepeł-
nosprawność ucznia wysyłano Atlas pocztą. Po wyczerpaniu
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nakładu i dalszym napływie zamówień podejmujemy starania
znalezienia sponsora dodruku tego ważnego i potrzebnego wy-
dawnictwa, aby był dostępny dla każdego niewidomego i słabo-
widzącego dziecka w Polsce.

Wydano też nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego książkę pt. Integralny model rewalidacji
na podstawie „doświadczenia Dzieła Lasek”, s. 418 (J. Placha). Tak-
że kontynuowano szkolenie nowych pracowników Dzieła, włącz-
nie z organizacją tzw. Sesji Sierpniowej dla wszystkich pracowni-
ków pedagogicznych Ośrodka.

Uczestniczono w redagowaniu w zespole specjalistów doku-
mentu normatywnego: Standardy tworzenia i adaptowania map
i atlasów dla niewidomych, (red. s. Elżbieta Więckowska). Opra-
cowano ilustrowany materiał dla nauczycieli pt.: Rysunek, jako
wprowadzenie niewidomego dziecka w przestrzeń otoczenia,
w przestrzeń geograficzną i kosmiczną (s. Elżbieta Więckowska,
Bydgoszcz 2011, Laski 2012, s. 22, na płycie CD).

Powołany został przez Prezesa TOnO i rozpoczął pracę Zespół
opracowujący projekt kartograficzny dla niewidomych i słabowi-
dzących pod hasłem: Parki Narodowe. W Zespole uczestniczy pię-
ciu pracowników OSW.

Biblioteka
Obsługa czytelników:

I półrocze II półrocze Razem
Czytelników 145 130 275
Wypożyczeń 293 250 543
Zwrotów 194 182 276
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Księgozbiór
Stan na koniec Przybyło Ubyło Stan na koniec

2011 roku 2012 roku
Książki 7990 vol. 114 vol. – 8104 vol.
Maszynopisy 2002 vol. 30 vol. – 2032 vol.
Broszury 39 vol. – – 39 vol.
razem 10031 vol. 144 vol. – 10175 vol.

Czasopisma
Prowadzimy prenumeratę 65 tytułów.
Otrzymaliśmy aktualne numery 5 czasopism obcojęzycznych i 13
polskich.
Stan na dzień 25 czerwca 2012 roku wynosi 141 roczników, 38 pol-
skie tytuły i 103 obcojęzyczne tytuły. Wartościowe czasopisma ob-
cojęzyczne udostępniane są tylko na miejscu.

Materiały audiowizualne
Stan na koniec Przybyło Stan na koniec

2011 roku 2012 roku
Kasety magnetofonowe 145 – 145
kasety video 16 – 16
płyty CD 75 35 110

Muzeum:
Stan na koniec Przybyło ubyło Stan na koniec

2011 roku 2012 roku
469 jednostek 6 – 472

Materiały muzealne służyły wielokrotnie do zilustrowania pre-
lekcji dla studentów i udzielanych konsultacji.

Pracownicy Działu uczestniczyli w wielu konferencjach na-
ukowych zarówno o profilu krajowym, jak i międzynarodowym:
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• 14.03.2012 – Udział w konferencji na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim zorganizowanej przez Zespół Pedagogiki
Chrześcijańskiej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk. Temat konferencji: Godność człowieka
i jej implikacje pedagogiczne. Wygłoszenie referatu pt. Ludzka god-
ność osób z niepełnosprawnością w aspekcie ich integralnej rewa-
lidacji (J. Placha).

• 24.03.2012. – Udział w konferencji naukowej zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie Uniwersyteckie „Fides et Ratio” na
UKSW w Warszawie w dniu 24.03.2012r. nt. W Poszukiwaniu
Prawdy życia; wygłoszenie referatu pt. Trynitarny aspekt budowa-
nia relacji międzyludzkich (J. Placha).

• 24–25.04. 2012 – Uniwersytet Gdański – Udział w między-
narodowej konferencji nt. Nauka wobec religijności i duchowości
człowieka. Wygłoszenie referatu pt. Duchowość środowiska Lasek
podstawą integralnego modelu rewalidacji (J. Placha).

• 12.12.2012 – Udział w konferencji na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim zorganizowanej przez Zespół Pedagogiki
Chrześcijańskiej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk. Temat konferencji: Wychowanie do wia-
ry czy wychowanie w wierze? Wygłoszenie referatu pt. Laski śro-
dowiskiem wychowania do wiary i w wierze (J. Placha).

• Uczestniczono w zorganizowanej na UKSW dn. 16.03.2012
Konferencji Duchowa troska w praktyce medycznej (B. Mikołowicz,
J. Placha)

• W dniach 25-31.03.2012 zorganizowano tygodniowy pobyt
szkoleniowy w Laskach dla p. Inny Stanisławowny Sbitniewej, na-
uczycielki plastyki w szkole dla niewidomych we Włodzimierzu
w Rosji. Nauczyciele prac ręcznych i praktycznej nauki zawodu
życzliwie dzielili się z p. Inną swoim doświadczeniem.

• Uczestniczono w konferencji Projektowanie uniwersalne. Do-
stępność i uczestnictwo dla wszystkich, 21 czerwca w Warszawie,
przygotowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
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Niepełnosprawnych, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do
Spraw Równego Traktowania (s. Elżbieta Więckowska).

• Uczestniczono w dniach 13–14.09 w obchodach 30-lecia ist-
nienia Katolickiej szkoły dla dzieci niewidomych z dodatkową nie-
pełnosprawnością w Budapeszcie Vakok Batthyany Laszlo Romai
Katolikus Gyermekotthona, Ovoda, Altalanos Iskola (s. Elżbieta
Więckowska i s. Hieronima Broniec).

• Zorganizowano w listopadzie 2012 r. pobyt szkoleniowy
w OSW dla gości UKSW i p. prof. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz
z Ukrainy i Czech. Były to dwie studentki pedagogiki oraz niewi-
doma kobieta z opiekunem.

• Zorganizowano pobyt szkoleniowy w OSW dla pracowni-
ków dydaktyczno-naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Płocku dn. 04.10.2012.

• Zorganizowano 5. i 6. grudnia stoisko TOnO i zapewniono
dyżur na stanowisku na wystawie towarzyszącej konferencji zor-
ganizowanej przez fundację Szansa „Reha for the Blind” (B. Mi-
kołowicz i B. Hermanowicz). Na stanowisku został ponownie za-
prezentowany Atlas do przyrody.

Konsultowano prace studentów, oraz różnych specjalistów, za-
interesowanych problematyką tyflologiczną.

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

Dział Brajla
W ciągu roku sprawozdawczego opracowano i przeprowadzo-

no korektę 150 tomów, 50 tytułów. Zmniejszona liczba wydanych
tytułów spowodowana jest okresowymi brakami personelu
i zmianą formatu książek na większy (zamiast 28 znaków w wier-
szu – 34).

Jeżeli wydawca nie ma praw majątkowych autora, nie może
wydać wersji elektronicznej. Wielu jednak wydawców jest hojnych
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i życzliwych do tego stopnia, że darowują jeszcze drukowany eg-
zemplarz, żeby był do korekty, bo oczywiście zanim powstanie
wersja brajlowska, trzeba przetworzony tekst skorygować. I to naj-
częściej dwukrotnie: raz w komputerze i raz po druku. Czasami
zwracamy się też bezpośrednio do autorów z prośbą o zezwole-
nie na druk. Przeważnie zastrzegają sobie – tak autorzy, jak i wy-
dawcy – wydrukowanie tylko jednego egzemplarza z wyłącznym
przeznaczeniem dla Lasek.

Biblioteka brajlowska
Z biblioteki korzystało 110 uczniów i 13 osób dorosłych. Zde-

cydowanie najwięcej korzystali z tej placówki uczniowie Szkoły
Podstawowej (649 wypożyczeń) i Gimnazjum (275 wypożyczeń).
Słaba frekwencja uczniów z Liceum i Szkoły Zawodowej nie mu-
si oznaczać słabszego czytelnictwa w tych placówkach, może być
wynikiem korzystania z książek w wersji elektronicznej.

Łącznie wypożyczono 1426 tomów, czyli niemal dwa razy wię-
cej niż w roku poprzednim.

Biblioteka czarnodrukowa
W roku 2011 odwiedziło naszą bibliotekę 1945 czytelników,

którzy wypożyczyli 3622 woluminów. Wszystkie książki są już ska-
talogowane w elektronicznej bazie danych.

Pomimo bardzo cennego księgozbioru i bogatej oferty czytel-
niczej, z przykrością należy stwierdzić, że mimo lekkiej poprawy
w stosunku do roku poprzedniego, wciąż zauważa się wyraźny
spadek czytelnictwa.

Służba administracyjna, jak również dział remontowo-bu-
dowlany, dział zaopatrzenia i transportu, dział rolny i służby
porządkowe pomagały w realizacji zasadniczych zadań statuto-
wych TOnO.
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I. ZATRUDNIENIE:
Sprawozdanie kadrowe za rok 2012 (stan na 31 grudnia, doty-
czy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) – nie obej-
muje osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w żuło-
wie, gdzie zatrudnionych jest 40 pracowników oraz Gospodarstwa
Sadowniczego w żułowie, gdzie zatrudnionych jest 10 osób.

Zatrudnienie w poszczególnych działach

Grupa zawodowa
2011 2012 Różnica 2012 – Siostry 2012 –

Siostry %
Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty

nauczyciele, wychowaw-
cy, instruktorzy, pomoc
nauczyciela i wychowaw-
cy, opiekunki dziecięce,
pracow. brajla, bibliotek,
tyflologii, dz. absolwen-
tów, (Laski, Rabka,
D.Dz.N., Niepołomice, So-
bieszewo)

304 282,03 303 282,36 –1,00 0,337 19 19 6,27 6,73

służba zdrowia: lekarze,
pielęgniarki, rehabilitanci
(Laski, D.Dz.N., Rabka)

35 30,475 35 29,975 0,00 –0,500 5 5 14,29 16,68

administracja ogólna (La-
ski, Rabka, Piwna, Sobie-
szewo, Niepołomice)

61 55,875 61 57,212 0,00 1,337 18 17,5 29,51 30,59

stanowiska robotnicze:
obsługa szkół, internatów,
gospodarstwo, pralnia,
kuchnie, stołówki, trans-
port (Laski, D.Dz.N., Rab-
ka, Piwna, Sobieszewo)

159 151,88 160 152,46 1,00 0,583 10 9,5 6,25 6,23

robotnicy budowlano-re-
montowi (Laski) 14 13,75 13 12,75 –1,00 –1,000 0 0 0,00% 0,00

Warsztaty 2 2 2 2 0,00 0,000 0 0 0,00 0,00
Centrum Rehabilitacji Za-
wodowej 11 10 11 9,9 0,00 –0,100 0 0 0,00 0,00

Razem 586 546 585 546,66 –1,00 0,657 52 51 8,89 9,33
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Zatrudnienie w poszczególnych placówkach

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku: 585 pracowników = 546,659 etatów
Wśród zatrudnionych pracowników jest 57 niepełnosprawnych
Na urlopach wychowawczych (stan pozasłużbowy) przebywa 9 pracowników

II. DZIAŁ REMONTOWO-BUDOWLANy
W roku 2012 dział pracował w składzie 13-osobowym.
Ważniejsze prace remontowo-budowlane wykonane w 2012roku:

• Wykonanie prac modernizacyjnych w wielu pomieszcze-
niach, na terenie niemal wszystkich domów Zakładu. Adaptacje
szeregu pomieszczeń do nowych funkcji, przeróbki i moderniza-
cje instalacji: elektrycznych, odgromowych, wodociągowych, cie-
płowniczych i kanalizacyjnych. Remonty pokryć dachowych i ry-
nien.

• Remont łazienki dla personelu (dwóch pomieszczeń), sali
chorych dla dzieci i części korytarza w Szpitaliku.

• Wykonanie parkingu dla Działu Lekarskiego i Szpitalika
w lesie od strony posesji pp. Cieleckich, chodnika łączącego ów
parking z budynkiem, przełożenie chodnika wzdłuż budynku
Działu Lekarskiego i odcinka drogi wzdłuż budynku gospodar-
czego Szpitalika.

• Przebudowa ogrodzenia od stron posesji pp. Cieleckich, wy-
konanie i wymiana wszystkich słupków ogrodzeniowych.

Grupa zawodowa
2011 2012 Różnica 2012 – Siostry 2012 –

Siostry %
Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty

Laski 485 449,92 485 451,83 0 1,907 42 41,5 8,66 9,18
Rabka 62 59,5 62 59,25 0 –0,250 4 4 6,45 6,75

Dom Dziecka Niewidome-
go wWarszawie 12 10,75 10 9,25 –2 –1,500 0 0 0,00 0,00

Niepołomice 5 4,333 5 4,333 0 0,000 0 0 0,00 0,00
Sobieszewo 15 15 16 15,5 1 0,500 2 2 12,50 12,90
Piwna 7 6,5 7 6,5 0 0,000 4 3,5 57,14 53,85
Razem 586 546 585 546,66 –1 0,657 52 51 8,89 9,33
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• Remont mieszkania Towarzystwa w Warszawie przy ul. Ka-
spijskiej.

• Dokończenie budowy wiaty gospodarczej – montaż ścian,
wylanie posadzki betonowej, wykonanie instalacji elektrycznej
i podjazdów, naprawa maszyn, sprzętu rolnego i przyczep ciągni-
kowych dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego.

• Wykonanie ogrodzenia kojców dla psów. Montaż domku go-
spodarczego na narzędzia dla dozorców nocnych. Założenie in-
stalacji elektrycznej.

• Wykonanie osłon grzejników centralnego ogrzewania wraz
z montażem w Internacie Dziewcząt. Budowa przyłącza kanali-
zacyjnego i podłączenie budynku do kanalizacji gminnej. Remont
dachu i montaż rynien w budynku gospodarczym.

• Wykonanie nowego chodnika od Szkoły Podstawowej w kie-
runku południowym do bramy Internatu Dziewcząt. Remont ka-
pitalny bramy w ogrodzeniu szkoły od ulicy Brzozowej, wymia-
na ogrodzenia od strony zbiornika i hydroforni.

• Adaptacja pomieszczenia po pracowni ślusarskiej na pracow-
nię komputerową, w dawnym budynku administracyjnym
Warsztatów Szkolących na parterze. Remont kapitalny instalacji:
elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i wentylacji. Wymiana pod-
łogi. Remont kapitalny łazienki z przeznaczeniem dla osób nie-
pełnosprawnych, dla potrzeb Działu Absolwentów.

• Remont kapitalny dwóch pomieszczeń przeznaczonych na
biura dla Zakładu Poligraficznego Tonobis. Wymiana ościeży
i drzwi, montaż instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, zabu-
dowa płytami gipsowymi stalowych elementów konstrukcji, ocie-
plenie konstrukcji dachu wełną mineralną, obniżenie wysokości
pomieszczeń, wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego, re-
mont łazienki i korytarza w łączniku dawnych Warsztatów.

• Wykonanie części ogrodzenia działki Towarzystwa w Gro-
dzisku Mazowieckim. Demontaż ogrodzenia i szop po dawnej pa-
siece.
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• Przerobienie miejsc parkingowych dla samochodów na par-
kingu od strony Archiwum.

• Wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych i przeciwpo-
żarowych, budowa nowego przyłącza wodociągowego w Domu
św. Rafała.

• Wykonanie nowego wodociągu od budynku Archiwum do
Postulatu i Salki Katechetycznej.

• Remont zapobiegawczy dachu nad aulą Domu św. Stani-
sława.

• Remont elewacji i schodów zewnętrznych w Domu Dziec-
ka Niewidomego w Warszawie na ul. Obrońców 24.

• Adaptacja pomieszczeń w południowo-zachodniej części bu-
dynku Domu św. Maksymiliana dla potrzeb Szkoły życia, wyko-
nanie kuchenki i łazienki, wybudowanie niezbędnych instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych, budowa dwukomoro-
wego szamba.

• Wykonanie regałów i stołu do pracowni ceramicznej w bu-
dynku A-300.

• Wykonanie i montaż szlabanu leśnego za bramą główną
wjazdową na ulicy Brzozowej.

• Wykonanie remontu dachu baraku na terenie Warsztatów
Szkolących.

• Montaż instalacji telefonicznych i internetowych na terenie
Zakładu.

• Remonty dróg (drogi i ścieżki Zakładowe).
• Remonty murów (ogrodzenie terenu).
• Remonty wakacyjne w pomieszczeniach szkolnych i inter-

natowych.
• Wykonanie około 4 tysięcy różnego rodzaju napraw insta-

lacji, urządzeń i wyposażenia budynków zgłaszanych przez użyt-
kowników.

• Bieżąca kontrola i utrzymanie sprawności urządzeń wodno-
-kanalizacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych, gazowych i te-
leinformatycznych.
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• Udział w pracach rozładunkowych.
• Wykonywanie usług transportowych na rzecz innych dzia-

łów.

III. DZIAŁ ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU
• W roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, Dział Zaopa-

trzenia realizował swoje zadania, zaopatrując wszystkie działy
w niezbędne materiały i artykuły potrzebne do sprawnego funk-
cjonowania Zakładu.

TRANSPORT
• Zatrudnienie w Dziale Transportu w roku sprawozdawczym

nie uległo zmianie. Zatrudnionych było 5 kierowców w tym 1
w niepełnym wymiarze 3/4 etatu. Podobnie jak w latach ubiegłych
Dział służył Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu. Kontynuowa-
ne było dowożenie dzieci z Warszawy do Szkół w Laskach. Reali-
zowane były wyjazdy do ogniska muzycznego, wyjazdy do szpitali,
do różnego rodzaju specjalistów – na kontrole i badania lekarskie.
Autobusem obsługiwaliśmy wycieczki dydaktyczno-krajoznaw-
cze, „Zielone Szkoły”, kolonie i obozy oraz wyjazdy zagraniczne.
W roku 2012 pojazdy przejechały:

lp. Samochód 2011 2012 różnica +/–
1. Ford Transit mikrobus 16 257 15 090 –7,2%
2. Volkswagen (nowy) 26 883 23 072 –14,2%
3. Skoda Oktavia 13 105 13 102 –0,02%
4. Seat Cordoba Vario 13 154 10 591 –19,5%
5. Opel Astra 25 895 29 807 +15,1%
6. Mercedes 608D ciężarowy 13 782 5 345 –61,2%
7. Ford – ciężarowy 10 860 7 918 –27,1%
8. Mercedes 410D osobowy 8 310 14 006 +68,5%
9. Autobus Cobra – Mann 33 716 27 400 –18,7
10. Daewoo Matiz 2 065 7 172 +247,3%
11. Lublin 3 904 5 823 +49,2%
Ogółem 167 931 159 326 –5,1%
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Liczba przejechanych kilometrów dla wybranych użytkowników:

Struktura kosztów transportu

PRALNIA
Pralnia Zakładowa świadczyła usługi dla wszystkich działów

Zakładu oraz (odpłatnie) dla osób prywatnych, mieszkańców Za-
kładu.

W roku 2012 wyprano łącznie 14 751 kg bielizny i odzieży.
Do tego celu zużyto 370 kg proszków i innych środków pio-

rących.

IV. DZIAŁ ROLNy I UTRZyMANIA TERENU W LASKACH
Działalność rolnicza w roku 2012 obejmowała uprawy (na

łącznym obszarze 15,67 ha) ziemniaków, pszenicy, pszenżyta oraz
warzyw. Zebrano ponad 38 t ziemniaków, 17,5 t zbóż i ponad 16 t

rodzaj kosztów 2011 2012 udział
w całości

zmiana
+/–

Ogółem 576 396,53 556 021,36 – –3,53%
Koszty pracy 346 531,04 344 269,05 61,9% –0,65%
Paliwo 96 882,58 98 539,19 17,7% +1,71%

Naprawy, usługi, części za-
mienne 51 178,78 39 726,48 7,1% –22,38%

Ubezpieczenia 34 470,90 29 452,24 5,3% –14,56%

2011 2012 udział
w całości

zmiana
+/–

Ogółem 167 931 159 326 – –5,1%
Ośr. Szkolno-Wychowawczy 98 580 83 324 52,3% –15,5%
Administracja i Zarząd 21 620 19 446 12,2% –10,1%
Dział Lekarski i Szpitalik 8 824 9 337 5,9% +5,8%
Zaopatrzenie 12 663 8 018 5,0% –36,7%
Zgromadzenie 5 579 4 584 2,9% –17,8%
Dział Darów 5 858 3 930 2,5% –32,9%
Inne 7 619 10 094 6,3% +32,5%
Różni – odpłatnie 7 188 20 593 12,9% +186,5%
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warzyw, nie licząc zieleniny oraz siana z własnych i dzierżawio-
nych łąk (ok. 19,5 t). Rok 2012 był bardziej korzystny pod wzglę-
dem zbiorów od roku 2011. Zebrano o ok. 5% mniej ziemniaków
niż w roku 2011, zbiory zbóż i warzyw były o ok. 86% wyższe niż
w roku 2011.

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

Szacunkowa wartość produkcji roślinnej (zbóż, okopowych,
warzyw, roślin ozdobnych) w roku 2012 wyniosła ok. 65 000 zł (ok.
10% wyższa niż w roku 2011).

Dokonano uboju 29 sztuk trzody chlewnej w ubojni (łączna
waga żywca – 3 730 kg, mięso w ilości 3 057 kg przekazano na po-
trzeby stołówek). Dla utrzymania zwierząt pasze i ściółka przy-
gotowywane są z własnej produkcji polowej (zboża, odpady ziem-
niaków i warzyw, siano i słoma).

Szacunkowa wartość produkcji zwierzęcej w 2012 wyniosła ok.
27 000 zł. (ok. 4% więcej niż w r. 2011).

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

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

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

Na bieżąco były prowadzone remonty maszyn i urządzeń rol-
niczych.

Prace usługowe na rzecz całego Zakładu:
• prace transportowe i rozładunkowe,
• prace porządkowe,
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• utrzymanie zieleni (nawożenie, koszenie, grabienie, strzyże-
nie żywopłotów, przygotowanie kompostu),

• zimowe utrzymanie dróg,
• usługi asenizacyjne (ok. 120 beczkowozów),
• utrzymanie psów.
Do zadań Działu należy również ochrona terenu Zakładu.

V. INWESTyCJE
W roku 2012, ze względu na ograniczone fundusze Towarzy-

stwa i ogólną sytuację makroekonomiczną, zakres inwestycji był
znacznie skromniejszy niż w latach poprzednich.

Kończyliśmy projekt w Rabce Zdroju, polegający na termo-
modernizacji, wymianie wszystkich instalacji wewnętrznych oraz
remoncie generalnym całego budynku, włącznie z przebudową
pomieszczeń gościnnych i dostosowaniu ich do współczesnych
standardów turystycznych. Łączny kosz projektu zamknął się kwo-
tą prawie 8,5 mln zł, z czego ze środków unijnych uzyskaliśmy pra-
wie 4 mln zł.

Zakończyliśmy również projekt małej architektury wokół od-
działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidome-
go w Gdańsku-Sobieszewie. W roku sprawozdawczym wykona-
liśmy plac zabaw, finansowany w całości przez Fundację PZU SA.

Przeprowadziliśmy wymianę instalacji wody zimnej, wody cie-
płej wraz z cyrkulacją oraz centralnego ogrzewania w Domu św.
Rafała. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych.

Rozpoczęliśmy modernizację i rozbudowę Domu dr Dolań-
skiego dla potrzeb Działu Głuchoniewidomych, realizując tym sa-
mym zapis testamentowy Darczyńcy. Projekt ten zostanie zreali-
zowany dzięki środkom przekazanym przez londyński Fundusz
Pomocy Niewidomym w Laskach, kierowany przez p. Tadeusza
Potworowskiego.

W Dziale Absolwentów została przeprowadzona gruntowna
adaptacja pomieszczeń dla potrzeb szkoleniowych, niezbędnych
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w realizacji projektu Wsparcie Niewidomych na Rynku Pracy III.
Cała wartość adaptacji pomieszczeń została zrefundowana przez
uzyskane środki unijne.

Ponadto, wybudowaliśmy w podwórzu obszerną wiatę na po-
jazdy i maszyny rolnicze, stojące dotychczas na wolnym powie-
trzu. Koszty pokryliśmy ze środków własnych.

Dokładne kwoty wydatków inwestycyjnych poniesione w ro-
ku 2012 przedstawiały się następująco:

• Rabka – termomodernizacja i modernizacja budynku
1 493 541,48 zł, z czego ze środków własnych wydatkowano
1 093 221,23 zł.

• Modernizacja Domu dr. Dolańskiego – 880 192,73 zł.
• Remont Domu św. Rafała – 215 806,58 zł.
• Budowa – Wczesna Interwencja Sobieszewo – Plac Zabaw

– 117 083,17 zł.
• Adaptacja pomieszczeń – Dział Absolwentów – 40 975,34 zł.
• Budowa wiaty gospodarczej w podwórzu – 34 352,05 zł.
• Modernizacja Pomieszczeń w Pawilonie dla nowej szkoły

specjalnej – 25 482,06 zł.
• Remont mieszkania – ul. Kaspijska, Warszawa – 24 814,42 zł.
• Pozostałe, drobniejsze zadania: modernizacja dróg zakłado-

wych wewnętrznych, wykonanie bramki (szlabanu koło chlewni)
i bramy od ul. Partyzantów, remont biura Tonobis, remont czę-
ści ogrodzenia na terenie zakładu w Laskach, ogrodzenie dział-
ki w Grodzisku Mazowieckiem, remont baraku po dziale „Metal”
– łącznie 54 463,59 zł.

• Całość inwestycji w roku 2012 zamknęła się kwotą
2 886 711,82 zł.

• Na 2013 r. przewidujemy dokończenie modernizacji i roz-
budowy Domu dr. Dolańskiego na potrzeby Działu Głuchonie-
widomych.
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VI. DZIAŁANIA Z ZAKRESU BHP I OCHRONy PRZECIW-
POżAROWEJ

W roku sprawozdawczym wystąpiły 3 wypadki przy pracy
oraz 1 wypadek w drodze do pracy, powodujące okresową niezdol-
ność do pracy.

Przez cały 2012 rok trwały prace mające na celu coraz lepsze
dostosowanie Zakładu do wymagań stawianych przez przepisy
prawa w zakresie BHP. W miarę możliwości realizowano zapisy
zarządzenia w sprawie odzieży roboczej i ochronnej (wydawanie
odzieży). Kontynuowano uzupełnianie dokumentacji związanej
z ryzykiem zawodowym. Kontynuowano opracowywanie instruk-
cji stanowiskowych. Prowadzono przegląd dokumentacji urzą-
dzeń w zakresie minimalnych wymagań w zakresie BHP.

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

Lekarz medycyny pracy przebadał 63 osoby.
Zrefundowano zakup okularów do pracy przy komputerze dla

czterech osób.
Na bieżąco są utrzymywane kontakty z Powiatową Stacją Sa-

nitarno-Epidemiologiczną oraz z Wydziałem Ochrony Środowi-
ska Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na terenie Warszawy, przy klasztorze Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża, ale w ścisłej współpracy z naszym Towarzystwem,
funkcjonował Dział Niewidomych Dorosłych. Razem z Krajo-
wym Duszpasterstwem Niewidomych inicjował szereg akcji
wspierających tych niewidomych, którzy takiej pomocy potrze-
bowali.

Do struktury naszego Towarzystwa zalicza się również
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie, któ-
ry wciąż się rozbudowuje i wymaga nieustającego wsparcia,
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zwłaszcza w perspektywie zintensyfikowania działalności na rzecz
tzw. wczesnego wspomagania rozwoju – szczególnie dla rodzin
z terenu Pomorza.

Ośrodek jest przystosowany do funkcjonowania przez cały
rok. W minionym roku dysponował 90 miejscami noclegowymi.

W roku 2012 przyjmowano zorganizowane grupy i gości in-
dywidualnych. W weekendy przyjeżdżały grupy niewidomych
z całej Polski na dwutygodniowe turnusy szkoleniowe w ramach
programu PFRON „Naprawdę można”. Odbyło się 7 turnusów
z udziałem 70 uczestników z pierwszą grupą niepełnosprawno-
ści z tytułu dysfunkcji wzroku wraz z opiekunami. W okresie let-
nim z turnusów rehabilitacyjnych korzystały dzieci i młodzież
z naszego Ośrodka z Lasek. Kilkanaście osób skorzystało z indy-
widualnych turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych przez
PCPR. Dział Absolwentów kilkakrotnie organizował szkolenia dla
osób z dysfunkcją wzroku.

Z wypoczynku nad morzem korzystały również Siostry Fran-
ciszkanki z naszego Zgromadzenia. Gościliśmy także księży z gru-
pami młodzieżowymi, kilka grup rekolekcyjnych oraz kleryków
z różnych seminariów.

W czerwcu 2012 roku przez 10 dni w Ośrodku przebywała
grupa młodzieży z Ogólnokształcącego Liceum w Marcinkowi-
cach o profilu „Pożarnictwo i Ratownictwo”.

W roku 2012 z pobytu w Ośrodku skorzystało w sumie 2 800
osób.

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

Pięknie też kontynuował swoją działalność Zakład Opiekuń-
czo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie,
gdzie bezpośrednią opiekę i pomoc świadczą podopiecznym wy-
specjalizowani i doświadczeni pracownicy zespołu terapeutycz-
no-opiekuńczego: dyplomowane pielęgniarki, opiekunowie, psy-
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cholog, pracownicy socjalni, instruktor ds. kulturalno-oświato-
wych, rehabilitant. Opiekę duchową nad mieszkankami sprawu-
je ksiądz Kapelan.

Dom w żułowie funkcjonuje jako dom pomocy społecznej.
Zapewnia mieszkankom całodobową opiekę i pomoc pielęgniar-
ską. Posiada 70 miejsc z przeznaczeniem dla osób niepełnospraw-
nych fizycznie – kobiet z dysfunkcją narządu wzroku.

Na koniec roku 2012 w placówce przebywało 69 kobiet.
W żułowie od 1995 roku funkcjonuje Warsztat Terapii Zaję-

ciowej. W 2012 roku w zajęciach tych uczestniczyły 34 mieszkan-
ki DPS, oraz 21 uczestników, dowożonych transportem ZTZ, z te-
renu Krasnostawskiego. WTZ w 90% jest dofinansowany ze środ-
ków PFRON, a w 10% z Powiatu Krasnostawskiego.

Wymieńmy niektóre z wydarzeń tej placówki naszego Towa-
rzystwa w roku sprawozdawczym 2012.:

• 24.01. Nasz chór „Słoneczny Krąg” został zaproszony do za-
przyjaźnionego Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego im. ks.
abp. Józef życińskiego w Krasnymstawie, prowadzonego przez
Stowarzyszenie Magnum Bonum. Było to z okazji Dnia Babci
i Dziadka.

• 26–27.02. Przyjęcie relikwii Błogosławionego Jana Pawła II.
• 18–26.06. Mieszkanki naszego Domu przebywały na wypo-

czynku w Rabce. Przy okazji odbyły pielgrzymkę do Sanktuarium
Maryjnego w Ludźmierzu, oraz wyjechały do Zakopanego i na
Słowację.

• 11.08. Chór „Słoneczny Krąg” uczestniczył w Strzebrzeszy-
nie w koncercie ewangelizacyjnym zorganizowanym w kościele
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w ramach Dni Kultury żydow-
skiej, Katolickiej i Prawosławnej.

• 31.08. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
wniosek „żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu
w żułowie” – w ramach realizowanego przez ROPS projektu: „Po-
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prawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematyczne-
go Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-
cy. Wprawdzie sprawozdanie obejmuje tylko rok 2012, ale już
w nowym roku 2013 znamy rezultat naszych starań. Nasz wnio-
sek otrzymał dofinansowanie i zajął 4 pozycję na liście rankingo-
wej wniosków z łączną liczbą 142 punktów – na 165 możliwych.
Wszystkich wniosków, które wzięły udział w konkursie było 26.
W ramach dofinansowania zostanie przebudowany i zmoderni-
zowany budynek tzw. Pałacu w żułowie – na potrzeby zajęć re-
habilitacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkanek Domu, oraz zo-
staną zorganizowane dodatkowe szkolenia i kursy dla pracowni-
ków DPS.

• 1–14.09. Dwudziestoosobowa grupa złożona z mieszkanek
oraz przewodników przebywała na Turnusie Rehabilitacyjnym
w Sobieszewie. W czasie trwania turnusu nasze Panie uczestni-
czyły w zajęciach usprawniających, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na rozwój umiejętności życia codziennego, takich jak na
przykład: gotowanie, nakrywanie i podawanie do stołu, przyszy-
wanie guzików, trening orientacji przestrzennej itp.

• 16.10. W Biszczy odbył się VI Przegląd Poezji Recytowanej
i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskie-
go”. Przegląd zorganizował Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy.
Prezentacje naszej grupy spotkały się z dużym uznaniem organi-
zatorów i publiczności.

• 24.10. Na zaproszenie dyrektor DPS „Betania” w Lublinie,
mieszkanki naszego Domu uczestniczyły w V Festiwalu Pieśni
Maryjnej. W tegorocznej edycji Festiwalu uczestniczyło dwana-
ście zespołów. Reprezentantki Domu Nadziei – Panie: Maria Cho-
ma, Urszula Kozłowska, Danuta Paź oraz Urszula Czaja zdoby-
ły Grand Prix Festiwalu.
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Zakończenie

Przedstawione fragmenty szerokiej aktywności Towarzystwa
Opieki nad Ociemniałymi, to zaledwie mały wycinek działań, któ-
rych celem głównym jest służba niewidomym.

Model współpracy zaproponowany przez Matkę Czacką
w „Triuno” wpisuje się w znaki czasu współczesnych wymogów
rewalidacji, jak również w ducha Kościoła otwartego, którego
cząstką od samego początku jest środowisko Lasek.

To, co mamy najcenniejszego do ofiarowania i zainwestowa-
nia, to przede wszystkim ludzie: niewidomi, Siostry Franciszkanki
Służebnice Krzyża i oddani świeccy pracownicy Dzieła Matki
Czackiej, dla których współuczestnictwo w Jej Dziele – zarówno
nauka, jak i praca – stanowią wartości bezcenne.

Dlatego im wszystkim należą się szczególnie gorące podzię-
kowania.

Opracował: Józef Placha



1.03 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach odbyło się
zakończenie trzydniowych Rekolekcji dla Pracowni-
ków. Tego dnia o godz. 14.00 Mszę św. rekolekcyjną od-
prawił, a o godz.15.00 Drogę Krzyżową poprowadził ks.
rektor Sławomir Szczepaniak.

1.03 Czasopismo „Więź” obchodziło jubileusz 55. rocznicy
powstania. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła
Msza św. w kościele Środowisk Twórczych przy Placu
Teatralnym w Warszawie, celebrowana przez Sekreta-
rza Generalnego Episkopatu, ks. bp. Wojciecha Pola-
ka z udziałem ośmiu księży. Okolicznościową homilię
wygłosił ks. dr Grzegorz Michalczyk, który wcześniej,
przez dwa lata, pełnił funkcję proboszcza parafii pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.
Ksiądz Biskup, na początku Mszy św. podkreślił rolę,
jaką „Więź” spełnia w kształtowaniu się idei Kościoła
otwartego w Polsce. Po Mszy św. odbyło się spotkanie
w pomieszczeniu przylegającym do świątyni. Wzięło
w nim udział wiele osób zasłużonych dla czasopisma.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentował
prezes Zarządu Władysław Gołąb z Małżonką. Przypo-
mnijmy, że współtwórcą „Więzi” i pierwszym redakto-
rem naczelnym czasopisma (od roku 1958 do 1981, kie-
dy to objął stanowisko redaktora naczelnego pisma
„Solidarność”) był późniejszy premier, Tadeusz Mazo-
wiecki. Kolejnymi redaktorami byli: Wojciech Wieczo-
rek (1981–1988), Stefan Frankiewicz (1989–1995), Ce-
zary Gawryś (1995–2001) i Zbigniew Nosowski (od
2001 do dziś). Przy okazji przypomnijmy, że „Więź” jest
czasopismem społeczno-kulturalnym, kierującym

inne wyDArzeniA
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główną uwagę na problematykę religijną, rolę Kościo-
ła i przemiany w nim zachodzące, propaguje persona-
lizm katolicki, ekumenizm oraz posoborowe przeobra-
żenia Kościoła. „Więź” nie stroni od problematyki po-
litycznej i społecznej. Obok czasopisma powstała
w roku 1960 „Biblioteka Więzi”, w której, między inny-
mi, ukazały się publikacje związane z Dziełem Niewi-
domych: „Ludzie Lasek”, wywiad rzeka Jacka Moskwy
z Zofią Morawską i inne.

3.03 w niedzielę w Szpitaliku zakładowym w Laskach
zmarła w wieku 99 lat niewidoma Seniorka Lasek śp.
Helena Wojcieska. W 1921 roku do Zakładu dla Nie-
widomych, który mieścił się przy ul. Polnej w Warsza-
wie, przyjęła ją, jako siedmioletnią dziewczynkę,
Matka Elżbieta Czacka. Wkrótce potem, wraz z pierw-
szymi uczennicami powstającej szkoły, została przenie-
siona do Zakładu w Laskach, gdzie – z wojenną prze-
rwą na pobyt w żułowie – spędziła 92 lata swego ży-
cia. Szkołę w Laskach ukończyła w 1939 r., uczyła się
drukarstwa i kopiowania książek pismem brajlowskim.
Po wojnie, niemal do końca życia pracowała w biurze
przepisywania książek. Wiele skopiowanych przez nią
książek można jeszcze znaleźć w dzisiejszej Bibliotece
Brajlowskiej w Laskach. Msza św. pogrzebowa zosta-
ła odprawiona w Laskach 7 marca o godz. 10.00. Po-
chowana została w grobie rodzinnym w Leoncinie. Na
pogrzeb wyjechała liczna delegacja Pracowników,
Niewidomych i Sióstr z ks. Kazimierzem Olszewskim.
W uroczystościach uczestniczyła też rodzina pani He-
leny, w tym dwoje najmłodszych z dziesięciorga ro-
dzeństwa.

4–6.03 Dzieci i młodzież Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Laskach przeżywały swoje Rekolekcje Wielkopostne.
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Prowadzili je, z pomocą naszych Księży, członkowie
wspólnoty ewangelizacyjnej z Otwocka.

7.03 W Domu Przyjaciół odbyła się Sesja Ośrodka. Oficjal-
nie podziękowano za wieloletnią pracę na stanowisku
Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego panu
Piotrowi Grocholskiemu. Stanowisko Dyrektora
Ośrodka objęła pani Elżbieta Szczepkowska, pełniąca
dotychczas funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum. Tę funkcję objął po niej pan Stanisław
Badeński.

11.03 W nocy zmarła w wieku 82 lat, w Szpitalu Bielańskim,
przewieziona tam przed kilku dniami z Lasek, z podej-
rzeniem udaru mózgu – śp. Jadwiga Mendalka – ma-
ma s. Eligii, która w ostatnich tygodniach przebywała
w Laskach i często modliła się wspólnie z nami w Ka-
plicy. Pogrzeb odbył się 15 marca o godz. 13.00 w El-
blągu, w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski i na miejscowym cmentarzu. Z Lasek i Warsza-
wy pojechała na uroczystości pogrzebowe grupa
sióstr, z Matką i Przełożoną Domu św. Franciszka s. Ja-
ną Pawłą, a także delegacja uczniów naszej Szkoły z dyr.
Stanisławem Badeńskim, p. Lucyną Pilaszek i ks. Ka-
zimierzem Olszewskim.

13.03 HABEMuS PAPAM FRANCISCuM – OJCIEC
śWIęTY FRANCISZEK. Kardy-
nał Jorge Mario Bergoglio, 76 let-
ni Argentyńczyk, jezuita, Arcybi-
skup Buenos Aires – w drugim
dniu Konklawe, wybrany w pią-
tym głosowaniu, dnia 13 marca
2013 roku.

miserando
atque eligendo
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Inauguracja pontyfikatu – 19 marca 2013 roku
o godz. 9.30.

16.03 W sobotę gościliśmy w Laskach grupę młodzieży ze
Szkoły Muzycznej nr 19 dla dzieci z wadami wzroku
z Mińska. Ich pobyt w Polsce, w tym w Laskach, to efekt
współpracy z religijną organizacją „Dobroczynna Mi-
sja Dobrego Samarytanina pod opieką św. Urszuli Le-
dóchowskiej”. Na co dzień (w godzinach popołudnio-
wych) dzieci i młodzież z problemami widzenia uczą
się w klasach: fortepianu, akordeonu, gitary, fletu, in-
strumentów perkusyjnych. Godzinny koncert w La-
skach to występy chóru (choć niepełnego ze względu
na trudności paszportowe), nonetu wokalnego, piani-
stów, gitarzystów i akordeonistów. Usłyszeliśmy zarów-
no muzykę klasyczną, w tym sakralną, jak i motywy
ludowe – białoruskie i polskie: „Kukułeczka”, „Świte-
zianka”, oraz muzykę popularną z finałowym trio akor-
deonowym. Koncert nagrodzony został gorącą owacją.
Goście zobaczyli też Szkołę Podstawową i Gimnazjum
oraz Kaplicę. Na dalsze zwiedzanie zabrakło czasu. Ma-
my nadzieję, że spotkanie to zaowocuje współpracą –
szczególnie z naszą Szkołą Muzyczną.

19.03 W Uroczystość Świętego Józefa – towarzyszyłyśmy mo-
dlitwą i udziałem w transmisji telewizyjnej MSZY
śWIęTEJ INAuguRuJąCEJ PONTYFIKAT OJCA
śWIęTEgO FRANCISZKA.



INNE WyDARZENIA 169

29.03 W Wielki Piątek złożył wizytę w Laskach Jego Eminen-
cja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Jest to tradycja, któ-
rą rozpoczął Prymas Tysiąclecia Ks. Kard. Stefan Wy-
szyński. Po krótkiej modlitwie w kaplicy Ksiądz Kar-
dynał spotkał się ze wspólnotą Laskowską w refektarzu
Domu św. Franciszka, dzieląc się wrażeniami związa-
nymi z konklawe i wyborem papieża Franciszka. Po
udzieleniu zebranym błogosławieństwa, odwiedził
chore siostry w Domu św. Rafała i chorych w Szpita-
liku. W Domu Rekolekcyjnym spotkał się z Prezesem
TOnO oraz Matką generalną i księżmi. W rozmowie
z prezesem W. Gołąbem ks. Kardynał wykazał duże za-
niepokojenie rysującymi się trudnościami finansowy-
mi Towarzystwa. Prezes zaprosił ks. Kardynała na spo-
tkanie z liderami zespołów zadaniowych w Zarządzie
Towarzystwa w dniu 24 kwietnia br. Obecność księdza
Kardynała na tym spotkaniu i Jego głos dowodzi, jak
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bliskie są Mu sprawy Dzieła Lasek. Ks. Kardynał nie
zamierza ingerować w sprawy Towarzystwa, ale zapew-
nia nas o swej modlitwie i wsparciu w procesie restruk-
turyzacji i odnowy duchowej Dzieła Lasek. Z tego miej-
sca kierownictwo Dzieła gorąco dziękuje ks. Kardyna-
łowi za okazywaną życzliwość i wsparcie.

30–31.03 Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się w Laskach
o godz. 21.00 – przy płonącym przed Kaplicą, wśród
śnieżnych zasp ogniu. Po długiej i pięknie przygotowa-
nej przez zespół współpracowników Liturgii, wraz
z przyjęciem na łono Kościoła najmłodszego uczestni-
ka katechumena Wojciecha.

1.04 Do Sobieszewa przyjechali z Drezna, znani nam od
wielu lat, pp. Heike i Albrecht Herzog z Judytą i Benem
oraz grupą skautów. Podczas swego pobytu naprawia-
li urządzenia na placu zabaw. Przywieźli też nową wie-

Przed odjazdem odwiedził także chorych w zakładowym Szpitaliku
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żę i równoważnię wykonaną z bardzo trwałego drew-
na akacjowego. Podziwialiśmy pracę i zdyscyplinowa-
nie chłopców i dziewcząt. Mimo przenikliwego zimna,
wiatru i śniegu, pracę ukończono, teren starannie upo-
rządkowano, a wszystkie zaplanowane wyjazdy zreali-
zowano. Odbyły się też spotkania wieczorne, m.in.
z projekcją filmu o Laskach i prezentacją życia naszych
sióstr. To był ich ostatni przyjazd do Polski, ponieważ
ich działalność charytatywna będzie odtąd skierowa-
na na Etiopię, gdzie realizują projekt pomocy dzieciom
i samotnym matkom. Z całego serca dziękujemy za
wszystko, co dla nas zrobili.

2.04 W dzień ósmej rocznicy odejścia do Domu Ojca bło-
gosławionego Jana Pawła II modlono się w Laskach
w intencji Jego kanonizacji.

4–07.04 S. Daria z państwem Elżbietą i Zbigniewem Jęczmyka-
mi, wyjechali na Ukrainę. Zawieźli sprzęt rehabilitacyj-
ny dla Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju
w Starym Skałacie. Podczas krótkiego postoju we Lwo-
wie spotkali się z Abp. Mieczysławem Mokrzyckim,
który przekazał Relikwie błogosławionego Jana Paw-
ła II dla „Domu Nadziei” w żułowie.
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6.04 W Domu Parafialnym przy kościele Matki Bożej Kró-
lowej Meksyku w Laskach w wieku 73 lat, kapłaństwa
49, zmarł śp. ks. prałat Józef Buchajewicz. Pierwszy pro-
boszcz parafii, od trzech lat rezydent. Pogrzeb odbył się
9 kwietnia w kościele parafialnym w Laskach. Kilku-
dziesięcioosobowej koncelebrze przewodniczył ks.
Kardynał Kazimierz Nycz, a wspomnienie o Zmarłym
wygłosił dawny kolega seminaryjny, ks. prałat Henryk
Drożdż. W pogrzebie uczestniczyła liczna delegacja
sióstr z Matką Anną Marią, prezes TOnO Władysław
Gołąb, dyr. Elżbieta Szczepkowska oraz pracownicy
Ośrodka. W imieniu parafian Zmarłego pożegnał Jan
Szkolik, syn pracownika Lasek, a w imieniu samorzą-
du przemówił wójt, Witold Malarowski. W imieniu To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi pożegnał Zmar-
łego prezes Zarządu, Władysław Gołąb, który między
innymi powiedział: „Czcigodny Księże Józefie, żegnam
Cię od Dzieła Lasek, Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża, niewidomych i pracowników, członków Towa-
rzystwa. Dziękuję za ofiarną służbę na rzecz Kościoła.
(…) Zanim został wybudowany kościół pod wezwa-
niem Matki Bożej Królowej Meksyku, funkcję kościo-
ła parafialnego pełniła kaplica pod wezwaniem Matki
Bożej Anielskiej. Ponieważ liczba parafian przekroczy-
ła 2500 osób, Towarzystwo wystąpiło do Księdza Pry-
masa kardynała Stefana Wyszyńskiego z prośbą o po-
wołanie odrębnej parafii z własnym kościołem. Plac
pod budowę dało, a następnie finansowo wspierało bu-
dowę Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Zgro-
madzenie Sióstr Franciszkanek oddelegowało s. Zytę do
pomocy w prowadzeniu budowy. Siostra wspierała ks.
Buchajewicza, nadzorując robotników, dostarczając
obiady oraz, według potrzeb, w wielu innych sprawach”.
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Uczestników pielgrzymek – Pomocników Maryi Mat-
ki Kościoła reprezentował Sławomir Kraszewski.
Ksiądz prałat Józef Buchajewicz, syn Mieczysława i Bro-
nisławy z domu Nawojczyk, urodził się 6 marca 1940
r. Wyświęcony 24 maja 1964 roku, przez ks. Prymasa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego pełnił kolejno służ-
bę wikariusza w parafii w Stanisławowie koło Mińska
Mazowieckiego oraz w Warszawie w parafiach św. Zyg-
munta i Bożego Ciała. W 1982 r. otrzymał nominację
na proboszcza nowo utworzonej parafii Matki Bożej
Królowej Meksyku w Laskach. Blisko współpracował
z ks. bp. Zbigniewem Kraszewskim i pełnił funkcję Kra-
jowego Duszpasterza Ruchu Pomocników Maryi Mat-
ki Kościoła. W tych ramach w dniu 26 sierpnia orga-
nizował pielgrzymki na Jasną Górę. Jego zasługą była
nie tylko budowa kościoła, ale i jego wyposażenie
w piękne organy. Z okazji odpustu, 12 grudnia, zapra-
szał na tę uroczystość przedstawicieli ambasad krajów
Ameryki Południowej. Włączał się w działalność samo-
rządu miejscowego gminy Izabelin i Kampinoskiego
Parku Narodowego. W 2005 roku uzyskał godność
„Izabelińczyka Roku”. Parafia Matki Bożej Królowej
Meksyku została erygowana przez Księdza Prymasa
Kardynała Józefa Glempa 2 listopada 1983 r. Dekret
erekcyjny wszedł w życie 15 listopada 1983 r. Ksiądz Jó-
zef przeszedł na emeryturę po osiągnięciu 70. roku ży-
cia, w 2010 r. Aktualnie funkcje proboszcza pełni ks.
Grzegorz Jankowski

7.04 W sali Domu Dziewcząt odbył się Koncert „Kwartetu
Opera” Warszawskiej Opery Kameralnej, w wykonaniu
artystów Opery: Michała Lisiewicza – I skrzypce, Sła-
womira Talacha – II skrzypce, Elżbiety Porębskjej – al-
tówka, Marty Ziarko wiolonczela.
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11.04 Przy okazji swego pobytu w Polsce przyjechał do La-
sek pastor z Lipska, Friedrich Magirius. Odwiedził
s. Karolę w Domu św. Rafała. Modlił się przy grobach
p. Michała żółtowskiego i p. Zofii Morawskiej. Wspo-
minał czasy, gdy bywał w Laskach z racji swojej dzia-
łalności w ruchu „Znak Pokuty”. Tym razem jego przy-
jazd do Polski związany był z przyznaniem mu przez
Polską Radę Chrześcijan i żydów tytułu „Człowiek Po-
jednania” za rok 2012. Uroczystość odbyła się w koście-
le ewangelicko-augsburskim przy pl. Małachowskiego
w Warszawie 10 kwietnia o godz. 16.00. Pastor Frie-
drich Magirius jest współtwórcą działającego od lat 70.
w ówczesnym NRD ruchu „Znak Pokuty”, który dążył
do pojednania niemiecko-polskiego. We współpracy
z polskimi Klubami Inteligencji Katolickiej organizo-
wał wyjazdy Niemców do Polski i Polaków do Niemiec,
by odbudowywać relacje zniszczone przez tragiczne
dziedzictwo drugiej wojny światowej, jakim była Zagła-
da żydów. Był działaczem opozycyjnym w NRD, a po
1989 roku został przewodniczącym Rady Miasta Lip-
ska. Był też superintendentem, czyli biskupem, kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego w Lipsku. Zarówno pod-
czas wczesnych lat działalności, jak i potem w zjedno-
czonych Niemczech, był zaangażowany w prowadzenie
dialogu międzyreligijnego i poprawę relacji chrześci-
jańsko-żydowskich. Honorowy tytuł „Człowiek Pojed-
nania” przyznawany jest przez Polską Radę Chrześci-
jan i żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie
zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego
w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzie-
ło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześci-
jan i żydów w Polsce. Został on w ciągu ostatnich lat
przyznany m.in. znanym nam osobom, takim jak: ks.
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Tomasz Halik z Pragi, Rabin Michael Schudrich
z USA i ks. Manfred Deselaers z Niemiec, twórca Cen-
trum Dialogu w Auschwitz, Jan Nowak Jeziorański oraz
Jerzy Kluger z Włoch, przyjaciel Karola Wojtyły.

18–19.04 W żułowie odbyły się pogrzeby śp. Barbary Gawryluk
i śp. Kazimiery Pierzchlewicz – pensjonariuszek
„Domu Nadziei”.

19.04 W Warszawie obchodzono 70 rocznicę wybuchu Po-
wstania w getcie Warszawskim. Na polecenie Arcy-
biskupa Warszawskiego ks. Kardynała Kazimierza Ny-
cza, w obchody te włączył się także Kościół Warszaw-
ski, przez specjalną modlitwę liturgiczną wiernych
podczas Mszy świętych we wszystkich kościołach Ar-
chidiecezji. O godz. 10.00 w kościołach zabiły dzwony.
We wspólnej modlitwie przed pomnikiem Getta
uczestniczył, wraz z Naczelnym Rabinem Warszawy
Michaelem Schudrichem i przedstawicielami innych
wyznań, także Biskup Polowy Józef Guzdek.

20.04 W 21. edycji konkursu w programie START przyzna-
no 127 stypendiów młodym badaczom z całej Polski,
wybranym spośród 1076 kandydatów. Wśród laure-
atów znalazła się Anna Wietecha, absolwentka z La-
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sek, obecnie doktorantka na Wydziale Polonistyki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Stypendia START przyzna-
wane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i sta-
nowią prestiżowe wyróżnienie dla młodych naukow-
ców. Uroczystość wręczania stypendiów miała miejsce
na Zamku Królewskim w Warszawie.

21.04 W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach została
odprawiona Msza św. za śp. ks. Antoniego Marylskie-
go w 40. rocznicę Jego śmierci. Pan Marylski był wie-
loletnim Prezesem Zarządu Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi, człowiekiem oddanym Dziełu Lasek,
zwanym „budowniczym Zakładu”, duchowym synem
Założycielki Matki Elżbiety Róży Czackiej. Przypomnij-
my, że ks. Antoni Józef Marylski herbu Ostoja urodził
się 21 października 1894 roku w rodzinnym majątku
w Pęcicach. Po latach nauki, pracy, służby wojskowej
i pracy w dyplomacji nastąpiło brzemienne w skutki
spotkanie z ks. Władysławem Korniłowiczem w 1921r.,
a następnie z Matką Elżbietą Różą Czacką. Jej niezwy-
kła osobowość spowodowała, że stała się dla Antoniego
Marylskiego prawdziwym oparciem i matką, a on sam
znalazł cel dalszego życia. Zaangażowany bez reszty
w Dzieło Niewidomych, równocześnie pogłębiał stu-
dia filozoficzno-teologiczne. Zakończył je 28 lutego
1971 roku święceniami kapłańskimi, których udzielił
mu ks. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski,
a zarazem wielki przyjaciel Antoniego Marylskiego.
Bliższe informacje dotyczące życia i pracy ks. Maryl-
skiego można znaleźć w czasopiśmie „Laski” nr 3–
4/2012. Po Mszy św. Jacek Moskwa – autor książki „An-
toni Marylski i Laski”, wydanej przez Bibliotekę
„Więź” (wydanie drugie, poprawione) podpisywał swo-
ją książkę. Po Mszy św. Autor podpisywał książkę. Po-
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przednie wydanie ukazało się w 1987r.
w Wydawnictwie „Znak”. W nowym
wydaniu Jacek Moskwa umieścił de-
dykację: „Pamięci Pani Zuli – Zofii
Morawskiej, najbliższej współpra-
cownicy Antoniego Marylskiego, któ-
rej pomoc i rada umożliwiły powsta-
nie tej książki”. Książka stanowi war-
tościowy przyczynek do historii
kultury polskiej XX wieku i miejsca
Lasek w tej kulturze.

29.04 Podczas porannej i wieczornej Mszy św. w Kaplicy Mat-
ki Bożej Anielskiej w drugą rocznicę śmierci modlili-
śmy się w intencji zmarłego ks. prof. Andrzeja Santor-
skiego.
W kwietniu na terenie Lasek odbywały się też spotka-
nia, powołanych jeszcze przed Świętami, „grup zada-
niowych” przygotowujących wnioski i projekty do prze-
prowadzenia koniecznych zmian organizacyjnych,
dla odnowy działania różnych działów i placówek To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi, konsultowane
przez specjalistów w zakresie doradztwa organizacyj-
nego członków TOnO: p. Stefana Dunin Wąsowicza i p.
Stefana Kawalca. Podczas spotkania podsumowujące-
go wnioski z przeprowadzonych w grupach prac i dys-
kusji z członkami Zarządu TOnO, w dniu 24 kwietnia,
obecny był Arcybiskup Kardynał Kazimierz Nycz.

3.05 Zmarł po udarze mózgu Ojciec s. Julii śp. Dmitrij Je-
draszko. Siostra Julia pojechała na pogrzeb Taty do
Naddniestrza.

6.05 W Częstochowie zmarła, w wieku 93 lat, śp. Maria
Okońska. Założycielka i wieloletnia Odpowiedzialna
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Generalna Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Ja-
snogórskiej, Matki Kościoła, znanego tradycyjnie jako
„Ósemka” i „Instytut Prymasowski”. Przez Księdza Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego była blisko związana z La-
skami. Msza św. pogrzebowa odbyła się 11 maja w Ka-
tedrze Warszawskiej. Licznej koncelebrze przewodni-
czył emerytowany metropolita warmiński abp Edmund
Piszcz w asyście biskupów Mariana Dusia i Alojzego
Orszulika SAC. Dalszy ciąg uroczystości odbył się na
Cmentarzu Bródnowskim. W pogrzebie uczestniczy-
ła Matka Anna Maria wraz z liczną grupą sióstr z Klasz-
toru warszawskiego i Lasek.

7.05 Jedenastu absolwentów naszych szkół ponadgimnazjal-
nych przystąpiło od pisemnego egzaminu maturalne-
go z języka polskiego. W następnych dniach odbyły się
egzaminy z matematyki i języków obcych, a po nich eg-
zaminy ustne. Wyniki tegorocznych matur podaje Eg-
zaminacyjna Komisja Międzyszkolna.

9.05 Zmarł w Warszawie, w wieku 90 lat, śp. profesor
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, wybitny historyk, varsa-
vianista, członek AK i współzałożyciel, wraz z Włady-
sławem Bartoszewskim, Rady Pomocy żydom „żego-
ta”. Więzień obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Od-
znaczony tytułem i medalem „Sprawiedliwego wśród
Narodów Świata”. (Wśród „Sprawiedliwych” na scenie
Teatru Narodowego podczas wręczania odznaczenia
była obecna także nasza śp. Siostra Klara.) W 2007 ro-
ku odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski. Śp. Profesor to Ojciec Do-
radcy Zarządu TOnO w Laskach – p. Stefana Dunin-
-Wąsowicza. Pogrzeb odbył się 16 maja na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.

11.05 W Kozłówce, w pałacowej kaplicy odprawiona zosta-



INNE WyDARZENIA 179

ła Msza św. poprzedzająca Sesję poświęconą Księdzu
Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Jego obecności
w żułowie i Kozłówce oraz Jego działalności jako bi-
skupa lubelskiego. Sesja zorganizowana została przez
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wśród prelegen-
tów była s. Lidia Witkowska. Panie z „Domu Nadziei”
dały piękny koncert pieśni Maryjnych.

14–15.05 W Kotagiri miały miejsce uroczystości zakonne – rocz-
ne śluby piętnastu Sióstr Juniorystek oraz Pierwszej
Profesji s. Teresy Newman – s. Sahayathresy [Sahaja-
trezy] od Krzyża i s. Liby Peter – s. Olivii od Jezusa
Ukrzyżowanego, złożonych w Kotagiri na ręce s. Sary
jako Delegatki Przełożonej Generalnej.

15.05 W Laskach obchodzono święto Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im. Róży Czackiej – w 52. roczni-
cę śmierci Sługi Bożej. Obchody Święta rozpoczęła
o godz. 9.00 Msza św. koncelebrowana pod przewod-
nictwem ks. Rektora Sławomira Szczepaniaka. Po
przejściu do sali Domu św. Stanisława i powitaniu ze-
branych przez Prezesa TOnO mec. Władysława Gołą-
ba, odbyło się uroczyste wręczenie naszego Medalu
„PAX et GAUDIUM in CRUCE” – wieloletniemu Dy-
rektorowi Ośrodka Piotrowi Grocholskiemu, który od
bieżącego półrocza przeszedł na emeryturę, służąc
w dalszym ciągu, jako pedagog szkolny. W dalszej czę-
ści spotkania dzieci i młodzież przedstawiły program
artystyczny. Tym razem było to wprowadzenie do za-
powiedzianego „DNIA OTWARTEGO”: zaprezento-
wanie się ze sceny różnych grup: Przedszkolaków przy
wsparciu ks. Kazimierza Olszewskiego oraz uczniów
kolejnych szkół, internatów i warsztatów zawodowych.
Po tym wstępie Goście zostali zaproszeni do zwiedza-
nia Ośrodka pod kierunkiem przewodników na czte-
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rech „ścieżkach”: Historycznej, Szkolnej, Wychowaw-
czej i Rewalidacyjnej. Następnie Goście spotkali się
w Kawiarence, w Domu Przyjaciół. Po obiedzie dzie-
ci i młodzież otrzymała niespodziankę: lody, które by-
ły darem cukierni ze Starego Miasta w Warszawie.
O godz. 15.00 grupa sióstr i młodzieży spotkała się
przed Kaplicą Matki Bożej Anielskiej, skąd przeszła
procesją, pod kierunkiem ks. Kazimierza Olszewskie-
go, na chwilę wspólnej modlitwy przy grobie Matki Elż-
biety. Po drodze odmówiono Koronkę do Miłosierdzia
Bożego.

17.05 W Goslar, w Niemczech, zmarł śp. Paul gerhard Ham-
mer – wielki Przyjaciel Lasek. W latach 1995–1998 Pan
Hammer pełnił stanowisko Członka Zarządu BRE Ban-
ku i był częstym gościem w Laskach. Organizował środ-
ki finansowe na budowę nowego Internatu Dziewcząt.
Wspierał także Laski w innych działaniach – w szcze-
gólności Szkołę Muzyczną: sfinansował budowę orga-
nów i zakupił wiele instrumentów muzycznych. Popu-
laryzował Dzieło Lasek na terenie Niemiec.

17.05 W Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie od-
było się spotkanie z okazji święta narodowego, dnia
uchwalenia Konstytucji 1814 r. Tym razem, odmiennie
niż dotychczas, uczestników powitał i krótkie przemó-
wienie wygłosił nowy ambasador p. Karsten Klepsvik.
Następnie z pięknym repertuarem wystąpił chór stu-
dentów norweskich. Laski z Norwegią łączą wielolet-
nie więzi przyjaźni. Przypomnijmy, że darem Norwe-
gii jest basen i sala rehabilitacyjna w Laskach. W spo-
tkaniu wziął udział prezes Zarządu TOnO, Władysław
Gołąb z Małżonką.

17.05 Podczas Mszy św. o godz. 11.00 Pierwszą Komunię
świętą przeżywało ośmioro dzieci: jedna dziewczyn-
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ka z II grupy Internatu Dziewcząt, dwóch chłopców
z Domu św. Teresy, czworo dzieci z Podstawowej Szko-
ły Specjalnej oraz jeden uczeń spoza Lasek.

17–18.05 Siostra Rut uczestniczyła w dorocznej 42. Ogólnopol-
skiej Konferencji Historyków Zakonnych, tym razem
poświęconej w całości życiu i posłudze zmarłego
w dniu 23 stycznia 2013 roku Księdza Prymasa Józe-
fa Glempa. Temat Konferencji: KARDYNAŁ JÓZEF
gLEMP – PRYMAS DWÓCH EPOK. Swoimi reflek-
sjami dzielili się z zebranymi zaproszeni wykładowcy:
prof. Jerzy Kłoczowski z KUL, ks. bp Andrzej Dziuba
z Łowicza, wieloletni sekretarz Ks. Prymasa, o. Gabriel
Bartoszewski OFMCap, prof. Jan żaryn, a także siostry
z różnych zgromadzeń bliżej związanych z osobą Księ-
dza Prymasa. Nasze wspomnienia były zaprezentowa-
ne w oparciu o materiały z ostatniego numeru pisma
„LASKI”. Ta część konferencji odbyła się w Domu Piel-
grzyma na żoliborzu i zakończyła się o godz. 18.00
w piątek. Drugi dzień bezpośrednio nawiązujący do
posługi arcypasterskiej Zmarłego Księdza Prymasa roz-
począł się Mszą św. w Katedrze św. Jana o godz. 8.00,
skąd uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do Wi-
lanowa. Tam odbyły się kolejne spotkania z Dyrekto-
rami odpowiedzialnymi za budowę i organizację całe-
go kompleksu COB (Centrum Opatrzności Bożej),
gdzie powstaje Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego.

18.05 Grupa naszej młodzieży wyjechała na Jasną Górę na
wspólne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego. Towarzyszyli im s. Ancilla i ks. Sebastian Wy-
rzykowski.
W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach czuwa-
nie przed uroczystością rozpoczęła Adoracja Najświęt-
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szego Sakramentu od godz. 16.00, a po niej, o godz.
21.00, Msza św. z bogatą oprawą liturgiczną i muzycz-
ną.

20.05 W Warszawie, w wieku 74 lat zmarł wybitny architekt
śp. Stanisław Baltazar Brukalski, siostrzeniec Katarzy-
ny Sokołowskiej i cioteczny brat ks. bp. Bronisława
Dembowskiego. Pogrzeb odbył się w Laskach 25 ma-
ja. Mszę św. celebrował i poprowadził kondukt na
cmentarz ks. bp B. Dembowski. Przypomnijmy, że ro-
dzice Zmarłego: Barbara i Stanisław Brukalscy dobrze
zasłużyli się dla Warszawy, a syn Stanisław Baltazar,
między innymi, udzielał się naukowo w Politechnice
w Algerii. Był też wielkim miłośnikiem sportu rowero-
wego. Jeszcze w dniu 19 maja przejechał kilkadziesiąt
kilometrów na rowerze. Pisał wiersze oraz artykuły pu-
blicystyczne poświęcone głównie żoliborzowi. Jest
współautorem pomnika Hallerczyków. W roku 2002
był jednym z założycieli Stowarzyszenia żoliborza i je-
go prezesem. żona Zmarłego, Maria, pełniła funkcję
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
Jej zasługą było wpisanie na listę zabytków kaplicy Mat-
ki Bożej Anielskiej oraz cmentarza zakładowego
w Laskach. Na tym cmentarzu w grobie rodzinnym zo-
stał pochowany śp. Stanisław Baltazar.

21–31.05 W tych dniach trwała pielgrzymka do Włoch zorgani-
zowana przez Krajowe Duszpasterstwo Osób Niewido-
mych i Niedowidzących, z ks. Andrzejem Gałką i ks.
Piotrem Buczkowskim z Bydgoszczy, przy współpracy
z Biurem Pielgrzymkowym AVE z Katowic. Podczas
dziesięciu dni pielgrzymowania po Włoszech uczest-
nicy pielgrzymki nawiedzili wiele sanktuariów i kościo-
łów ważnych dla chrześcijan oraz związanych z życiem
i działalnością wielu Świętych. Byli na Elbie, w Sienie
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(św. Katarzyna), w Asyżu (św. Franciszek i św. Klara),
Cascia i Roccaporena (św. Rita), Manopello (cudow-
ny Wizerunek Chrystusa), Lanciano (miejsce Cudu Eu-
charystycznego), San Giovanni Rotondo (św. Ojciec
Pio), Monte San Angelo (miejsce Objawień św. Micha-
ła Archanioła), Gaeta (Sanktuarium Podwyższenia
Krzyża Świętego) i w Rzymie z nawiedzeniem czterech
Bazylik i audiencją generalną u Ojca Świętego Francisz-
ka. Ogromnym przeżyciem w ostatnim dniu piel-
grzymki była Msza św. przy grobie błogosławionego Ja-
na Pawła II.

25.05 W ostatnią sobotę maja odbyło się w Laskach dorocz-
ne Walne Zebranie Towarzystwa Opieki Nad Ociem-
niałymi. Po Mszy św., którą o godz. 15.00 odprawił ks.
bp Bronisław Dembowski w koncelebrze z ks. Kazimie-
rzem Olszewskim i ks. Marcinem Kowalczykiem, w sa-
li Domu św. Stanisława Prezes TOnO Władysław Go-
łąb, rozpoczął obrady, powołując do jego dalszego pro-
wadzenia dyr. Stanisława Badeńskiego. Zaprosił on do
stołu prezydialnego Matkę Annę Marię, s. Marię Ro-
sę Kordalską i p. Jolantę Kozyrę. Wybrano też, drogą
głosowania, protokolantki i komisję skrutacyjną. Na
prośbę prezesa Zarządu s. Alberta odczytała wybrane
fragmenty z Dyrektorium i Osobistych Notatek Matki
Czackiej, mówiące o powołaniu i charyzmacie Dzieła
Lasek. Następnie Sekretarz Zarządu Józef Placha
przedstawił w skróconej wersji Sprawozdanie roczne
z działalności TOnO. Skarbnik Zarządu, s.Gabriela, od-
czytała prezentując na ekranie sprawozdanie finanso-
we i projekt budżetu, a s. Agnieszka, w imieniu Komi-
sji Rewizyjnej, sprawozdanie komisji wraz z wnioskiem
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Tytułem informacji, swoje sprawozdanie z rocznej pra-



cy, wraz z prezentacją projektu strategii dalszych dzia-
łań, przedstawił także Dyrektor Generalny Szymon Sła-
wiński. Następnie zabrała głos m. Anna Maria, przed-
stawiając zasady współdziałania Zgromadzenia z
Towarzystwem. Po ożywionej dyskusji sprawozdania
zostały przyjęte i uchwalono absolutorium dla ustępu-
jącego Zarządu. Zgodnie ze statutem TOnO, w tym ro-
ku trzyletnią kadencję ukończyło troje członków Za-
rządu: dyr. Adam Kubicki, p. Lucyna Pilaszek, która
zdecydowała się powtórnie kandydować i s. Rut. Rezy-
gnację na rok przed upływem kadencji, w związku z ob-
jęciem funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum, złożył dyr. Stanisław Badeński. Przed Zebra-
niem Walnym, w ustalonym terminie zgłoszono
osiem nazwisk nowych kandydatów, wraz z ich reko-
mendacją. Po tajnym głosowaniu, w dwóch turach, wy-
brano czworo nowych członków Zarządu, którzy otrzy-
mali zwykłą większość oddanych ważnych głosów. No-
wi członkowie to: Leszek Połomski, Lucyna Pilaszek,
Paweł Kacprzyk wybrani na 3-letnią kadencję oraz Ja-
cek Kwapisz na roczną, uzupełniającą kadencję. Po
ogłoszeniu wyników i zakończeniu Zebrania, Zarząd
spotkał się na swoim pierwszym zebraniu konstytucyj-
nym, na którym ustalono władze Zarządu: Prezes
Władysław gołąb, Matka Anna Maria – I Zastępca
Prezesa, Piotr grocholski – II Zastępca Prezesa, Jó-
zef Placha – Sekretarz, Lucyna Pilaszek – Zastępca
Sekretarza oraz s. gabriela Szlubowska – Skarbnik,
Paweł Kacprzyk – Zastępca Skarbnika.

27–29.05 W Kazimierzu Dolnym odbyła się Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pe-
dagogicznych PAN, pt. „Aksjologiczne orientacje
w pedagogice”. Bezpośrednim organizatorem konferen-
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cji była Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedago-
giki KUL. W w/w konferencji wziął również udział dr
Józef Placha, który wygłosił wykład pt. „Znaczenie ak-
sjologii pedagogicznej w integralnej rewalidacji osób
z niepełnosprawnością”. Jednym z elementów kluczo-
wych tego wystąpienia było nawiązanie do „doświad-
czenia Dzieła Lasek”. Przedstawiono integralny model
rewalidacji, w którym wartości religijne stanowią pod-
stawę w przeżywaniu pełni człowieczeństwa oraz od-
nalezieniu sensu i optymizmu życiowego, mimo nawet
największej niepełnosprawności. Osobiste doświadcze-
nie Matki Czackiej w tym zakresie oraz Jej Dzieło, któ-
re już ponad sto lat służy niewidomym w tym właśnie
duchu, jest tego najbardziej przekonującym argumen-
tem. To model rewalidacji, który może inspirować in-
nych do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością
w jak najszerszym tego słowa znaczeniu.

28.05 W dniu 32. rocznicy śmierci Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego modliliśmy się w Laskach
o Jego rychłą beatyfikację.

2.06 W Jabłonnie na terenie pałacowym odbyło się 7. Ple-
nerowe Spotkanie Aptekarzy Mazowsza. Zaplanowa-
no je na 12 godzin: od 10.00 do 22.00. Program był nie-
zwykle bogaty i obejmował: występ Orkiestry Straus-
sowskiej „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńko,
zwiedzanie w oranżerii galerii prac malarskich artysty
plastyka Franciszka Maśluszczaka, zwiedzanie pawilo-
nu królewskiego – miejsca wypoczynku króla Stanisła-
wa Poniatowskiego, występy solistek: Natalii Kovalen-
ko, Moniki Węgiel i innych. Poza tym zorganizowano
wiele atrakcji dla dzieci. O godzinie 12.30 odbyło się
uroczyste otwarcie spotkania, którego dokonała pani
Alina Fornal – prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej.
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Wystąpił również prezes Zarządu Towarzystwa Opie-
ki nad Ociemniałymi – Władysław Gołąb, który mię-
dzy innymi powiedział: „Okręgowa Izba Aptekarska
współpracuje, a raczej serdecznie wspiera Towarzystwo
już od kilkunastu lat – za rządów prezesów: Konstan-
tego Potockiego, Włodzimierza Hudemowicza i obec-
nie pani Aliny Fornal. Jesteśmy beneficjentami chary-
tatywnych koncertów noworocznych, uczestniczymy
w piknikach i zawsze możemy liczyć na życzliwą po-
moc aptekarzy. Składam z tego miejsca gorące podzię-
kowania. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
obchodziło dwa lata temu stulecie swego istnienia. Za-
łożyła je Róża Czacka, prawnuczka Tadeusza Czackie-
go, który, jak sądzę, niejednokrotnie gościł w pałacu
w Jabłonnie, kiedy była to własność rodziny Tyszkie-
wiczów. Róża Czacka w 1918 roku założyła Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W ten
sposób powstało Dzieło dla Niewidomych w Laskach”.
Na tym pikniku, dzięki życzliwości organizatorów,
uczestnicy mogli oglądać specjalne stoisko Lasek. Sio-
stry z naszego Zgromadzenia: Ancilla i Hanna oraz nie-
widomy pracownik, Zbigniew Kaczmarczyk, prezen-
towali Dzieło Lasek, a osoby odwiedzające stoisko
mogły składać ofiary do puszek. Przypomnijmy, że po-
dobne stoisko, za zgodą Pani Prezes Alicji Fornal, by-
ło ustawione w holu Filharmonii Narodowej podczas
Koncertu Charytatywnego 13 stycznia br. W obydwu
przypadkach cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W tym miejscu gorące podziękowanie składamy tak-
że Panu Waldemarowi Firkowi za Jego serce w organi-
zowaniu imprez artystycznych, w tym również wspie-
ranie Dzieła Lasek.



26–27.06 Wspaniale przygotowanym przez p. Stanisława Badeń-
skiego przedstawieniem fragmentów „Zemsty” Alek-
sandra Fredry, pod tytułem „Zemsta niedoskonała”
uczniowie Gimnazjum w Laskach żegnali szkołę. Ab-
solwenci gimnazjum, z pełnym zrozumieniem przeka-
zując ponadczasowe przesłanie sztuki Fredry, okazali
się świetnymi aktorami. Natomiast 27.06 w sposób ser-
deczny dziękowali wszystkim, którzy pomagali im
w szkolnej edukacji.

27.06 Uroczystość Ślubowania Absolwentów.
28.06 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych w La-
skach.

Zdjęcia dostarczyli:
P. Rodzik, J. Zawistowski, E. Hadała-Mikołajczyk, s. Rut Wosiek
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata: 2009/2010/2011/2012

L. Amber (Australia), A. Axentowicz, M. Bawolska, ks. J. Bednarek,
I. i A. Bełchowie, M. Bielińska, E. i L. Bieda, E. Bielicka, I. i Z. Błażej,
S. Bock-Bednarek, A. Brudnicka, ks. P. Buchta, P. Buczkowski, B. Burt-
ka, A. Czerepińska-Hołówka, Z. Chmaj, E. Chmiel, Z. Chmielewska,
K. Chlebek, K. Czajkowska, o. S. ćwierz, M. Dębska, W. Dobrogowski,
D. Dołęga, ks. A. Drosdz, M. Drzewińska, ks. M. Dwornicki, T. Duda,
ks. H. Eliasz, A. i J. Fedorowicz, M. i E. Ferchmin, H. Filipczyk, J. Gar-
gula, M. Gawrońska, S. Gąsior, K. i A. Glema, ks. F. Głód, ks. S. Gołę-
biewski, A. Goliatowski, M. Gromadzka, Ch. Hakuba (Austria), D. Ha-
nusek, K. Hellman, M. i W. Heydel, ks. J. J. Janicki, T. Jaroszewski, M. Ja-
worek, J. Jędrusik, ks. bp J. Jezierski, A. Jaroszek, H. Jurczenko,
H. Kalinowska, A. Kamińska, A. Kaniewska, B. Kendziora-Drzyzga,
W. Klonowska, W. Kołodziej, B. Kobusińska, ks. bp J. Kopiec, M. Ko-
towska, R. Kozak, B. Kryska, Z. i K. Krzemkowskie, M. Kukułka, T. Ku-
ra, H. Kuszell, A. Kubicki, E. Kubin, M. Kwiatkowska, Cz. Leśnik, B. Li-
twiniukowa, J. Łabęcki, F. Łukasik, M. Maciejewska, J. Manek, ks. kard.
F. Macharski, ks. W. Machura, M. Mały, K. Marcjasz, G. Mataniak,
M. Marciniak, J. Markiewicz, T. Mazowiecki, J. Mazur, S. Michalski,
S. Musiałowicz, K. Musiałowicz, A. Nalewajko, W. Narkiewicz, A. Na-
wrat, M. Nieniewska, ks. J. Niewęgłowski, G. Niziołek, B. Nowak, T. Or-
łowska, ks. J. Ornat, ks. G. Orzeszyna, Z. Pacześna, B. Paprocka , H. Pa-
sterny, R. Pawłowska, P. Pieniężny, K. Pędziwiatr, J. Placha, L. Piszczek,
B. Pochopień, ks. Z. Podlejski (Austria), J. Podsiedzik, U. Pokojska,
ks. J. Popławski, A. Półtawski, H. Przewłocki, J. Putz, M. Rawicz, W. Ro-
dowicz, ks. bp S. Regmunt, K. Rosiak, G. Rosiak, R. Rudziński, M. Rusz-
kowska, T. Sałata, ks. A. Santorski , A. Sękowski, A. Skowron, ks. T. Sku-
ra, J. Starck, J. Starostecki, ks. bp S. Stefanek, B. Strońska, A. Styczyńska,
E. Szachowska, H. Szafran-Tomaszewska , S. Szarras, T. Szkuta-Pocho-
pień, Z. Szymańska, P. Ściga , E. Ślipska, K. Świątek, ks. T. Śliwowski,
J. Śmiałowska, T. Stefański, Z. Tajer, J. Tofilski, J. Titkow, ks. A. Troni-
na, E. Ulikowska-Janecka, E. Unger, K. i A. Wajda, M. Wąsowska, E. Wę-
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żyk, E. Więckowska, J. Wojciech, S. Wojtynek, M. Woźniakowska,
M. Wrzosek, K. Wrońska, J. i A. Zakrzewscy, S. Zaniewska, K. Zejda,
S. Zięba, J. Zięckowska, ks. J. żołądek, ks. abp J. życiński , K. żyznow-
ska, A. żuławska-Umeda

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 40 zł (czterdziestu 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

uWAgA
Zmiana warunków prenumeraty.



ERRATA:
W Numerze 1–2 (111–112) 2013 „Lasek” na str. 197
w pozycji „Fot. do numeru przekazali” – pominięte
zostały fotogra^e z wizyty Prezydenta RP wykonane przez
Magdalenę Gołąb – przepraszamy.
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