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Jó zef Pla cha

W wi gi lij ny wie czór…

Wwi gi lij ny wie czór war to po my śleć nie tyl ko o tym, co znaj -
dzie się na sto le, ale przede wszyst kim głę biej za sta no wić się

nad so bą. Cho dzi o to, aby w świe tle świąt Bo że go Na ro dze nia bar -
dziej od na leźć się ja ko jed nost ka i moc niej zin te gro wać z in ny mi.
Czło wiek, któ ry mą drze ko cha sie bie, jest rów nież w sta nie bar dziej
po ko chać swo ich bliź nich. I od wrot nie. Im sie bie mniej lu bi my, jesz -
cze bar dziej nie lu bi my in nych.

Wpraw dzie wy ni ka to z pod sta wo we go przy ka za nia mi ło ści, ale
tak że z pra wa wza jem ne go po wią za nia re la cji spo łecz nych, w któ -
rych naj waż niej sze wy da je się nie to, jak in ni od no szą się do nas,
ale to, jak my usto sun ko wu je my się do in nych.

Każ dy z nas, bę dąc so bą, „za ra ża” in nych: ra do ścią bądź smut -
kiem.

In ni nie mu szą być dla nas kon ku ren ta mi, a tym bar dziej za -
gra ża ją cy mi nam prze ciw ni ka mi, któ rych na le ża ło by za wszel ką ce -
nę po ko nać. Rów nież i ja wca le nie mu szę być za wsze naj lep szy. Na -
wet do brze jest cza sem do świad czyć te go, co na zy wa my po raż ką,
któ ra w isto cie prze sta je nią być, je że li ją do brze prze pra cu je my. Mo -
że to być po czą tek dro gi do peł niej sze go roz wo ju, co w koń cu jest
znacz nie lep sze, niż naj bar dziej spek ta ku lar ny suk ces, ku szą cy per -
spek ty wą nie usta ją ce go świę to wa nia, pro wa dzą ce go cza sem do sta -
gna cji, a na wet re gre su.

Zna ne są nie ste ty przy pad ki, że ci, któ rzy z suk ce su uczy ni li cel
sam w so bie, mu sie li prę dzej czy póź niej po go dzić się z ulot no ścią
eu fo rii zwy cię stwa. Na to miast tym, któ rzy do świad czy li nie jed nej
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po raż ki, da ne im by ło prze żyć rów nież wie le we wnętrz nej sa tys fak -
cji, przyj mu jąc po raż kę z god no ścią i wy ko rzy stu jąc ją ja ko dźwi -
gnię do bar dziej po głę bio ne go roz wo ju.

W tych dniach zwróć my rów nież uwa gę na to, o czym czę sto za -
po mi na my, a co przy po mniał nam w po przed nim nu me rze „La sek”
ksiądz Al fons Jó zef Skow ro nek, przy wo łu jąc w swo im ese ju teo lo -
gicz nym, frag ment nie zna ne go au to ra. Frag ment ten wy wo łał tak -
że re zo nans w prze my śle niach zna ne go fe lie to ni sty Ja na Tur naua,
któ ry w jed nym ze swo ich tek stów, opu bli ko wa nym w „Me trze”
z dnia 12 li sto pa da br., pa ra fra zu jąc pu en tę ar ty ku łu księ dza 
A. J. Skow ron ka, za chę ca, aby spie szyć się chwa lić lu dzi, gdyż tak
szyb ko od cho dzą. Jest w tej pa ra fra zie tak że echo zna ne go wier sza
księ dza Ja na Twar dow skie go. 

Aby do kład niej do tknąć isto ty za gad nie nia, przy wo łaj my raz
jesz cze za sy gna li zo wa ny po wy żej frag ment tek stu z ese ju księ dza
A. J. Skow ron ka:

Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą, 
jak waż ną rze czą jest, że są obec ni.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą, 
jak do bre jest sa mo spoj rze nie na nich.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą, 
jak krze pią co dzia ła ich do bro tli wy uśmiech.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą,
jak zba wien nie dzia ła ich bli skość.
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą, 
na ile by li by śmy uboż si bez nich. 
Nie któ rzy lu dzie nie wie dzą,
że są da rem nie ba.
A wie dzie li by, gdy by śmy im o tym po wie dzie li. 

W per spek ty wie Świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku prze -
pra cuj my twór czo za rów no na sze suk ce sy, jak i po raż ki, oraz życz -
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my so bie, aby in nym da wać do zro zu mie nia, że są waż ni dla nas
i bar dzo po trzeb ni w naj bliż szym oto cze niu; że swo ją obec no ścią
wno szą wie le ra do ści i da ją nam po czu cie do brze ro zu mia ne go bez -
pie czeń stwa; że swo ją ak tyw no ścią i do bry mi po my sła mi ubo ga ca -
ją na szą wspól no tę; że – ra zem z Wcie le niem Je zu sa Chry stu sa
w Be tle jem – są dla nas praw dzi wym da rem nie ba.

Mów my to in nym nie tyl ko pod czas ła ma nia się opłat kiem, ale
tak że przy każ dej oka zji, ja ką pod su nie nam na sza co dzien ność.

Józef Placha – W wi gi lij ny wie czór… 7

Żłóbek z małym Jezusem w kaplicy Matki Bożej Aniel -
skiej w Laskach (fot. Bożena Mikołowicz)



Wła dy sław Go łąb

Na Bo że Na ro dze nie

Jest w mo im kra ju zwy czaj, że w dzień wi gi lij ny,
Przy wzej ściu pierw szej gwiaz dy wie czor nej na nie bie,
Lu dzie gniaz da wspól ne go ła mią chleb bi blij ny,
Naj tkliw sze prze ka zu jąc uczu cia w tym chle bie.

/Cy prian Ka mil Nor wid/

Za trzy ty go dnie Bo że Na ro dze nie; za sią dzie my do sto łu, aby
spo żyć wie cze rzę wi gi lij ną, by po dzie lić się opłat kiem, aby zło -

żyć so bie wza jem nie ży cze nia, te „naj tkliw sze”, jak na pi sał Nor -
wid. Przy to czy łem te szcze gól ne sło wa na sze go wiesz cza, któ re -
go 130. rocz ni cę śmier ci ob cho dzi li śmy w mi ja ją cym ro ku. Nor -
wid zmarł „na pa ry skim bru ku”, w Do mu św. Ka zi mie rza –
przy tuł ku pol skich emi gran tów. Osta tecz nie spo czął we wspól nej
mo gi le. Dziś na wet nie zna my je go gro bu. Za cy to wa ny wiersz na -
pi sał przy pusz czal nie w wie czór wi gi lij ny 1853 r. w da le kich Sta -
nach Zjed no czo nych. Tam też na pi sał „Mo ją piosn kę”:

Do kra ju te go, gdzie kru szy nę chle ba
Pod no szą z zie mi przez usza no wa nie
Dla da rów Nie ba....
Tę sk no mi, Pa nie...

Dzię kuj my Bo gu, że ma my swo je do my, swo ich bli skich, że
ma my ko go uści skać i z głę bi ser ca ży czyć mu praw dzi we go da -
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ru nie ba – praw dzi wej mi ło ści. A je że li ko muś za brak nie ser decz -
nej przy ja znej rę ki, pro szę pa mię tać, że na le ży do wspól no ty, ja -
ką jest Dzie ło La sek. Nikt z Was Ko cha ni, nie jest dziś sa mot ny,
bo my w La skach pa mię ta my o Was w mo dli twie i przy sto łach
wi gi lij nych.

Wszy scy tę sk nią za praw dzi wym do brem i mi ło ścią. Szu kaj -
my za tem w na szym ży ciu miej sca dla Bo ga – Daw cy praw dzi wej
mi ło ści. Otwie raj my drzwi na szych serc, za pra sza jąc Go, aby do
nas wszedł i z na mi wie cze rzał. Niech je prze mie ni i na peł ni praw -
dzi wą ra do ścią, zgo dą, wia rą w czło wie ka oraz na dzie ją na lep -
sze ju tro. Niech w te świę ta Je zus Chry stus, praw dzi wy Bóg i praw -
dzi wy Czło wiek za go ści w na szych do mach na ca ły nad cho dzą -
cy 2014 rok.

Mi ja ją cy rok prze bie gał pod zna kiem kry zy su. Rów nież my
w La skach za sta na wia li śmy się nad for mą oszczę dza nia, jed nak
bez uszczerb ku dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych nie wi do mych.
To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi po wsta ło przede wszyst -
kim dla do bra nie wi do mych i na wet oszczęd no ści pły ną ce ze świa -
to we go kry zy su mu szą na ce lu mieć ich do bro. Dla te go na prze -
strze ni ostat nich lat pod ję li śmy no we dzia ła nia, jak: we wrze śniu
2012 otwo rzy li śmy „szko łę ży cia”; w czerw cu br. po wsta ło przed -
szko le w Gdań sku -So bie sze wie; oprócz hi po te ra pii pro wa dzi my
do go te ra pię; otwar ta zo sta ła fi lia szko ły or ga ni stow skiej. Wie rzy -
my, że każ da ini cja ty wa słu żą ca Dzie łu Nie wi do mych znaj dzie
sku tecz ne wspar cie Opatrz no ści. La ski w mi nio nych la tach „twór -
cze go so cja li zmu” by ły wie lo krot nie ata ko wa ne, ska zy wa ne na za -
gła dę, a jed nak prze trwa ły i roz wi ja ją swo ją dzia łal ność. Ufa my,
że kry zys nie za ha mu je ich roz wo ju. 

W mar cu br., w ra mach za an ga żo wa nia pra cow ni ków La sek
w dzia łal ność or ga ni za cyj ną i ide ową Dzie ła, po wo ła no osiem ze -
spo łów za da nio wych. W ak cję tę włą czy ło się bli sko 150 pra cow -
ni ków. Wspól ny mi si ła mi uda się nie tyl ko zna leźć me to dy sku -
tecz ne go oszczę dza nia, ale i oży wie nia ide owe go. Za ło że nia Mat -

Wła dy sław Go łą – Na Bo że Na ro dze nie 9



ki Elż bie ty Czac kiej mi mo upły wu lat są na dal ak tu al ne. Trze ba
tyl ko im się bli żej przyj rzeć i do sto so wać do dzi siej szych wy mo -
gów.

Na za koń cze nie jesz cze raz ży czę Pań stwu wie le ra do ści w nad -
cho dzą ce świę ta i go rą co dzię ku ję za tro skę i życz li wość, ja ką Pań -
stwo ota cza cie Dzie ło La sek.

La ski, 2 grud nia 2013 r.
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ks. Al fons Józef Skow ro nek

Uni wer sal ne Świę to

Ioto wkra cza my w cał ko wi cie szcze gól ny okres ro ku, któ ry za -
pra sza nas nie tyl ko do wza jem ne go ob da ro wy wa nia się

i wdzięcz no ści wo bec na szych ro dzin, przy ja ciół i bliź nich, lecz
tak że do po głę bio nej re flek sji i me dy ta cji nad sa my mi so bą.

Ludz kość do tar ła do kry tycz ne go i de cy du ją ce go mo men tu
swej hi sto rii, jak zda rza się to rzad ko w bie gu dzie jów. De cy zje,
ja kie po dej mu je my te raz, i dzia ła nia, po któ re się ga my, bę dą ob -
fi to wa ły w zna czą ce i po waż ne na stęp stwa nie tyl ko dla nas, lecz
rów nież dla wszyst kich ko lej nych ge ne ra cji. 

Na bok odło żyć po win ni śmy więc wszyst ko, co już zna my.
Odło żyć na bok win ni śmy w pierw szym rzę dzie to wszyst ko, co
dzie li lu dzi i na ro dy, a głę bo ko i grun tow nie in for mo wać się o sta -
nie rze czy dzi siej sze go świa ta, tak, aby śmy w peł ni od po wie dzial -
no ści i twór czo mo gli bu do wać no wą przy szłość, dla nas i ro dzin,
dla na szych wspól not i zie mi ja ko ca ło ści. 

Okres Bo że go Na ro dze nia jest więc cza so wo i wręcz ko smicz -
nie za re zer wo wa ny dla głę bo kiej re flek sji i kon tem pla cji. Al bo -
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wiem nad cho dzą ce świę ta kry ją w so bie re al ną moż li wość epo -
ko we go i grun tow ne go prze obra że nia ludz kiej świa do mo ści. Wie -
lu lu dzi wie rzy, że dni 24 i 25 grud nia sta no wią rze czy wi ście jed -
ną so len ną uro czy stość, któ ra się ga po za gra ni ce chrze ści jań skiej
re li gii. W tym sa mym bo wiem dniu Ba bi loń czy cy ob cho dzi li na -
ro dzi ny Ta mu za, Per so wie na ro dzi ny Mi tra sa, Fry go wie na ro dzi -
ny At ti sa, Egip cja nie na ro dzi ny Ozy ry sa a Gre cy na ro dzi ny Ado -
ni sa. W tym sa mym okre sie Rzy mia nie hucz nie świę to wa li swe
pi jac kie Sa tur na lia na cześć Ba chu sa, bo ga wi na. 

I fak tycz nie, chrze ści jań ska da ta świąt Bo że go Na ro dze nia
świa do mie po ja wia się do pie ro w IV wie ku dla prze ciw sta wie nia
się ob cho dom po gań skim; usta lił ją w ro ku 337 pa pież Ju lian I.
Po dzień dzi siej szy da cie tej, ja ko Na ro dzi nom Chry stu sa, prze -
ciw sta wia się Ko ściół pra wo sław ny. Hi sto ria zna 136 od mien nych
dat, w któ rych róż ne chrze ści jań skie sek ty upa mięt nia ły Na ro dze -
nie Chry stu sa. Ro dzi się tu py ta nie do ty czą ce uni wer sal ne go zna -
cze nia tej da ty. Dla te go na si an tycz ni an te na ci ob ra li tę wła śnie
da tę dla uczcze nia swych boż ków i zbaw ców.

W he mis fe rze pół noc nej za pi sa ny jest 21. dzień mie sią ca grud -
nia ja ko prze si le nie dnia z no cą, dnia, w któ rym słoń ce osią ga swój
naj bar dziej wy su nię ty po łu dnio wy punkt. Jest to naj krót sza i naj -
ciem niej sza noc ro ku. We dle sta rej ko smo lo gii w tym od cin ku cza -
su fi zycz ne mo ce słoń ca do cho dzą na zie mi do swe go mi ni mum,
pod czas gdy mo ce psy chicz ne, względ nie astral ne, są naj po tęż niej -
sze. Mak si mum owych psy chicz nych sił przy pa da na trzy lub czte -
ry dni po 21 grud nia, czy li 24 lub 25 te go mie sią ca, za nim wy czu -
wal ny sta je się wpływ „za wra ca ją ce go” słoń ca. 

O pół no cy, mię dzy 24 i 25 grud nia, kie dy to słoń ce znaj du je
się bez po śred nio „pod zie mią”, a w ho ry zon cie po ja wia się znak
gwiaz dy Vir go – Pan na, ro dzi się Chry stus z Mat ki Dzie wi cy. Na -
ro dzi ny te sy gna li zu ją try umf świa tła nad ciem no ścią. I tak o pół -
no cy ro dzi się Bo ża świa do mość, „Zba wi ciel”, nie po ka la nie po -
czę ty w Du chu, na ro dzo ny z nie wia sty, w naj ciem niej szą noc.
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Kie dy ze świec czo ny, upa dły świat spo wi ty jest w ciem no ściach,
świat du cho wy pro mie nie je ko smicz ną ja sno ścią. Roz bły sku ją ca bo -
skość czu wa nad bu dzą cym się świa tem i roz ja śnia dro gę w kie run -
ku na sze go bo skie go prze zna cze nia, na sze go ra tun ku, na sze go „wy -
ba wie nia”, na sze go wy zwo le nia i szczę ścia i bło go sta nu na szej du szy. 

Ta kie jest ko smicz ne zna cze nie i za sięg 25 grud nia, któ ry dzi -
siaj ob cho dzi my ja ko Świę to Bo że go Na ro dze nia. Jest to fak tycz -
nie „Świę ta Noc”, al bo wiem jest to po waż ny, świę ty mo ment
w przy ro dzie, w ko smicz nym cy klu, któ ry po win ni śmy roz wa żać
z tym sa mym re spek tem, z ja kim od no si my się do za ćmie nia słoń -
ca i in nych cu dów na sze go uni wer sum. 

Owo du cho we zna cze nie roz cią ga się nad ca ło ścią okre su Bo -
że go Na ro dze nia i na zi mę ja ko po rę ro ku. Okres Bo że go Na ro -
dze nia jest dla ro ku tym, czym sza bat dla ty go dnia: cza sem du -
cho wej re flek sji i re ge ne ra cji. Po tocz nie mó wi się, że noc jest po -
rą dnia (i po rad nią dla du szy!). To sa mo od no si się do cy klu ro ku.
Okres zi my jest la tem dla du szy. Zi ma jest la tem du szy. Zi ma to
okres du cho wej ak tyw no ści, la to po rą fi zycz nej ak tyw no ści.

John Mil ton pi sał kie dyś, że sam w ogó le nie pró bu je pi sać la -
tem, po nie waż je go in spi ra cje są zi mą znacz nie lep sze. W okre -
sie zi mo wym si ły ko smicz ne wspie ra ją na sze du cho we oświe ce -
nie, a mę dr cy wy ko rzy stu ją ten okres ro ku dla swe go du cho we -
go oświe ce nia i kre atyw nej in spi ra cji.

Czym był by Rok Ko ściel ny bez Bo że go Na ro dze nia? Na wet
w na szej „epo ce po -chrze ści jań skiej” trud no po my śleć o wy kre -
śle niu z ka len da rza jak że po pu lar nej „Gwiazd ki”. Otar li śmy się
o po gląd, że Bo że Na ro dze nie w ogó le nie jest świę tem chrze ści -
jań skim, lecz ma ko rze nie ab so lut nie po gań skie. O spra wach tych
czy tać moż na ob fi cie kli ka jąc w In ter ne cie na iko nę GO OGLE.
W tym miej scu przy tocz my jed ną zło tą myśl: Pa no wie te go świa -
ta od cho dzą, a nasz Pan przy cho dzi. Bu du ją cy jest fakt, że i w na -
szych dzi siej szych cza sach wciąż po ja wia ją się lu dzie, któ rzy uwie -
rzy li w Chry stu sa i Je mu się po wie rzy li.

ks. Al fons Józef Skow ro nek – Uni wer sal ne Świę to 13



W na szej wie rze mo gą jed nak domino wać okre sy ciem no ści.
Chry stus Pan za ry so wał nam bar dzo wy raź nie za pad nię cie no cy.
Lu dzie sta ną bez rad ni w ob li czu po li tycz ne go cha osu, roz przę że -
nia go spo dar ki, re li gij nej nie pew no ści. W ty glu te go nie sa mo wi -
te go świa ta za czną trosz czyć się już tyl ko o sie bie sa mych, żąd ni
je dze nia, pi cia i nie po ha mo wa nej ero ty ki. Wy czer pa nych Bo żych
sług zmo rzy we wnętrz na sen ność, a po tem ze gar wy bi je pół noc
i na stą pi nie sa mo wi ta a prze past na ciem ność. Je zus mó wi: „słoń -
ce się za ćmi i księ życ nie da swe go bla sku. Gwiaz dy bę dą spa dać
z nie ba i mo ce na nie bie zo sta ną wstrzą śnię te” (Mk 13, 24n). Krót -
ki ten tekst, któ ry do ma gał się i do cze kał wie lu ko men ta rzy, kryć
mo że w so bie głęb szy sens. Otóż: w ję zy ku Bi blii słoń ce ozna cza
Je zu sa Chry stu sa, a je go za ćmie nie to ob raz świa ta, któ ry Je zu sa
cał ko wi cie od rzu cił, przez co stał się świa tem „bez -Je zu so wym”.
I gdzie tu taj szu kać po cie sze nia! W ta kiej pre zen ta cji na szej „dzi -
siej szo ści” już więc nie wia do mo, czy czło wiek jest two rem Bo -
żej my śli. Jest już li tyl ko „ma te ria łem”? Przed na szy mi ocza mi od -
sła nia się ob raz świa ta odar ty z wszel kiej mi ło ści i mi ło sier dzia,
świat bez li to sny – po dob nie do dzi siej sze go ru chu ulicz ne go –
gdzie każ dy my śli wy łącz nie o wła snym bez par do no wym par ciu
na przód. Tu nie ma miej sca na mo dli twę – tu taj już tyl ko się prze -
kli na. 

Po chyl my się nad be tle jem ską szop ką! Ma ry ja i Jó zef spo glą -
da ją ze zdzi wie niem i lek kim za tro ska niem na Dzie cię. W ob ra -
zie szop ki za ry so wu je się wie le py tań. Czy to Dzie cię jest rze czy -
wi ście Me sja szem? A je że li tak, jak mógł On na ro dzić się w tak
nie sły cha nym ubó stwie? Dwie po sta cie rzu ca ją się w oczy; naj -
czę ściej sto ją nie zau wa żo ne, lecz ze wzro kiem skie ro wa nym zde -
cy do wa nie na Dzie cię: wół i osioł. W ob ra zie sta jen ki im przy pa -
da istot na ro la: to oni roz po zna ją swe go Pa na. U Pro ro ka Iza ja -
sza czy ta my: „Wół roz po zna je swe go Pa na i osioł żłób swe go
wła ści cie la” (Iz 1, 3). Wół i osioł ma ją być ty mi, któ rzy zy sku ją rze -
czy wi ste po zna nie te go Dzie cię cia? Czy to nie wię cej niż za dzi -

BOŻE NARODZENIE14



wia ją ce, że wni kli wy wgląd ma ją mieć zwie rzę ta? Ty głu pi wo le!
Ty drę twy ośle! – te zwro ty sły sze li śmy wię cej niż je den raz lub
czę sto ni mi się po słu gi wa li śmy.

W wo le i ośle do strze gam coś po cie sza ją ce go: u be tle jem skie -
go żło bu nie sto ją ucze ni i teo lo go wie, nie oni dys po nu ją ro ze zna -
niem i nie ci są ty mi, któ rzy za wsze wie dzą le piej. Nie, wół i osioł
roz po zna ją swe go Pa na, i to bez pre ten sjo nal nie, czę sto kroć nie -
zau wa że nie, mo gą zo stać na wet wy szy dze ni, a jed nak im
w udzia le przy paść mo że wgląd w isto tę rze czy. Kie dyś Je zus sam
bę dzie się mo dlił: „Wy sła wiam Cię, Oj cze, Pa nie nie ba i zie mi, że
za kry łeś te rze czy przed mą dry mi i roz trop ny mi, a ob ja wi łeś je
pro stacz kom. Tak, Oj cze, gdyż ta kie by ło Two je upodo ba nie.
Wszyst ko prze ka zał Mi Oj ciec mój. Nikt też nie zna Sy na, tyl ko
Oj ciec, ani Oj ca nikt nie zna, tyl ko Syn i ten, ko mu Syn ze chce ob -
ja wić” (Mt 11, 25–27). 

Ale ko mu Oj ciec się ob ja wi? Ja ką po sta wę mu si za jąć czło wiek,
mu si my za jąć my, aby On mógł ob ja wić nam Sie bie i Oj ca? I jesz -
cze wię cej, że On mo że ob ja wić się na wet w nas i przez nas. Ta -
ka jest po sta wa ma łe go Dzie cię cia w be tle jem skim żło bie. 

Być ma łym, uczy nić się ma łym i wciąż od no wa sta wać się ma -
łym – wła śnie to zda je się być za sad ni czą tre ścią Bo że go Na ro dze -
nia.

„Kto przy by wa do Be tle jem”, ak cen tu je Pa pież Be ne dykt w jed -
nej z bo żo na ro dze nio wych re flek sji, „i chce wejść do Ko ścio ła, któ -
ry zbu do wał ce sarz Kon stan tyn w tym miej scu, gdzie we dle prze -
ka zu na ro dził się Chry stus, ten nie na tra fi na ża den z wy staw nych
por ta li, któ re kie dyś pod kre śla ły god ność Do mu Bo że go (…). Od -
wie dza ją cy mu si się po chy lić, gdy za pra gnie wejść. W ja kiś spo -
sób te wą skie, ni skie drzwi pa su ją le piej do wy da rze nia, któ re tu -
taj jest czczo ne, i do Oso by, dla któ rej ta bu dow la by ła wznie sio -
na, niż peł na prze py chu bra ma. Bóg sam uczy nił się ma łym,
aby śmy przed Nim za po mnie li o na szym stra chu, i mo gli do Nie -
go się zbli żyć; aby mię dzy Nim i na mi po wstać mo gła wspól no ta”.
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Uczy nić się ma łym oto bo żo na ro dze nio wa po sta wa, aby mo -
gła za ist nieć wspól no ta mię dzy Nim i na mi, i w ten spo sób tak -
że wspól no ta wśród nas. We Wcie le niu się Bóg szu ka te go spo -
tka nia, a wie prze cież o tym, że nie za wsze się to uda je. Tam, gdzie
spo ty ka ją się lu dzie, ist nie je po ten cjał do po wsta nia wspól no ty;
by za pa no wał po kój; aby mi łość by ła prze ży wa na na co dzień. Ale
i też: aby nie zgo da i nie na wiść, po gar da i ma nia wiel ko ści nie wzię -
ły gó rę.

Wkra cza jąc do be tle jem skie go Ko ścio ła Na ro dze nia, Pa pież
Be ne dykt mó wił da lej: „Kto chce wejść do miej sca Na ro dze nia,
mu si się po chy lić, jak po chy lił się Bóg: mu si my wy rzec się na szej
za ro zu mia ło ści, na szej pew no ści sie bie, na szych uprze dzeń, na -
sze go mę dr ko wa nia; tyl ko wte dy znów mo że my wi dzieć ja sno, tyl -
ko wte dy przy cho dzi my do te go Bo ga, któ ry sam pra gnął być
dziec kiem. Tyl ko wte dy za pa no wać mo że po kój, al bo wiem tym,
co nas dzie li, są na sze rosz cze nia, nasz trend do po sia da nia ra cji,
na sza nie omyl na wie dza o tym, co mo że nas jed no czyć – to »po -
wrót gło su ser ca«”.

I tu taj tkwi teo lo gicz ne „miej sce” wie lu zwy cza jów i emo cji,
ja kie wią żą się z Bo żym Na ro dze niem. Mo gą one nas łą czyć w na -
szym czło wie czeń stwie, któ re przy jął sam Bóg. Nie po ko ją ce nas
mię dzy ludz kie spo tka nia mo gą stać się uda ny mi w mia rę jak sa -
mi uczy ni my się ma ły mi w kon tak tach z dru gi mi. Bo że Na ro dze -
nie bę dzie mo gło wte dy owoc nie się roz wi jać. 

Wszę dzie tam, gdzie my, lu dzie, po zwa la my rze czy wi ście prze -
chwy cić się przez Ta jem ni cę Na ro dze nia; tam, gdzie sa mi uczy -
ni my się ma ły mi i sa mych sie bie nie bę dzie my bra li z mar so wą
po wa gą; tam, gdzie bę dzie się nam uda wa ło, jak wo ło wi i osioł -
ko wi roz po zna wa nie Pa na; wszę dzie tam, gdzie bo żo na ro dze nio -
we me lo die bę dą po ru sza ły na sze ser ca; wszę dzie tam jest Dzie -
cię tuż przy nas, a my je ste śmy obok Nie go. Tam jest Bo że Na ro -
dze nie.
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Świę ty Fran ci szek do dzi siaj urze ka wie lu. Zwłasz cza po wy -
bo rze Oj ca Świę te go, któ ry przy jął Je go imię, mo del ży cia Bie -

da czy ny z Asy żu in spi ru je nie tyl ko oso by zwią za ne z Ko ścio łem.
Tak że na sze Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic

Krzy ża przy ję ło Je go mo del świę to ści ja ko waż ny punkt od nie -
sie nia, o czym war to pa mię tać zwłasz cza w kon tek ście 95. rocz -
ni cy po wo ła nia przez Mat kę Czac ką wspól no ty za kon nej, za ko -
rze nio nej w du chu świę te go Fran cisz ka. W grud niu bie żą ce go ro -
ku mi ja ta waż na ce zu ra cza so wa, któ ra za wa ży ła na hi sto rii
ca łe go Dzie ła La sek. 

Du cho wość św. Fran cisz ka zo sta ła przy po mnia na w po przed -
nim nu me rze „La sek” [4-5, (114-115) 2013] w ar ty ku le Jó ze fa
Pla chy pt. „Idea fran cisz ka ni zmu u pod staw Dzie ła La sek”.

Tym ra zem wy ko rzy sta no re flek sję księ dza bi sku pa Grze go -
rza Ry sia, któ re go prze my śle nia – za zgo dą wy daw nic twa św.
Sta ni sła wa BM z Kra ko wa – pu bli ku je my po ni żej. 

Au tor zwró cił uwa gę na ro lę li tur gii zwią za nej z uobec nie -
niem Je zu sa w na szym ży ciu oraz zna cze nie pro sto ty i ubó stwa
w kon tek ście naj wcze śniej szych lat ży cia na sze go Zba wi cie la.

Ma my na dzie ję, że pój ście śla dem my śli bi sku pa Grze go rza
Ry sia po zwo li na mia rę dzi siej szych cza sów tak że i w La skach –
zwłasz cza w okre sie Bo że go Na ro dze nia – le piej przy go to wać się
do przy ję cia ma łe go Je zu sa do na szych serc.

Re dak cja 
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bp Grze gorz Ryś

Pro sto ta i po ko ra*

Grec cio

My ślę, że Grec cio moż na opi sać trze ma sło wa mi. Jed no to li -
tur gia, dru gie to dzie cięc two, trze cie – po ko ra. Za trzy ma -

my się też przy kil ku po mniej szych tek stach Fran cisz ka, któ re bę -
dzie się do brze czy tać w tym miej scu, bo ono od zwier cie dla pro -
sto tę i po ko rę Wcie le nia. 

Waż ne jest też tu sło wo „ubó stwo”. O ubó stwie mó wi li śmy już
dość du żo. To wła śnie ze wzglę du na ubó stwo Fran ci szek ze wszyst -
kich świąt naj bar dziej uko chał Bo że Na ro dze nie. Fran ci szek przy -
szedł do Grec cio w 1223 ro ku, pro sto z Rzy mu, gdzie w San ta Ma -
ria Mag gio re na wie dził re li kwie Żłób ka. Prze ję ty tym, co zo ba czył,
za pra gnął Bo że Na ro dze nie prze żyć tak, jak ono się rze czy wi ście
od by ło. Po le cił przy go to wać szop kę z praw dzi wym żło bem, wo -
łem i osłem. To masz z Ce la no pi sze, że w ten spo sób „uczczo no

* Frag ment ksią ki au tor stwa bpa G. Ry sia pt. Fran ci szek. Ży cie – miej sce – sło -
wa, Wy daw nic two św. Sta ni sła wa BM, Kra ków 2013.



pro sto tę, wy sła wio no ubó stwo, pod kre ślo no po ko rę i tak Grec cio
sta ło się jak by no wym Be tle jem”. 

Fran ci szek chciał, by żłób stał się oł ta rzem tej bo żo na ro dze -
nio wej Eu cha ry stii, bo szop ka stwa rza sce ne rię, ale f a k t e m Bo -
że Na ro dze nie sta je się pod czas Mszy. 

Li tur gia 

Grec cio to miej sce, gdzie Fran ci szek zwró cił uwa gę na li tur -
gię, na to, że li tur gia to nie jest te atr. Pod czas Mszy św. nie od gry -
wa my Mę ki Pa na Je zu sa. Tak sa mo pod czas li tur gii Bo że go Na -
ro dze nia nie ro bi my te atru, nie od gry wa my te go, że Pan Je zus się
na ro dził. Za cza sów Fran cisz ka by ła ogrom na po ku sa, by z li tur -
gii zro bić przed sta wie nie. Wte dy Mszę od pra wia no po ła ci nie i lu -
dzie li tur gii w ogó le nie ro zu mie li. Ko bie ty szły so bie gdzieś na
tył ko ścio ła i gra ły po łoż ne, któ re by ły przy na ro dzi nach Pa na Je -
zu sa. Roz ma wia ły o tym, jak to On się na ro dził, a Mat ka Bo ża na -
dal zo sta ła dzie wi cą, a po tem przy szli pa ste rze ... – ta kie po boż -
ne przed sta wie nie, ja seł ka w ko ście le. By ły mi ste ria bo żo na ro dze -
nio we, by ły mi ste ria pa syj ne – te atr w ko ście le. 

Li tur gia nie jest te atrem. Li tur gia to jest kod zna ków, któ re czy -
nią nas uczest ni ka mi te go, co li tur gia po ka zu je. Pod czas li tur gii
nie od gry wa my Bo że go Na ro dze nia. My je ste śmy w Be tle jem. Je -
ste śmy kom plet nie prze nie sie ni w cza sie i to jest wła śnie ten mo -
ment, w któ rym Chry stus się ro dzi. Mo ment, w któ rym Chry stus
tak że umie ra i zmar twych wsta je. Nie opo wia da my so bie o tym,
tyl ko je ste śmy te go uczest ni ka mi – czy chce cie, czy nie chce cie!
Je śli te go nie wi dzi cie – nie ma cie w so bie wia ry. 

Trze ba się chro nić przed ta kim te atrem. Zro zu mia łem to naj -
bar dziej wte dy, kie dy by łem pierw szy raz w ży ciu na Tri du um Pas -
chal nym w Lon dy nie. Tam pro boszcz – zu peł nie jak w sta ro żyt -
no ści – w Wiel ki Czwar tek wie czo rem nie od pra wiał Eu cha ry stii.
Nie by ło Mszy Wie cze rzy Pań skiej. Sta ro żyt ni chrze ści ja nie nie
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od pra wia li Mszy św. w Wiel ki Czwar tek wie czo rem. Jest za to li -
tur gia, któ ra po le ga na tym, że ukła da się dwa na ście krze seł, ksiądz
bie rze mied ni cę z wo dą i mó wi: „Pro szę bar dzo, kto chce, pro szę
po dejść i ja mu umy ję no gi”. Nie tak jak to jest w Kra ko wie czy
gdzie in dziej w ka te drach, że bi skup od pra wia Mszę, zdej mu je or -
nat, „prze bie ra się” za Pa na Je zu sa, bie rze ręcz nik oraz mied ni cę,
my je i ca łu je no gi dwu na stu umó wio nym męż czy znom, któ rych
wzię to z ja kie goś przy tuł ku. A oni chęt nie idą, bo do sta ją przy oka -
zji jesz cze ja kiś grosz i tro chę je dze nia. No i ma my te atrzyk, jak
to Pan Je zus umy wał no gi. Pięć dzie się ciu fo to gra fów, bo kar dy -
nał my je no gi. Mi ste rium. Tyl ko że nikt te go nie prze ży wa ... Przy -
pro wadź cie so bie woł ka, osioł ka, Pa na Je zu ska ... Lu laj że Je zu niu
... Urok w lon dyń skiej pa ra fii po le gał na tym, że pro boszcz nie za -
pro sił so bie dwu na stu go ści, tyl ko usta wił dwa na ście krze seł i po -
wie dział: „Je śli ktoś chce mieć no gi umy te, to za pra szam. Je śli nie
po dej dziesz – nie ma dla cie bie żad ne go zna ku na ten wie czór”.
Al bo to prze ży jesz, że my je ci no gi Chry stus, al bo dziś wie czór ni -
cze go dla cie bie nie ma. Mo żesz iść do do mu. I wte dy to my cie nóg
prze sta je być te atrzy kiem. Jest to znak, któ ry mu sisz prze żyć, bo
do ty czy cię oso bi ście. O tym mó wi Ewan ge lia: masz oczy i wi dzisz,
że to ci się dzie je. Masz uszy i sły szysz, że jest mó wio ne do cie -
bie. Wte dy ci się to dzie je. Bez te go ni cze go nie ma. 

I te raz war to so bie po du mać, co to dla nas zna czy, że prze ży -
wa my wła śnie Bo że Na ro dze nie, że Bóg tu się wcie la – w ubó stwie,
w po ko rze ... Że jest bez dom ny. Że przy szedł do swo ich, a swoi
Go nie przy ję li. Że się uro dził mię dzy zwie rzę ta mi. Głu pio wam?
Chcie li by ście to zmie nić? Bo je śli nie, to – tak jak mó wię – ma -
my te atrzyk. Co to zna czy, że umie ra dla was i że zmar twych wsta -
je dla was? Prze ży wa cie to, czy tyl ko o tym opo wia da cie? 

(…)
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Dzie cięc two

Skup my się na tych dwóch po zo sta łych (obok li tur gii) sło wach,
czy li na dzie cięc twie i po ko rze. Oby dwa są z To ma sza z Ce la no.
W Ży wo cie dru gim To masz pi sze o Fran cisz ku, że lu bił Grec cio,
bo tu taj sam stał się dziec kiem z Dzie cię ciem. To jest ko lej ne ta -
kie ze sta wie nie. Tak jak był na gi z na gim, tak te raz jest dziec ko
z Dzie cię ciem. To jest waż ny mo ment, bo Fran ci szek jest lu strem
dla Chry stu sa. Tak jak jest lu strem przez styg ma ty, tak jest też lu -
strem dla Chry stu sa przez Grec cio. O ile osta tecz nie, kie dy otrzy -
mu je styg ma ty, jest od bi ciem Chry stu sa ukrzy żo wa ne go, o ty le jest
też lu strem Chry stu sa w Grec cio, kie dy sta je się jak dziec ko. To
jest sa ma Ewan ge lia. Pan Je zus mó wi wy raź nie: „Je śli nie sta nie -
cie się jak dzie ci, nie wej dzie cie do kró le stwa nie bie skie go” (Mt
18, 3). To jest zda nie Je zu so we, ide ał, któ ry jest nie raz tłu ma czo -
ny bar dzo na iw nie. Pan Je zus wca le nie mó wi o dziec ku ja ko



o kimś, kto jest ide ałem wszyst kich za cho wań. No wy Te sta ment
mó wi o ide ale dzie cięc twa przy naj mniej w dwóch bar dzo waż nych
wy mia rach – i nad tym się za trzy ma my. 

Pierw szy z tych wy mia rów jest ta ki, że dziec ko bie rze wszyst -
ko jak le ci. To zna czy: dziec ko bie rze. Tym się róż ni od do ro słe go.
Do ro sły ku pu je. Dziec ko nie ku pu je, dziec ko mó wi po pro stu: „daj!”
– i trze ba mu dać. A jak mu się nie da, to so bie sa mo weź mie. Pa -
mię tam, że gdy mój bra ta nek był ma ły, wszy scy w do mu cze ka li, że
pierw sze sło wo, ja kie go się na uczy, to bę dzie „ma ma”. Ale to nie -
praw da! – pierw sze sło wo, ja kie go się na uczył, to by ło oczy wi ście
„daj’. To jest coś, cze go do ro sły nie ro zu mie z dziec ka, bo do ro sły
mu si ku pić. Że by ku pić, mu si za ro bić. Jak nie za ro bi, to mu si po -
ży czyć. Jak po ży czy, to mu si spła cać. Do ro sły cią gle się ra chu je; ra -
chu je się na wie le spo so bów. A dziec ko nie, dziec ko mó wi: „daj!”.
Oj ciec niech so bie w łeb strze li – mu si dać. Oj ciec ma pro blem,
dziec ko nie ma, dziec ko chce do stać. I to jest po sta wa nu mer je den
w wie rze – ab so lut nie nu mer je den. Wia ra po le ga na tym, że czło -
wiek umie brać od Pa na Bo ga i w ogó le przyj mu je wia rę od stro -
ny da ru. Oczy wi ście, my ma my z tym kło pot, więc cią gle w wie rze
usi łu je my ku po wać. I tar gu je my się z Pa nem Bo giem: ja To bie dzie -
więć pierw szych piąt ków, to Ty mi szczę śli wą śmierć. Ja To bie to,
to Ty mi to. Stąd jest na przy kład ten wzrost po boż no ści przed ma -
tu rą, wte dy wszy scy cho dzą do ko ścio ła. Przy kła dów ka ry ka tu ral -
nych moż na da wać wie le, zwłasz cza z po łu dnia Włoch. Po boż ność
„ra chun ko wa” (mo dlą się o deszcz, a jak deszcz nie pa da, to świę -
te go, do któ re go się mo dlą, wy cią ga ją na ze wnątrz, na po le – niech
stoi, niech mu też grze je w czasz kę; jak się nie umie za krę cić wo -
kół te go, co po trze ba, niech też cier pi). Za sad ni czo ja koś tak bu du -
je my na szą wia rę, że sło wem klu czo wym jest za słu ga, wca le nie ła -
ska. Za słu ga: za słu żysz – to do sta niesz, nie za słu żysz – nie do sta -
niesz. Nie do sta łeś – o co masz pre ten sje, sko ro żeś nie za słu żył?
Ro bi my wszyst ko, że by mieć z Pa nem Bo giem wy rów na ne ra chun -
ki, że by – broń Bo że – nie być Mu za coś wdzięcz nym. 
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Kie dyś tak na wła sny ra chu nek my śla łem o tym, jak czło wiek
po tra fi znisz czyć wszyst ko, co w wie rze sen sow ne, na przy kład św.
Mi ko ła ja. Mi ko łaj jest pa tro nem mi ło sier dzia, ale w uję ciu po pu -
lar nym jest pa tro nem spra wie dli wo ści. By łeś grzecz ny – do sta jesz
pre zent. Nie by łeś grzecz ny – do sta jesz ró zgę. Od dziec ka tak się
mó wi. Praw dzi wy Mi ko łaj da wał pre zen ty zu peł nie nie grzecz nym
dziew czyn kom, któ re się trud ni ły pro sty tu cją, ale szło im to na ty -
le nie sku tecz nie, że nie mia ły na po sag. Po nie waż on miał aku -
rat dość du żo gro sza, bo po cho dził z bo ga tej ro dzi ny, a ro dzi ce
szyb ko zmar li i zo stał z po tęż nym spad kiem, to każ dej z tych
trzech pań wrzu cił przez okno do do mu gał kę zło ta i już nie by -
ło kło po tu z po sa giem. Dla te go czę sto św. Mi ko łaj jest przed sta -
wia ny wła śnie z ta ki mi trze ma zło ty mi gał ka mi. To by ły je go trzy
pre zen ty dla trzech pro sty tu tek, że by prze sta ły się pro sty tu ować,
mia ły grosz na po sag, wy szły za mąż i ży ły jak Pan Bóg przy ka -
zał. I my z ta kie go go ścia zro bi li śmy iko nę spra wie dli wo ści: bę -
dziesz grzecz ny – to do sta niesz pre zent, a nie – to ró zgę. I ty le
mniej wię cej ro zu mie my z wia ry. 

Wia ra jest opar ta na klu czo wym sło wie, któ re brzmi: obiet ni -
ca. Za obiet ni cą idzie ła ska. Nie dla te go Pan Bóg nam coś da je, że
na to za słu gu je my, tyl ko dla te go, że gdy nam da je, to za czy na my
co kol wiek w ży ciu zmie niać. Bo czu je my się tą mi ło ścią Bo ga ja -
koś zo bo wią za ni i pró bu je my od po wia dać mi ło ścią na mi łość.
Wte dy jest nor mal nie, bo wia ra prze sta je być han dlem. Do pó ki
nie ma cie ta kie go spoj rze nia na Pa na Bo ga, to cią gle się z Nim
ukła da cie. I nie mów cie, że ro zu mie cie sło wo „ła ska”. Bo na wet
je śli mó wi cie „ła ska”, to i tak my śli cie „za słu ga” – do sta nę od Pa -
na Bo ga, bo so bie za pra co wa łem. Nie za pra cu jesz! Pan Bóg jest
za wsze pierw szy w da wa niu, nie da się wy prze dzić i za sad ni czo
daj cie z tym spo kój, nie ma się co ści gać. Na to miast war to po głę -
biać w so bie du cha dzie cięc twa, czy li co raz bar dziej być oso bą, któ -
ra ma świa do mość ob da ro wa nia i wie, że ta re la cja po le ga na tym,
że ja nie bo ję się być za dłu żo ny wo bec Pa na Bo ga. Wiem, że się
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z te go dłu gu ni gdy nie wy pła cę. To, co mo gę, ja koś ro bię; od po -
wia dam mi ło ścią na mi łość, ale to nie jest wy rów ny wa nie ra chun -
ków, tyl ko od po wiedź mi ło ści na mi łość. On da je mi wszyst ko, ja
pró bu ję dać Mu wszyst ko.

Tu cho dzi o coś bar dzo waż ne go – o ta ką po sta wę, że czło wiek
przed Pa nem Bo giem jest bez in te re sow ny. Dzie cięc two też na tym
po le ga. Je śli je steś nor mal nym dziec kiem swo ich ro dzi ców, to wo -
bec ro dzi ców je steś bez in te re sow ny. Nie wy sta wiasz ro dzi com ra -
chun ku za to, że po sze dłeś wy rzu cić śmie ci. Cza sem jest tak, że
ro dzi ce nie ste ty de mo ra li zu ją dzie ci i pła cą za to, co dziec ko ro -
bi w do mu. 

To nas pro wa dzi do dru giej my śli zwią za nej z dzie cięc twem,
mia no wi cie – zwłasz cza u św. Paw ła – dzie cięc two jest prze ciw -
sta wio ne nie wol nic twu. „Nie je steś nie wol ni kiem, lecz sy nem.
A je śli je steś sy nem, to i dzie dzi cem” (Ga 4, 7). Ale dzie dzi cem bę -
dziesz wte dy, gdy ta ta za pi sze ci wszyst ko w te sta men cie i przyj -
dzie wła ści wy czas, bę dziesz do ro sły. Na ra zie je steś dziec kiem,
ro śniesz do te go, że by prze jąć dzie dzic two. Ro śniesz przede
wszyst kim w ten spo sób, że nie je steś nie wol ni kiem. To też jest
rzecz war ta prze my śle nia, bo my dość czę sto trak tu je my Pa na Bo -
ga ja ko pa na nie wol ni ków. Ina czej się prze strze ga czy je goś po le -
ce nia, je śli się go trak tu je jak oj ca, a zu peł nie ina czej, kie dy się go
trak tu je jak pa na. Ro bi cie to, co oj ciec by chciał, i nie ro bi cie mu
z te go po wo du pro ble mów. Zo bacz cie pięt na sty roz dział Łu ka sza
– mó wi się o nim, że to jest Ewan ge lia w Ewan ge lii – o dwóch sy -
nach mar no traw nych. Wszyst kim się wy da je, że gor szy jest ten
młod szy, a tak na praw dę o wie le gor szy jest ten star szy, gang ster,
któ ry ni gdzie nie po szedł z do mu. Ale jak już go w koń cu ru szy -
ło i, mó wiąc brzyd ko, wy rzu cił z sie bie to, co my ślał o re la cjach
z oj cem, to mó wi: „Ty le lat ci słu żę; nie da łeś mi ni gdy koź lę cia,
że bym się za ba wił z przy ja ciół mi. A wró cił ten syn twój”. Nie mó -
wi: „brat”! „Brat” mu przez usta nie przej dzie. Wró cił ten syn twój,
coś mu dał na im pre zę utu czo ne cie lę. On ni by cią gle był z oj cem
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w do mu, ale ni gdy go nie trak to wał jak oj ca. „Ty le lat ci słu żę” –
wy szło z nie go, jak wi dzi tę re la cję. 

Al bo je ste śmy wo bec Bo ga dzieć mi, al bo nie wol ni ka mi. Je śli
je ste śmy dzieć mi, to pra wo Bo ga ma my w so bie, a je śli je ste śmy
nie wol ni ka mi, to ma my je cią gle na ze wnątrz. I oczy wi ście nie ma
mo wy o mi ło ści, bo cóż, pan od nie wol ni ka mi ło ści nie wy ma -
ga. Pan od nie wol ni ka wy ma ga, że by nie wol nik ro bił to, co ma ro -
bić; i ko niec. Po tem so bie od pocz nij na chwil kę, a od ra na zno -
wu do ro bo ty. 

Dzie cięc two to jest coś bar dzo waż ne go. Fran ci szek stał się
dziec kiem z Dzie cię ciem. Szu kaj cie w so bie dziec ka. Chce cie doj -
rze wać w wie rze – szu kaj cie w so bie dziec ka. Tyl ko nie w na iw -
ny, głu pi spo sób, ale tak, jak to wi dzi Pi smo Świę te.

Po ko ra 

Trze cie sło wo to po ko ra. Na te mat po ko ry po szu ka łem sześć
miejsc z Ad mo ni tio nes, czy li upo mnień, na po mnień czy prze stróg
Fran cisz ka, jak nie któ rzy tłu ma czą. Po ko lei tych sześć re flek sji
chciał bym tu po dać. 

Pierw sza jest ta ka (po ucze nie dzie więt na ste): Ja ki jest czło wiek
przed Bo giem, ta ki jest na praw dę, i nie więk szy. 

Bło go sła wio ny słu ga, któ ry nie uwa ża się za lep sze go, gdy go
lu dzie chwa lą i wy wyż sza ją, niż wów czas, gdy go uwa ża ją za
sła be go, pro ste go i god ne go po gar dy; po nie waż czło wiek jest
tym tyl ko, czym jest w oczach Bo ga i ni czym wię cej. (Na po -
mnie nie 19, 1-2)

To jest klucz do po ko ry. Bo po ko ra to jest praw da. Tak po ko -
rę za wsze de fi nio wa li naj więk si mi sty cy, na przy kład Te re sa Wiel -
ka. Fran ci szek mó wi to sa mo: je steś po kor ny, je śli je steś praw dzi -
wy, znasz praw dę o so bie. Ale że by znać praw dę, mu sisz sta nąć
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przed Bo giem. Bóg ci po wie, kim je steś. W jed nym ze swo ich li -
stów Fran ci szek pi sze, że to jest waż ne: pa trzeć po Bo że mu, dla -
te go że Bóg z re gu ły wi dzi od wrot nie (zob. List do ku sto szów, red.
l, l). To zna czy – to, co lu dzie uwa ża ją za wiel kie, On uwa ża za ma -
łe. To, co in ni uwa ża ją za nic nie war te, On uwa ża za du że. 

Jest pięk na tra dy cja, za pi sa na w ewan ge liach tzw. apo kry ficz -
nych (nie ma jej w No wym Te sta men cie). Skąd wie my, że Pan Je -
zus miał bab kę, któ ra mia ła na imię An na i dziad ka Jo achi ma?
Wła śnie z apo kry fów, pism, któ re nie we szły do ka no nu Pi sma
Świę te go. Są nie raz tak sta re, jak Ewan ge lie ka no nicz ne, ale nie są
na tchnio ne. Ko ściół nie od krył w nich na tchnie nia. Apo kry fy mó -
wią o tym, że po nie waż Jo achim i An na by li ca łe la ta ze so bą zwią -
za ni, ale nie płod ni, to nie płod ność pięt no wa ła ich w oczach są -
sia dów. A Jo achim był ka pła nem. Któ re goś pięk ne go dnia miał
peł nić służ bę Bo żą w świą ty ni je ro zo lim skiej i bra cia ka pła ni wy -
rzu ci li go ze świą ty ni, mó wiąc: „Prze cież to, że je steś nie płod ny,
jest do wo dem na to, że Bóg cię od rzu ca; jak mo żesz tu spra wo -
wać li tur gię, sko ro Bóg cię od rzu cił?”. On po szedł na pu sty nię
i tam ob ja wił mu się Pan Bóg. Za żą dał od nie go ofia ry, Jo achim
zło żył ofia rę na pu sty ni i oka za ło się, że jest ona przy jem niej sza
Bo gu niż w Je ro zo li mie. Ma ło te go: Bóg obie cał mu dziec ko. To
jest pięk na tra dy cja, któ ra po ka zu je, że Bóg wi dzi kom plet nie ina -
czej niż wszy scy do oko ła, i to ci naj po boż niej si. Ca ła ka sta ka płań -
ska uwa ża Jo achi ma za czło wie ka od rzu co ne go, a on wła śnie
w tym mo men cie, kie dy go od rzu ca ją, jest wy bra ny przez Bo ga.
W tym mo men cie! Ty le czło wiek jest wart na praw dę, ile jest wart
przed Bo giem. To zna czy: je śli chce cie znać praw dę o so bie, rób -
cie ra chu nek su mie nia.

Gdy cho dzi o tę war tość czło wie ka, jest pięk ne po ucze nie pią -
te. Fran ci szek tro chę po zba wia nas złu dzeń i do bre go sa mo po czu -
cia. Mó wi tak: wszyst ko, co ist nie je, le piej słu ży Bo gu niż czło wiek.
Wie cie, co pi sze? Wszyst ko – na wet dia beł, dla te go że dia beł nie
ukrzy żo wał Bo ga, a czło wiek – tak. 
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Wszyst kie stwo rze nia, któ re są pod nie bem, słu żą na swój spo -
sób swe mu Stwór cy, uzna ją Go i słu cha ją le piej niż ty. I na wet
złe du chy nie ukrzy żo wa ły Go, lecz to ty wraz z ni mi ukrzy -
żo wa łeś Go i krzy żu jesz na dal przez upodo ba nie w wa dach
i grze chach. (Na po mnie nie 5, 2-3)

I to jest wi dze nie sie bie w praw dzie. Choć to ostat nia rzecz,
do ja kiej czło wiek chce się przy znać: że ukrzy żo wał Bo ga. My ma -
my ocho tę po wie dzieć: to nie ja. To się wią że choć by z tym, że li -
tur gia jest mo men tem śmier ci Chry stu sa. Nie moż na wcho dzić
w li tur gię z po czu ciem: to nie mo ja spra wa, ja Go nie za bi łem. Bo
wte dy tyl ko so bie opo wia da my ta ką hi sto rię, że dwa ty sią ce lat te -
mu „per fid ni Ży dzi” z kil ko ma Rzy mia na mi za bi li Pa na Je zu sa.
Pa mię ta cie, ile by ło de bat, gdy Gib son na krę cił Pa sję? Kto za bił
Chry stu sa – Ży dzi, Rzy mia nie? Kto jest wi nien – Pi łat? Kaj fasz?
Ani Pi łat, ani Kaj fasz, tyl ko ja. Ko niec roz mo wy. Do pó ki nie doj -
dzie my do te go punk tu, to so bie tyl ko opo wia da my. Opo wia daj -
my so bie, jak to by ło ... Wszyst ko, co ist nie je, słu ży Bo gu le piej niż
czło wiek. Na wet dia bły nie ukrzy żo wa ły Bo ga, a ja tak. 

Ko lej ne po ucze nie, sie dem na ste. To jest świet ny tekst. Fran -
ci szek mó wi tak: bło go sła wio ny jest ta ki czło wiek, któ ry do bra,
ja kie Bóg czy ni przez nie go, nie oce nia wy żej niż to do bro, któ -
re Bóg czy ni przez in nych. 

Bło go sła wio ny jest ten słu ga (Mt 24, 46), któ ry nie wy no si się
z po wo du do bra, ja kie Pan mó wi i czy ni przez nie go, bar dziej
niż z te go, ja kie Pan mó wi i czy ni przez in ne go. (Na po mnie -
nie 17, 1)

Zro bi łem coś do bre go. Tak na praw dę – mó wi Fran ci szek – to
Pan Bóg zro bił prze ze mnie. Obok masz go ścia, któ ry też ro bi coś
do bre go. Tak na praw dę to Pan Bóg ro bi przez nie go. Bło go sła wio -
ny je steś, je śli nie uwa żasz, że to, co jest zro bio ne przez cie bie, jest
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waż niej sze, lep sze. Dla cze go to jest istot ne? Dla te go, że po ko ra,
oprócz te go, że jest praw dą przed Bo giem, jest też po sta wą wo -
bec dru gie go. Nic nie ro zu mie z po ko ry ta ki czło wiek, któ ry dru -
gie go po trze bu je ja ko kon tra stu dla sie bie. O tym bar dzo pięk nie
pi sze To masz Mer ton. Po czy taj cie so bie kie dyś Nikt nie jest sa mot -
ną wy spą al bo Po siew kon tem pla cji. Ja mam coś, cze go ty nie masz;
ja zła pa łem coś, cze goś ty nie zła pał. Dla te go ja je stem szczę śli -
wy, a ty je steś smut ny. I ja je stem tym bar dziej szczę śli wy, im bar -
dziej ty je steś smut ny. Po trze bu ję te go dru gie go, bo on jest gor -
szy. Je stem lep szy dzię ki te mu, że on jest gor szy. Mer ton koń czy
tę re flek sję tak, że py sza łek nie jest w sta nie być w nie bie, bo w nie -
bie nie ma nie szczę śli wych. W nie bie wszy scy są szczę śli wi, więc
nie bę dzie ni ko go, kto by był świet nym kon tra stem dla je go szczę -
ścia. Uwa żaj cie, ile ra zy ze sta wia cie się z ludź mi, bo to jest naj -
prost sza dro ga do py chy. Po co ci po rów ny wać się z dru gim? Je -
śli już chcesz po rów ny wać, to po rów nuj się ze so bą sa mym –
sprzed ro ku. To mo że wie le po ka zać. Po czy taj cie so bie no tat ki re -
ko lek cyj ne sprzed dwóch lat. Ostat nio zna la złem swo je no tat ki re -
ko lek cyj ne z se mi na rium – te go się czy tać nie da. Po rów nuj cie się
z sa mym so bą, bo wte dy wi dać, czym róż ni się py cha od am bi -
cji. Czło wiek po wi nien być am bit ny. Prze ła muj się, rób to, co po -
tra fisz, wy zna czaj so bie sen sow ne ce le. Na to miast nie jest wca le
ce lem sen sow nym to, że byś był lep szy niż są siad, że byś miał wię -
cej niż są siad, że byś miał lep sze niż są siad. Jest ta ki sta ry dow cip,
jak Pan Bóg mó wi do Niem ca, Ho len dra i Po la ka: co byś chciał?
Nie miec mó wi: Ja bym chciał Volks wa ge na i miesz ka nie czte ro -
po ko jo we. A ty, Ho len drze, co byś chciał? Ja bym chciał May ba -
cha i wil lę. A ty, Po la ku, co byś chciał? Że by Fran ko wi się ze psu -
ło au to. Nie cho dzi o mnie, tyl ko cho dzi o to, że by ten pier nik miał
go rzej. To jest ta kie na sze. Cza sem ma to na wet for mę ni by po -
boż ną – za zdrosz czę, bo tam ten jest kon tem pla ty kiem, a ja nie.
Ja je stem ak ty wi sta, a chciał bym tak jak on sie dzieć przed Pa nem
Je zu sem dwie go dzi ny i wy trzy mać. Fran ci szek mó wi (to jest prze -
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stro ga ósma): za zdrość do ty czą ca da rów Bo żych jest bluź nier -
stwem. 

Apo stoł mó wi: Nikt nie mo że po wie dzieć: Pan Je zus bez po mo -
cy Du cha Świę te go (l Kor 12, 3); i: Nie ma ni ko go, kto by czy -
nił do bro, nie ma ani jed ne go (Rz 3, 12). Kto kol wiek więc za -
zdro ści bra tu swe mu do bra, ja kie Pan mó wi i czy ni w nim, do -
pusz cza się grze chu bluź nier stwa, bo za zdro ści sa me mu
Naj wyż sze mu, któ ry mó wi i czy ni wszel kie do bro. (Na po mnie -
nie 8) 

Strasz nie moc ne: za zdrość o da ry Bo że jest bluź nier stwem. Zo -
staw Pa na Bo ga w spo ko ju. Nie cze piaj się Go, cze mu tam te mu
dał to, a to bie dał co in ne go. Uciesz się tym, co masz. I zo staw Pa -
na Bo ga. Nie mów Mu, że źle dał, bo tam te mu dał wię cej. Po ko -
ra to jest ak cep ta cja sie bie – zaj mu ję się so bą i nie ob cho dzi mnie
to, że obok jest ktoś, kto jest lep szy al bo gor szy. 

Ko lej ne, dzie więt na ste po ucze nie: bia da te mu, któ ry wy nie -
sio ny przez in nych, sam z wła snej wo li nie chce zejść na dół. To
są tro chę wol ne tłu ma cze nia, ale to dzie więt na ste po ucze nie jest
ład ne: 

Bia da te mu za kon ni ko wi, któ ry zo stał wy nie sio ny do wy so -
kiej god no ści i sam nie chce do bro wol nie ustą pić. A bło go sła -
wio ny jest ten słu ga (Mt 24, 46), któ ry zo stał wy nie sio ny wy -
so ko nie z wła snej wo li i pra gnie być za wsze pod sto pa mi in -
nych. (Na po mnie nie 19, 3-4)

Wy nio są cię cza sem do gó ry, oj tak! Wy nio są. Jest ta ka pio -
sen ka Ja na Kacz mar ka: „Kom pleks Atla sa każ dy zna / wziął by na
gło wę ca ły świat / lecz choć i si ła jest i duch / zni we czy chęć wi -
ro wy ruch. (Wszyst ko się krę ci!) A przy krę tac twie mę drzec wie
/ mu si nie ste ty do stać w łeb”. Tak się ta zwrot ka koń czy. 
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Czwar te po ucze nie jest ta kie (on mó wi do ko goś, kto ma am -
bi cje być prze ło żo nym): 

Nie przy sze dłem, aby Mi słu żo no, lecz aby słu żyć (por. Mt
20,28), mó wi Pan. Ci, któ rzy są po sta wie ni nad in ny mi, tak po -
win ni się chlu bić z te go prze ło żeń stwa, jak by zo sta li wy zna -
cze ni do obo wiąz ku umy wa nia nóg bra ciom. I je śli utra ta
przeło żeń stwa za smu ca ich bar dziej niż utra ta obo wiąz ku
umy wa nia nóg, tym wię cej na peł nia ją so bie trzo sy z nie bez -
pie czeń stwem dla du szy (por. J 12,6). (Na po mnie nie 4) 

I po co ci ta wła dza? Je śli po to, że by myć no gi bra ciom, to
świet nie, ale je śli masz ja kiś in ny mo tyw, to bia da. 

A ostat nie, dwu dzie ste trze cie. Po ko rę wi dać wte dy – to jest
bar dzo waż ne! – kie dy znaj du jesz się wśród pod da nych, a nie wte -
dy, kie dy znaj du jesz się wśród swo ich zwierzch ni ków. 

Bło go sła wio ny słu ga, któ ry oka zu je się rów nie po kor ny wśród
swych pod wład nych, jak wśród swych pa nów. (Na po mnie nie
23) 

Che ster ton tak ład nie na pi sał o Fran cisz ku, że po ko rę Fran -
cisz ka by ło wi dać nie wte dy, kie dy roz ma wiał z pa pie żem, tyl ko
wte dy, kie dy roz ma wiał z trę do wa tym. Kie dy sta jesz przed pa pie -
żem, to oczy wi ste, że je steś po kor ny. Gdy by pa pież zszedł z bal -
ko nu, to czło wiek by nie wie dział, jak się schy lać. Mia łem szczę -
ście być dość bli sko Ja na Paw ła II w cza sie róż nych li tur gii; kie -
dy Ma ri ni przy jeż dżał ro bić z na mi pró by przed Mszą św.
z pa pie żem, to nas wszyst kich mu siał upo mi nać. Ćwi czy li śmy na
przy kład po kło ny – prze cho dzisz obok pa pie ża, jak się masz ukło -
nić? Oczy wi ście wszy scy, ze mną włącz nie, buch! – jak by mógł,
dzie więć dzie siąt stop ni – kul tu ra ukło nu ja poń ska. A Ma ri ni wo -
ła: In c li na tio ca pi tis, non cor po ris! – „Ukłon gło wą, a nie cia łem!”.
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Gło wą wy star czy. Ale gdzie! Przed pa pie żem? Jak by mógł, to by
padł na ko la na i jesz cze dół wy ko pał w zie mi. Za sad ni czo to nie
dzi wi – masz po czu cie, że sta jesz przed kimś wiel kim, bo Jan Pa -
weł II był ta kim czło wie kiem, a po dru gie: urząd, któ ry pia stu je.
Nie trze ba wiel kie go wy sił ku, że by być po kor nym. To so bie te raz
po pa trz cie, jak trak tu je cie tych roz ma itych gost ków, któ rzy was
ła pią na uli cy i mó wią: „Pro szę księ dza, na her -b-at kę”. 

Mam ta kich kil ku ulu bio nych pod ku rią kra kow ską, są re we -
la cyj ni, lu bi my się. Tyl ko so bie po pa trz cie uważ nie. Bo nie cho -
dzi o to, czy im da cie, czy nie da cie. Nie chcesz, to nie da waj, na -
to miast zo bacz, jak go trak tu jesz. Mo żesz nie dać, ale nie trak tuj
go „z ko pa”, nie oce niaj go, nie po tę piaj, nie osą dzaj. Zo bacz, ja -
kie masz ge sty, ja kie sło wa w sto sun ku do ta kich lu dzi. Bo to do -
pie ro wte dy wi dać, czy je steś po kor ny, a nie wte dy, kie dy spo tkasz
się z kar dy na łem i aaa! Po kor niut ki. Po ko rę wi dać wte dy, kie dy
je steś z ty mi, któ rzy od cie bie za le żą, a nie z ty mi, od któ rych ty
za le żysz. 
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POŻEGNANIE ŚP. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO

s. Rut Wo siek FSK

Przy ja ciel La sek

Nad ra nem 28 paź dzier ni ka w szpi ta lu przy ul Wo ło skiej,
w dniu świę tych Szy mo na i Ju dy Ta de usza, czy li w dniu swo -

ich imie nin, któ re te go dnia ob cho dził już, jak wie rzy my, w Do -
mu Oj ca, wspól nie z Oj cem Ta de uszem Fe do ro wi czem, zmarł
w wie ku 86 lat Ta de usz Ma zo wiec ki – pi sarz, pu bli cy sta, dzia łacz
ka to lic ki i po li tyk. Od oko ło 50 lat bli sko za przy jaź nio ny ze śro -
do wi skiem La sek, przez oso bi ste kon tak ty z Je rzym Za wiey skim
i An to nim Ma ryl skim, a tak że z sio stra mi, zwłasz cza z s. Ma rią
Go łę biow ską, któ rą od cza su cho ro by i śmier ci swo jej żo ny Ewy
trak to wał jak naj bliż sze du cho we wspar cie swo je i osie ro co nych
sy nów, z któ rych naj star szy, Woj ciech, miał wte dy 13 lat, Adam
– 7, a naj młod szy Mi chał – 3 la ta.

Po wy da rze niach paź dzier ni ka 1956 ro ku Ta de usz Ma zo wiec -
ki był współ za ło ży cie lem Ogól no pol skie go Klu bu In te li gen cji Ka -
to lic kiej i człon kiem je go Za rzą du. W la tach 1961–1971 po seł na
sejm PRL w po wsta łym wte dy ka to lic kim Ko le po sel skim
„Znak”. Re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka „Więź” i wy daw nic twa
Bi blio te ka „Wię zi”, w któ rym wy cho dzi ły m.in. wie le lat wcze śniej
blo ko wa ne przez cen zu rę książ ki zwią za ne ze śro do wi skiem La -
sek, ta kie jak: pierw sza bio gra fia ks. Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza
(1978), czy oso bi ście przez nie go opra co wa na zbio ro wa książ ka
Lu dzie La sek (1987). 

W póź niej szych la tach był je dnym z przy wód ców kształ tu ją -
cej się opo zy cji po li tycz nej w Pol sce. W 1977 roku rzecz nik pra -
so wy osób, któ re pod ję ły gło dów kę pro te sta cyj ną w ko ście le św.



Mar ci na na Piw nej. Pod czas ak cji straj ko wej w sierp niu 1980 ro -
ku był przy wód cą gru py eks per tów, wspie ra ją cych Ogól no pol ski
Ko mi tet Straj ko wy w Stocz ni Gdań skiej. 13 grud nia 1981 roku
aresz to wa ny z gru pą dzia ła czy NSZZ „So li dar ność” i in ter no wa -
ny na po nad rok, wy pusz czo ny 23 grud nia 1982 ro ku w ostat niej
gru pie uwal nia nych, po ja wił się na Pa ster ce w ko ście le św. Mar -
ci na. Po hi sto rycz nych wy bo rach z czerw ca 1989 roku – we wrze -
śniu tego samego roku zo stał pierw szym pre mie rem III Rze czy -
po spo li tej. W latach 1992–1995 był Ko mi sa rzem ONZ pod czas
woj ny do mo wej w by łej Ju go sła wii, a w pro te ście wo bec mil cze -
nia rzą dów świa ta na tra ge dię tej woj ny po dał się do dy mi sji z te -
go urzę du. W 1994 roku otrzymał order Orła Białego. Ty po wa -
ny do Po ko jo wej Na gro dy No bla w 2002 r. – wy co fał swo ją kan -
dy da tu rę, ogła sza jąc, że je go kan dy da tem jest o. Ma rian Że la zek
SVD, z któ rym nie mo że kon ku ro wać. Dla wie lu lu dzi był świad -
kiem głę bo kiej wia ry i mo dli twy. Nie za leż nie od peł nio nych funk -
cji i obo wiąz ków, do koń ca znaj do wał czas na przy jaz dy do La -
sek, zwłasz cza w dniach szcze gól nie waż nych w ży ciu Ko ścio ła
i Pol ski. Pa mię ta my wi dok nie po zor nie po chy lo nej syl wet ki p. Ta -
de usza w Ka pli cy, przez dzie siąt ki lat, pod czas li tur gii Świę ta
Zmar łych 2 li sto pa da, a tak że pod czas Tri du um Pas chal ne go. 

W cią gu ostat nich lat, wciąż jesz cze ak tyw ny po li tycz nie, od
2010 r. ja ko ofi cjal ny do rad ca Pre zy den ta RP, w ko ście le św. Mar -
ci na w War sza wie i w La skach ob cho dził, or ga ni zo wa ne przez
przy ja ciół, swo je ko lej ne Ju bi le usze: 75-le cia, 80-le cia i 19 kwiet -
nia 2012 ro ku, jak się oka za ło, ostat ni Ju bi le usz 85-le cia uro dzin.
Po uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej dla Nie go na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie z wiel ki mi na rę cza mi kwia tów przy je chał do La sek
na Mszę św. kon ce le bro wa ną pod prze wod nic twem ks. ab pa Hen -
ryka Mu szyń skie go. Pierw sze kro ki z par kin gu skie ro wał, z ty mi
kwia ta mi, naj pierw na cmen tarz na chwi lę mo dli twy przy naj bliż -
szych Mu gro bach: zmar łej w 1970 ro ku żo ny Ewy i s. Ma rii Go -
łę biow skiej.
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W tym ro ku mo dlił się z na mi jesz cze w cza sie Tri du um, brał
udział w wiel ko piąt ko wym spo tka niu z ks. kard. Ka zi mie rzem Ny -
czem, któ ry umiał Go za wsze przy ta kich oka zjach za uwa żyć po -
śród wie lu świą tecz nych go ści. 

Po grzeb od był się w nie dzie lę 3 li sto pa da br. Po wy sta wie niu
w Pa ła cu Pre zy denc kim w so bo tę 2 li sto pa da trum ny z cia łem Pa -
na Pre mie ra, któ re mu hołd od da wa ły w cią gu ca łe go dnia licz ne
rze sze Po la ków, w nie dzie lę ra no cia ło zo sta ło w kon duk cie prze -
wie zio ne na la we cie ar mat niej do Ka te dry św. Ja na, gdzie o godz.
11.00 by ła od pra wio na Msza św. kon ce le bro wa na przez licz nych
ka pła nów, pod prze wod nic twem kard. Ka zi mie rza Ny cza, w asy -
ście kar dy na ła Do mi ni ka Du ki – pry ma sa Czech, nun cju sza apo -
stol skie go Ce le sti no Mi glio re, pry ma sa abp. Jó ze fa Ko wal czy ka
i kil ku jesz cze bi sku pów. Przed roz po czę ciem Mszy św., trans mi -
to wa nej bez po śred nio przez te le wi zję, wy słu cha li śmy ulu bio nej
przez Pa na Pre mie ra Mo dli twy Bu ła ta Oku dża wy, któ rej mo ty wy
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Po Mszy św. jubileuszowej w 2012 roku – spo tka nie w Do mu Re ko lek -
cyj nym 
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po wra ca ły też, obok po ezji Nor wi da, w ho mi lii wy gło szo nej przez
o. Alek san dra Hau ke Li gow skie go oraz w Mo dli twie Po wszech nej.

W ka te drze po Mszy św. Pre zy dent RP ła mią cym się gło sem
po że gnał wie lo let nie go przy ja cie la (tak że by łe go współ więź nia
w ośrod ku in ter no wa nia, a w ostat nich la tach swe go ofi cjal ne go
do rad cę).

Po Mszy św. cia ło zo sta ło prze wie zio ne do La sek. W trak cie
wspól nej z sio stra mi mo dli twy w ka pli cy, na par kin gi za kła do we
zjeż dża li się in ni uczest ni cy uro czy sto ści. Ks. kar dy nał Kazimierz
Nycz z ks. abp. Ta de uszem Go cłow skim za ję li miej sce w pre zbi -
te rium przy oł ta rzu, a wkrót ce po nich do ka pli cy we szli tak że pre -
zy dent Bro ni sław Ko mo row ski i pre mier Do nald Tusk, obaj z żo -
na mi, sta jąc dys kret nie przy wej ściu.

Kon dukt po pro wa dzi li na cmen tarz za kła do wy: ks. kar dy nał
Ka zi mierz Nycz z abp. Ta de uszem Go cłow skim i bp. Bro ni sła wem
Dem bow skim. W kon duk cie wzię li udział Pre zy dent RP, Pre mier,
mar sza łkowie par la men tu, mi ni stro wie, by ły pre mier Je rzy Bu zek,
Han na Su choc ka, dy plo ma ci i licz ni przy ja cie le, oraz sio stry fran -
cisz kan ki, któ re pro wa dzi ły śpie wy prze zna czo ne na uro czy sto -
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ści po grze bo we. Li tur gia po grze bo wa by ła od pra wio na przed gro -
ba mi Za ło ży cie li Dzie ła La sek. Śp. Pre mier Ta de usz Ma zo wiec -
ki spo czął w gro bie, gdzie przed 44 la ty zo sta ła po cho wa na Je go
żo na Ewa Ma zo wiec ka.



Kom pa nia Ho no ro wa Woj ska Pol skie go, oraz or kie stra woj -
sko wa za ję ły miej sca w bocz nych re jo nach cmen ta rza. Ode gra -
no hym ny: Pol ski i Unii Eu ro pej skiej, od da no sal wę ho no ro wą.
Na za koń cze nie ce re mo nii ode gra ny zo stał Marsz Po grze bo wy
Fry de ry ka Szo pe na. 

Na cmen ta rzu, po za mo dli twa mi li tur gicz ny mi, głos za brał tyl -
ko naj młod szy syn śp. Ta de usza – Mi chał, na któ re go rę ce Pre zy -
dent zło żył bia ło -czer wo ną fla gę okry wa ją cą trum nę.

Następnie wszy scy zo sta li za pro sze ni na po czę stu nek i wspo -
mnie nio we spo tka nie w sa li Do mu św. Sta ni sła wa. Wzię ło w nim
udział po nad dwie ście osób z Pre zy den tem RP. Spo tka nie po pro -
wa dził Zbi gniew No sow ski. Pierw szy za brał głos ja ko go spo darz
La sek pre zes Wła dy sław Go łąb. Mię dzy in ny mi wspo mniał, że śp.
Ta de usz Ma zo wiec ki po sia dał naj wyż sze wy róż nie nie To wa rzy stwa
Opie ki nad Ociem nia ły mi – god ność „Człon ka Ho no ro we go”. Na -
stęp nie prze ma wia li mar sza łek Bog dan Bo ru se wicz, Mał go rza ta
Nie za bi tow ska, Hen ryk Wu jec, An drzej Wie lo wiey ski, Ja ni na
Ochoj ska, Adam Mich nik i in ni. W tych wy po wi edziach moż na
by ło za uwa żyć ser decz ne za an ga żo wa nie i głę bo kie po ru sze nie.

*   *   *
Nie za leż nie od powyższego tek stu s. Rut Wo siek, eks po nu ją ce -

go związ ki śp. Pre mie ra Ta de usza Ma zo wiec kie go z La ska mi, krót -
ka no tat ka zo sta ła umiesz czo na rów nież w Księ dze Kon do len cyj -
nej, wy sta wio nej w dniu 2 li sto pa da br. w Pa ła cu Pre zy denc kim
w War sza wie.

Ja ko przed sta wi ciel śro do wi ska La sek i re dak tor cza so pi sma
„La ski” umie ści łem w niej na stę pu ją ce sło wa: „Czci god ne mu i Sza -
now ne mu Pre mie ro wi – Pa nu Ta de uszo wi Ma zo wiec kie mu –
z wy ra za mi wdzięcz no ści za wier ność Ewan ge lii i śro do wi sku La -
sek oraz za cał ko wi te od da nie się na rzecz Wspól ne go Do bra:
Pol ski – zjed no czo nej z Eu ro pą i ca łym świa tem”. 

Jó zef Pla cha
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W związ ku ze śmier cią Pre mie ra Ta de usza Ma zo wiec kie go,
Je go po grze bem i ce re mo nią po że gna nia w La skach oraz po chów -
kiem na na szym cmen ta rzu za kła do wym, dru ku je my po ni żej
tekst Zmar łe go, na pi sa ny do książ ki pod Je go re dak cją pt. „Lu -
dzie La sek”, Bi blio te ka „Wię zi”, War sza wa 2000, a póź niej au -
to ry zo wa ny i wy ko rzy sta ny do pu bli ka cji książ ko wej pt. „Śro do -
wi sko La sek w per spek ty wie hi sto rii i chrze ści jań skiej my śli pe -
da go gicz nej” (red. Jó zef Pla cha), UKSW, War sza wa 2011,
wy da nej z oka zji stu le cia To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia -
ły mi.

Re dak cja

Ta de usz Ma zo wiec ki 

La ski nie wi do mych i wi dzą cy ch

Nie mam żad ne go man da tu, aby oce niać La ski w imie niu spo -
łe czeń stwa czy choć by śro do wisk ka to lic kich. Mógł bym mó -

wić ra czej o tym, jak sam La ski wi dzę i ja kie zna cze nie ma ją one
w mo im ży ciu. Ale prze cież zda ję so bie spra wę, że cho dzi tu o coś
wię cej niż o in dy wi du al ne wy zna nie. A za ra zem nie umiał bym się
wy zbyć ta kie go spo so bu pa trze nia, ja ki ma czło wiek, któ ry czu -



je się z tym miej scem zwią za ny i dla któ re go La ski są nie tyl ko
czymś bli skim, lecz w ja kimś sen sie i wła snym. Z pew no ścią jest
to po wie dzia ne na wy rost, za wie le wy ra żo ne, ale pro szę o przy -
zna nie mi kre dy tu da ją ce go pra wo ta kie go pa trze nia na La ski. 

Je rzy Za wiey ski, któ re go grób tu się znaj du je, na pi sał kie dyś
w swo im dzien ni ku: „La ski – to mo ja du cho wa oj czy zna”. Wie lu
z nas, lu dzi, któ rzy ży ją gdzie in dziej, ale któ rzy tu czu ją się tak -
że w do mu, mo gło by za nim te sło wa po wtó rzyć. 

Chcia ło by się je po wtó rzyć, po nie waż tu jest tak że ich dom,
ich grunt sta ły, na któ rym mo gą się oprzeć, miej sce od ra dza nia
się i od de chu, a zwłasz cza miej sce po jed na nia się z wła snym ży -
ciem, z je go krzy żem. Jest tu tak że ich dom, bo jest do mem miej -
sce, do któ re go chce się wra cać i do któ re go się du cho wo przy na -
le ży. I po nie waż tak że oni coś tu zo sta wi li i zo sta wia ją; tak że z ich
kon tak tu z tym szcze gól nym miej scem bra ła się i bie rze du cho -
wość La sek, du cho wość ludz ka i chrze ści jań ska za ra zem. 

Bę dzie za tem rze czą wła ści wą za sta no wić się raz jesz cze nad
tym, co spra wia, że La ski tak wie lu i tak róż nym lu dziom spo za
nich by ły i są po trzeb ne i po moc ne, że bez spo tka nia z La ska mi
ci lu dzie czu li by się w swo im ży ciu uboż si. Z dru giej zaś stro ny
– czym że był i jest owoc te go spo tka nia, ja ki ślad zo sta wi ło ono
i w nich, i w sa mych La skach, a tak że sze rzej – w ży ciu du cho wym,
w kul tu rze. 

Zwróć my uwa gę, że uży wa my tu po ję cia „La ski”. Nie mó wi -
my od dziel nie: To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi, Zgro ma -
dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża czy wresz cie Za kła -
dy dla Nie wi do mych wraz z ca łym dziś już ze spo łem szkół. Mó -
wi my po pro stu: La ski. 

Nie jest to tyl ko wy god ny skrót, ani tym bar dziej je dy nie na -
zwa geo gra ficz na. Jest to coś wię cej. Te mu po tocz nie uży wa ne mu
okre śle niu „La ski” Mat ka Czac ka nada ła po jem ność ide ową, two -
rząc po ję cie, któ re go uży wa ła w swo ich pi smach, a któ re jest wy -
pi sa ne na jej gro bie: „Dzie ło La sek”. W sło wie „Dzie ło” i w spo -
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so bie je go poj mo wa nia by ła od ra zu za war ta głęb sza treść zwią -
za na i z tym, czym La ski ma ją być, co okre śla naj bar dziej osta tecz -
ny cel Dzie ła, i z tym, co sta no wi o je go cha rak te rze oraz we -
wnętrz nej spój no ści. Choć więc z na tu ry rze czy czym in nym jest
Zgro ma dze nie, a czym in nym To wa rzy stwo, i choć w roz wo ju La -
sek po wsta wa ły roz ma ite dzie dzi ny pra cy, któ rych przed tem nie
by ło, in ne zaś nie roz wi ja ły się (np. po woj nie nie wy cho dzi ło już
cza so pi smo „Ver bum”) – ist nie nie tych róż nych or ga ni zmów by -
ło współ za leż ne; tak zo sta ło po ję te i tak się roz wi ja ło. Znać w pi -
smach oraz w ży ciu Mat ki Czac kiej ogrom ną tro skę o ro zu mie -
nie tej współ za leż no ści w ca łym Dzie le, dba łość o to, by La ski, we
wszyst kich swych dzia łach czy struk tu rach, prze po jo ne by ły
wspól nym du chem. 

Ale ist nia ła też w La skach od po cząt ku, nie ty le w dro dze ukła -
du or ga ni za cyj ne go, co na mo cy ja kie goś głęb sze go zrzą dze nia,
współ za leż ność szcze gól ne go ro dza ju. I wy da je mi się, że ta wła -
śnie współ za leż ność okre śli ła w spo sób spe cjal ny cha rak ter La -
sek i ich nie zwy kłą, pro mie niu ją cą po za nie, ro lę du cho wą. Mam
na my śli tę współ za leż ność, któ rą –nie ja ko u sa mych pod staw two -
rzy spo tka nie nie wi do mych i wi dzą cych. Spo tka nie do ko nu ją ce
się w per spek ty wie krzy ża; krzy ża – jed nych i dru gich. 

Uży łem okre śle nia, iż sta ło się to na mo cy ja kie goś głęb sze -
go zrzą dze nia, ale prze cież wia do mo, że sta ło się to po przez lu -
dzi. Jest w tym moc Bo ża i wiel ki wy miar lu dzi, któ rzy zna cze nie
te go spo tka nia od kry li. Ta ki był za mysł Za ło ży ciel ki, mat ki Elż -
bie ty Ró ży Czac kiej. Do pie ro jed nak ze spo le nie jej ro zu mie nia
pra cy dla do bra nie wi do mych z apo stol stwem wśród in te li gen cji,
pro wa dzo nym przez ks. Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza, a tak że wy -
miar i nie zwy kłość bio gra fii in nych twór ców La sek, spra wi ły, że
spo tka nie to sta ło się fak tem tak istot nie współ o kre śla ją cym du -
cho wość La sek, a za ra zem zna czą cym w pol skiej kul tu rze. Je śli zaś
mó wi my, iż sta ło się to i dzie je na mo cy głęb sze go zrzą dze nia, to
dla te go, że aż po dzień dzi siej szy w ca łej hi sto rii La sek wi dać, jak
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zna cze nie te go spo tka nia, w tak róż nych prze cież wa run kach hi -
sto rycz nych, cią gle się na no wo od twa rza, jak jest waż ne i wie lo -
wy mia ro we. 

Mat ka Czac ka wpro wa dzi ła w Pol sce zu peł nie no wą na cza -
sy, w któ rych La ski po wsta wa ły, kon cep cję po mo cy nie wi do mym
oraz sto sun ku nie wi do mych do sa mych sie bie. Kon cep cja ta opie -
ra ła się na pro stej za sa dzie, że „nie na le ży trak to wać nie wi do mych
ja ko ja kiejś od ręb nej ka sty lu dzi, od mien ne go od in nych ga tun -
ku, lecz ja ko lu dzi zwy kłych, któ rym brak wzro ku”. 

Zry wa jąc z trak to wa niem ka lec twa wzro ku ja ko ska za nia na
bez rad ność i bez war to ścio wość, i prze zwy cię ża jąc kon cep cję po -
mo cy nie wi do mym poj mo wa ną ja ko tyl ko ro dzaj jał muż ny – mat -
ka Czac ka da le ka by ła od prze ciw nej skraj no ści, od sta wia nia je -
dy nie na przy ro dzo ne si ły czło wie ka. Wie dzia ła, że cię żar ka lec -
twa nie da się do koń ca wy rów nać przez wszel kie hu ma ni tar ne
ak cje, ale sta no wi coś, co czło wiek mu si w osta tecz nym sen sie sam
udźwi gnąć, że jest cię ża rem krzy ża, któ ry czło wiek mu si pod jąć.
Sa ma zna la zła moc udźwi gnię cia te go cię ża ru w wy mia rze wia ry,
w wy mia rze krzy ża Chry stu sa i z tym wy mia rem zwią za ła pra cę
dla nie wi do mych. W ten spo sób po ję ła też Dzie ło La sek: ja ko dzie -
ło wią żą ce cel cha ry ta tyw ny i apo stol ski w jed ną, spo istą ca łość.
Tym ro zu mie niem ludz kie go krzy ża i ludz kiej ogra ni czo no ści Za -
ło ży ciel ka La sek obej mo wa ła rów nież lu dzi wi dzą cych. Pi sa ła, że
La ski ma ją być jed no cze śnie „za dość uczy nie niem za du cho wą śle -
po tę świa ta” – i to był apo stol ski wy raz jej my śli. Pi sa ła tak że: „Wi -
dzą cy ma rów nież swo je sła bo ści i swo je bra ki i tak sa mo po wi -
nien z nich ko rzy stać. Po wi nien stać w praw dzie przed Bo giem
w nę dzy i w wiel ko ści swo je go czło wie czeń stwa, tak jak sto ją w niej
nie wi do mi, o ile ro zu mie ją swo je miej sce. Przed Bo giem wca le się
oni nie róż nią, mi mo wszel kich po zo rów ludz kich. Wy cho wa nie
ka dry nie wi do mych, któ rzy by współ cze sne mu czło wie ko wi sta -
wia li przed oczy swo ją po sta wą ta ką na ukę, jest już sa mo przez się
apo stol stwem, do bit nym wska za niem praw dy o czło wie ku”. 
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Myśl ta za wie ra ła wiel ką in tu icję, czym mo że być spo tka nie wi -
dzą cych i nie wi do mych w świa do mo ści praw dy o czło wie ku,
w świa do mo ści krzy ża. Ale nie sa ma myśl by ła tu mo że naj waż -
niej sza, lecz kształt ży cia, w któ rym to spo tka nie się do ko ny wa -
ło, czy li to, co my przy cho dzą cy tu spo za La sek – na zy wa my „du -
chem La sek”. „Dzie ło to z Bo ga jest i dla Bo ga. In nej ra cji by tu nie
ma. Gdy by zbo czy ło z tej dro gi, niech prze sta nie ist nieć”. Te twar -
de sło wa przy ję ły tu od ra zu ta ką po stać ży cia, któ ra chwa li Bo ga
po go dą, ra do ścią, ja sno ścią, we se lem, otwar to ścią, za ufa niem do
czło wie ka. „Pod sta wą w ca łym Dzie le, a tym bar dziej w Zgro ma -
dze niu – pi sa ła – jest PRAW DA. Praw da w sto sun ku do Bo ga,
praw da w sto sun ku do sie bie i praw da w sto sun ku z bliź nim (...)”. 

„Pod sta wą ży cia w La skach mu si być mi łość. Mi łość Bo ga
i bliź nie go. Mi łość nad przy ro dzo na, któ rej to wa rzy szy mą drość.
(...). Dzie ło na sze od po cząt ku swe go ist nie nia ży je wia rą
w Opatrz ność Bo ga. Bóg kie ru je nim po swo je mu, czę sto wbrew
wszel kim ra chu bom ludz kim”. 

Istot nie (...) oka zy wa ło się, jak wbrew wszel kim ludz kim ra -
chu bom to Dzie ło ży ło, trwa ło i ro dzi ło nie prze wi dzia ne owo ce.
Za wie rze nie Opatrz no ści – ta we wnętrz na si ła du cho wa pod trzy -
my wa ła La ski w bie dzie lat naj pierw szych i póź niej szych. Ota cza -
ła je wów czas ci cha po moc wie lu lu dzi, na wet da le kich ide owo czy
świa to po glą do wo. Wy ra zem za wie rze nia Opatrz no ści by ła w hi -
sto rii La sek jed nak nie tyl ko uf ność w wy pro wa dze nie z trud no -
ści, lecz rów nież i ten in ny ro dzaj od wa gi i uf no ści, któ ry z ca łą
na tu ral no ścią po zwa lał po dej mo wać i włą czać or ga nicz nie w to
Dzie ło za da nia i po wo ła nia, ja kie La ski od kry wa ły na swej drodze. 

Naj pierw więc i przede wszyst kim to po wo ła nie, któ re wniósł
w Dzie ło La sek oj ciec Kor ni ło wicz. Trud no je okre ślić jed nym po -
ję ciem, kie dy bo wiem mó wi się, że by ło to apo stol stwo wśród in -
te li gen cji, nie od da je się jesz cze wszyst kie go. Czyż nie by ło to jed -
no cze śnie na pol skim grun cie stwo rze nie zrę bów te go, co póź niej,
już cał kiem współ cze śnie, sta ło się wy ra zem od ro dze nia i od no -
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wy Ko ścio ła? Kła dze nie pod wa lin w ma łej wspól no cie lu dzi, eli -
tar nej z pew no ścią, ale po zba wio nej cech izo lo wa nia się od in nych,
wspól no cie lu dzi, któ rym o. Kor ni ło wicz otwie rał głę bię li tur gii
Ko ścio ła, od na wiał jej poj mo wa nie, czy niąc ją świe żą, prze ży wa -
ną i zro zu mia łą; wspól no cie lu dzi, któ rzy roz po czę li in te lek tu al -
ne po głę bie nie ro zu mie nia ka to li cy zmu i je go obec no ści we
współ cze snej kul tu rze. To ro zu mie nie – po przez otwar cie na ludz -
kie war to ści, sza cu nek wo bec my śli i kul tu ry, po przez brak za bor -
czo ści i sze ro kość ho ry zon tów, od rzu ce nie na cjo na li zmu i wraż -
li wość spo łecz ną – za czę ło na resz cie ro dzić za in te re so wa nie, uwa -
gę i po wa gę wśród tej in te li gen cji, któ ra w tam tym cza sie nie
wi dzia ła w ka to li cy zmie part ne ra wy mia ny my śli i by ła już nie -
wraż li wa na je go war to ści. Bu dze nie tej wraż li wo ści i za in te re so -
wa nia sta no wi ło o wy mia rze pra cy, któ rej wy ra zem by ło naj pierw
„Kół ko”, pro wa dzo ne przez ks. Kor ni ło wi cza, a po tem pi smo „Ver -
bum”. 

Nie spo sób kre ślić tu, bo by ło by to uprosz cze niem, bo ga tej
i wie lo stron nej, a na ogół w isto cie swej nie uchwyt nej hi sto rii od -
dzia ły wa nia La sek na tak róż nych lu dzi, któ rzy tu przy by wa li. My -
ślę o lu dziach, któ rzy przy jeż dża li czy to do Do mu Re ko lek cyj -
ne go, czy że by tro chę w La skach po pra co wać, czy że by po cho dzić
po ścież kach te go la su i od szu ki wać tam Bo ga, czy sa me go sie bie.
Przy by wa li też, aby od naj dy wać swo je wła sne dro gi w roz mo wach
z ty lu nie prze cięt ny mi oso bo wo ścia mi lu dzi La sek. Nie spo sób też
tych lu dzi La sek, któ rzy współ two rzy li owe go du cha te go miej -
sca, wy mie nić i scha rak te ry zo wać. By li i są to lu dzie róż ni, in dy -
wi du al no ści roz ma ite go ro dza ju. Czę sto przy jeż dża ją cy tu mie li
lub ma ją swe go jak by „pa tro na”, swe go roz mów cę czy roz mów -
czy nię, swe go prze wod ni ka wpro wa dza ją ce go go, zwy kle zresz -
tą jak by mi mo wol nie i nie po strze że nie, w te war to ści, któ ry mi La -
ski pro mie niu ją i któ re świad czą lu dziom tu przy by wa ją cym. Wy -
twa rzał się z te go ca ły, nie for mal ny, a ogrom ny za kres pra cy
i od dzia ły wa nia La sek, któ ry dzia łem pra cy ni gdy być nie mógł,
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bo był to, i jest, sze reg in dy wi du al nych świad czeń i kon tak tów. Jed -
nak że wła śnie w tym wszyst kim za wie ra się ob szer na, nie pi sa na
hi sto ria La sek, jesz cze bar dziej niż co kol wiek in ne go wy my ka ją -
ca się sta ty sty kom, a prze cież dla cha rak te ru te go miej sca – nie -
zwy kle waż na. Bez te go bo wiem La ski nie by ły by so bą. Czyż nie
by ło ca łym sze ro kim dzia łem pra cy to, co ro bi ła sio stra Ka ta rzy -
na, wiel ka sa ma ry tan ka, dla któ rej nie by ło nic waż niej sze go, niż
po móc – nie tyl ko ja ko le karz, lecz ja ko czło wiek – te mu, kto aku -
rat w czym kol wiek tej po mo cy ocze ki wał. Al bo sio stra Te re sa Lan -
dy, je den z naj zna ko mit szych umy słów, czyż pó ki mo gła, pó ki
mrok cho ro by jej nie za brał – nie pro wa dzi ła jak by in dy wi du al -
ne go se mi na rium, da ją ce go osa dze nie w to mi zmie i w in te lek tu -
al nych pod sta wach my śli ka to lic kiej? An to ni Ma ryl ski – bu dow -
ni czy i współ twór ca La sek – czy nie był czło wie kiem pa sjo nu ją -
cej, in te lek tu al nej roz mo wy, współ szu ka nia i re flek sji, a za ra zem
czło wie kiem, któ ry chciał i umiał lu dziom po ma gać. Zyg munt Se -
ra fi no wicz, pe da gog i ga wę dziarz, znaw ca i mi ło śnik li te ra tu ry, czy
tak że on nie wno sił do te go „du cha La sek” swe go prze kor ne go,
mą dre go dy stan su i hu mo ru i za ra zem swo jej czu ło ści dla czło -
wie ka. Hen ryk Rusz czyc, tak za słu żo ny dla spra wy nie wi do mych,
i ty lu, ty lu in nych. 

Z praw dzi wym za że no wa niem i tyl ko z ko niecz no ści uży wam
te go okre śle nia „ty lu, ty lu in nych”, bo prze cież cho dzi tu o jak że od -
ręb ne, zróż ni co wa ne oso bo wo ści ludz kie, a każ da z nich w Dzie -
le La sek, nie tyl ko tym do ko nu ją cym się we wnątrz, lecz i tym pro -
mie niu ją cym na ze wnątrz, mia ła swój udział. Więc tyl ko gwo li
unik nię cia nie po ro zu mień do dać trze ba, że od dzia ły wa nie na lu -
dzi, któ rzy z ze wnątrz tu przy cho dzi li i przy cho dzą, nie by ło i nie
jest je dy nie spra wą owych naj wy bit niej szych z lu dzi La sek, ale by -
ło i jest tak że ci chą po słu gą, wy ra ża ją cą się w pro stym ge ście sióstr
z kuch ni czy z pral ni, z Do mu Re ko lek cyj ne go czy szpi ta li ka, w ge -
ście zwró co nym do czło wie ka, któ ry tu przy cho dzi. A na de wszyst -
ko w tym, co sa me ro bią, a co nie mo gło być nie zau wa żo ne. Obok
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nie wi do mych bo wiem i jak by prze dłu ża jąc to od dzia ły wa nie nie -
wi dzą ce go na wi dzą ce go, znaj do wa li za wsze od bi cie w na szych
oczach ci, któ rzy tu pra cu ją, w przed szko lu, w szko le, czy gdzie in -
dziej. Zwłasz cza sio stry: ich po go da po łą czo na ze zro zu mie niem
ludz kie go cier pie nia, a tak że to, co dla La sek, dla ich du cha, jest
bar dzo waż ne: sku pie nie, ja kiś znak od no sze nia wszyst kie go do Bo -
ga, do krzy ża, znak, któ rym ma ją tu być: apo stol stwo nie na tar czy -
we, ro zu mie ją ce za wi ło ści du szy ludz kiej, zwłasz cza du szy współ -
cze sne go czło wie ka, po le ga ją ce na tym, że się cza sem po pro stu
z tym dru gim czło wie kiem jest w mil cze niu. 

La ski po sze rzy ły się w swo im od dzia ły wa niu. W po ję ciu,
o któ rym mó wi my, w po ję ciu „Dzie ła La sek”, La ski to prze cież tak -
że Piw na, klasz tor i ko ściół św. Mar ci na, bi blio te ka, tak że w ja kiejś
mie rze Iza be lin (i ta świę tość, któ rą wniósł w Dzie ło ks. Alek san -
der Fe do ro wicz), to rów nież Żu łów (któ ry jest po noć naj bar dziej
po dob ny do wcze snych La sek), So bie sze wo. A idąc da lej – i w in -
nym prze kro ju spraw to uj mu jąc –  La ski, to w ja kimś stop niu i to,
co z im pul su ich du cha po wsta wa ło po za ni mi. My ślę – z jed nej
stro ny – o tym na przy kład, co stwo rzył i ja kim za kre sem od dzia -
ły wa nia od zna czył się, tak wspa nia ły czło wiek, jak Mo dest Sę kow -
ski, twór ca Lu bel skiej Spół dziel ni In wa li dów Nie wi do mych.
Z dru giej stro ny, rów nież o tym, co bra ne z du cha La sek szło po -
za nie i co zwłasz cza od ci ska ło ślad w kul tu rze pol skiej. 

O La skach ja ko zja wi sku obec nym w kul tu rze pol skiej moż -
na mó wić z ca łą pew no ścią. (...). Obec ność ta jest dla wszyst kich
oczy wi sta, gdy mó wi się o „Ver bum”, pi śmie, w któ re go to mach
moż na zna leźć zna czą ce na zwi ska pol skiej li te ra tu ry, sztu ki, my -
śli chrze ści jań skiej. Jed nak od daw na „Ver bum” już nie ist nie je,
a prze cież obec ność La sek w kul tu rze trwa. 

Trwa ona naj pierw po przez lu dzi, któ rzy prze szli przez „Kół -
ko” ks. Kor ni ło wi cza czy z nim się ze tknę li. Trwa ła tak że w li te -
ra tu rze. Wspo mnij my ra czej, ty tu łem przy kła du, frag ment pięk -
ne go wier sza Ja na Le cho nia: 
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Mat ko Czac ka, któ ra kij kiem szu kasz 
so bie dro gi 

I masz w oczach nie wi dzą cych nie bios 
spo kój bło gi. 

I wśród gło du, nę dzy, zbrod ni, wciąż 
uśmiech pa nień ski 

Któ rej mo dłów chęt nie słu cha 
Je zus Na za reń ski, 

Mię dzy Pol ską a Chry stu sem Ty, 
ar ko przy mie rza, 

Włącz nas wszyst kich, i mnie tak że, 
do twe go pa cie rza. 

Te go ro dza ju la skow skich mo ty wów jest w po ezji pol skiej wię -
cej, aż po cza sy dzi siej sze, by wy mie nić wiersz Mie czy sła wa Ja stru -
na „Po grzeb Je rze go Za wiey skie go w La skach”; jest w nim znów
to ożyw cze zdu mie nie i za my śle nie nad spo tka niem świa ta wi dzą -
cych ze świa tem nie wi dzą cych dzie ci. 

O dzie ło Mac ki Czac kiej i Oj ca Kor ni ło wi cza za zę bio na jest
po ezja Je rze go Lie ber ta, ta dwu dzie sto wiecz na po ezja o Nor wi -
dow skim za kro ju. A tak że je go nie daw no wy da ne li sty. Pi sa ła tu
sio stra Nul la. 

Mó wiąc o od dzia ły wa niu „du cha La sek”, trze ba wy mie nić raz
jesz cze Je rze go Za wiey skie go, któ ry tu pi sał „Owoc cza su swe go”.
(I nie tyl ko to.) Li sta lu dzi, któ rym tu do brze by ło pi sać i któ rzy
z du cha te go miej sca czer pa li, by ła by dłu ga. I jest nie za mknię ta. 

Niech mi wol no bę dzie wspo mnieć w tym kon tek ście tak że
o wie lu bli skich mo ich przy ja cio łach, o lu dziach mo je go po ko le -
nia, tro chę star szych czy tro chę młod szych. Ze tknię cie z La ska -
mi wie lu z nas do pro wa dzi ło do po czu cia du cho wej iden ty fi ka -
cji z tym miej scem. Dla wie lu, któ rych znam – i to za rów no ka -
to li ków, jak i tych „spo za” – by ło prze ży ciem zna czą cym. Dla tych
zwią za nych z Ko ścio łem by ło zna kiem, a nie raz i wstrzą sem, czym
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mo że sta wać się wła sne chrze ści jań stwo; dla tych spo za Ko ścio -
ła by wa ło też wstrzą sem, a za wsze by ło otwar ciem na to, iż chrze -
ści jań stwo mo że być po ję te tak, iż kształ tu je naj głęb sze i naj lep -
sze war to ści ludz kie i z ni mi współ brz mi. 

Dla cze go wła śnie La ski to nam mó wią? Py ta nie to moż na rów -
nież skie ro wać w przy szłość, moż na ufor mo wać je tak: o ile La -
ski na dal bę dą to mó wić róż nym lu dziom, któ rzy tu przy cho dzą? 

Trud no mi od po wia dać na to py ta nie. Bo od po wiedź ta ka mo -
że być pła ska, gu biąc coś na le żą ce go do isto ty te go, co na zy wa my
„du chem La sek”, mo że czy nić ja kąś re cep tę, go to wą for mu łę z te -
go, co w Dzie le tym win no być uf no ścią, za wie rze niem Opatrz -
no ści. 

I mo że też grze szyć bez kry tycz nym pa trze niem na La ski, ide -
ali zo wa niem ich, nie do strze ga niem te go, co w nich od sta je od za -
ło żo ne go ce lu i ide ału. 

Nie do mnie na le ży ta ki roz ra chu nek. Chcia łem mó wić o tym,
dla cze go tu przy cho dzi my i dla cze go tu czu je my du cho wą oj czy -
znę. I o tym kie dy, tak że in ni, po nas bę dą tu przy cho dzić i czuć
tak sa mo. 

Przy cho dzi my, bo czło wiek mo że się tu na no wo zra stać.
W praw dzie Krzy ża, i w praw dzie mi ło ści. Tu tej sze go Krzy ża.
Krzy ża nie wi do mych dzie ci i nie wi do mych do ro słych. I tu tej szej
mi ło ści. 

Po trzeb ne są czło wie ko wi ta kie miej sca azy lu, gdzie ru ty na
i prze pis nie wy prze dza ją i nie wy pie ra ją mi ło ści. I gdzie czło wiek
się jed na ze swo im krzy żem; gdzie się zra sta.

Nie wiem, czy w La skach jest wszyst ko naj lep sze. I czy bę dzie
wszyst ko naj lep sze. Ale wiem, że trze ba, aby La ski – zmie nia jąc
się, jak wszyst ko, co ludz kie – w tym, co w nich naj istot niej sze,
po zo sta ły so bą.
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SESJA SIERPNIOWA (część II)

Po ni żej pu bli ku je my wy stą pie nia za pre zen to wa ne w dru gim
dniu (30 sierp nia br.) Se sji Pe da go gicz nej na sze go Ośrod ka. Ma -
te ria ły z pierw sze go dnia se sji uka za ły się w po przed nim nu me -
rze „La sek”. Au tor ką zdjęć pre le gen tów jest An na Ma gner.

Re dak cja

Ma rze na Dycht
UKSW War sza wa 

Kon cep cja wy cho wa nia Hen ry ka Rusz czy ca na tle
uzna nych sys te mów pe da go gicz nych

Ro zum nie wy cho wy wać… Ro zum nie ko chać tak, by za pew -
nić szczę śli we dzie ciń stwo i rów no cze śnie przy go to wać do

po waż nych i od po wie dzial nych za dań ży cia… 



Ma rze na Dycht – Kon cep cja wy cho wa nia Hen ry ka Rusz czy ca 49

Współ cze sna pe da go gi ka wciąż po szu ku je au ten tycz nej kon -
cep cji wy cho wa nia. Kon cep cji, któ ra od po wia da ła by wy zwa niom
na szych cza sów, któ ra by ła by uj ściem dla re ali za cji no wych po -
trzeb mło de go po ko le nia w za kre sie edu ka cji. Ja ko pe da go gia nie -
po ko ju pró bu je dą żyć do roz po zna nia na rzu ca ją cych się cią gle no -
wych ob sza rów wy zwań w dzie dzi nie kształ ce nia i wy cho wa nia. 

Pod sta wo wym pro ble mem wy cho wa nia w li te ra tu rze pe deu -
to lo gicz nej jest rów nież py ta nie o do bre go na uczy cie la – wy cho -
waw cę. Rze czy wi stość dzi siej sza do star cza nie jed no krot nie po -
twier dze nia, że in for ma cje, ubie ra ne w ję zyk fra ze sów są od rzu -
ca ne przez mło dzież. Wzór oso by ide al nej nie kom po nu je się ze
świa tem mło dych, któ rzy od bie ra ją go ja ko jesz cze jed ną for mę
mo ra li zo wa nia, sto so wa ną przez do ro słych. Stąd py ta nie o ja kość
pra cy i po ziom kom pe ten cyj no -oso bo wo ścio wy wy cho waw cy wy -
da je się być dla współ cze snej pe da go gi ki ak tu al ne i za sad ne. 

Za sad ni czym pro ble mem ana li zo wa nym w tym opra co wa niu
jest pró ba oce ny po sta wy wy cho waw czej Hen ry ka Rusz czy ca1 –
jed ne go z głów nych współ twór ców Dzie ła Mat ki E. R. Czac kiej,
zna ne go rów nież ze wzglę du na ro lę, ja ką ode grał w kry sta li zo wa -
niu pol skiej kon cep cji re wa li da cji spo łecz nej i po przez pra cę nie -
wi do mych w ubie głym wie ku w sto sun ku do nie peł no spraw nych
wzro ko wo ab sol wen tów Za kła du dla Nie wi do mych w La skach. 

Za sad na wy da je się być pró ba okre śle nia, czy je go me to dy wy -
cho waw cze sta ły się traf ną od po wie dzią na za po trze bo wa nie rze -

1 Hen ryk Rusz czyc (1901–1973) – dłu go let ni opie kun i wy cho waw ca nie wi -
do mych dzie ci i mło dzie ży w Za kła dzie dla Nie wi do mych w La skach; je go ak -
tyw ność na rzecz osób nie peł no spraw nych wzro ko wo roz po czę ła się w kwiet -
niu 1930 ro ku, kie dy w wie ku 29 lat tra fił do La sek; od 1936 ro ku kie row nik
In ter na tu Chłop ców w Za kła dzie; wy bit ny or ga ni za tor re edu ka cji i re ha bi li -
ta cji ociem nia łych żoł nie rzy; kre ował szkol nic two za wo do we dla nie wi do mych;
za po cząt ko wał pró by eks pe ry men tal ne nad no wy mi for ma mi za trud nie nia
osób nie peł no spraw nych wzro ko wo. Do kład ną i ob szer ną no tę bio gra ficz ną
przed sta wia ją opra co wa nia: M. Żół tow ski, 1991: 175–177; A. Ra kow ska, 2006:
535–537.



czy wi sto ści wy cho wa nia je go cza sów. Czy pro po no wa na przez
nie go wi zja wy cho wa nia mo że stać się współ cze śnie wzo rem? 

Od po wie dzi na po wy żej przed sta wio ne py ta nia sta wia ją przed
ba da czem do rob ku H. Rusz czy ca trud ne za da nie. Jak uka zać je -
go my śli i po glą dy o wy cho wa niu w kon tek ście uwa run ko wań hi -
sto rii i ży cia spo łecz ne go XX wie ku – re alia te mu sia ły prze cież
istot nie rzu to wać na cha rak ter po glą dów pe da go gicz nych i sa mą
oso bo wość Rusz czy ca. Na pod sta wie cze go moż na włą czyć je go
teo rię i prak ty kę dzia łal no ści pe da go gicz nej na rzecz nie wi do mych
w nurt kul tu ro wy, w któ rym zo stał ufor mo wa ny? 

Hen ryk Rusz czyc żył w okre sie trud nym pod wie lo ma wzglę -
da mi. Prze łom XIX i XX wie ku za zna czył się gwał tow nym roz -
wo jem i po stę pem wie dzy o dziec ku (por. S. Wo ło szyn, 1978: 33–
41). Przy szło mu żyć w cza sach, kie dy z jed nej stro ny po dej mo -
wa no szla chet ne wy sił ki w ce lu za pew nie nia po stę pu spo łecz ne go
i za gwa ran to wa nia szczę ścia wszyst kim lu dziom róż nych ras i kra -
jów, a z dru giej stro ny wiek XX wy wo łał strasz li we woj ny nio są -
ce za gła dę lu dziom i nisz czą ce hu ma ni stycz ne war to ści. W Pol -
sce, po od zy ska niu nie pod le gło ści w sys te mach pe da go gicz nych
z jed nej stro ny pod kre śla no pod po rząd ko wa nie wy cho wan ka wy -
cho waw cy, a z dru giej – sa mo rzut ny je go roz wój. Wy cho wa nie
pro gre syw ne, tzw. pe da go gi ka re form, któ ra owład nę ła Eu ro pą
i Ame ry ką w pierw szych 10-le ciach XX wie ku do ko na ła ko per -
ni kań skie go prze wro tu w po glą dach na dziec ko i je go wy cho wa -
nie. Sta ło się ono cen trum wszel kich po czy nań pe da go gicz nych.
Wy cho wa nie mia ło być pod po rząd ko wa ne i zor ga ni zo wa ne dla
urze czy wist nie nia je go ży cio wych po trzeb. No we Wy cho wa nie,
któ re go prą dy upo wszech ni ły się w okre sie mię dzy wo jen nym by -
ło re ak cją na ry gor, for ma lizm i kon ser wa tyzm wy cho wa nia
w szko le tra dy cyj nej (por. S. Wo ło szyn, 2003: 165–166; A. M. de
Tcho rzew ski, 2003: 35–36). Kła dzio no na cisk na re spek to wa nie
za in te re so wań i zdol no ści mło dzie ży, in dy wi du ali za cję, wy ra bia -
nie sa mo dziel no ści, opar cie na wro dzo nej ak tyw no ści dziec ka,
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roz wi ja nie je go fi zycz nych i psy chicz nych sił i za dat ków. Pod kre -
śla no po trze bę dy na micz ne go (w to ku dzia ła nia) zdo by wa nia wie -
dzy, gło szo no ha sła na rzecz na ucza nia ak tyw ne go, pro ble mo we -
go (J. De wey). Ruch ten za ini cjo wał two rze nie me tod na ucza nia
zry wa ją cych z tra dy cyj ną or ga ni za cją edu ka cji szkol nej. 

Był to czas wiel kich pe da go gów i czas po wsta nia twór czych
dzieł (S. Wo ło szyn, 2003: 171–172): jak choć by É. Cla parède’a,
C. Fre ine ta, O. De cro ly’ego, M. Mon tes so ri, G. Ker schen ste ine ra,
A. Fer rière’a, G. Wy ne ke na, P. Ge he eba.

Wie le po stę po wych my śli zbu rzy ła I woj na świa to wa, lecz za -
raz po jej za koń cze niu po dej mo wa ne by ły wy sił ki w kie run ku re -
ali za cji idei zmia ny świa ta przez wy cho wa nie no we go czło wie ka.
Po wsta ło wie le mię dzy na ro do wych sto wa rzy szeń (S. Wo ło szyn,
2003: 165–170). U pod staw ich dzia łal no ści tkwi ło prze ko na nie, że
moż li we jest stwo rze nie dla wszyst kich lu dzi na świe cie, bez wzglę -
du na ra sę, na ro do wość, wy zna nie, jed nej mo ral no ści, któ ra od bu -
du je ludz kość. Wal ka o ra to wa nie dzie ci po zba wio nych przez woj -
nę opie ki sta ła się pod sta wo wym za da niem po stę po wych ru chów:
De kla ra cja Praw Dziec ka (por. J. Maj chrzyk -Mi ku ła, 2004: 28).

Zbyt ma ło wia do mo o tym, co H. Rusz czyc rze czy wi ście wie -
dział o re for ma tor skich prze ło mach w pe da go gi ce je go cza su, na -
stę pu ją cych w róż nych za kąt kach Eu ro py. Na zwi ska re for ma to -
rów wy cho wa nia, któ re zna leźć moż na w je go spu ściź nie, po zwa -
la ją je dy nie na wy su wa nie bar dzo ostroż nych wnio sków. Na
pod sta wie ana li zy do rob ku i do ku men ta cji, ja kie H. Rusz czyc po -
zo sta wił po so bie wy ła nia się na to miast hi po te tycz ne za ło że nie,
któ re su ge ru je ist nie nie w pe da go gii H. Rusz czy ca na wią zań do
do ko nań i pi śmien nic twa ks. J. Bo sko, Bi sku pa Or le anu – F. Du -
pan lo upa, J. Kor cza ka i Mat ki E. R. Czac kiej. 

W ar ty ku le tym pod ję ta zo sta ła pró ba od czy ta nia do rob ku
H. Rusz czy ca w świe tle po glą dów tych pe da go gów. Do ko na no ana -
li zy po rów naw czej pre fe ro wa nych przez nich ten den cji w wy cho -
wa niu. Wpływ tych pe da go gów i ich ro zu mie nie isto ty i ro li wy -
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cho wa nia rzu to wa ło praw do po dob nie w istot ny spo sób na two -
rze nie i cha rak ter po glą dów pe da go gicz nych H. Rusz czy ca.
W przy pad ku Fe lik sa Du pan lo upa i Ja na Bo sko moż na mó wić tyl -
ko o wpły wie po śred nim ich pism i pro wa dzo nej dzia łal no ści spo -
łecz nej na kształt my śli pe da go gicz nej H. Rusz czy ca. Miał on na -
to miast bez po śred ni kon takt z Mat ką Elż bie ta Ró żą Czac ką, pra -
cu jąc wspól nie z nią nad re ali za cją Dzie ła na rzecz nie wi do mych.
Praw do po dob nie spo tkał rów nież oso bi ście J. Kor cza ka. 

Spra wą za sad ni czej wa gi wy da je się też usta le nie, czy do ro bek
Hen ry ka Rusz czy ca moż na ująć al bo czy mo że on w ogó le pre ten -
do wać do ran gi sys te mu – czy jest to ra czej w je go uję ciu kon cep -
cja pe da go gicz na? W od nie sie niu do je go oso by, bar dziej za sad ne
wy da je się przy ję cie te zy o wpro wa dza niu w ogól ne współ cze sne
mu za sa dy i me to dy wy cho waw cze wy bra nych ele men tów wcze -
śniej po zna nych pe da go gii i na tej pod sta wie two rze nie pier wot -
ne go, mo dy fi ko wa ne go wie lo krot nie pro jek tu wła sne go dzia ła nia
pe da go gicz ne go, zna czą ce go jed nak że i brze mien ne go w po zy tyw -
ne skut ki dla spra wy nie wi do mych. Je go do ko na nia w tym wzglę -
dzie obej mo wa ły bo wiem swym za się giem roz pro szo nych po ca -
łej Pol sce wy cho wan ków i za przy jaź nio ne z ni mi śro do wi ska. 

Każ dy przy stę pu ją cy do stu dio wa nia do rob ku H. Rusz czy ca
do świad czy kon fron ta cji z fak tem, że był on wy cho waw cą dzie -
ci i mło dzie ży, któ ry ca łe do ro słe ży cie po świę cił nie stru dzo ne -
mu dzia ła niu pe da go gicz ne mu i spo łecz ne mu. Po zna prak ty ka:
or ga ni za to ra, ani ma to ra i wy trwa łe go re ali za to ra. Pi sma po zo sta -
wio ne w je go do rob ku utwier dza ją w prze ko na niu, iż w swo im ca -
ło kształ cie od po wia da ją one wy mo gom prak tycz nym za dań i śro -
do wi ska, w któ rym pra co wał. Czę sto są uwa run ko wa ne kon kret -
ną sy tu acją i po sia da ją cha rak ter po pu la ry za tor ski. Pi sał je
Rusz czyc z my ślą o wy cho wa niu. 

Z te go wzglę du Rusz czyc nie za pro jek to wał stu dium na po -
zio mie teo re tycz nym, w aspek cie do świad cza nej fi lo zo fii i teo lo -
gii, w od nie sie niu do chrze ści jań skiej dok try ny, w któ rej żył czy
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me to do lo gii wy cho wa nia, choć, we dług opi nii nie któ rych prze -
ra stał w do ko na niach na wet wy bit nych dy rek to rów szkół, in ter -
na tów (ks. Cz. Pio trow ski w Po zna niu, H. Koł łą taj, T. Czac ki). Jed -
nak że ce cho wa ła Rusz czy ca umie jęt ność od zwier cie dla nia bli skie -
go mu nur tu my śle nia, zbu do wa ne go na wie rze i spraw dzo nym
do świad cze niu ży cio wym. Stąd po strze gać go moż na ja ko kon -
ty nu ato ra prak ty ki wy cho waw czej ko re spon du ją cej z wy mo ga mi
ży cia. Stu diu ją cym do ro bek ży cia Rusz czy ca cią gle na rzu cać się
bę dzie ta nie obec ność „uczo nych” teo rii, do gma ty zmu, na uko we -
go opar cia, ten ję zyk pro sty i bez po śred ni – w tym wy mia rze bli -
skość z kon cep cja mi Kor cza ka sta je się oczy wi sta. Po dob nie rzecz
się ma, gdy ba da się dzia łal ność Bo sko. I tu na rzu ca się nie mal na -
tych miast pro sto ta sty lu i ak tyw no ści.

W per spek ty wie ko niecz no ści do ko ny wa nia po rów nań i usta -
le nia po ję cio wej ran gi spu ści zny pe da go gicz nej Rusz czy ca za ło -
żo no, że dzie ło Ja nu sza Kor cza ka, jak rów nież św. Ja na Bo sko
i Mat ki Elż bie ty Ró ży Czac kiej moż na ująć ja ko sys tem, choć każ -
de w in nym wy mia rze. Na to miast w przy pad ku bi sku pa Or le anu
wła ściw szym wy da je się przy pi sy wa nie mu au tor stwa kon cep cji
pe da go gicz nej. 

Przy cho dząc do La sek, Rusz czyc ze tknął się z pra cą ty flo pe -
da go gicz ną uwzględ nia ją cą wy ra bia nie har tu ży cio we go, ini cja -
ty wy, pra cy nad swo im cha rak te rem, współ ży cia w gru pie i dba -
ło ści o roz wój es te ty ki i kul tu ry umy sło wej – wszyst ko to w du -
chu chrze ści jań skich war to ści; po znał sys tem wy cho wa nia Mat ki
Elż bie ty Ró ży Czac kiej. Fakt wie lo let niej współ pra cy z Mat ką E.
R. Czac ką w Dzie le La sek i do głęb na ana li za do ku men ta cji au tor -
stwa H. Rusz czy ca w za kre sie or ga ni za cji pra cy wy cho waw czej
w In ter na cie Chłop ców po zwa la na wy su nię cie te zy, iż na po glą -
dy wy cho waw cze H. Rusz czy ca istot ny (je śli nie naj więk szy)
wpływ mia ła twór czy ni Dzie ła La sek. 

Ogrom nie wie le ini cja tyw za po cząt ko wa ła i roz wi ja ła Ró ża
Czac ka, nim za ko rze ni ły się na grun cie pol skim na trwa łe, nio -
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sąc po moc nie peł no spraw nym wzro ko wo. Mat ka Czac ka opra co -
wa ła i wdro ży ła sze ro ko po ję tą ideę na ucza nia i opie ki nie peł no -
spraw nych wzro ko wo. Śro do wi sko nie wi do mych i osób współ pra -
cu ją cych dla spra wy w du żej mie rze jej za wdzię cza po pu la ry za -
cję za gad nień ty flo lo gicz nych. E. R. Czac ka ak tyw nie włą czy ła się
w two rze nie glo bal nych, sys te mo wych roz wią zań w dzie dzi nie po -
li ty ki spo łecz nej i oświa to wej do ty czą cej osób nie peł no spraw nych
wzro ko wo. Kształ ce nie, wy cho wa nie i re ha bi li ta cję osób nie wi -
do mych trak to wa ła ja ko za gad nie nia za sad ni cze w ca ło kształ cie
pro ble ma ty ki ty flo lo gicz nej. Opra co wa ła pro gram dzia łań edu -
ka cyj nych w sto sun ku do osób z dys funk cją wzro ku (zob. E. R.
Czac ka, 1932). Pod ję ła trud ada pta cji pi sma braj low skie go do wy -
mo gów ję zy ka pol skie go, wal czy ła o upo wszech nie nie pol skie go
al fa be tu braj la i skró tów al fa be tycz nych w szko łach spe cjal nych
dla nie wi do mych w Pol sce. Za bie ga ła o po wszech ną re ali za cję
obo wiąz ku szkol ne go przez dzie ci nie wi do me i sła bo wi dzą ce2. Ja -
ko jed na z nie licz nych w owym cza sie mó wi ła o po trze bie kształ -
ce nia nie wi do mych na wszyst kich szcze blach, w tym tak że na po -
zio mie śred nim i wyż szym (J. Ku czyń ska -Kwa pisz, 2011: 19). Po -
glą dom tym da ła wy raz w pi sa nych do władz me mo ria łach. 

La ski3 by ły miej scem, któ re mu Mat ka Czac ka nada ła po jem -
ność ide ową – jed no z naj bar dziej zna nych i ży wych in te lek tu al -
nie śro do wisk dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, z ze spo łem pla -
có wek i ini cja tyw apo stol skich (S. Wy szyń ski, 1946: 1–3). Tam re -
ali zo wa no i re ali zu je się na dal pro jekt wy cho wa nia za kła da ją cy
ist nie nie wspól no ty da ją cej więk sze moż li wo ści od nie sień oso bo -
wych oraz prze ka zu war to ści.

2 Po stu la ty Mat ki o ob ję ciu wspar ciem dzie ci z uszko dzo nym wzro kiem sta -
no wi ły w okre sie mię dzy wo jen nym swo iste no vum – za ło że nia re ha bi li ta cji
wzro ku za czę to w Pol sce re ali zo wać prak tycz nie do pie ro w la tach 80. 
3 Uogól nio ne po ję cie La ski w ro zu mie niu two rze nia pew nej kul tu ry fi lo zo ficz -
nej, chrze ści jań skiej, spo łecz nej i pe da go gicz nej ubie głe go wie ku, ze współ cze -
sny mi ko no ta cja mi. 
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Dla peł ne go zro zu mie nia ro li, ja ką w La skach ode grał H. Rusz -
czyc ko niecz ne jest zro zu mie nie śro do wi ska i at mos fe ry tam tych
cza sów, z ich hi sto rycz ny mi i spo łecz ny mi uwa run ko wa nia mi.
Świa do mość ce lów przy świe ca ją cych ist nie niu Dzie ła, a nie wąt pli -
wie rów nież i du cho wy, ty flo lo gicz ny, wy cho waw czy oraz apo stol -
ski je go cha rak ter wy zna cza ny był od dzia ły wa niem si ły oso bo wo -
ści i ak tyw no ści E. R. Czac kiej i osób współ two rzą cych to Dzie -
ło: A. Ma ryl skie go czy ks. W. Kor ni ło wi cza. Z cza sem w gro nie tym
zna lazł się m.in. H. Rusz czyc, Z. Se ra fi no wicz i to oni nada wa li cha -
rak ter Dzie łu po zo sta wio ne mu przez Mat kę Czac ką. Ro zu mie nie
isto ty je go po wo ła nia rzu to wa ło na ich pra cę ty flo pe da go gicz ną. 

Nie spo sób w tym miej scu nie wspo mnieć rów nież o at mos -
fe rze in te lek tu al nej La sek. Za spra wą my śli cie li chrze ści jań skich,
w tym św. To ma sza z Akwi nu, pod ję to w mię dzy wo jen nej Pol sce
re flek sję nad czło wie kiem (S. Dzie koń ski, 2011: 218). W 20-le ciu
mię dzy wo jen nym za sad ni czą ro lę w prze zwy cię że niu wpły wu św.
Au gu sty na, któ ry o wie le bar dziej od po wia dał pol skiej re li gij no -
ści ode gra ło od dzia ły wa nie fran cu skich to mi stów, a szcze gól nie
J. Ma ri ta ina, re pre zen tu ją ce go nurt per so na li zmu chrze ści jań skie -
go z jed no cze snym na wią za niem do in te gral ne go hu ma ni zmu,
któ ry za pro po no wał sze ro ką kon cep cję Ko ścio ła i no wo cze sne -
go spo łe czeń stwa. W La skach mia ła miej sce orien ta cja na kul tu -
rę in te lek tu al ną w kie run ku in te gral nej chrze ści jań skiej for ma cji
czło wie ka. Za rów no J. Ma ri ta in, jak i Ch. Jo ur net by wa li
w przed wo jen nych La skach ja ko pre le gen ci4. La ski sta wa ły się źró -
dłem du cho wym i in te lek tu al nym przy cią ga ją cym lu dzi o od -
mien nych nie jed no krot nie ide olo giach. Miej scem dia lo gu, ale
i wza jem nej ak cep ta cji (B. Cy wiń ski, 2000: 505).

Od ro dze nie (Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży Aka de mic -
kiej), dzia ła ją ce głów nie we Lwo wie i Wil nie, któ re pod ję ło waż ne
stu dia nad Bi blią, li tur gią, teo lo gią i fi lo zo fią to mi stycz ną (K. Tar -
4 Rusz czy ca nie wi dy wa no na ich wy kła dach – zob. M. Żół tow ski, 1999: 
126–128. 



now ski, 2011b: 59, 61, 64) i La ski za po cząt ko wa ły w Pol sce nurt tzw.
ka to li cy zmu otwar te go, krze wią ce go per so na lizm ukie run ko wa ny
na sza cu nek do czło wie ka poj mo wa ne go za wsze ja ko cel, nie zaś śro -
dek, w któ rym pa nu je wol ność Ko ścio ła eku me nicz ne go (por.
B. Dem bow ski, 2011: 70), otwar te go na świec kich, ina czej my ślą cych
czy wie rzą cych. W tym zna cze niu duch, at mos fe ra La sek sta je się sy -
no ni mem naj lep szych tra dy cji pol skie go ka to li cy zmu, „[…] miej -
scem po waż ne go trak to wa nia wia ry” (por. B. Cy wiń ski, 2000: 505).

Ist nie ją ce od 1918 ro ku Kół ko, sku pia ją ce mło dą in te li gen cję pol -
ską, by ło miej scem pro wa dze nia róż no rod nych, żar li wych dys ku -
sji na te ma ty re li gij ne (zwłasz cza stu dium to mi zmu), na uko we, rzad -
ko jed nak po ru sza no kwe stie po li tycz ne, „[…] z pa sją szu ka jąc praw -
dy, sen su ży cia, do bra i pięk na” (zob. J. Kro kos, 2011: 212). Ich
uczest ni ka mi by li w więk szo ści nie wie rzą cy lub no wo na wró ce ni
w róż nym wie ku, o od mien nych czę sto prze ko na niach po li tycz nych,
spo łecz nych, po eci, ar ty ści, praw ni cy, le ka rze, przed sta wi cie le or ga -
ni za cji ka to lic kich. Ko ło pro mie nio wa ło na in ne ośrod ki uni wer sy -
tec kie w kra ju i za gra ni cą (M. Żół tow ski, 1999: 124–126).

Pod wpły wem au ten tycz nej cha ry zmy ks. Kor ni ło wi cza po -
wstał tak że, w 1933 ro ku, In sty tut Kul tu ry Chrze ści jań skiej i cza -
so pi smo „Ver bum”, któ re pu bli ko wa ło stu dia fi lo zo ficz ne, teo lo -
gicz ne, tłu ma cze nia dzieł J. Ma ri ta ina, Ch. Jo ur ne ta, O. La com -
be’a i in nych. 

R. Wo siek (2011: 149–150) i M. Żół tow ski (1999: 126) po da -
ją, że śro do wi ska Od ro dze nia, „Ver bum” i Kół ka w na tu ral ny spo -
sób sta ły się źró dłem po wo łań do współ pra cy z Dzie łem La sek:
pierw szych pe da go gów, pierw szych Fran cisz ka nek Słu żeb nic
Krzy ża oraz bra ci III Za ko nu św. Fran cisz ka. I tak oto, za spra wą
in dy wi du al ne go dusz pa ster stwa wśród mło dej in te li gen cji, pro -
wa dzo nej przez ks. Kor ni ło wi cza, do szło do ze spo le nia z za ło że -
nia mi za ko nu Sióstr FSK, dla do bra opie ki nad nie wi do my mi.
W La skach mia ło miej sce ze tknię cie się prak tycz ne go re ali zmu
zgod ne go z du chem idei św. Fran cisz ka z Asy żu z re ali zmem fi -
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lo zo ficz nym św. To ma sza z Akwi nu, to mi zmu i od no wio nej li tur -
gii (opar tej na wzo rach be ne dyk tyń skich) z Dzie łem La sek. „Rósł
ide owy ze spół mło dych lu dzi pra cu ją cych bez płat nie, tyl ko za
skrom ne, czę sto nie wy star cza ją ce utrzy ma nie, nie li czą cych się
z go dzi na mi pra cy, nie ma ją cych oso bi ste go ży cia, a od da ją cych
wszyst kie si ły spra wie nie wi do mych. Lu dzie ci zży li się ze so bą,
sto sun ki by ły peł ne pro sto ty, szcze ro ści i wza jem ne go za ufa nia”
(Z. Wy rzy kow ska, 2002: 36). Z gro nem tym zwią zał się na ca łe
swo je ży cie tak że Hen ryk Rusz czyc. 

Obok Mat ki E. R. Czac kiej, wśród oso bo wo ści pe da go gicz nych
ma ją cych wpływ na po glą dy i po sta wę wy cho waw czą H. Rusz czy -
ca wy mie nić na le ży rów nież Fe lik sa Du pan lo upa5. Bę dąc od 1849

5 Fe lix An to ine Du pan lo up Phi li bert (1802–1878) – wiel ki pe da gog i ak tyw -
ny ka te che ta; Bi skup or le ań ski; czło wiek o wiel kim ser cu i wznio słym umy -
śle, uzna wa ny za au to ry tet mo ral ny i pe da go gicz ny; kształ cił się w Pa ry żu,
w szko le Sa int -Ni co las du Char don net, na stęp nie w se mi na rium Sa int -Su pli -
ce, gdzie zwró cił uwa gę prze ło żo nych swy mi wy bit ny mi zdol no ścia mi; uzy -
skaw szy w 1825 ro ku świę ce nia ka płań skie, zo stał wi ka riu szem w ko ście le św.
Mag da le ny, gdzie po wie rzo no mu za da nie ka te chi za cji i przy go to wy wa nia mło -
dzie ży 13–20-let niej do sa kra men tów świę tych; w 1834 ro ku ks. Du pan lo up
zo stał prze ło żo nym w se mi na rium Sa int -Ni co las du Char don net: tu roz wi jał
swą dzia łal ność pe da go gicz ną gor li wie, po zy sku jąc so bie za ufa nie i mi łość
swych uczniów; 6 lat póź niej zo stał pro fe so rem Wy dzia łu Teo lo gicz ne go na Sor -
bo nie; mia no wa ny przez Pa pie ża Grze go rza XVI rzym skim pra ła tem, dok to -
rem teo lo gii, zo stał nie ba wem Ka no ni kiem przy ko ście le No tre -Da me; jed no -
cze śnie król Sar dy nii ofia ro wał mu bi skup stwo, a na stęp nie ar cy bi skup stwo,
by wresz cie po wie rzyć mu kie row nic two nad na uka mi pu blicz ny mi; Du pan -
lo up od rzu cił wszak że te pro po zy cje, chcąc słu żyć przede wszyst kim wła snej
oj czyź nie, po zo stał w Pa ry żu, an ga żu jąc się w pra cę dusz pa ster ską; w 1849 ro -
ku zo stał Bi sku pem Or le anu; w 1854 ro ku zo stał mia no wa ny człon kiem Aka -
de mii Fran cu skiej; spo śród licz nych je go pism, war to pod kre ślić: Pro te sta tions
de Mgr, l’évê que d’Orléans con tre le Sa int – Siège Apo sto li que sont me nacés et
frappés en ce mo ment (1859), pi sał wie le o wy cho wa niu, war to szcze gól nie zwró -
cić uwa gę na dzie ło De l’édu ca tion (1851), O wy kształ ce niu ko bie ty, (wyd. pol.
1880), Li sty o wy cho wa niu dziew cząt, (wyd. pol. 1914), O na uce i wy cho wa niu
w du chu chrze ści jań skim (wyd. pol. 1866), Dzie cię (wyd. pol. 1873); w ostat -
nich chwi lach ży cia koń czył swój ostat ni rę ko pis: Li sty o wy cho wa niu.
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ro ku Bi sku pem Or le anu, od dał się on ak tyw no ści wy cho waw czej
ca łym ser cem i z wła ści wym so bie po świę ce niem. W tym okre -
sie po wsta ło wie le je go dzieł skie ro wa nych do wier nych w die ce -
zji mu po wie rzo nej. 

Re or ga ni za tor i re for ma tor edu ka cji. Du pan lo up był zwo len -
ni kiem szko ły po wszech nej dla wszyst kich, zwłasz cza bied nych,
po cho dzą cych z tzw. ni zin spo łecz nych. Wal czył o po stęp – eko -
no micz ny, ma te rial ny, w prze my śle i han dlu, po stęp w edu ka cji
– o ty le jed nak, o ile jest to po stęp do brze ro zu mia ny, kie ro wa ny
wła dzą mą dro ści i mo ral no ści. Go rą co od da ny spra wom po li tycz -
nym Fran cji, bro nił za gro żo nej nie za leż no ści po li tycz nej Pa pie -
ża, ży wo zaj mo wa ły go pro ble my nie wol nic twa. Syn te zą tych po -
glą dów są po stu la ty Du pan lo upa (1866: 65): „[…] na uka ele men -
tar na ma być roz po wszech nio ną; że ma się roz cią gać na oby dwie
płci; że ma być wol ną i ta nią, lecz nie bez płat ną i obo wiąz ko wą;
że ma być roz wi nię tą i roz sze rzo ną na ca łe pra wie ży cie; że ma być
uwa ża ną za po moc nicz kę ro dzin, a nie prze kształ ci ciel kę państw;
że ma być przede wszyst kim re li gij ną […]”. 

Ist nie ją świa dec twa do ku men tu ją ce, iż Rusz czyc czę sto
czer pał z do rob ku pe da go gicz ne go te go fran cu skie go ka pła na6.
Nie jed no krot nie po wo ły wał się w kwe stii wy cho wa nia na ar gu -
men ty pe da go gicz ne bpa Du pan lo upa. Są dzić moż na, iż je go wła -
sne po glą dy rów nież kształ to wa ły się pod wpły wem pism o wy -
cho wa niu Bi sku pa Or le anu. Być mo że owo sym pa ty zo wa nie
z my ślą pe da go gicz ną Du pan lo upa wy ni ka ło tak że z fak tu, iż li -
te ra tu ra, któ rej był au to rem za le ca na by ła wów czas w ra mach for -
ma cji du cho wej i kul tu ro wej w Za kła dzie dla Nie wi do mych w La -
skach.

6 Do cza su po zna nia pe da go gii J. Bo sko (trud no usta lić czas szcze gól nej fa scy -
na cji Rusz czy ca sys te mem pre wen cyj nym), opie rał się głów nie na pe da go gi -
ce F. Du pan lo upa.
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Czer pał jed nak że i z in nych źró deł. W je go po glą dach na wy -
cho wa nie od na leźć moż na rów nież od wo ła nia do kon cep cji wy -
cho waw czej Ja nu sza Kor cza ka7.

Pe da go gi kę tę okre śla się róż ny mi mia na mi. Świad czą one o jej
bo gac twie i uni wer sa li zmie. S. Wo ło szyn (1979) umiej sco wił pe -
da go gi kę Kor cza ka ja ko tkwią cą ko rze nia mi głę bo ko w swo jej
epo ce: pe da go gi ka ta wy ra sta z sy tu acji wy cho waw czej dzie ci pro -
le ta ria tu, ko rzy sta z idei ru chu re form edu ka cyj nych po cząt ków
20-le cia. Jed no cze śnie jed nak wy kro czył swo ją no wo cze sną kon -
cep cją pe da go gi ki opie kuń czej po za gra ni ce swo jej epo ki. Roz wi -
ja się na ba zie post po zy ty wi stycz ne go ru chu oświa to we go, na uko -
we go i spo łecz ne go (zob. też. J. Py rzyk, 2003b: 90). 

7 Ja nusz Kor czak (właśc. Hen ryk Goldsz mit) (1878?–1942) – wy bit ny pe da -
gog, le karz, dzia łacz spo łecz ny; po cho dził ze spo lo ni zo wa nej ro dzi ny ży dow -
skiej; w 1898 ro ku stu dio wał na Wy dzia le Le kar skim Ce sar skie go Uni wer sy -
te tu w War sza wie; dy plom le ka rza otrzy mał w 1905 ro ku, w tym sa mym ro -
ku brał udział ja ko le karz w woj nie ro syj sko -ja poń skiej; prak ty kę le kar ską peł nił
ofiar nie, zwłasz cza wśród naj bied niej szych miesz kań ców mia sta; w la tach 1914–
1918 był młod szym or dy na to rem szpi ta la dy wi zyj ne go na fron cie ukra iń skim;
na stęp nie pra co wał w przy tuł kach dla dzie ci ukra iń skich pod Ki jo wem i w krót -
kim okre sie cza su – dla do mu wy cho waw cze go dla chłop ców pol skich w Ki -
jo wie, pro wa dzo ne go przez Ma ry nę Ro gow ską -Fal ską; po po wro cie do War -
sza wy cza so wo peł nił służ bę le ka rza w szpi ta lu epi de micz nym w Ło dzi i na Ka -
mion ku pod War sza wą; w okre sie 1912–1942 wraz ze Ste fa nią Wil czyń ską
za ło żył i pro wa dził Dom Sie rot dla dzie ci ży dow skich w War sza wie, przy ul.
Kroch mal nej, prze nie sio ny w 1940 ro ku do get ta; w okre sie przed wo jen nym
(1919–1936) współ two rzył z Ma ry ną Fal ską Nasz Dom na war szaw skich Bie -
la nach; ostat nie trzy mie sią ce ży cia spę dził wraz z dzieć mi w get cie war szaw -
skim, z któ re go zo stał wy wie zio ny wraz z wy cho wan ka mi na po cząt ku sierp -
nia 1942 ro ku do obo zu w Tre blin ce; współ pra co wał z wie lo ma cza so pi sma -
mi, pro wa dził spo łecz ną dzia łal ność po pu la ry za tor ską, m.in. w Pol skim Ra diu,
ja ko au tor wie lu fe lie to nów; au tor wie lu po wie ści, pu bli ka cji o te ma ty ce spo -
łecz nej, oby cza jo wej i wy cho waw czej, do naj bar dziej zna nych na le żą: Jak ko -
chać dziec ko (1919), Pra wa dziec ka do sza cun ku (1929), Król Ma ciuś I (1923),
Król Ma ciuś na wy spie bez lud nej (1923), Kie dy znów bę dę ma ły (1925), Kaj tuś
Cza ro dziej (1935); Pa mięt nik (1939–1942).
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B. Smo liń ska -The iss (2007: 7) na pi sa ła, że Kor czak jest sym -
bo lem współ cze sne go świa ta, dzia ła ją cym na gra ni cy po ko le nia
dzie ci i do ro słych, na gra ni cy kul tur i re li gii, na gra ni cy wal ki o ży -
cie i zma ga nia się ze śmier cią. Ten Kor czak prze kra cza stan dar -
dy, ła mie ste reo ty py, prze kra cza ba rie ry aka de mic ko -pe da go gicz -
ne, spo łecz no -po li tycz ne i kul tu ro wo -re li gij ne, prak ty ki pe da go -
gicz nej i ko mu ni ka cji do ro słe go z dziec kiem. Kry ty ko wa ny za
ży cia, po dzi wia ny współ cze śnie8.

Z uwa gi na ra dy ka lizm my śle nia i wy obra że nia wza jem nych
re la cji mię dzy dziec kiem a do ro słym za li cza ny jest Kor czak współ -
cze śnie przez wie lu do pe da go gów No we go Wy cho wa nia (A. M.
de Tcho rzew ski, 2003: 35–36). Wia ra w do broć na tu ry czło wie -
ka i je go zdol ność do swo bod ne go kre owa nia świa ta war to ści
(B. Śli wer ski, 2004: 344) – te war to ści zna mio nu ją pod sta wy idei
pe da go gicz nej w je go twór czo ści. 

W pu bli cy sty ce kor cza kow skiej wie le jest ha seł współ brz mią -
cych z po glą da mi E. Key, z pe da go gi ką re form (A. M. de Tcho rzew -
ski, 2003: 35–41). Wra cał po dob no Kor czak tak że do szko ły L. Toł -
sto ja, na ka zu ją cej „uczyć się od dzie ci”, „do ra stać do my śli, uczuć
i prze żyć dzie ci”. A. M. de Tcho rzew ski twier dzi, że z uwa gi na
życz li wość, wal kę po zba wio ną prze mo cy, cześć, sza cu nek dla god -
ne go ży cia ludz kie go, służ bę czło wie ko wi i ofia rę mi ło ści stoi on
w jed nym sze re gu ze współ cze sny mi au to ry te ta mi wal ki o po kój
i ży cie ludz kie. 

8 I. Ne wer ly po wie dział o nim: „[…] ob cy był wszyst kim. Re spek to wa ny ja ko
po rząd ny cu dzo zie miec. Po la cy z obo zu na ro do we go i kle ry kal ne go nie mo -
gli mu da ro wać ży dow skie go po cho dze nia. Ży dzi nie za sy mi lo wa ni wi dzie li
w nim pol skie go pi sa rza, re pre zen tan ta kul tu ry pol skiej. Le wi cę spo łecz ną od -
strę czał scep ty cy zmem i tym, że spra wy dziec ka nie ko ja rzył z wal ką o zmia -
nę ustro ju. Dla kon ser wy i sa na cji był nie mal że bol sze wi kiem. W śro do wi sku
li te rac kim stał na ubo czu prą dów. Uda ny ta lent, ale z nie pra we go ło ża – od tej
tam – pe da go gi ki! Pe da go gów pło szył tem pe ra men tem de ma ska to ra i try bu -
na. W cza sach nie na wi ści, cy ni zmu i zdzi cze nia ko muż był po trzeb ny hu ma -
ni sta i my śli ciel” (cyt za E. Dau zen roth, 2005: 51–52).
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Je go kon cep cję pe da go gicz ną cha rak te ry zu je roz le głość spo -
łecz nych i pe da go gicz nych za in te re so wań. W swo ich ide ach wy -
cho waw czych kładł Kor czak na cisk na sza cu nek dla ucznia, wza -
jem ne za ufa nie mię dzy nim a na uczy cie lem, mi łość dziec ka, a tak -
że na wza jem ny dia log (por. Z. Ja siń ski, 1999: 103). Jed nym
z nur tów w wy cho wa niu Kor cza ka jest wszak nurt in dy wi du ali -
za cji – wy ra ził się on w stwier dze niu każ de dziec ko jest in ne (cyt.
za H. Han -Il gie wicz, 1979: 28), a tak że w pra wach dziec ka i in -
sty tu cjach sa mo rząd no ści, któ re stwo rzył. 

Za ska ku je kor cza kow ska wie lo war stwo wość do rob ku
(A. Kelm, 1979; 146).

Pe da go gia ta ujaw nia ist nie ją ce w świe cie ów cze snym (ale i we
współ cze snym tak że) za gro że nia i wy pa cze nia pro ce su wy cho wa -
nia szko ły, ro dzi ny czy in sty tu cji wy cho waw czych. Sta je się sta le
ak tu al ną pro po zy cją roz wią za nia tych trud no ści. (B. Śli wer ski,
2004: 338–339). We współ cze snym świe cie nie ma już tak wiel kie -
go na ci sku na dy rek tyw ne wy cho wa nie, wciąż jesz cze jed nak zbyt
sil ne jest przy zwy cza je nie do za sta nych me tod wy cho wa nia, a zbyt
ma ło ko rzy sta się z no wych pro po zy cji pe da go gi ki. A. Le win (1979:
11–12) przy ta cza róż ne opi nie na te mat moż li wo ści i ce lo wo ści ko -
rzy sta nia z do rob ku pe da go gicz ne go J. Kor cza ka. Wśród nich znaj -
du ją się i te mniej po chleb ne… (por. J. Py rzyk, 2003a: 57–61). Je -
śli kon cep cja ta dziś wzbu dza za strze że nia, to uję ta ja ko ca łość
i ana li zo wa na w świe tle ów cze snej wie dzy i prak ty ki wy cho waw -
czej sta no wi jed nak du że osią gnię cie. Współ cze sną kon ty nu ację
pe da go gii Kor cza ka sta no wią dzie ła ta kich peda go gów, jak choć -
by M. Ło pat ko wej, J. Biń czyc kiej, J. Tar now skie go, A. Le wi na. In -
ten syw ny (jak na kon ser wa tyzm w po dej ściu do wy cho wa nia
w Pol sce) roz wój pe da go gi ki an ty au to ry tar ne j9 spra wia, że kon cep -

9 (Por. B. Śli wer ski, 2004: 345). Au tor wska zu je, że w po wo jen ną rze czy wi stość
pol ską wpi sa ły się dzie ła wska zu ją ce na re cep cję pe da go gi ki kor cza kow skiej:
np. dzia łal ność To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci (pro pa gu ją ca dzie ło Kor cza ka
na sze ro ką ska lę tak że współ cze śnie). Idee Kor cza ka prze nik nę ły do pol skiej 
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cja ta jest sta le obec na w co dzien no ści wy cho waw czej. Pa ra dok -
sal nie – trze ba przy po mnieć nie chęć Kor cza ka do te go, by go na -
śla do wać – prze strze gał przed za chwy tem nad swo imi re flek sja -
mi czy do ko na nia mi 10. B. Śli wer ski pod kre śla, że swym pi sar skim
do rob kiem Kor czak ra czej za chę cał współ cze sne mu i przy szłe po -
ko le nia do współ prze ży wa nia dzie cię cej rze czy wi sto ści. Ma rzył
o stwo rze niu wiel kiej syn te zy dziec ka, bę dą cej in spi ra cją i wy zwa -
niem dla wy cho waw cy w po szu ki wa niu i bu do wa niu wła snej dro -
gi ku dziec ku, a nie po rad ni kiem (J. Kor czak, 1984: 92).

Styl pra cy H. Rusz czy ca naj bar dziej zbli żał go do kon cep cji św.
Ja na Bo sko 11. Po zo sta jąc pod sil nym wra że niem je go sys te mu pre -

oświa ty po now nie po zmia nach ustro jo wych 1989 ro ku, za ist nia ły np. ja ko mo -
de le kształ ce nia i wy cho wa nia an ty au to ry tar ne go szkol nic twa nie pu blicz ne go. 
10 W Pa mięt ni ku pi sał: „Cie ka wy świat nie był już po za mną. Te raz jest we mnie.
Je stem nie po to, aby mnie ko cha li i po dzi wia li, ale po to, abym ja dzia łał i ko -
chał. Nie obo wiąz kiem oto cze nia po ma gać mnie, ale ja mam obo wią zek trosz -
cze nia się o świat, o czło wie ka” (zob. J. Kor czak, 1958: 561).
11 Jan Bo sko (właśc. Gio van ni Mel chior re Bo sco) (1815–1888) – du chow ny,
wło ski pre zbi ter; wiel ki wy kła dow ca ubie głe go stu le cia; za ło ży ciel ro dzi ny sa -
le zjań skiej; ter cjarz fran cisz kań ski; świę ty Ko ścio ła ka to lic kie go; swą po słu gę
ka płań ską roz po czął w 1841 ro ku wśród więź niów, cho rych i mło dzie ży; zna -
lazł nie omyl ną dro gę do mło dych serc, po przez nie oce nio ne wska za nia i przy -
kła dy po stę po wa nia z mło dzie żą; po ka zał tym, któ rzy chcą wy cho wy wać, któ -
rę dy po dą żać; je go sys tem za pew nia zisz cze nie się pięk nych ide ałów wy cho -
waw czych (ufor mo wa nie peł nej oso bo wo ści ludz kiej); jest to dro ga wia ry
i mi ło ści, jest to sys tem tra dy cyj nie chrze ści jań ski, opar ty na Ewan ge lii Je zu -
sa Chry stu sa; Bo sko, za in spi ro wa ny hu ma ni zmem św. Fran cisz ka Sa le ze go,
swo ją mi sją wy cho waw czą ob jął Ora to ria (pierw sze po wsta ło w 1844 ro ku na
przed mie ściach Tu ry nu; w swej funk cji od po wia da ły one ośrod kom kła dą cym
na cisk na wy po czy nek i na ukę), szko ły wie czo ro we i nie dziel ne (bę dą ce do -
peł nie niem Ora to riów), szko ły rze mieśl ni cze i warsz ta ty (ak cent na przy go -
to wa nie za wo do we mło dzie ży), do my i in ter na ty (dla mło dych uczą cych się
w szko łach i warsz ta tach, ży ją cych bied nie lub bez dom nych); w 1854 ro ku Bo -
sko utwo rzył To wa rzy stwo Świę te go Fran cisz ka Sa le ze go, a w 1872 – Zgro ma -
dze nie Có rek Ma ryi Wspo mo ży ciel ki Wier nych; zgro ma dze nia za ło żo ne przez
du chow ne go za czę ły wkrót ce po tem po wsta wać w wie lu kra jach ca łej Eu ro -
py; pi sma ks. J. Bo sko sta no wią utwo ry ory gi nal ne, in dy wi du al ne i zbio ro we 
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wen cyj ne go, po le cał wy cho waw com stu dio wa nie li te ra tu ry te go
au to ra. 

Ży ciu ks. Bo sko to wa rzy szył wzrost za in te re so wa nia roz wo -
jem szkol nic twa w róż nych pań stwach. Je go dzia łal ność roz wi ja -
ła się w do bie wie ku pe da go gii Her bar ta, Pe sta loz zie go, Fröebla,
Bel la i Lan ca ste ra, Owe na, Spen ce ra i F. Du pan lo upa, na przy ja -
znym pod ło żu za in te re so wa nia szko łą, wy cho wa niem lu do wym
Ro us se au i oświe ce nio wych prą dów. Świę ty żył w epo ce, któ ra cha -
rak te ry zo wa ła się wzmo żo nym roz wo jem ba dań nad pe da go gi -
ką i dy dak ty ką (por. S. Buk sa, 2009: 31–45; M. Szprin ger, 2006:
17–25; M. Wirth, 2009: 41–42). Je go styl wy cho waw czy jest jak -
by re ak cją, pro te stem wo bec tra dy cyj nej, prze sta rza łej szko ły her -
bar tow skiej, re ak cją wo bec dys cy pli ny, sank cji, kar i na ka zów. 

Hi sto ria pe da go gi ki od no to wa ła wie lu my śli cie li, któ rzy (po -
dob nie jak Bo sko) czer pa li in spi ra cję do pra cy pe da go gicz nej z mi -
ło ści ludz kiej, ro zu mia nej ja ko mi łość oj cow ska czy ma cie rzyń -
ska (św. Au gu styn, św. To masz z Akwi nu, Loc ke, Ro us se au, Pe -
sta loz zi). Sys tem za po bie gaw czy J. Bo sko zy skał po dob ny roz głos,
jak in ne uzna ne sys te my pe da go gicz ne (Mon tes so ri, De cro ly’ego,
plan dal toń ski H. Par khurst). Nie moż na sta wiać go oczy wi ście
na rów ni z ta ki mi teo re ty ka mi pe da go gi ki, jak Ko meń ski, Ro us -
se au czy Pe sta loz zi i Fröebel, ale je go roz głos i me to dy wy kra cza -
ją da le ko po za gra ni ce wy zna nia i pań stwa – spo ty ka ły się głów -
nie z życz li wo ścią i zro zu mie niem. Być mo że dzia ło się tak ze
wzglę du na je go cha rak te ry stycz ne ce chy: głę bo ki hu ma nizm,
otwar ty i szcze ry opty mizm i wresz cie je go chrze ści jań ski cha rak -
ter – szcze rze i kon se kwent nie pod kre śla ny przez Bo sko.

Wy bit nych zwo len ni ków i pro pa ga to rów pre wen cji na po lu
wy cho wa nia na le ży szu kać szcze gól nie we Wło szech i Fran cji 12.

kom pi la cje, dzie ła in nych przez nie go po pra wio ne, prze tłu ma czo ne lub zre -
da go wa ne. Ogół pism je go au tor stwa ma cha rak ter pe da go gicz no -re li gij ny. 
12 Mię dzy in ny mi wła śnie F. Du pan lo up był zwo len ni kiem me to dy uprze dza -
nia.



Pro blem wy cho wa nia w tym uję ciu ana li zo wał św. Ka rol Bo ro me -
usz, św. Fi lip Ne re usz czy św. Fran ci szek Sa le zy. Idea pre wen cyj -
na, obec na w men tal no ści i kul tu rze pierw szej po ło wy XIX wie -
ku w wy mia rze po li tycz nym, spo łecz nym, eko no micz nym, re li -
gij nym i pe da go gicz nym (zob. K. Mi sia szek, 1987–1988: 37–40)
by ła prze ja wem lę ku przed re pre sją warstw rzą dzą cych, taj ny mi
sto wa rzy sze nia mi, re wo lu cją i ru cha mi wol no ścio wy mi. Pro ble -
my spo łecz ne, po głę bia ją ce się ubó stwo, ro sną ca prze stęp czość ro -
dzi ły po trze bę stwo rze nia no we go sys te mu wy cho wa nia. 

Więk szość ko men ta to rów dzie ła Bo sko jest zda nia, że nie ty -
le jest on twór cą te go sys te mu w pe da go gi ce, co wspa nia le za adap -
to wał sta re me to dy chrze ści jań skie do współ cze snych mu wa run -
ków. Bo sko nie był kla sy kiem i teo re ty kiem pe da go gi ki – to czło -
wiek czy nu, prak tyk szu ka ją cy uj ścia dla in tu icji wy cho waw czej.
Sys tem pre wen cyj ny – ja ko kie ru nek wy cho wa nia – nie pre ten -
du je do ro li teo rii na uko wej. Ma jed nak cha rak ter wy bit nie prak -
tycz ny. Po wi nien się spraw dzić w pra cy z mło dzie żą ubo gą, za gro -
żo ną i trud ną wy cho waw czo, z za bu rze nia mi za cho wa nia i za kłó -
ce nia mi roz wo ju. Ksiądz Bo sko uwa żał, że sys tem ten moż na
sto so wać z po wo dze niem w sto sun ku do osób z nie peł no spraw -
no ścią, jej sku tecz ność jest naj bar dziej wy raź na w przy pad ku pra -
cy i suk ce sów wy cho waw czych z mło dzie żą trud ną – z ta ką od -
no sił nie ma łe re zul ta ty. Dla tych po wo dów był wy cho waw cą ubo -
giej i opusz czo nej mło dzie ży, re pre zen tan tem bied nych warstw
spo łecz nych. Zresz tą, by ło to głów nym ce lem Zgro ma dze nia Sa -
le zjań skie go (por. R. We in schenk, 2000: 85). 

Syn te za pe da go gii J. Bo sko z punk tu wi dze nia dzi siej szej sy -
tu acji wy cho waw czej i szkol nej w uję ciu L. Cia na (2001: 208–209)
spro wa dza się w osta tecz nym ce lu do za pew nie nia peł ne go roz -
wo ju mło dzie ży (do brzy chrze ści ja nie i uczci wi oby wa te le);
w cen trum uwa gi jest ca ła i zjed no czo na oso bo wość. Pod sta wo -
wym kry te rium sta je się pre wen cyj ność. Śro do wi sko wy cho waw -
cze ma cha rak ter ro dzin ny. Wię zi mię dzy ludz kie mu szą się
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opierać na za ży ło ści, za ufa niu, sym pa tii i ak cep ta cji; ta ki typ sto -
sun ków umoż li wia roz wój za rów no wy cho waw ców, jak i wy cho -
wan ków. Ro zum, re li gia, mi łość: pod sta wo wy trój mian, po bu dza -
ją cy doj rza łe oso bo wo ści do roz wi ja nia zdol no ści po dej mo wa nia
de cy zji, uczuć i sto sun ku do Bo ga. Istot na jest ani ma cyj na obec -
ność wy cho waw cy: styl, któ ry skła nia wy cho waw cę do uczest nic -
twa w ży ciu mło dzie ży i jej ini cja ty wach oraz otwie ra na re li gij -
ną wi zję ży cia. Wspól no ta wy cho waw cza: cel wień czą cy dro gę roz -
wo ju współ od po wie dzial no ści i uczest nic twa, wy ty czo nej przez
uzna wa ne przez wszyst kich war to ści, któ re sta no wią szkie let kon -
struk cyj ny pro gra mu wy cho wa nia. 

Co łą czy wszyst kie te kon cep cje pe da go gicz ne z Dzie łem La -
sek? Pa trząc na Za kład dla Nie wi do mych w uję ciu sy tu acyj no -hi -
sto rycz nym, Dzie ło La sek umiej sco wio ne być po win no w cza sie
i miej scu, ja ko wy da rze nie nie po wta rzal ne przy wszel kich opi sach
kon kret ne go do świad cze nia wy cho waw cze go (zob. M. No wak,
2010: 168–182; 2011: 192–193). Ta kie po dej ście pla su je Dzie ło
obok do świad cze nia ora to rium ks. J. Bo sko, do świad cze nia szko -
ły ks. Mi la ni w Ca len za no i Bar bia na we Wło szech, do świad cze -
nia J. H. Pe sta loz zie go, L. Toł sto ja, J. Kor cza ka. Dzie ło La sek, al -
bo ina czej do świad cze nie La sek po zwa la wska zać moż li wo ści je -
go lek tu ry, prze strzeń, w któ rej to do świad cze nie prze bie ga
i in spi ru ją cą ro lę w dzia łal no ści edu ka cyj nej. Mo że ono ozna czać
za rów no ka te go rię pew ne go wy mier ne go efek tu – suk ce su wy cho -
waw cze go La sek, jak i pew ną nie do koń ca poj mo wal ną i okre -
ślo ną at mos fe rę wy cho waw czą Dzie ła. „O war to ści Dzie ła świad -
czy po nad stu let ni okres dzia ła nia, cią gły roz wój i wy so ki po ziom
utwo rzo nych in sty tu cji” – pod kre śla J. Ku czyń ska -Kwa pisz
(2011: 183). Mia ły one cha rak ter pe da go gicz ny, re ha bi li ta cyj ny,
ale po nad to na uko wy i ba daw czy. Mat ka w swej kon cep cji udo -
wod ni ła, że moż li we jest po łą cze nie na uki ty flo lo gicz nej z wy kład -
nią Ko ścio ła ka to lic kie go.



Współ cze śnie mó wi się o tym, iż w hi sto rii pe da go gi ki pol skiej
R. Czac ka nie zna la zła do tąd miej sca od po wied nie go jej zna cze -
niu. Po rów nu je się wa gę jej za ło żeń wy cho waw czych i dzia łal no -
ści z teo rią i prak ty ką pe da go gicz ną M. Mon tes so ri (J. Tar now -
ski, 2011a: 182–183), twór czy nią pol skiej szko ły pe da go gi ki spo -
łecz nej, H. Ra dliń skiej, jak twier dzi A. Sta now ski (2000: 43) – choć
nie wia do mo, czy ze tknę ła się ona z ty mi po glą da mi. 

Sys te my po krót ce tu przed sta wio ne są w ma łym stop niu in -
te lek tu al ne i or ga ni za cyj ne, a ce chu je je eg zy sten cjal ność i sy tu -
acyj ność. Prze sła nia te mo gą współ cze śnie sta no wić źró dło in spi -
ra cji, są al ter na ty wą dla współ cze snej edu ka cji – obro ną jed nost -
ki przed uprzed mio to wie niem i za gu bie niem w świe cie kul tu ry
ma so wej i ofert ma kro świa ta (A. Kelm, 2006: 63; J. Dą brow ska,
2006: 111), przed współ cze snym in dy wi du ali zmem i eg zy sten cjal -
nym ma te ria li zmem (M. Chmie lew ski, 2000: 232–237). Sa mi kon -
ty nu ato rzy te go ty pu po glą dów i prak ty ki sta no wią re alizm, z któ -
re go mo gą czer pać ko lej ni…

Oma wia ne po wy żej kon cep cje są do wo dem na uda ną pró bę
na wią za nia kon tak tu z mło dym po ko le niem. Nie za prze czal nie
ide ały te po zo sta ją dzi siaj ak tu al ne, jed nak że ich roz wi nię cie lub
wska za nie okre ślo nej for my ich re ali za cji jest kwe stią zło żo ną. Ro -
dzi się wąt pli wość, jak re ali zo wać te ide ały w świe cie na ce cho wa -
nym plu ra li zmem, wy mie sza niem war to ści i po jęć, na wet pod sta -
wo wych (por. J. Maj chrzyk -Mi ku ła, 2004: 31). Roz wią za niem te -
go dy le ma tu jest dia log mię dzy mło dzie żą a do ro sły mi:
za pro sze nie do wza jem ne go po zna nia, od kry cia uzu peł nia ją cych
się, nie roz dziel nych od po wie dzial no ści wo bec przy szło ści (por.
D. Grzą dziel, 2011: 224–225; E. Laur man -Ja rzą bek, 2007: 93–98).
Dez apro ba ta, nie świa do mość lub igno ran cja w dzie dzi nie za in -
te re so wań mło dzie ży to stra ta oka zji do na wią za nia dia lo gu
i wpły wu wy cho waw cze go. I. Ne wer ly, jak by w od nie sie niu do dzi -
siej szej rze czy wi sto ści na pi sał (2005: 11): „W zmę czo nym, roz dar -
tym i wszyst kim roz cza ro wa nym świe cie ro śnie tę sk no ta za tym,

SESJA SIERPNIOWA66



co praw dzi we i czy ste. Znów po szu ku je się do bro ci, zno wu do -
broć jest w ce nie. A tak że do bry, mą dry czło wiek, któ re mu moż -
na za ufać”. 

Wy da je się, że dziś po wsta ją ce moż li wo ści spo tka nia z mło -
dzie żą mu szą mieć w so bie coś z po sta wy wy cho waw czej Bo sko,
Kor cza ka i sty lu wy cho waw cze go Rusz czy ca, Czac kiej: po sta wy
za rów no kom pe tent nej, jak i peł nej spon ta nicz no ści, ob da rza nia
na dzie ją, przy wra ca nia god no ści oso bi stej i praw. 

Syn te za 

Uj mu jąc po do bień stwa w po glą dach i do świad cze niu wy bit -
nych wy cho waw ców (A. Kelm, 2003: 86–87), mó wi się zwy kle
o tym, że swo ją dzia łal ność opie kuń czą i wy cho waw czą osa dza -
ją w sze ro kim kon tek ście spraw spo łecz nych. Po sia da ją wy róż nia -
ją ce ich po glą dy i kon cep cje roz wią zy wa nia nur tu ją cych ich pro -
ble mów wy cho waw czych. Po tra fią sku pić wo kół sie bie gro no od -
da nych spra wie po trze bu ją ce go czło wie ka. Umie ją in te gro wać
lu dzi wo kół po dej mo wa nych za dań, two rząc w po wie rzo nych so -
bie pla ców kach at mos fe rę współ pra cy i wza jem nych ser decz nych
wię zi. Pra ca ta trak tu je o ta kich wła śnie oso bo wo ściach – pre kur -
so rach waż nych idei – w ko re la cji z czło wie kiem szcze gól nie bli -
skim świa tu pol skiej ty flo lo gii: Hen ry kiem Rusz czy cem. Po dej -
mu jąc pró bę przyj rze nia się po wią za niom lub sprzecz no ściom po -
glą dów pe da go gicz nych Rusz czy ca i bli skich mu ide owo teo rii,
trze ba uznać prze wa gę punk tów stycz nych. Po ja wią się jed nak -
że i róż ni ce w sty lu pra cy wy róż nio nych tu pe da go gów.

W od nie sie niu do Mat ki E. R. Czac kiej, chrze ści jań ski per so -
na lizm pe da go gicz ny, któ ry re pre zen to wa ła sta no wił pod sta wę
for ma cyj ną świa to po glą du pe da go gicz ne go H. Rusz czy ca i nada -
wał pew ne tło po trzeb ne dla po wią za nia je go oso by z wy cho waw -
czą ro lą La sek. W roz wa ża niach tu pre zen to wa nych dzie ło wy cho -
waw cze Hen ry ka Rusz czy ca jest więc pew nym od bi ciem my śli pe -
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da go gicz nej Mat ki Czac kiej, a je go pra ca na rzecz nie wi do mych
mu si się w ca ło ści osta tecz nie roz strzy gać w or bi cie Dzie ła La sek
i pol skiej ty flo lo gii.

W sty lu pe da go gicz nym Rusz czy ca, w sku tecz no ści je go od -
dzia ły wa nia w In ter na cie Chłop ców wi docz ne jest od nie sie nie do
nad przy ro dzo ne go aspek tu wy cho wa nia. Tak Mat ka Czac ka, jak
i Rusz czyc po strze ga li utra tę wzro ku ja ko za mysł Bo ży, szcze gól -
ną ce lo wość bra ku wi dze nia upa tru jąc w dzie le świad cze nia o Bo -
gu po przez wła sne cier pie nie. U oboj ga wi docz ne jest po wią za -
nie ze śre dnio wiecz ny mi chrze ści jań ski mi po glą da mi na wy cho -
wa nie nie peł no spraw ne go czło wie ka (w myśl któ rych przy czy nę
wad mo ral nych upa tru je się w grze chu pier wo rod nym, któ re do -
pie ro oświe ce nie – mo cą wy cho wa nia w Bo gu – mo że zni we lo -
wać), z od rzu ce niem wszak że te zy, ja ko by nie wi do my miał być cię -
ża rem dla spo łe czeń stwa. Moż na tak że przy jąć, że H. Rusz czyc
aspek ty kształ ce nia, wy cho wa nia i re wa li da cji osób nie wi do mych
trak to wał (tak jak Mat ka) fun da men tal nie, w opar ciu o roz le głą
wie dzę ty flo lo gicz ną, w uję ciu sze ro ko ro zu mia nej po li ty ki spo -
łecz nej. Łą czą ich po glą dy na in te gra cję osób nie wi do mych z wi -
dzą cy mi na po zio mie edu ka cji w szko łach śred nich i wyż szych
(z jed no cze snym kształ ce niem za wo do wym); sta no wi sko w spra -
wie rów no le gle pro wa dzo nej na uki i pra cy; opi nie na te mat re -
wa li da cji dzie ci i mło dzie ży nie wi do mej, a zwłasz cza kwe stia ak -
cep ta cji nie peł no spraw no ści i psy chicz ne go wspar cia dla nie wi -
do me go w tym wzglę dzie. 

Bli ski był rów nież H. Rusz czyc w tych po glą dach Mat ce Czac -
kiej, w któ rych na wią zy wał do ro li i za dań wy cho waw cy pra cu -
ją ce go z nie wi do my mi, ro zu mia nych ja ko for mo wa nie oso by wy -
cho wan ka w du chu war to ści per so na li stycz nych. 

Rusz czyc znał sta no wi sko Mat ki do ty czą ce za wo do we go
wspie ra nia osób nie wi do mych i w du żej mie rze prze jął rdzeń jej
po glą dów, by je jesz cze peł niej roz wi nąć w kon cep cji swo je go au -



tor stwa. Przy jął te zę, że nie wi do my po wi nien być ukształ to wa ny
mo ral nie i mieć przy dat ną, za bez pie cza ją cą so cjal nie pra cę. 

Tym, co róż ni cu je sta no wi ska po wy żej wy mie nio nych pe da -
go gów jest – oprócz od mien nej na tu ry ich oso bo wo ści – sto su -
nek do współ pra cow ni ków. Mat ka pre fe ro wa ła de mo kra tycz ny
styl za rzą dza nia ludź mi i roz mo wy o pro ble mo wych sy tu acjach.
Rusz czyc w re la cjach z wy cho waw ca mi i pod wład ny mi w pra cy
po zo sta wał jed nak zwy kle au to ry tar ny (prze ciw nie do kon tak tów
z nie wi do my mi wy cho wan ka mi w In ter na cie Chłop ców). Mat ka
ocze ki wa ła kon struk tyw nej kry ty ki, Rusz czyc nie był na nią zwy -
kle przy go to wa ny w kon tak tach za wo do wych (ce nił jed nak że
uwa gi pod opiecz nych na te mat swo jej oso by). 

W przy ję tej w tej pra cy kon cep cji, roz wa ża nia nad my ślą wy -
cho waw czą J. Kor cza ka, J. Bo sko i F. Du pan lo upa peł nią na to miast
ro lę od wrot ną niż w przy pad ku pe da go gii Mat ki Czac kiej – są one
od nie sie niem dla po glą dów Rusz czy ca, ale nie ma tu owład nię -
cia cał ko wi tą my ślą, a je dy nie spla ta nie się zbież nych wąt ków
szcze gó ło wych lub uka za nie róż nic po mię dzy ni mi.

W po glą dach na dziec ko ja ko na dzie ję do ro słych, na wy cho -
wa nie du szy dziec ka dla spo łecz no ści, ale przede wszyst kim dla
Bo ga do pa try wać się moż na związ ków i po do bieństw po mię dzy
Rusz czy cem a Du pan lo upem. Isto ta wy cho wa nia (twór cze dzie -
ło) po strze ga na by ła przez H. Rusz czy ca w kon tek ście re li gij nym,
a wy po wiedź na te mat przy czy ny by tu wy cho waw cze go, wy raź -
nie pod wpły wem pism Bi sku pa Or le anu. Pi śmien nic two F. Du -
pan lo upa o wy cho wa niu mo ral nym czło wie ka by ło wzo rem in -
te lek tu al nym dla po glą dów H. Rusz czy ca. My śli pe da go gicz ne
o od po wie dzial nym ro dzi ciel stwie w na tu ral ny spo sób in spi ro -
wa ły świa do mość wy cho waw czą kie row ni ka Do mu Chłop ców.
Łą czą ich po nad to po glą dy na pre wen cyj ny cha rak ter wy cho wa -
nia, po zba wio ną przy mu su oj cow ską asy sten cję, w któ rej au to ry -
tet osią ga się od wo ła niem do wo li Bo żej. Zbież ne po glą dy obej -
mu ją też za gad nie nia wy cho wa nia ko biet.
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W po bu dza niu wy cho wan ka do wła snej au to kre acji, w roz wi -
ja niu ini cja ty wy u dziec ka wy raź nie uwi dacz nia się na wią za nie do
pism F. A. Du pan lo upa. Lek tu ra je go prac, zda niem Rusz czy ca,
po win na być prze stro gą dla mło dych wy cho waw ców nie po tra -
fią cych uchro nić się przed po raż ką wy cho waw czą (nie po wo dze -
nie to wy ni kać mia ło z nie umie jęt ne go po bu dza nia wy cho wan -
ka do po dej mo wa nia świa do mych de cy zji i za dań ży cio wych). 

W po glą dach pe da go gicz nych i dzia łal no ści Hen ry ka Rusz -
czy ca ist nie ją licz ne po wią za nia z kon cep cją J. Kor cza ka. Nie któ -
rzy do szu ku ją się na wet ana lo gii uzna jąc, że Rusz czyc był kimś
w ro dza ju la skow skie go Sta re go Dok to ra.

Obie te pe da go gie doj rze wa ły nie ja ko w opar ciu o wie lo let nie
ob ser wa cje nad dziec kiem i je go na tu rą (usy tu owa nym jed nak -
że w od mien nych re aliach ży cia za kła do we go), da wa ły wie dzę o je -
go psy chi ce i spe cy fi ce funk cjo no wa nia. Rusz czyc na wią zy wał do
Kor cza ka swo ją oso bi stą po sta wą i przy kła dem od da nia spra wie
dziec ka. Kon cen tro wał się jed nak bar dziej na pra cy z mło dy mi
ludź mi. Kor czak z ko lei prze sta wał się in te re so wać mło dzie żą –
cie ka wi ły go głów nie dzie ci. 

Do strze gal na jest stycz ność tych sta no wisk – głów nie gdy mo -
wa o kon cep cji pod mio to wo ści dziec ka i je go pra wa do dnia dzi -
siej sze go. Za rów no u Rusz czy ca, jak u Kor cza ka, jest od wo ła nie
do Bo ga ja ko Wy cho waw cy ludz ko ści (choć kor cza kow skie re flek -
sje bez od nie sie nia do wiel ko ści Bo ga). Rusz czy ca ce cho wa ła tro -
ska o po sza no wa nie wol no ści wy cho wan ka na dro dze je go po szu -
ki wań re li gij nych, myśl ta by ła bli ska rów nież Kor cza ko wi. Punk -
tem stycz nym obu pe da go gii jest po nad to idea pre wen cyj no ści
w wy cho wa niu, po do bień stwo spoj rze nia na oso bę i po win no ści
twór cze go i kre atyw ne go wy cho waw cy (ale z od rzu ce niem przez
Rusz czy ca po dej ścia biop sy chicz ne go wła ści we go Kor cza ko wi: po -
stu lat wy zwa la nia w wy cho wa niu wro dzo nych skłon no ści dziec -
ka współ cze sność za stę pu je in nym – wy cho wa nie po win no ra czej
kształ to wać oso bo wość dziec ka; tej praw dzie bli ski był Rusz czyc).
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Zbież no ści obej mu ją też sys tem or ga ni za cji pra cy w pod le -
głych so bie in sty tu cjach – sa mo rząd ność z ak cen tem na od po wie -
dzial ne wy ko ny wa nie czyn no ści, pra cę roz wi ja ją cą sa mo dziel ność
i zwięk sza ją cą po czu cie wła snej war to ści. Od wo ła nia do pe da go -
gii Kor cza ka do strzec moż na u Rusz czy ca np. w utwo rze niu Sa -
mo rzą du, wy ko rzy sty wa niu ele men tów me to dy Są dów Ko le żeń -
skich do roz strzy ga nia kon flik tów, w za się ga niu u wy cho wan ków
opi nii o wy cho waw cach. Po my sły te, jak kol wiek nie swo je go au -
tor stwa, re ali zo wał Rusz czyc za wsze na swój wła sny in dy wi du al -
ny spo sób. Opie ra jąc się na do ko na niach wy bit nych pe da go gów,
kon stru ował przy tym wła sne, ory gi nal ne me to dy wy cho waw cze. 

W kon cep cji roz wi ja nia sa mo rząd no ści w obu tych od nie sie -
niach wi docz ne są tak że i róż ni ce: Kor czak miał na my śli nie ty -
le for mal ne po ucza nie i przy zwy cza ja nie dzie ci (po przez Sa mo -
rząd) do udzia łu w spo łecz nym ży ciu do ro słych (jak za kła dał
Rusz czyc), ile wy two rze nie im ich wła sne go ży cia w za mian za ży -
cie utra co ne na sku tek roz pa du na tu ral ne go śro do wi ska ro dzi ny
wła snej. 

Stu diu jąc spu ści znę pe da go gicz ną H. Rusz czy ca moż na do -
strzec wresz cie w wie lu mo men tach na wią za nie do sty lu wy cho -
waw cze go ks. Bo sko. Pró bu jąc bli żej spre cy zo wać ha sła H. Rusz -
czy ca współ brz mią ce z po glą da mi obu tych pe da go gów, moż na
przy jąć, że naj sil niej za zna cza ją się one w na stę pu ją cych kwe stiach: 

1. Kon cep cja wy cho wa nia ja ko war to ści mo ral nej na ro du
(świad czą o tym wska za nia za war te w re gu le do mów sa le zjań skich
Bo sko i wy tycz nych obo wią zu ją cych w In ter na cie Chłop ców w La -
skach).

2. Teo ria sys te mu pre wen cyj ne go – styl asy sten cji: oba wy cho -
waw cze po dej ścia ce chu je z jed nej stro ny ze rwa nie z su ro wo ścią
prze ło żo ne go, dys cy pli ną, dy stan sem wo bec mło dzie ży, zaś
z dru giej zdo by wa nie sza cun ku i za ufa nia u mło dych; wy cho waw -
ca nie miał być prze ło żo nym, lecz brat nią lub oj cow ską du szą opie -
ku ją cą się po wie rzo ny mi chłop ca mi – swo ista oj cow ska po sta wa
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Rusz czy ca wo bec chłop ców (od da lo nych czę sto znacz nie od wła -
snych śro do wisk ro dzin nych) sta no wi na wią za nie do me to dy pre -
wen cyj nej J. Bo sko; po sta wa od po wie dzial nej asy sten cji; za po bie -
ga nie ka ra niu.

3. Po glą dy na kli mat pla ców ki – zo rien to wa ny na two rze nie
wspól no ty i at mos fe ry ro dzin nej – tu wy raź nie na wią zy wał Rusz -
czyc do swe go mi strza, ks. J. Bo sko; Rusz czyc pod kre ślał ro lę tra -
dy cji Do mu, dbał o jed ność In ter na tu i współ od po wie dzial ność
za je go funk cjo no wa nie, był jed nak prze ciw ny two rze niu grup róż -
no wie ko wych, na któ rych Bo sko bu do wał sys tem ro dzin ny w ora -
to rium.

4. Pod kre śla nie ro li re gu la mi nu – obaj pe da go dzy prze ja wia -
li jed nak uzna nie tyl ko dla tych re gu la mi nów, któ re po rząd ku ją
pra cę wy cho waw czą, a nie ją uprzed mio ta wia ją. Mi mo na tu ral -
nej swej skłon no ści do cią głych zmian i im pro wi za cji, do strze gał
Rusz czyc wiel ką war tość prze pi sów w ży ciu nie wi do me go – opra -
co wał dla tych po wo dów wie le in struk cji na te mat za cho wa nia się
nie wi do mych wy cho wan ków w róż nych sy tu acjach, dbał o wy peł -
nia nie re gu la mi nu i po rzą dek w In ter na cie. Wy ma gał punk tu al -
no ści, za bie gał o es te ty kę po miesz czeń, ubio ru i za cho wa nia.

5. Kon cep cja ra do ści w wy cho wa niu i umie jęt ne wy peł nie nie
wol ne go cza su w pla ców ce opie kuń czej – obie te in sty tu cje (ora -
to rium i In ter nat Chłop ców) łą czy po dob na ży wot ność i we so łość
jej miesz kań ców oraz utrzy my wa nie za wsze po god nej at mos fe -
ry. I choć każ dy z pe da go gów dzia łał w in nych re aliach rze czy wi -
sto ści, dzia ła nia wy cho waw cze, ja kie po dej mo wa li, od czy tu jąc po -
trze bę cza su swej epo ki ce cho wa ło wie le wspól nych idei.

6. Rusz czy ca cha rak te ry zo wa ła rów nież tro ska o nie po zo sta -
wia nie nie wi do mych dzie ci bez to wa rzy szą cej im oso by do ro słej
– dla tych po wo dów na kła dał na wy cho waw ców obo wią zek do -
kład ne go ro ze zna nia, gdzie każ dy z wy cho wan ków się znaj du je
i co ro bi. Te go sa me go wy ma gał od swych współ pra cow ni ków sa -
le zja nów J. Bo sko. 
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7. Po dob nie jak J. Bo sko, mie wał Rusz czyc kil ku mi nu to we wie -
czor ne słów ko z chłop ca mi (przy po mnie nie naj waż niej szych zda -
rzeń dnia na świe cie, w kra ju, w La skach, wie czor ny ra chu nek su -
mie nia, po krze pia ją ce sło wa na do bra noc).
8. H. Rusz czyc po sia dał też wie le wspól nych cech z J. Bo sko: zmysł
wo dzo stwa, uko cha nie mło dzie ży i nie co więk szą gwał tow ność
cha rak te ru. 

Wszy scy ci wiel cy pe da go dzy by li wy ma ga ją cy – zwłasz cza od
sie bie – i bar dzo pra co wi ci. Prze ko na ni o nie po wta rzal no ści ludz -
kiej oso bo wo ści, sa mi też sta no wi li oso bo wo ści nie po wta rzal ne,
kie ru ją ce się w pierw szym rzę dzie pod szep ta mi ser ca, w dru gim
wska za nia mi ro zu mu. Ce cho wa ła ich wy so ka wraż li wość emo cjo -
nal na, ale i ra cjo nal ne my śle nie. Wie dzie li, jak ko chać dziec ko
i wy ma gać od nie go, by roz wi ja ło wła sne si ły i uczy ło się od po -
wie dzial no ści za swo je po stę po wa nie. By li bli scy tej re la cji wy cho -
waw czej, ja ka wy zwa la w dziec ku wła sną je go ak tyw ność,
umoż li wia kształ to wa nie wła snej oso bo wo ści i osią ga nie ży cio -
wej sa mo dziel no ści. Ro zu mie li, że te go ty pu wspar cie mo ral ne
i ma te rial ne jest po trzeb ne w pierw szym okre sie sa mo dziel ne go
ży cia – aż do mo men tu osią gnię cia praw dzi wej sa mo dziel no ści. 

Ory gi nal ne po dej ście J. Bo sko, H. Rusz czy ca, E. R. Czac kiej
i F. Du pan lo upa wy róż nia ją przyj mo wa ne przez nich wie lo ra kie
ce le wy cho wa nia – pra gnę li wy cho wać czło wie ka zdol ne go z peł -
ną od po wie dzial no ścią włą czyć się w ży cie spo łecz ne. Po dob ne
po wią za nia zna mio nu ją po glą dy pe da go gicz ne Kor cza ka. Jed nak -
że dla wy żej wy mie nio nych pe da go gów waż niej szym ce lem był
ten, by mło dy czło wiek zro zu miał swe po wo ła nie na zie mi
w płasz czyź nie escha to lo gicz nej – pro po nu jąc mu wy kształ ce nie
i pra cę, ob da ro wu jąc mi ło ścią (nie zmu sza jąc do prak tyk re li gij -
nych, lecz za chę ca jąc przy kła dem) pro wa dzi li ku świę to ści ży cia. 

Wszy scy trak to wa li dzia łal ność prak tycz ną za naj bo gat sze źró -
dło wie dzy o dziec ku. Do świad cze nia ze bra ne w to ku bez po śred -
nich róż no rod nych kon tak tów z wy cho wan kiem przy ję li za głów -
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ny punkt wyj ścia dla for mu ło wa nych spo strze żeń, prze my śleń,
roz wią zań or ga ni za cyj nych w kie ro wa nych przez sie bie pla ców -
kach.

Po mię dzy Kor cza kiem, Czac ką, Bo sko, Du pan lo upem a Rusz -
czy cem ist nie je wresz cie i ta ka zbież ność, któ ra po le ga na świa -
do mym wy bo rze sa mot ne go try bu ży cia i re zy gna cji z dą że nia do
wła sne go szczę ścia oraz na cał ko wi tym po świe ce niu spra wie: po -
pra wie lo su dziec ka – usy tu owa ne go jed nak że w róż nych re aliach
ży cia. 

Na wet to, że nie mie li pro ste go ży cia, że nie ży li ła two i nie
w lek kich cza sach, że od cho dzi li z te go świa ta z pew ną go ry czą
– Bo sko wdział sła be włą cza nie się swo ich wy cho waw ców w asy -
sten cję (por. J. Bo sko, 2001: 252–259), Kor czak zo stał zgła dzo ny
w Tre blin ce, Mat ka Czac ka wie le ra zy pod kre śla ła współ pra cow -
ni kom ko niecz ność głęb sze go za an ga żo wa nia się wszyst kich dla
wspól ne go do bra Dzie ła, Rusz czyc – mi mo wspie ra ją cej obec no -
ści swo ich wy cho wan ków, osa mot nio ny jed nak w cho ro bie i po -
zba wio ny kie row nic twa Warsz ta ta mi, sto sun ko wo ob cy no wo
przy ję tym w In ter na cie – nie zmie ni ło ich prze świad cze nia
o słusz no ści ob ra nej dro gi. 

Rusz czyc wpi su je się w peł ni w tę uogól nio ną syn te zę lo su pe -
da go ga. Przy stę pu jąc do pra cy z nie wi do my mi, praw do po dob nie
nie miał ja sno spre cy zo wa nych po glą dów na wy cho wy wa nie nie -
wi do mych. Za sad ni czy kon strukt za ło żeń wy cho waw czych po -
wsta wał w je go przy pad ku w to ku pra cy wy cho waw czej i póź niej -
sze go kie ro wa nia In ter na tem Chłop ców. Nie za wod na jed nak in -
tu icyj ność, przy bra ku teo re tycz nych pod staw na by tych dro gą
kształ ce nia w kie run ku pe da go gicz nym skut ko wa ła twór czy mi
i efek tyw ny mi prak ty ka mi pe da go gicz ny mi. 

Rusz czyc był zna ny ja ko czło wiek czy nu, z na tu ry swe go kre -
so we go po cho dze nia pra gną cy nie ustan nej zmien no ści, któ ra
owo co wa ła z jed nej stro ny kre atyw no ścią wy cho waw czych po czy -
nań i róż no rod no ścią wciąż no wych po my słów i prak tyk wy cho -
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waw czych, z dru giej jed nak stro ny zbyt szyb ko po dej mo wa ny mi
de cy zja mi. Ta nie umie jęt ność cze ka nia i nie od par ta po trze ba osią -
gnię cia ce lu przy nie za wsze do sta tecz nym prze my śle niu spraw
po zo sta ły w nim do koń ca.

Je go twór cza in wen cja pe da go gicz na oży wia ła In ter nat
Chłop ców ra do snym zgieł kiem i ha ła sem no wa tor skich za baw,
gier i za jęć edu ka cyj nych i wy cho waw czych. Wy raź nie za uwa -
żal na uczu cio wość w in dy wi du al nych re la cjach z wy cho wan ka -
mi, tak wi docz na choć by w pierw szym kon tak cie z Rusz czy cem,
sprzy ja ła two rze niu ro dzin ne go kli ma tu i re la cji oj co stwa już od
mo men tu przy by cia nie wi do me go dziec ka do Za kła du. Emo cjo -
nal ny sto su nek do osa mot nio ne go w In ter na cie wy cho wan ka
kształ to wał ser decz ne wię zi po mię dzy Rusz czy cem a je go pod -
opiecz ny mi i two rzył at mos fe rę wspie ra nia roz wo ju dziec ka na
je go dro dze edu ka cyj nej – cze go do wo dem są tak licz ne świa -
dec twa je go wy cho wan ków. Pro sto ta sty lu by cia – tak cza ru ją -
ca, ale i im pul syw na bez po śred niość, przy spe cy ficz nym po czu -
ciu hu mo ru, ak cen to wa nie in tu icji i emo cji w pra cy wy cho waw -
czej sprzy ja ło przy tym wy pra co wa niu przez te wszyst kie la ta
ak tyw no ści pe da go gicz nej nie słab ną ce go do koń ca ży cia au to -
ry te tu.

Po wia da li o nim: zu peł nie nie miał pry wat ne go ży cia. Dzi wi -
li się. Rusz czy ca moż na po strze gać ja ko ko goś, kto po tra fił da wać
– za pał, swój czas, swo je zna jo mo ści, prze ko na nia i w spo sób wy -
so ce za wo alo wa ny – swo je my śli i uczu cia. Rusz czyc żył tak, jak -
by nie ustan nie był prze ję ty czy imś lo sem, nie usta ją cą o in nych pa -
mię cią, w cią głej ubo ga ca ją cej wy mia nie z „dru gim”. Miał zdol -
ność kon cen tro wa nia się w swo ich dzia ła niach i in te gro wa nia
cał ko wi te go wy sił ku na wy bra nej pra cy.

Do strze gal ne są cha rak te ry stycz ne ce chy je go sty lu wy cho -
waw cze go: 

– wy trwa łość w two rze niu struk tur wspo ma ga ją cych re wa li -
da cję, edu ka cję nie wi do mych dzie ci, mło dzie ży, do ro słych; 
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– umie jęt ność wska zy wa nia dróg ży cio wych wła ści wych zdol -
no ściom i pre dys po zy cjom wy cho wan ka; 

– bli skość kon tak tu wy cho waw cze go z dziec kie m13, kom pe -
ten cja i dys kret ne kie row nic two w dą że niu do osią ga nia przez nie
doj rza ło ści psy cho spo łecz nej, przy jed nak nie co au to kra tycz nym
sty lu za rzą dza nia In ter na tem Chłop ców (trze ba przy tym za zna -
czyć, że przy dy rek tyw nym na rzu ca niu współ pra cow ni kom pla -
nów, wy tycz nych do re ali za cji obo pól ne re la cje po zo sta wa ły osta -
tecz nie mi mo wszyst ko przy ja ciel skie: pod wład ni ro zu mie li to
per ma nent ne pod po rząd ko wa nie wszyst kich i wszyst kie go do bru
nie wi do me go).

No wa tor stwo we włą cza niu nie wi do mych w ży cie osób wi dzą -
cych (zgod ne z dzi siaj lan so wa ną ideą włą cza nia nie peł no spraw -
nych), w po łą cze niu z wia rą w moż li wo ści twór cze czło wie ka i je -
go zdol ność do nie ustan nej pra cy nad so bą, wy wie dzio na ze świa -
to po glą du re li gij ne go (przy głę bo kiej, emo cjo nal nej i ma ło
in te lek tu al nej re li gij no ści, któ ra by ła jed nak prze my śla na i prze -
ży ta w do świad cze niach w cią gu ca łe go ży cia) im pli ko wa ły suk -
ces w wy cho wa niu. Hen ryk Rusz czyc po cząw szy od lat 30. ubie -
głe go stu le cia swo im świa to po glą dem pe da go gicz nym wy prze dzał
ak tu al nie uzna wa ne w pe da go gi ce spe cjal nej te zy (por. A. Gór -
nie wicz, A. Krau se, 2003) i umie jęt nie je prze ja wiał w dzia ła niach
ty flo lo gicz nych. Pe da go gi ka nie wi do mych i sła bo wi dzą cych
wciąż tak tu je je ja ko wią żą ce i war to ścio we. 

Ta de usz Ma zo wiec ki we wstę pie do Lu dzi La sek na pi sał (2000:
8): „La ski mó wią – ży ciem lu dzi. […]. Przy zwy cza je ni do my śli,
że hi sto ria skła da się z wiel kich wy da rzeń, nie do strze ga my te go,
że ma ona swój nurt pod skór ny, nie wi docz ny, al bo zgo ła wy glą -
da ją cy na to, że to czy się po za ży ciem bie żą cym”. Lu dzie pi szą wiel -
kie wy da rze nia si łą swo jej wia ry w idee, si łą swych do ko nań. Waż -
13 Ana li za Rusz czy co wej re la cji wy cho waw ca -dziec ko po zwa la umiej sco wić je -
go sta no wi sko w ob sza rze pe da go gi ki ak cen tu ją cej de mo kra tycz ną przy jaźń
z dziec kiem, w or bi cie pe da go gi ki per so na li stycz nej. 



ne, by po sia dać wie dzę o tam tych cza sach, o szcze gól nej jed nost -
ko wej obec no ści w La skach, o ludz kiej od wa dze i po świę ce niu,
rzu tu ją cych nie ty le na jed no ra zo wy akt wiel kie go czy nu, ile na
prze obra że nia świa do mo ści spo łecz nej w ob rę bie ja ko ści po zio -
mu ofer ty po mo co wej pro po no wa nej oso bom nie peł no spraw nym
wzro ko wo w Pol sce okre su po wo jen ne go. Mo że waż na jest re flek -
sja o ży ciu czło wie ka, któ ry przez swo ją po trzeb ność lu dziom nie -
wi do mym zmie nił kształt wspar cia spo łecz ne go i za wo do we go dla
nich.

Czy głę bo ko za an ga żo wa na (aż do gra nic po świę ce nia) służ -
ba nie wi do me mu, a za ra zem spu ści zna Rusz czy ca sta no wi tyl ko
war tość cza su mi nio ne go? Czy je go wy bo ry, de cy zje, wier ność
prze ko na niom są nie dzi siej sze, czy mo że jed nak ma ją war tość dla
współ cze snych? W sty lu i prze my śle niach pe da go gicz nych Hen -
ry ka Rusz czy ca po brzmie wa nu ta, któ ra od po wia da ła po trze bie
po znaw czej, dzia ła nio wej i emo cjo nal nej współ cze sne go mu po -
ko le nia. Je go pro jekt, po zba wio ny ko no ta cji z uprzed mio ta wia -
ją cą so cja li stycz ną ide olo gią ura bia nia czło wie ka, w któ rej re aliach
przy szło H. Rusz czy co wi żyć i two rzyć, nie stra ci na swej ak tu al -
no ści, tak jak nie znik nie w mło dych od wiecz ne dą że nie do prze -
kra cza nia gra nic po zna nia. 
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Han na Smo leń

Te ra pia wi dze nia 
w re wa li da cji oso by sła bo wi dzą cej

Wtej czę ści se sji ze spół zaj mu ją cy się te ra pią wi dze nia,
w skład któ re go wcho dzą: Jo an na Cel mer -Do mań ska, An -

na Głu chow ska, Mo ni ka Sa czek, Han na Smo leń i Wła dy sław
Brzo zow ski, (zob. zdjęcie powyżej), omó wią na stę pu ją ce za gad -
nienia:

1. Wy bra ne de fi ni cje zwią za ne ze sła bow zrocz no ścią;
2. Na stęp stwa funk cjo nal ne wi dze nia przy róż nych scho rze -

niach na szych wy cho wan ków;
3. Za kres te ra pii wi dze nia;
4. Te ra pia wi dze nia u osób z ob ni żo ną spraw no ścią umy słową.
W na szym Ośrod ku obok wy cho wan ków nie wi do mych uczą

się tak że sła bo wi dzą cy. Nas in te re su je ta dru ga gru pa. Mo że my
ją po dzie lić na dwie czę ści – wy cho wan ko wie sła bo wi dzą cy od
uro dze nia i dzie ci z na by tą sła bow zrocz no ścią. Ich te ra pia prze -
bie ga ina czej. Dzie ci sła bo wi dzą ce od uro dze nia wy ma ga ją ćwi -
czeń sty mu lu ją cych wi dze nie, na by wa nia pod sta wo wych umie -
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jęt no ści wzro ko wych, na uki roz po zna wa nia te go, co wi dzą, ro zu -
mie nia te go, co wi dzą, czy li bar dziej za awan so wa nych umie jęt -
no ści wzro ko wych, umie jęt no ści ma nu al nych, ry so wa nia, pi sa -
nia, po słu gi wa nia się po mo ca mi optycz ny mi i nie optycz ny mi. 

Wy cho wan ko wie z na by tą sła bow zrocz no ścią, któ rzy ma jąc
roz wi nię te funk cje wi dze nia mu szą na uczyć się, jak ada pto wać
oto cze nie dla swo ich po trzeb, po słu gi wać się po mo ca mi, zmie -
nić spo sób pi sa nia, o ile po gar sza ją cy się wzrok na to po zwo li, po
pro stu na uczyć się ko rzy stać z resz tek wi dze nia przy współ pra -
cy z in ny mi zmy sła mi w więk szym stop ni, niż to by ło w okre sie
przed wy stą pie niem cho ro by oczu. 

Tablica
optometryczna



*   *   *

Re ha bi li ta cja wzro ku, te ra pia wi dze nia, re wa li da cja wzro ku,
uspraw nie nie wi dze nia to róż ne na zwy te go sa me go pro ce su, od -
no szą ce się do dzia łań ma ją cych na ce lu po pra wę w wy ko rzy sty -
wa niu resz tek wi dze nia oso by sła bo wi dzą cej w ży ciu co dzien nym
w mak sy mal nym za kre sie, za leż nie od sta nu wzro ku. Na sze za -
ję cia moż na więc za mien nie na zy wać re ha bi li ta cją wzro ku, wi dze -
nia, te ra pią wi dze nia, uspraw nia niem wi dze nia, wzro ku itp. 

Za uwa ży łam, że dla wie lu osób za kres czyn no ści te ra pii wi -
dze nia jest trud ny do okre śle nia, czę sto my lo ny z dzia ła nia mi in -
ne go ro dza ju, to też przed sta wiam po ni żej to, czym nie zaj mu je -
my się w na szych dzia ła niach:

• za bu rze nia mi wi dze nia obu ocz ne go,
• le cze niem nie do wi dze nia, ze za,
• do bo rem ko rek cji wad re frak cji, 
• oce ną sta nu wi dze nia obu ocz ne go pa cjen ta.
Tym zaj mu ją się or top ty ści dys po nu ją cy spe cjal nym ze sta wem

przy rzą dów, sto su ją cy od po wied nio opra co wa ne ćwi cze nia, któ -
re nie wcho dzą w za kres na szych dzia łań. Roz gra ni cze nie te go jest
bar dzo waż ne, gdyż na tur nu sach re ha bi li ta cyj nych ro dzi ce ocze -
ku ją, że u ich sła bo wi dzą cych dzie ci wy ćwi czy my słab sze oko, tak
by pa ra me tra mi wi dze nia do rów na ło lep sze mu. U oso by sła bo -
wi dzą cej jest to nie moż li we, u nie do wi dzą cej – tak. I tu na le ży po -
ru szyć ko lej ną spra wę: roz róż nie nie sła bow zrocz no ści i nie do wi -
dze nia. Za uwa ży łam, że ter mi ny te czę sto są uży wa ne rów no -
znacz nie; o uczniu z za cho wa ną moż li wo ścią wi dze nia mó wi się
sła bo wi dzą cy, a naj czę ściej nie do wi dzą cy. To jest błąd. 

Nie do wi dze nie (am blyopia, le ni we oko) – po le ga na ob ni że -
niu ostro ści wi dze nia, mi mo opty mal nej ko rek cji optycz nej i bra -
ku zmian or ga nicz nych w oku. Je go przy czy ną jest „nie włą cze nie
oka” w pro ces wi dze nia. Przy czy ną nie do wi dze nia jest zwy kle zez
lub wro dzo na wa da re frak cji. 
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Sła bo wi dze nie na to miast – to po waż ne po gor sze nie wzro ku,
któ re nie mo że być sko ry go wa ne w dro dze dzia łań me dycz nych,
in ter wen cji chi rur gicz nych lub przy po mo cy kon wen cjo nal nych
oku la rów. Funk cjo nal nym na stęp stwem te go po gor sze nia jest
upo śle dze nie zdol no ści do wy ko ny wa nia pod sta wo wych, co dzien -
nych czyn no ści, czy to w do mu, czy też w pra cy. Oso ba sła bo wi -
dzą ca mo że usta lić, gdzie obiek ty się znaj du ją, ale nie mo że okre -
ślić, czym one są; mo że wi dzieć do sta tecz nie, by czy tać, a jed nak
mieć kło po ty z po ru sza niem się w do mu czy w je go oko li cy. 

Pod su mo wu jąc, sła bo wi dzą cy są to lu dzie, któ rzy nie są ani
cał ko wi cie nie wi do mi, ani pra wi dło wo wi dzą cy, któ rzy po mi mo
oku la rów ko rek cyj nych ma ją trud no ści z wy ko ny wa niem czyn -
no ści wzro ko wych, ale po przez wy ko rzy sta nie wzro ko wych me -
tod kom pen sa cyj nych, po mo cy uła twia ją cych wi dze nie, oso by te
mo gą po pra wić swo ją zdol ność wy ko ny wa nia tych czyn no ści,
o czym bę dzie mo wa w dal szej czę ści na sze go wy stą pie nia. Na -
wia sem mó wiąc, jesz cze kil ka na ście lat te mu sła bo wi dzą cy by li po -
strze ga ni ja ko oso by nie wi do me. Sa mi też tak sie bie trak to wa li.

Pa ra me try ostro ści oka sła bo wi dzą ce go: od 0.05 do 0.3, a po -
le wi dze nia nie mo że być więk sze niż 30°. Ostrość wi dze nia więk -
szo ści na szych uczniów mie ści się w gra ni cach 0.05 do 0.1, przy
po lu nie więk szym niż 20°. Po nad to na si ucznio wie są prze waż -
nie jed no ocz ni.

Ostrość wi dze nia nor mal nie wi dzą ce go czło wie ka to 6/6 (an -
glo sa ska kla sy fi ka cja), 5/5 (naj czę ściej uży wa na w Pol sce), czy li
1.0, a po le wi dze nia w po zio mie ok. 180°, w pio nie 40° od brwi,
a od ko ści po licz ko wych 60°.

Pra gnę też po ru szyć pro blem osób z po czu ciem świa tła. Czy
w ich przy pad ku te ra pia wi dze nia mo że po móc? Je stem prze ko -
na na, że nie. W swo jej pra cy nie spo tka łam się z przy pad kiem po -
pra wy wi dze nia u osób wi dzą cych tak sła bo. Prze ko naj my się, czy
jest to moż li we. Trze ba za mknąć oczy, włą czo ną la tar kę skie ro -
wać na za mknię te oczy. Po mi mo że przez po wie ki do cho dzi świa -
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tło, a po zbli że niu la tar ki z ko lo ro wy mi fil tra mi moż na roz róż -
nić ko lo ry, za uwa żyć skąd pa da świa tło, czy to wy star czy, by do -
strzec ume blo wa nie w po miesz cze niach, bu dy nek, je go ele men -
ty, dro gę, pa sy na uli cy? 

Wie lu ro dzi ców wie rzy, że ich ma luch z po czu ciem świa tła po
la tach ćwi czeń bę dzie mógł funk cjo no wać wzro ko wo na po zio mie
za da wa la ją cym. Tra cą nie po trzeb nie wie le cza su i stre su ją swo je
dziec ko, któ re znie chę ca się do ćwi czeń, któ re nic nie wno szą do
je go funk cjo no wa nia. W po pu la cji nie wi do mych tyl ko nie wiel ki
pro cent jest cał ko wi cie nie wi do mych, bez per cep cji świa tła.

1. Pra cow nie re ha bi li ta cji wzro ku w na szym Ośrod ku Szkol -
no -Wy cho waw czym.
La ski: 
• Bi blio te ka – za ję cia pro wa dzo ne są z ucznia mi wszyst kich szkół
Ośrod ka w La skach;
• Dział Wcze sne go Wspo ma ga nia roz wo ju Dziec ka Nie wi do me -
go – te ra pię pro wa dzi się z przed szko la ka mi, a przede wszyst kim
z dzieć mi spo za Ośrod ka;

La ski, bu dy nek Bi blio te ki



Rab ka: za ję cia pro wa dzo ne są z ucznia mi na te re nie tej pla ców -
ki;
So bie sze wo: za ję cia od by wa ją się z dzieć mi z Ośrod ka Wcze sne -
go Wspo ma ga nia dla Dzie ci Sła bo wi dzą cych w wie ku przed szkol -
nym i z młod szych klas szkol nych uczą cych się w szko łach ma -
so wych.

2. Da ne do ty czą ce na szych za jęć:
• Za ję cia mi ob ję te są dzie ci od nie mow lę cia do ukoń cze nia edu -
ka cji w na szym Ośrod ku. Dłu gość te ra pii za le ży od sta nu wzro -
ku i moż li wo ści wzro ko wych, za an ga żo wa nia oraz po trzeb ucznia.
• Licz ba na uczy cie li re ha bi li ta cji wzro ku w pla ców kach na sze go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go: w La skach – 6, w Rab ce – 1,
w So bie sze wie – 1.

3. Sta ty sty ka scho rzeń uczniów ob ję tych na szy mi za ję cia mi:
uwzględ nie ni zo sta li ucznio wie Dzia łu Głu cho nie wi do mych,
Szko ły Pod sta wo wej, Gim na zjum oraz Szkół Po nad pod sta wo -
wych. Wśród nich znaj du ją się wy cho wan ko wie, u któ rych wy -
stę pu je kil ka scho rzeń, np. re ti no pa tia wcze śnia cza i za ćma wtór -
na bądź ja skra wro dzo na ze zwy rod nie niem ro gó wek. W na szej
sta ty sty ce ucznio wie ci bę dą li cze ni kil ka ra zy. Sta ty sty ka po niż -
sza do ty czy w su mie ok. 40 uczniów:
• Re ti no pa tia wcze śnia cza – 18
• Za nik, nie do ro zwój ner wów wzro ko wych, (w tym po wy pad ko -
wy za nik ner wu wzro ko we go) – 12
• Wy so ka krót ko wzrocz ność – 8
• Ze spo ły ge ne tycz ne: cho ro ba Rec klin ghau se na, Bar det -Bie dla,
Le be ra, Star gard ta – 7
• Ja skra (wro dzo na, wtór na) – 6
• Oczo pląs czę sto to wa rzy szą cy scho rze niom oczu – 6
• No wo two ry (prze waż nie mó zgu, w oko li cach ner wów wzro ko -
wych) – 4
• Zwy rod nie nia siat kó wek – 3
• Achro ma top sja – 2
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• Roz cze pie nie (co lo bo ma) struk tur oka – 2
• Za ćma – 2
• Zez – 2
• Zwy rod nie nia, uszko dze nia ro gó wek – 2
• Astyg ma tyzm – 1
• Bez so czew ko wość po ope ra cyj na – 1 

Chcia ła bym omó wić spe cjal nie spre pa ro wa ne zdję cie. Pa trząc,
nie od ra zu roz po zna się na nim obiekt, po nie waż te po zor nie nie -
wy raź ne pla my wy ma ga ją in ter pre ta cji wzro ko wej. Kie dy roz po -
zna się obiekt na zdję ciu – to jest wi dze nie; przed tem był to tyl -
ko od biór zmy słu wzro ku. W tym przy pad ku do bra ostrość wzro -
ku nie wy star czy, bo po roz po zna niu obiek tu, na sza ostrość
wi dze nia nie ule ga po pra wie. 

In ter pre ta cja wzro ko wa ob raz ka – po ostat nim re fe ra cie do ty czą cym
te ra pii wi dze nia



Wi dze nie to zdol ność ro zu mie nia zna cze nia oglą da nych ob -
ra zów, dzię ki zmy sło wi wzro ku. Zdję cie to po słu ży do wy tłu ma -
cze nia pro ce su nada wa nia sen su te mu, co osła bio ny wzrok od bie -
ra. Sta ra my się, by na sze sła bo wi dzą ce dzie ci roz po zna wa ły tre -
ści z wie lu nie wy raź nych ja snych, ciem nych, cza sa mi ko lo ro wych
plam. 

Wi dze nie to nie tyl ko apa rat wzro ko wy, to rów nież mózg, dzię -
ki któ re mu roz po zna je my, za uwa ża my, in ter pre tu je my. Wi dze nie
to tak że wie dza, np. zdję cia ra dio lo gicz ne nie wszy scy po tra fią zin -
ter pre to wać, po mi mo do bre go wi dze nia, a ra dio lo dzy nie ma ją
z tym pro ble mów. Ce lem te ra pii wi dze nia jest więc na ucze nie wy -
ła wia nia z cha osu fi gu ry, tła, na ucze nie wła ści wej in ter pre ta cji oto -
cze nia, po mi mo za bu rzo nej ostro ści wi dze nia, za bu rze nia wi dze -
nia barw i ogra ni czo ne go po la wi dze nia, róż ne go wi dze nia jed -
nym okiem, od te go, co do strze ga dru gie oko. 

Sta ra my się ćwi czyć obo je oczu, w więk szym stop niu ćwi czy -
my jed nak lep sze oko. Zresz tą u sła bo wi dzą cych nie moż na do -
pro wa dzić do wy rów na nia wi dze nia w obu oczach, po nie waż róż -
ni ce mię dzy ni mi są zbyt du że, by mózg so bie z tym po ra dzić.
Mam wra że nie, że oku li ści rzad ko bio rą pod uwa gę spe cy fi kę mó -
zgu, je go moż li wo ści per cep cyj ne. Pro blem ten sła bo wi dzą cy roz -
wią zu ją czę sto po przez swo istą „spe cja li za cję oczu”, tj. jed no oko
prze zna cza ją do da li, a dru gie do czy ta nia, pi sa nia, czy li do bli -
ży. W na szej pra cy przede wszyst kim cho dzi o wy ćwi cze nie u sła -
bo wi dzą ce go ro zu mie nia te go, co wi dzi. Na sze ćwi cze nia nie po -
pra wia ją ani ostro ści wzro ku, ani po la wi dze nia, ani mo to ry ki.
W ce lu po pra wy funk cjo no wa nia w opar ciu o wzrok, sta ra my się
tak że wy pra co wać u sła bo wi dzą ce go róż ne tech ni ki pa trze nia oraz
sto so wać po mo ce optycz ne i nie optycz ne. 
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An na Głu chow ska

Oce na funk cjo nal na wi dze nia ucznia

Oce na funk cjo nal na (dia gno za funk cjo nal na) ucznia po le ga
na po szu ki wa niu in for ma cji na te mat moż li wo ści wzro ko -

wych i spo so bie funk cjo no wa nia dziec ka w je go na tu ral nym oto -
cze niu i sy tu acjach ży cia co dzien ne go. Głów nym ce lem ta kiej oce -
ny jest przede wszyst kim usta le nie, w ja kim stop niu dziec ko wy -
ko rzy stu je po sia da ne moż li wo ści wzro ko we i na ile jest
sa mo dziel ne w wy ko ny wa niu czyn no ści dnia co dzien ne go. Po za
tym te ra peu ci sta ra ją się od po wie dzieć na py ta nie, w ja kiej dzie -
dzi nie dziec ko na po ty ka naj więk sze trud no ści, a ja kie są je go moc -
ne stro ny. Po uzy ska niu ta kich in for ma cji moż li we jest utwo rze -
nie in dy wi du al ne go pro gra mu re ha bi li ta cji wzro ko wej dla kon -
kret ne go ucznia, okre so wo zaś prze pro wa dza się ewa lu ację
(oce nę) efek tów ta kiej te ra pii wi dze nia. 

W za kres oce ny funk cjo nal nej wcho dzą przede wszyst kim
czyn no ści, któ re dziec ko wy ko nu je na tu ral nie, pod czas co dzien -
nej eg zy sten cji, ta kie jak: po ro zu mie wa nie się, po ru sza nie się
(orien ta cja w prze strze ni), czyn no ści zwią za ne z pra cą (na uką)
i za ba wą, sa mo ob słu ga. Jest to pod sta wo wa róż ni ca mię dzy oce -
ną funk cjo nal ną a oce ną oku li stycz ną – oce nia ne są czyn no ści ży -
cia co dzien ne go, a nie ści śle okre ślo ne, me dycz ne pa ra me try. Po -
za tym oce ny funk cjo nal nej do ko nu ją re ha bi li tan ci, te ra peu ci czy -
li ka dra nie me dycz na (w od róż nie niu od oku li stów do ko nu ją cych
oce ny me dycz nej). Oce na funk cjo nal na od by wa się w wa run kach
na tu ral nych, któ re nie są ści śle kon tro lo wa ne, do ko ny wa na zaś jest
za po mo cą na rzę dzi nie pro fe sjo nal nych, funk cjo nal nych, uży wa -
nych w co dzien nym ży ciu. Do oce ny me dycz nej zaś ko niecz ne są
pro fe sjo nal ne na rzę dzia, bez któ rych nie moż li wa jest do kład na
ana li za ukła du wzro ko we go dziec ka. Ostat nią róż ni cą mię dzy oce -
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ną me dycz ną a funk cjo nal ną jest fakt, iż oce na me dycz na sku pia
się przede wszyst kim na ilo ści moż li wo ści wzro ko wych po sia da -
nych przez pa cjen ta, zaś oce na funk cjo nal na – na ich ja ko ści i spo -
so bie – wy ko rzy sty wa nia. 

Przy oce nie funk cjo nal nej na le ży pa mię tać, iż ist nie je wie le
czyn ni ków, któ re ma ją wpływ na wzro ko we funk cjo no wa nie
dziec ka. Nie są to tyl ko, jak czę sto się uwa ża, ostrość wzro ku i po -
le wi dze nia, a ca ła pu la rów nie waż nych wy znacz ni ków. Ame ry -
kań ska ty flo pe da gog – Ann Corn, za pro po no wa ła mo del funk -
cjo no wa nia wzro ko we go, w któ rym czyn ni ki wpły wa ją ce na funk -
cjo no wa nie oso by sła bo wi dzą cej po dzie li ła na trzy gru py.
Wszyst kie wy mie nio ne czyn ni ki wpły wa ją na spraw ność wzro -
ko wą dziec ka w rów nym stop niu i są od sie bie za leż ne.

Pierw szy wy miar mo de lu zo stał na zwa ny „Moż li wo ści wzro -
ko we”. Do tej gru py za li czo ne są ta kie czyn ni ki wpły wa ją ce na

Mo del funk cjo no wa nia wzro ko we go Ann Corn

WYPOSAŻENIE I DYSPOZYCJE
INDYWIDUALNE

MOŻLIWOŚCI
WZOROKOWE

CZYNNIKI
ZEWNĘTRZNE



funk cjo no wa nie wzro ko we, jak: ostrość wzro ku, po le wi dze nia,
mo to ry ka ga łek ocznych, funk cje mó zgo we (np. świa do mość
i umie jęt ność in ter pre ta cji bodź ców wzro ko wych) i re cep cja świa -
tła i bar wy (moż li wość do sto so wa nia się wzro ku do świa tła i ciem -
no ści, świa tło wstręt). Tym wy mia rem zaj mu je się wy łącz nie dia -
gno za oku li stycz na.

Dru gi wy miar mo de lu funk cjo no wa nia wzro ko we go au tor ka
na zy wa „Wy po sa że nie i dys po zy cje in dy wi du al ne”. Do tej gru py
za li czo ne są zdol no ści po znaw cze dziec ka (np. in te li gen cja, pa -
mięć, do świad cze nie czy umie jęt ność roz wią zy wa nia pro ble mów),
umie jęt ność wy ko rzy sty wa nia po zo sta łych, nie usz ko dzo nych
zmy słów (in te gra cja sen so rycz na), per cep cja (roz po zna wa nie i in -
ter pre to wa nie bodź ców wzro ko wych), ce chy psy chicz ne (np. mo -
ty wa cja, sta bil ność emo cjo nal na, uwa ga) i ce chy fi zycz ne (ogól -
ny fi zycz ny roz wój or ga ni zmu). Tym wy mia rem mo de lu zaj mu -
je się wy łącz nie dia gno za funk cjo nal na. 

Ostat nim wy mia rem mo de lu są czyn ni ki ze wnętrz ne, czy li ce -
chy oto cze nia oso by sła bo wi dzą cej. Do tej gru py czyn ni ków na -
le żą: bar wa ota cza ją cych przed mio tów (jej od cień, na sy ce nie),
kon trast mię dzy dwo ma po wierzch nia mi, czas (jak dłu go jest eks -
po no wa ny da ny bo dziec, jak dłu go trwa), oświe tle nie (ilość świa -
tła, moż li wość od bi ja nia się świa tła od po wierzch ni) oraz prze -
strzeń (ja ki jest układ przed mio tów w da nej prze strze ni, ich odle -
gło ści mię dzy so bą, wiel kość, ilość). Wszyst kie wy żej wy mie nio ne
czyn ni ki ze wnętrz ne są bar dzo ła twe do ma ni pu lo wa nia i kon tro -
lo wa nia przez te ra peu tę. Pod czas dia gno zy funk cjo nal nej mo że
on spraw dzić, ja kie czyn ni ki ze wnętrz ne wpły wa ją naj bar dziej
efek tyw nie na pra cę dziec ka (ja kie pre fe ru je oświe tle nie, kon trast,
bar wę przed mio tu etc.) i mo dy fi ko wać oto cze nie w ta ki spo sób,
by wa run ki pra cy wzro ko wej by ły dla dziec ka jak naj bar dziej opty -
mal ne i przy no si ły ko rzyst ne re zul ta ty. 

Naj waż niej szy mi me to da mi sto so wa ny mi w dia gno zie funk -
cjo nal nej są: 
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• ob ser wa cja – te ra peu ta ob ser wu je dziec ko pod czas na tu ral -
nych sy tu acji ży cia co dzien ne go lub pod czas wy ko ny wa nia za da -
nia przez nie go zle co ne go (np. do bór kloc ków we dług kon kret -
nych kry te riów, np. ko lor, kształt), 

• wy wiad z oso ba mi z oto cze nia dziec ka, 
• bez po śred nia roz mo wa z dziec kiem, 
• prze pro wa dze nie spe cja li stycz nych te stów i ćwi czeń dia gno -

stycz nych.
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Jo an na Cel mer -Do mań ska

Funk cjo nal ne na stęp stwa 
uszko dze nia wzro ku

Funk cjo nal ny mi na stęp stwa mi uszko dze nia wzro ku u osób sła -
bo wi dzą cych na zy wa my skut ki scho rzeń wzro ko wych po wo -

du ją ce, że oso by te wi dzą ob raz w nie pra wi dło wy spo sób. Uszko -
dze nia wzro ku mo gą do ty czyć bu do wy lub funk cji ja kiejś czę ści
ukła du wzro ko we go, w tym sa me go oka (m.in. ro gów ki, so czew -
ki, siat ków ki, na czy niów ki), ner wu wzro ko we go, dróg wzro ko -
wych i mó zgu. Przy czy ny uszko dzeń są zróż ni co wa ne np. scho -
rze nia uwa run ko wa ne ge ne tycz nie lub na by te, jak ura zy, no wo -
two ry.

Naj czę ściej po ja wia ją ce się funk cjo nal ne na stęp stwa uszko dze -
nia wzro ku:

• ob ni żo na ostrość wi dze nia,
• za bu rze nia w po lu wi dze nia cen tral nym i ob wo do wym,
• śle po ta zmierz cho wa,
• pro ble my z ada pta cją do zmian oświe tle nia,
• za bu rze nia wi dze nia barw,
• nad mier na wraż li wość na świa tło – świa tło wstręt, olśnie nia,
• bły ski, tę czo we ko ła na ob wo dzie po sta ci i przed mio tów

(w przy pad ku ja skry),
• osła bio ne po czu cie głę bi,
• znie kształ ce nia, dwo je nie ob ra zu,
• bó le oczu, gło wy.

Ob ni żo na ostrość wi dze nia jest na stęp stwem więk szo ści
scho rzeń wzro ko wych. Wy stę pu je m.in. w prze bie gu ja skry, za -
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ćmy, za ni ku ner wu wzro ko we go, wy so kiej krót ko wzrocz no ści,
róż ne go ro dza ju dys pla zjach siat ków ki oraz zwy rod nie niach plam -
ki żół tej. Mo że być za bu rzo na w róż nym na tę że niu, nie znacz nie
(umoż li wia jąc czy ta nie po więk szo ne go dru ku oraz roz po zna wa -
nie drob nych przed mio tów i twa rzy) lub znacz nie (po zwa la jąc tyl -
ko na roz po zna nie ilo ści pal ców tuż przed twa rzą lub roz po zna -
wa nie bar dzo du żych obiek tów).

Za bu rze nia w po lu wi dze nia to mrocz ki, po la nie wi dze nia
lub ogra ni cze nia, któ re po wo du ją, że moż na zo ba czyć tyl ko frag -
men ty ob ra zu. Po wo du je to pro ble my z roz po zna wa niem obiek -
tów, in ter pre ta cją oto cze nia, orien ta cją w prze strze ni i sa mo dziel -
nym po ru sza niem się. Ro dzaj i na tę że nie pro ble mów za le ży od
stop nia i miej sca uszko dze nia po la wi dze nia. Kie dy wy stę pu je
mro czek cen tral ny (np. przy zwy rod nie niach plam ki żół tej, za ni -
ku ner wu wzro ko we go, róż nych ze spo łach ge ne tycz nych) zo staje
sil nie ob ni żo na ostrość oraz ogra ni czo ne po le wi dze nia. Oso by
z ta kim pro ble mem ma ją po stę pu ją ce kło po ty z roz po zna wa niem
twa rzy, ry sun ków, pi sa niem, lo ka li zo wa niem i roz po zna wa niem
drob nych przed mio tów oraz ko lo rów.

Na stęp stwem funk cjo nal nym róż nych scho rzeń np. barw ni -
ko we go zwy rod nie nia siat ków ki, re ti no pa tii wcze śnia czej, ja skry
jest rów nież za wę że nie po la wi dze nia ob wo do we go, na zy wa ne -
go też wi dze niem lu ne to wym. Oso by z tym pro ble mem wi dzą tyl -
ko frag ment ob ra zu, jak przez lu ne tę, w związ ku z czym ma ją śle -
po tę zmierz cho wą, du że kło po ty z po ru sza niem się, lo ka li zo wa -
niem obiek tów. Za bu rze nia w po lu wi dze nia mo gą rów nież
przy brać cha rak ter mrocz ków roz sia nych, czy pól nie wi dze nia,
m.in. w prze bie gu zwy rod nień siat ków ki i re ti no pa tii cu krzy co -
wej.

W więk szo ści scho rzeń wzro ko wych wy stę pu ją pro ble my
z ada pta cją do zmian oświe tle nia, spra wia ją ce, że wy dłu ża się czas



ada pta cji do no wych wa run ków, trud ne sta je się wi dze nie po
przej ściu z ciem ne go po miesz cze nia do ja sne go lub od wrot nie. 

Przy czę ści scho rzeń mo gą wy stę po wać rów nież „cza so we
ośle pie nia”, spo wo do wa ne po ja wia ją cym się świa tłem np. re flek -
to rów sa mo cho do wych, unie moż li wia ją ce czę sto na wet lo ka li za -
cję bodź ca i po wo du ją ce dez orien ta cję. Są też oso by ma ją ce świa -
tło wstręt tak sil ny, że nie po zwa la im funk cjo no wać bez fil trów
me dycz nych lub ciem niej szych oku la rów na wet w po miesz cze -
niach.

Oso by sła bo wi dzą ce zma ga ją się tak że z osła bio nym wi dze -
niem głę bi. Wte dy np. za miast sza rych scho dów wi dzą sza rą pła -
ską po wierzch nię pro wa dzą cą w dół lub w gó rę, mo gą nie roz po -
znać dziu ry w chod ni ku, trud no im pra wi dło wo oce nić od le gło -
ści. Bar dzo po wszech nym zja wi skiem wśród na stępstw
funk cjo nal nych jest za bu rzo ne lub znie sio ne (np. w achro ma top -
sji) roz po zna wa nie barw, szcze gól nie nie roz róż nia nie barw po -
chod nych np. w wy ni ku zwy rod nie nia plam ki żół tej, śle po ty Le -
be ra, ze spo łu Star gard ta. Przy scho rze niach siat ków ki lub pro ble -
mach funk cjo no wa nia mó zgu mo gą na stę po wać znie kształ ce nia
lub dwo je nie ob ra zu. Bar dzo po wszech ne u osób sła bo wi dzą cych
są też bó le oczu i gło wy, wy stę pu ją ce przy dłu giej pra cy wzro ko -
wej lub też nie za leż ne od niej, a zwią za ne ze spe cy fi ką cho ro by. 

Uszko dze nia dróg wzro ko wych lub ko ry wzro ko wej w mó zgu
po wo du ją pro ble my z wi dze niem i roz po zna wa niem:

• twa rzy i mi mi ki,
• li ter i wy ra zów,
• ko lo rów i kształ tów,
• po sta ci i przed mio tów,
• punk tów orien ta cyj nych.
Utrud nia ją też per cep cję ru chu, po ru sza nie się w prze strze -

ni, orien ta cję w te re nie. 
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Sy mu la cja za bu rzo nej ostro ści wi dze nia 

Sy mu la cja mrocz ka cen tral ne go 
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Sy mu la cja mrocz ków roz sia nych

Sy mu la cja wi dze nia lu ne to we go 
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Sy mu la cja wi dze nia lu ne to we go pod czas po ru sza nia się 

(Au tor zdjęć: Mał go rza ta Be nisz -Stę pień)
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Mo ni ka Sa czek

Do bór po mo cy optycz nych

Dla każ de go ucznia in dy wi du al nie pro po nu je my wła ści we dla
nie go po mo ce optycz ne: 

– do bli ży: lu py, oku la ry lu po we, lu py elek tro nicz ne, po więk -
szal nik te le wi zyj ny;

– do da li: mo no oku la ry.
W za kre sie te ra pii jest rów nież na uka ich uży wa nia naj pierw

w pra cow ni, po tem z w sy tu acjach ży cia co dzien ne go. 
Ucznio wie chęt nie wy bie ra ją lu py elek tro nicz ne, na zy wa ne

rów nież prze no śny mi kie szon ko wy mi po więk szal ni ka mi, po nie -
waż da ją naj więk sze po więk sze nie z lup prze no śnych i moż li wość
usta wie nia kon tra stu (czar ne tło – bia łe li te ry). 

Po mo ce optycz ne
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Ucznio wie sła bo wi dzą cy ko rzy sta ją z pod świe tla nej lu py
z pod staw ką, któ rą usta wia się na tek ście. 

Czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na re zul ta ty te ra pii wi dze nia są:
– moż li wo ści wzro ko we: ja ki jest uby tek wi dze nia ucznia, ja -

ką ma ostrość wi dze nia, po le wi dze nia, czy li ja kie ma pa ra me try
wi dze nia; 

– mo ty wa cja do pra cy wzro ko wej; nie każ dy sła bo wi dzą cy ma
po trze bę pod ję cia wy sił ku, roz wi ja nia umie jęt no ści pa trze nia. Dla
nie któ rych tech ni ka po zaw zro ko wa jest szyb sza, ła twiej sza, le piej
się w niej czu ją. Są ucznio wie, któ rzy ma ją moż li wo ści wzro ko -
we, ale nie chcą z nich ko rzy stać i roz wi jać. Zda rza się, że dziec -
ko do cho dzi do pew ne go po zio mu uży wa nia wzro ku i wię cej nie
chce, bo dal sza pra ca jest zbyt trud na lub efek ty pra cy nie da ją
dziec ku sa tys fak cji; 

– ak tyw ność wła sna; ozna cza bier ność lub ak tyw ność w po -
sta wie ucznia, go to wość do po dej mo wa nia wy zwań, wy sił ku, po -
zna wa nia cze goś no we go, je go za an ga żo wa nie w re ha bi li ta cję;

– po ziom spraw no ści umy sło wej ma wpływ na ro zu mie nie po -
jęć, zdo by wa nie wyż szych funk cji wzro ko wych (spo strze ga nie róż -
nic, do peł nia nie wzro ko we, roz róż nia nie, iden ty fi ko wa nie związ -
ków w obiek tach na ob raz kach), pa mięć zdo by tych umie jęt no ści;

– ko rzy sta nie z po mo cy optycz nych, sprzę tu (kom pu ter, po -
więk szal nik); umie jęt ność ich usta wie nia, de cy zja, kie dy uży wać
itp.

Ist nie je ko re la cja po mię dzy osią gnię cia mi te ra pii a po zio mem
in te lek tu al nym dziec ka. Uczeń ze słab szy mi pa ra me tra mi wi dze -
nia, ale spraw ny in te lek tu al nie, mo że osią gać wię cej niż je go ko -
le ga z lep szy mi moż li wo ścia mi wzro ko wy mi, ale ob ni żo ną spraw -
no ścią umy sło wą. Waż na jest:

– czę sto tli wość za jęć, sys te ma tycz ność pra cy;
– uży wa nie na by tych umie jęt no ści; dla po stę pów w re wa li da -

cji istot ne jest, czy sła bo wi dzą cy ko rzy sta ze wzro ku po za za ję cia -
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mi, czy dla nie go pra ca wzro ko wa koń czy się w mo men cie wyj -
ścia z pra cow ni.

Nie za wsze za le ży to tyl ko od dziec ka, ale rów nież od je go ro -
dzi ców czy osób, któ re go ota cza ją, jak jest ono po strze ga ne: czy
ja ko oso ba nie wi do ma, czy sła bo wi dzą ca. Waż ne jest, by śro do -
wi sko, w któ rym dziec ko jest, da wa ło mu moż li wość uży wa nia
wzro ku.

Aby stwo rzyć ta ką moż li wość ko niecz na jest:
– Ada pta cja oto cze nia i sta no wi ska pra cy/za ba wy. Tu waż ne

jest do bra nie ele men tów zgod nych z pre fe ren cjia mi dziec ka.
– Od po wied nie oświe tle nie: lamp ka sto li ko wa, świa tło gór ne,

sta no wi sko sło necz ne lub za cie nio ne, fil try, ro le ty , za sło ny re gu -
lu ją ce do pływ świa tła.

– Kon tra sty; ozna cze nia in nym ko lo rem niż ścia na drzwi, li -
nie na pod ło dze, dla lo ka li zo wa nia przed mio tów w oto cze niu, np.
na rzu ta na łóż ko, pod kład ka na stół, kon tra stu ją ca ze sto ją cy mi
na niej na czy nia mi itp.

– Po mo ce optycz ne, opto elek tro nicz ne uła twia ją ce wi dze nie:
po więk szal nik te le wi zyj ny, sprzęt kom pu te ro wy i od po wied nie
opro gra mo wa nie apa rat fo to gra ficz ny.

– Po mo ce nie optycz ne: pul pi ty do ksią żek, od po wied nie dłu -
go pi sy, cien ko pi sy, mar ke ry, ze szy ty z po gru bio ną li nia tu rą, książ -
ki z po więk szo nym dru kiem, uprosz czo ne pi smo od ręcz ne.

– Po rzą dek prze strzen ny: ła twiej zo ba czyć po je dyn cze przed -
mio ty bez zbęd nych szcze gó łów na jed no barw nym tle; 

– Czas i od le głość: za pew nie nie po trzeb ne go cza su do ob ser -
wa cji obiek tu i moż li wo ści zmia ny od le gło ści ob ser wa cji, swo bod -
ne przy bli ża nie się lub od da la nie od obiek tu.

– Ak cep ta cja tem pa pra cy i męcz li wo ści dziec ka w pra cy wzro -
ko wej.

Ta kie ada pta cje są ko niecz ne w pro ce sie re wa li da cji ucznia sła -
bo wi dzą ce go, po nie waż czę sto da ją mu moż li wość ko rzy sta nia ze
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wzro ku w róż nych sy tu acjach ży cia co dzien ne go. Po zwa la ją na
opa no wa nie tech ni ki czar no dru ko wej, na wet je śli tem po pra cy jest
zbyt ma łe, by by ła to tech ni ka pod sta wo wa. Jed nak umie jęt ność
ta wpi su je się w pro ces re wa li da cji oso by sła bo wi dzą cej. 
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Mał go rza ta Pyr ka

Jeszcze raz o ko mu ni ka cji 
w terapii pedagogicznej 

(cz. III)

Po przed nim ra zem mó wi li śmy o tym, w ja ki spo sób kreu je my
nasz we wnętrz ny świat. Jak two rzy my w na szym umy śle ob -

ra zy, uczu cia, sło wa, któ re sły szy my w my ślach, spo sób, w ja ki mó -
wi my do sa mych sie bie, sma ki i za pa chy, któ re czu je my i za pa mię -
tu je my.

Dziś słów kil ka na te mat ME TA PRO GRA MÓW, któ re two -
rzą nasz wła sny świat. Po co nam one? Wie my już, że nie je ste -
śmy w sta nie ogar nąć wszyst kich in for ma cji na pły wa ją cych do nas
z oto cze nia. W związ ku z tym sto su je my swe go ro dza ju wzor ce
czy opusz cze nia, któ re po ma ga ją nam po rząd ko wać ja koś na szą
wie dzę, a tak że ukie run ko wu ją na sze dzia ła nia i po trze by. Zna -
jo mość me ta pro gra mów po zwa la m.in. na: roz wój oso bi sty
i zwięk sze nie swo jej ela stycz no ści, okre śle nie in dy wi du al ne go pro -
fi lu sto so wa ne go ję zy ka i po dej mo wa nych za cho wań na po ty ka -
nych przez nas osób, po pra wę ko mu ni ka cji z ludź mi, zwłasz cza
funk cjo nu ją cy mi z od mien ny mi me ta pro gra ma mi od na szych,
roz sze rze nie po zna nia w za kre sie róż nych spo so bów dzia ła nia lu -
dzi, a więc ro zu mie nia ich mo ty wa cji i spo so bów po dej mo wa nia
de cy zji czy, po żą da ne go w na szym za wo dzie, zwięk sze nia ła two -
ści ucze nia się. 

Jak mo że my to wy ko rzy stać w te ra pii czy na szej co dzien nej
pra cy? Fil try w po sta ci me ta pro gra mów po wo du ją, że każ dy z nas
in ter pre tu je na pły wa ją ce do nas in for ma cje w spo sób spe cy ficz -
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ny dla sie bie. Nie ist nie je je den „po praw ny” spo sób prze twa rza -
nia da ne go do świad cze nia (np. gła ska nia ko nia, wy ko ny wa nia
okre ślo ne go ru chu pod czas ćwi cze nia), nie ma też cze goś ta kie -
go jak „po praw ny” me ta pro gram. Każ dy wa riant w okre ślo nych
oko licz no ściach ma swo je moc ne i sła be stro ny. 

Każ dy z nas po słu gu je się wła sną, uni kal ną kom po zy cją me -
ta pro gra mów. Co za tym idzie, sztu ka od po wied nie go po stę po -
wa nia w kon tek ście me ta pro gra mów po le ga na tym, aby uświa -
do mić so bie swo je funk cjo no wa nie i kształ to wać je od po wied nio
do za mie rzo nych ce lów. Zaś wy wie ra nie wpły wu na pa cjen tów,
pod opiecz nych, ro dzi ców, człon ków ze spo łu oraz po stę po wa nie
z ty mi oso ba mi w kon tek ście me ta pro gra mów po le ga na tym, by
wie dzieć, jak re agu ją na kon kret ne me ta pro gra my oraz od po wied -
nio po słu gi wać się ni mi w pro ce sie ko mu ni ka cji. 

Me ta pro gra my są uży tecz ne do zro zu mie nia wzor ców za -
cho wa nia oso by, z któ rą roz ma wia my czy pra cu je my. Jed nym ze
spo so bów okre śle nia tych wzor ców jest ana li za słów, ja kich ta oso -
ba uży wa. Me ta pro gra mów jest kil ka dzie siąt, 5–6 z nich jest naj -
bar dziej uży tecz ne w co dzien nej ko mu ni ka cji, 10–12 przy da je się,
kie dy uczy my in nych. Naj czę ściej spo ty ka ne me ta pro gra my:

1. Kie ru nek mo ty wa cji: od pro ble mu – do ce lu. Na sze dzia -
ła nia mo gą być spo wo do wa ne po trze bą uni ka nia nie przy jem nych
bodź ców czy kon se kwen cji, wów czas po le ga ją na od da la niu się
od nich. Mo że my też zwra cać uwa gę na atrak cyj ność pew nych
rze czy, wte dy dą ży my w ich kie run ku. Zna jo mość me ta pro gra -
mu wła sne go czy pod opiecz ne go w okre ślo nym kon tek ście po -
zwo li nam sku tecz nie mo ty wo wać sie bie lub je go do dzia ła nia. Nie
ma sen su ofe ro wa nie za chęt „do” w po sta ci na gro dy za okre ślo -
ne dzia ła nie (np. „Je śli bę dziesz wy ko ny wał te ćwi cze nia re gu lar -
nie, od czu jesz du ży kom fort i ulgę dla sta wów”.), je śli pod opiecz -
ny, któ re go sta ra my się zmo ty wo wać, ma sil ny me ta pro gram „od”.
W tym przy pad ku po bu dze niem do dzia ła nia bę dzie ra czej po -
ka za nie, ja kich ne ga tyw nych kon se kwen cji moż na unik nąć

Mał go rza ta Pyr ka – Jeszcze raz o ko mu ni ka cji w terapii pedagogicznej 105



w wy ni ku pod ję cia dzia ła nia (np. „Je śli bę dziesz wy ko ny wał te
ćwi cze nia re gu lar nie unik niesz za pa le nia sta wów”.)

2. Na wyk re ak cji: zgo da – sprze ciw. O me ta -zgo dzie mó wi my
wów czas, kie dy pa cjent zga dza się z tym, co po wie dział te ra peu -
ta. Je śli te ra peu ta coś mó wi, to mu si być praw da, to tak na le ży wy -
ko nać da ne ćwi cze nie. Me ta -nie zgo da ozna cza nie tyl ko to, że nie
zga dza się z tym, co wła śnie po wie dzie li śmy, ale tak że czę sto nie
zga dza się z na mi sa my mi. Wów czas mo że my roz po cząć na szą wy -
po wiedź od słów: „Pew nie się z tym nie zgo dzisz…” .

3. Wzo rzec pra cy: opcje – pro ce du ry. Je śli do dzia ła nia za chę -
ca nas świa do mość, że coś trze ba zro bić, wów czas naj waż niej sze
są dla nas pro ce du ry, ko niecz ność. Je śli mo ty wu je nas praw do po -
do bień stwo wy da rze nia się cze goś no we go, nie zna ne go, wów czas
istot ne są opcje. Po czu cie ko niecz no ści czę sto idzie w pa rze z dość
sil nym upodo ba niem do okre ślo nych pro ce dur „To na le ży zro bić
w ten spo sób”, ta kie mu pa cjen to wi mo że my za pro po no wać wy -
ko na nie kon kret ne go ćwi cze nia w okre ślo ny spo sób lub se kwen -
cji ćwi czeń, usta wio nych we dług okre ślo nej pro ce du ry. „Me ta pro -
gram opcje” prze ja wia się w for mie upodo ba nia do wie lu opi nii
i al ter na tyw nych roz wią zań. Do ko ny wa nie wy bo ru sta no wi wów -
czas spra wę nad rzęd ną, a ję zyk cha rak te ry zu je się wy ra ża niem ży -
czeń, na dziei i opi sy wa niem te go, co być mo że się wy da rzy. W tym
przy pad ku do brze jest da wać al ter na ty wę (np. dwa ćwi cze nia –
do wy bo ru).

4. Wiel kość za kre su: ogół – szcze gół. Każ dy z nas ze tknął się
chy ba z pa cjen tem, któ ry fan ta stycz nie do strze ga róż ne szcze gó -
ły da ne go ćwi cze nia (pił ka, gu mo wa, du ża, z wzor kiem, kosz, na
drze wie, wy so ko), ale nie do strze ga sa me go ćwi cze nia (wrzu cić
pił kę do ko sza). Są też oso by, któ rzy są tak sku pio ne na two rze -
niu „ogól ne go ob ra zu” (wrzu cam pił kę, w bie gu), że kom plet nie
gu bią szcze gó ły sy tu acji (pra wą/le wą rę ką, obu rącz, wcze śniej za -
trzy mać ko nia, przed ko szem). Je śli do brze wy cho dzi nam za pa -
mię ty wa nie i ra dze nie so bie ze szcze gó ła mi, praw do po dob nie sto -
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su je my w dzia ła niach pre cy zyj ne, ma łe kro ki, ale bra ku je nam
szer sze go kon tek stu tych dzia łań. Je śli na to miast pla nu je my i wy -
obra ża my so bie ja kąś ca łość, ale za czy na my nie cier pli wić się przy
szcze gó łach, czy na wet je usu wać, praw do po dob nie wo li my więk -
sze kro ki. Mo że cie so bie wy obra zić, co się dzie je, kie dy spo ty ka -
ją się dwie oso by o ta kich od mien nych sty lach prze twa rza nia in -
for ma cji? Licz ba szcze gó łów, któ re po da je te ra peu ta ro bią cy „ma -
łe kro ki”, przy tła cza oso bę po słu gu ją cą się „du ży mi kro ka mi”.
Ogól ni ko wość te ra peu ty pra cu ją ce go z oso ba mi na sta wio nymi na
szcze gół mo że spra wić, że w ich od czu ciu po le ce nie bę dzie nie -
jed no znacz ne. Po dob nie rzecz się ma w kon tek ście ze spo łu te ra -
peu tycz ne go. Do brze jest, aby w da nym ze spo le znaj do wa ły się
oso by re pre zen tu ją ce oba sty le. To nie zmier nie waż ne dla
uwzględ nie nia wszyst kich punk tów wi dze nia i uzy ska nia ja kiejś
wy wa rzo nej per spek ty wy spoj rze nia na sy tu ację.

5. Ro dzaj od nie sie nia: we wnętrz ny – ze wnętrz ny. Je śli sa mi
wie my, co jest dla nas do bre i nie lu bi my, kie dy ktoś de cy du je za
nas, kie ru je my się od nie sie niem we wnętrz nym. Ta kie oso by ła -
twiej jest zmo ty wo wać/na wią zać z ni mi kon takt, je że li po zwo li -
my im sa mo dziel nie kre ować spo sób wy ko ny wa nia da ne go za da -
nia. Opi nie in nych, w tym na sza, mo gą dzia łać na nich jak płach -
ta na by ka, al bo wiem lu dzie na sta wie ni na au to ry tet we wnętrz ny
„mu szą sa mi za de cy do wać”. Je śli oso ba lu bi wie dzieć, co mó -
wią/my ślą in ni, wów czas są do pew ne go stop nia skie ro wa ni na ze -
wnątrz i na ogół, po dej mu jąc de cy zje, bar dzo się li czą z cu dzym
zda niem. W tym przy pad ku być mo że ła twiej bę dzie od nieść po -
le ce nia do ja kie goś au to ry te tu ze wnętrz ne go (te ra peu ta, ko le ga
wy ko nu ją cy wła śnie po dob ne ćwi cze nie itp.).

6. Filtr związ ku: po do bień stwo – róż ni ca. Je den z mo ich pa -
cjen tów po wta rza czę sto: „wiesz, to tak, jak by…”. Je go spo sób po -
rząd ko wa nia wszyst kie go wg po do bieństw jest tak wy raź ny, że stał
się już przy sło wio wy. Oso by, któ re my ślą w ten spo sób, do ko nu -
ją po łą czeń wspól nych cech osób, rze czy, wy da rzeń, ćwi czeń, po -
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rów nu ją prze szłość i te raź niej szość. Po do bień stwa te są dla nich
za rów no waż ne, jak i przy jem ne. Nie zmo bi li zu ję go do dzia ła nia,
mó wiąc, że bę dzie ono in te re su ją ce, bo cał ko wi cie no we i od mien -
ne od po przed nie go. Ta ki spo sób mo ty wa cji bę dzie na to miast cie -
ka wy dla osób sku pia ją cych się na róż ni cach, za uwa ża ją cych bra -
ku ją ce ele men ty bądź ja kieś wy jąt ki.

A za tem – je śli chce my w spo sób świa do my po dą żać za na -
szym pa cjen tem, pod opiecz nym, mo de lo wać je go roz wój, sku tecz -
nie re ali zo wać za ło żo ny przez nas pro gram te ra peu tycz ny – umie -
jęt ność do pa so wa nia swo je go prze ka zu do od bio ru rze czy wi sto -
ści dru giej oso by wy da je się wręcz nie zbęd na.
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BEZ AUREOLI

ks. Zyg munt Pod lej ski

Lo uis Bra il le
1809–1852

Uro dził się 4 stycz nia 1809 ro ku we Fran cji, w re gio nie Île -de -
-Fran ce, w ma łej miej sco wo ści Co upvray. Je go oj cem był Si -

mon -René, któ ry za wo do wo trud nił się ry mar stwem. Sio dła
i uprzę że by ły je go spe cjal no ścią. Mat ką je go by ła Mo ni ka z do -
mu Ba ron, cór ka wi nia rza, nie wia sta dziel na, pra co wi ta i po boż -
na. Je go ro dzi ce mie li czwo ro dzie ci: Mo ni kę, Ka ta rzy nę, Ma rię
Ce li nę i Lo uisa. Miesz ka li w sta rym do mu, oto czo nym win ni cą,
wy bu do wa nym przez dziad ka Szy mo na. 

Lo uis był naj młod szym dziec kiem, tak zwa nym be nia min -
kiem. Zo stał ochrzczo ny w miej sco wym ko ście le czte ry dni po na -
ro dze niu. Lo uis miał szczę śli we wcze sne dzie ciń stwo. Lu bił zwie -
rzę ta, po ma gał sio strom w kur ni ku i opie ko wał się psem, któ ry
wa bił się Men dor. Ma ły Lo uis ko chał oj ca i to, co ro bił on w warsz -
ta cie. Pil nie ob ser wo wał je go pra cę i jej fan ta stycz ne owo ce. Ma -
jąc nie ca łe czte ry lat ka, ba wił się jak zwy kle w warsz ta cie. Oj ciec
nie do pil no wał syn ka, kie dy ma ni pu lo wał on ostrym szy dłem. Za -
ba wa za koń czy ła się tra gicz nie. Lo uis ska le czył szy dłem oko. Oj -
ciec za brał go do le ka rza, któ ry nie po tra fił za ta mo wać krwa wie -



nia. Na stą pi ła sil na in fek cja zra nio ne go oka, a po tem za ka że nie
ob ję ło tak że to zdro we. Chło piec stra cił wzrok. Wy pa dek
w warsz ta cie zmie nił ra dy kal nie je go ży cie i doj rze wa nie.

Ży cie Lo uisa za wi sło na wło sku. Ro dzi ce i le ka rze dłu go o nie
wal czy li. Gdy wresz cie wró cił do zdro wia, wie dział, że już ni gdy
nie zo ba czy twa rzy oj ca, ma my, nie bę dzie mógł ob ser wo wać lo -
tu go łę bi i pro mie ni sło necz nych prze bi ja ją cych się przez wę dru -
ją ce po nie bie chmu ry.

Był chłop cem po jęt nym. Cier pie nie przy spie sza bo wiem doj -
rze wa nie, zmu sza do re flek sji, któ re na ogół są ob ce zdro wym ró -
wie śni kom. Ro dzi na oto czy ła chłop ca czu łą opie ką. Po ma ga ła mu
po go dzić się z utra tą wzro ku i stop nio wo zdo by wać orien ta cję
w do mu i naj bliż szym oto cze niu za po mo cą in nych zmy słów. Lo -
uis ska za ny był na swój słuch, do tyk, węch i smak. Ro dzi nie po -
ma gał miej sco wy opat Pal luy, któ ry bar dzo ce nił Bra il le’ów i lu -
bił ma łe go Lo uisa, nad wy raz dziel nie zno szą ce go swo ją nie peł -
no spraw ność.

Dzię ki in ter wen cji pro bosz cza chło pak mógł uczęsz czać do
szko ły gmin nej, gdzie wnet za bły snął nad zwy czaj ną pa mię cią.
Z ła two ścią prze ra biał ca ły szkol ny pro gram, bu dząc wśród ko -
le gów po dziw i sza cu nek. Po krót kim cza sie opa no wał tak że pa -
mię cio wo wszyst kie od le gło ści, za krę ty i scho dy. Ko le gów roz róż -
niał bez błęd nie po gło sie. Po cząt ko wo ró wie śni cy nie bar dzo wie -
dzie li, jak się za cho wać wo bec nie wi do me go ko le gi, po krót kim
cza sie jed nak za po mi na li o je go ka lec twie i trak to wa li go nor mal -
nie, po ko le żeń sku. Był mi łym, po boż nym chłop cem, cza sem za -
my ślo nym, nie kie dy ro ze śmia nym.

W szko le mó wi się dzie ciom, że w zdro wym cie le zdro wy
duch. Jest to w naj lep szym wy pad ku pół praw da. Im ma nu el Kant
był gar ba ty, Fran klin De la no Ro ose velt rzą dził su per mo car stwem
z wóz ka in wa lidz kie go, a Ja siek Me la zdo był bie gun pół noc ny, nie
ma jąc rę ki ani no gi. I od wrot nie: wie lu dur niów, nie udacz ni ków
i dar mo zja dów dys po nu je zdro wym cia łem. 
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Ksiądz Pal luy za bie rał Lu isa na da le kie spa ce ry po oko licz nych
po lach i win ni cach. Roz ma wiał z chłop cem o wie lu po waż nych
spra wach. – ży ciu, mi ło ści, prze mi ja niu i Pa nu Bo gu. Kie dyś po -
wie dział mu kil ka zdań, któ re Lo uis za pa mię tał do koń ca ży cia:
„Dro ga ży cia nie rzad ko jest ka mien na. Każ dy z nas ma na tym
świe cie swo ją ścież kę. Czę sto jest ona trud na. Je że li nie prze sta -
je my iść da lej, je że li ma my w ser cu od wa gę i wie rzy my, że Bóg jest
źró dłem po mo cy, je że li wy cią ga my rę kę do in nych, któ rzy jak my,
po ty ka ją się, wów czas na pew no znaj dzie my szczę ście na naj trud -
niej szej na wet ścież ce. Pa mię taj o tym!”.

Lo uis doj rze wał nad spo dzie wa nie szyb ko, prze wyż sza jąc ró -
wie śni ków in te li gen cją i wie dzą. Pro boszcz my ślał o dal szej edu -
ka cji chłop ca, któ ra jed nak utknę ła w mar twym punk cie z po wo -
du pro za icz ne go bra ku środ ków fi nan so wych. Ro dzi ny nie by ło
stać na opła ce nie in ter na tu. Za sko czył po raz wtó ry za cny ksiądz
Pal luy, kie row nik szko ły An to ni Béchert i na uczy cie le, któ rzy po -
dzi wia li wy jąt ko wą in te li gen cję chłop ca. Wspól nie za bie ga li o uzy -
ska nie sty pen dium, któ re umoż li wi ło by dal szą na ukę Lo uisa w Pa -
ry żu, gdzie znaj do wał się Kró lew ski In sty tut dla Mło dych Nie wi -
do mych.

In sty tut był z na zwy kró lew ski, ale wa run ki w nim by ły spar -
tań skie. Bu dy nek wznie sio no w XII wie ku. Ścia ny by ły wil got ne,
po miesz cze nia zi mą nie ogrze wa ne. Wy cho waw cy bi li za wy kro -
cze nie lub ka ra li gło dów ką. Lo uis mu siał przy zwy cza ić się do su -
ro wej dys cy pli ny, po pra co wać nad orien ta cją w no wych po miesz -
cze niach, za pa mię tać szme ry, od gło sy, skrzyp nię cia i trza ski, na -
uczyć się gło sów no wych na uczy cie li i ko le gów. Na uka po le ga ła
głów nie na słu cha niu i za pa mię ty wa niu. Uczył się ma te ma ty ki,
geo gra fii, hi sto rii oraz gry na pia ni nie, wio lon cze li i or ga nach. Po -
za tym ro bił na dru tach, krę cił po wro zy, tkał i na pra wiał bu ty.
Ucznio wie wy pla ta li też sie dzi ska do fo te li i krze seł, a tak że pro -
du ko wa li pan to fle. Ko le dzy by li róż ni. Jed ni bar dzo otwar ci i mi -
li, in ni za mknię ci w so bie lub opry skli wi. Lo uis zna lazł kil ku przy -
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ja ciół, z któ ry mi roz ma wiał na naj roz ma it sze te ma ty. Je den z nich
stra cił wzrok, gdy miał dzie sięć lat. Pa mię tał, jak wy glą da ją drze -
wa, kwia ty, do my, ko nie i dym z ko mi nów. Wie czo ra mi chłop cy
opo wia da li o swo ich ro dzi cach, bra ciach i sio strach. Ko le ga za -
py ta ny, jak wy glą da ją dziew czyn ki, po wie dział, że wła ści wie tak
sa mo jak chłop cy, ale ina czej. Po chwi li do dał, że są ład niej sze
i kie dy doj rze wa ją, ro śnie im biust, ale jak wy glą da ją, nie mo że
po wie dzieć, bo ni gdy ob na żo nej do ro słej dziew czy ny nie wi dział.
In ny ko le ga do dał, że dziew czy ny mó wią pi skli wie i szyb ko.

Czło wie kiem o wiel kim ser cu był dy rek tor in sty tu tu dr Pi gnier.
Po lu bił zdol ne go ucznia i po ma gał mu roz wi jać ta len ty w wie lu
dzie dzi nach. Lo uis try skał opty mi zmem i ra do ścią ży cia. Zbie rał
licz ne na gro dy za osią gnię cia w dzie dzi nie pla sty ki i mu zy ki. Grę
na or ga nach do pro wa dził do ta kiej per fek cji, że zo stał póź niej or -
ga ni stą w ko ście le Sa int -Ni cho las -des -Champs. Ma wiał, że gra na
or ga nach w ko ście le jest naj pięk niej szą mo dli twą.

Lo uis po raz pierw szy z al fa be tem dla nie wi do mych ze tknął
się w in sty tu cie. Al fa bet znał od daw na na pa mięć, ale nie znał li -
ter pi sa nych. W no wej szko le znaj do wa ły się ogrom ne księ gi,
w któ rych treść zna czo na by ła du ży mi, wy pu kły mi czcion ka mi.
Czy ta no za po mo cą de li kat ne go do ty ku. Roz mia ry ksiąg by ły nie -
prak tycz ne. Stro ny wy tła cza no w spe cjal nej pra sie. Wpraw dzie
moż na by ło po wo li czy tać, ale nie moż na by ło na uczyć się pi sać.

W dru gim ro ku na uki Lo uisa eme ry to wa ny ka pi tan Char les
Bar bier za pre zen to wał uczniom al fa bet, któ re go uży wa ła ar mia
fran cu ska do prze ka zy wa nia wia do mo ści i roz ka zów w ciem no -
ści. Cho dzi ło o po ro zu mie wa nie się w oko pach bez słów, że by nie
pro wo ko wać wro ga. Sys tem opar ty był na dwu na stu krop kach
i kre skach. Żoł nie rze mo gli je od czy ty wać za po mo cą do ty ku. Sys -
tem na zy wa no pi smem noc nym, póź niej so no gra fią. Nie był ła -
twy do opa no wa nia. Po mi jał cał ko wi cie or to gra fię, co po zwa la -
ło prze ka zy wać je dy nie pro ste, nie skom pli ko wa ne zda nia. Ła two
by ło się po my lić, a skut ki po mył ki mo gły być tra gicz ne.
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Mło dy Bra il le uważ nie słu chał wy wo dów ka pi ta na. Sło wa sta -
re go ofi ce ra roz pa li ły je go wy obraź nię. Za czął pil nie stu dio wać
sys tem so no gra ficz ny, ale nie był za do wo lo ny. W je go gło wie ro -
dzi ły się z cza sem ory gi nal ne roz wią za nia, któ re mia ły w przy szło -
ści ra dy kal nie zmie nić spo sób ko mu ni ko wa nia się nie wi do mych
z resz tą świa ta. Nad swo im po my słem pra co wał kil ka lat. W szes -
na stym ro ku ży cia ukoń czył no wy, wła sny sys tem pi sma dla nie -
wi do mych. Był pro sty i w swej pro sto cie ge nial ny. Pod sta wą je -
go pi sma by ło sześć wy pu kłych punk tów uło żo nych w dwie ko -
lum ny, po trzy punk ty w każ dej. Wy tłu ma czył swój sys tem
na uczy cie lom, któ rzy po pew nym wa ha niu wy ra zi li zgo dę na eks -
pe ry ment w szko le. Za koń czył się on peł nym suk ce sem. Ko le dzy
by li za chwy ce ni, bo no wy spo sób czy ta nia był pro sty, przej rzy sty
i moż na się go by ło w krót kim cza sie na uczyć.

Lo uis nie spo czął na lau rach. Pra co wał da lej nad swo im pro -
jek tem i uzu peł nił go moż li wo ścią za pi sy wa nia liczb i nut. W ten
spo sób stwo rzył wa run ki do roz wią zy wa nia pro ble mów ma te ma -
tycz nych i na uki gry na róż nych in stru men tach. Przed nie wi do -
my mi otwar ła się nie sa mo wi ta szan sa zdo by wa nia wie dzy, ko mu -
ni ka cji z oto cze niem i ak tyw ne go udzia łu w ży ciu kul tu ral nym. 



Po ukoń cze niu na uki Lo uis Bra il le zo stał w in sty tu cie naj -
młod szym na uczy cie lem. Był pro fe so rem bar dzo lu bia nym, bo do -
sko na le ro zu miał swo ich uczniów. Wie dział, jak trud no żyć
w świe cie, w któ rym za by le prze wi nie nie do sta je się od zdro wych
i do ro słych „pe da go gów” ba ty. Je go kon cep cja al fa be tu przy ję ła
się w in sty tu cie i sta ła się z bie giem cza su obo wią zu ją ca. Po tem
wpro wa dzi ły ją in ne szko ły dla nie wi do mych. Sta ła się naj bar dziej
po pu lar ną me to dą czy ta nia we Fran cji i za gra ni cą. Dzi siaj ko rzy -
sta z niej ca ły świat.

Al fa bet Bra il le’a do ko nał praw dzi wej re wo lu cji w świe cie lu -
dzi nie wi do mych. He len Kel ler, głu cho nie wi do ma pi sar ka z Ala -
ba my, zy ska ła roz głos dzię ki wy na laz ko wi Bra il le’a i wal czy ła przez
ca łe ży cie o pra wa i god ność lu dzi upo śle dzo nych. Na pi sa ła
wstrzą sa ją cą Hi sto rię mo je go ży cia, w któ rej mię dzy in ny mi wy -
punk to wa ła zna cze nie do sko na łej me to dy Bra il le’a. Na pi sa ła: „My,
nie wi do mi, ty leż za wdzię cza my Lo uiso wi Bra il le’owi, co ca ła ludz -
kość Gu ten ber go wi”. Oso bom o zdro wych oczach trud no so bie
wy obra zić świat, w któ rym ist nie je tyl ko dźwięk i za pach, a nie
ma ob ra zu. Bra il le do świad czył ży cia w ciem no ści i za sta na wiał
się tak dłu go, aż zna lazł me to dę, dzię ki któ rej po mógł so bie i in -
nym zna leźć dro gę do wie dzy i moż ność kon tak to wa nia się z in -
ny mi. Dzi siaj mło dy nie wi do my czło wiek mo że stu dio wać na uni -
wer sy te cie lub wziąć udział w Kon kur sie Cho pi now skim.

Lo uis Bra il le miał dwa dzie ścia sześć lat, gdy le karz stwier dził
u nie go gruź li cę. Prze ło że ni po zwa la li mu czę ściej od po czy wać,
ale mło dy na uczy ciel miał wie le po my słów i ko chał swo ich
uczniów. Wa ka cje spę dzał w do mu ro dzin nym, gdzie pra co wał
nad swo im al fa be tem. Lu dzie mó wi li, że Lo uis przez ca ły czas
dzio bie pa pier. On zaś czę sto my ślał o śmier ci.

Gruź li ca by ła wów czas prak tycz nie nie ule czal na. Zmarł, ma -
jąc za le d wie czter dzie ści trzy la ta. Wszyst ko, co po zo sta wił, prze -
ka zał mat ce, któ rą ko chał naj bar dziej. Po grzeb od był się na ma -
lut kim cmen ta rzu w Co uprvay, skąd przed trzy dzie stu la ty wy -
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ru szył do Pa ry ża. W set ną rocz ni cę je go śmier ci, czy li w 1952 ro -
ku, prze nie sio no je go do cze sne szcząt ki do fran cu skie go Pan te -
onu w Pa ry żu. Spo czął więc osta tecz nie wśród naj więk szych i naj -
waż niej szych ro da ków. Miesz kań cy Co uprvay za cho wa li jed nak
je go rę ce, któ re zro bi ły ty le do bre go dla lu dzi nie wi do mych. Lo -
uis Bra il le nie miał ła twe go ży cia, ale swo ją szan sę wy ko rzy stał
w peł ni. Po wie dział nie gdyś: „Ka mień wrzu co ny do cen try fu gi wy -
cho dzi z niej al bo star ty na proch, al bo wy po le ro wa ny”.

ks. Zyg munt Pod lej ski – Lo uis Bra il le 115



s. Bo że na An na Flak*

Mo dli twa mo je go ad wen tu

na karm mnie gło dem
Chle bie
aż wszel kiej stra wy sma ku
od stą pię

na pój mnie Źró dło
pra gnie niem
któ re mu wo dy wiel kie
za ską pe

wy peł nij ser ce tę sk no tą 
by już w nim
ką ta nie zna leźć
dla speł nień ry chłych

i Obec no ścią opróż nij
stą gwie
mo dli twy

W ZACISZU IZDEBKI
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Mo dli twa do Du cha Świę te go

ucisz Wie trze

hu ra ga nem
roz szem ra ne pust ki du szy

ugrzej Ogniu
ża rem ża rów
ziąb co ła skę z ser ca 
pło szy

umyj Ro so 
Du chu Mło dy
sta rość py chy
z twa rzy na szych

W oknie

je ste śmy ma la rza mi
za le d wie far by roz ło żyć
nam da ne

je ste śmy mu zy ka mi
sym fo nie na sze
wciąż nie do koń czo ne

po eci w nas pła czą
wiecz ni po pra wia cze
sa mych sie bie
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dzi kie go wi na liść
upadł na pa ra pet
zżół kły
za nim się był 
roz wi nął

gdzie się tak śpie szysz
dzi kie wi no? 

Mo dli twa na wszyst kie dni

okryj mnie
ci szą
gdy zo rze wscho dzą
ci szą mnie otul
gdy za cho dzi 
zo rza

i bądź w tej ci szy
wo ła niem gło śnym
z głę bi 
do głę bi
Przy mie rza



Chodź my do Be tle jem

za po mnij
la ta
dro gi
ze ga ry
to co być mo gło
co by ło 
co bę dzie
nic pięk niej sze go
już się nie sta nie
nad gwiaz dę za trzy ma ną w pę dzie
nad Dziec ko na sia nie

daj rę kę
chodź my do Be tle jem
ścież ką zna ną
mę dr ców i pa ste rzy
chodź my raz jesz cze uwie rzyć
w ró że na śnie gu
w to
że On po tra fi
wró cić nam uśmiech
z pierw szych fo to gra fii

Lon dyn, 24 XII 1988
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Jest ta ka zie mia

Jest ta ka sfe ra du szy
jest ta ka sfe ra ci szy
ta ka zie mia
gra nicz na
w głę bi naj głęb szej
je ste stwa

Bóg tam miesz ka

do tej zie mi
sto pie in nej 
stop
choć by 
w imię szła dro gie

gdy zie mia ta wol na
wol ny
ca ły czło wiek

* Wiersze s. Bożeny Anny Flak – nazaretanki, pochodzą z tomików
„Owoc Granatu” (Veritas, Londyn 1989) i „Kto zieleń powróci”
(Bernardinum, Pelplin 2005)
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He le na Do ba czew ska -Sko niecz ka*

Ad wen to wa dro ga

Zgu bi łam Twój ślad
w mo krych płat kach śnie gu
mój krzyk to nie
w mięk kiej bie li srebr nej ci szy
i od na leźć nie mo gę

Ad wen to wą dro gą zo rzą
pro wa dzi łeś mnie do sie bie
do sta jen ki na ro dze nia
uci szy łeś krzyk otar łeś łzy
uka za łeś Mi łość

Ta ki ma ły i na gi Pa nie nasz
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Świa tło

Smu ga świa tła
wci śnię ta
mię dzy okien ni ce
roz dzie ra
ciem ność
w ra mio nach zmę cze nia

Świa tło
pro sto z nie ba
ma lu je nu ty
ży cia i mi ło ści
ubo ga rze czy wi stość
roz ja śnia świat

* Helena Skonieczka (Dobaczewska) – urodziła się w Gorzowie Wlkp.
20 lat mieszkała w Żninie, później związała się z Bydgoszczą.
Ukończyła pedagogikę kulturalno-wychowawczą i pracowała
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury. W 2007 r. wydała debiutancki
tomik Czułe spojrzenia. W 2008 r. wydała wspomnienia z działalności
kulturalnej Od konkursu do wystawy. Jako członek Universala
Esperanta Asocio (w Rotterdamie) publikowała swój debiutancki tomik
w międzynarodowym języku esperanto Teneraj rigardoj (2009).
Kolejny tomik poezji to Odcienie świata (2010). W roku 2011 została
stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoje
stypendium artystyczne przeznaczyła na wydanie kolejnej publikacji
Ślad niewidomego przyjaciela. Publikacja ta została przygotowana
w nietypowej formie: wydrukowana została również częściowo pismem
punktowym w systemie Braille’a – pismem czytelnym dla osób
niewidomych. Część publikacji Polskie Radio Pomorza i Kujaw
opracowało w wersji dźwiękowej w formie słuchowiska Nie widzisz, 
że nie widzę.
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ZE WSPOMNIEŃ

Wła dy sław Go łąb

W trzy dzie stą rocz ni cę śmier ci Je rze go Szczy gła

„Był po sta cią, dla któ rej ję zyk an giel ski ma okre śle nie «Lar ger
than li fe», co zna czy «Więk szy niż ży cie». Sa mo ży cie

w swych naj bar dziej au ten tycz nych prze ja wach by ło je go ży wio -
łem. Zma ga nie się z prze ciw no ścia mi lo su do da wa ło mu sił, roz -
ma chu, fan ta zji. Wo bec prze szkód miał po sta wę wal czą cą. Wal -
czył ca ły czas; nie za wsze do brze ro zu mia ny przez in nych, ale ci,
któ rzy go ro zu mie li, sta li przy nim wier nie, da rząc go przy jaź nią
i po dzi wem. Miał nie zwy kle wy czu lo ny słuch na ludz kie cier pie -
nie, a pra cu jąc wśród nie wi do mych, był cią głym świad kiem cier -
pień lu dzi spy cha nych na mar gi nes ży cia ze wzglę du na swe in -
wa lidz two”, pi sa ła – An na Fraj lich. 
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W Pol skim Słow ni ku Bio gra ficz nym pod na zwi skiem na sze -
go bo ha te ra czy ta my:

„Szczy gieł Je rzy, pseu do nim Kserk ses (1932–1983), pro za ik,
dzien ni karz, dzia łacz spo łecz ny. Uro dzo ny 14 mar ca w Pu ła wach,
był sy nem Mi cha ła zmar łe go w 1941 r., ze ce ra, i Ma rii z Ko wal -
czy ków zmar łej w 1944 r. Miał sze ścio ro ro dzeń stwa, mię dzy in -
ny mi star sze go bra ta Edwar da (zmarł w 1946 r.), żoł nie rza AK,
i młod sze go Ję dr ka; czwo ro zmar ło w dzie ciń stwie. W dzie ciń -
stwie przy pa da ją cym na czas oku pa cji nie miec kiej Szczy gieł
uczest ni czył w dzia łal no ści kon spi ra cyj nej ja ko łącz nik mię dzy od -
dzia ła mi AK na Lu belsz czyź nie. (…) 

Dnia 2 li sto pa da 1945 r., na sku tek eks plo zji nie wy bu chu, stra -
cił wzrok i le wą no gę. Po za koń cze niu re kon wa le scen cji w szpi -
ta lu w Pu ła wach zo stał w 1946 r. umiesz czo ny w Za kła dzie dla
Nie wi do mych w La skach pod War sza wą. Tam ukoń czył szko łę
pod sta wo wą i wy uczył się szczot kar stwa. W 1950 r. kształ cił się
w li ceum ogól no kształ cą cym w Bo er ne ro wie (obec nie dziel ni ca
War sza wy – Be mo wo), a na ukę kon ty nu ował w szko le przy sa na -
to rium prze ciw gruź li czym w Otwoc ku, gdzie w 1953 r. zdał ma -
tu rę.”

Ży cie Je rze go Szczy gła by ło nie zwy kle cięż kie. Gdy miał 9 lat
utra cił oj ca i już mu siał wspo ma gać swo ją cho rą mat kę, któ ra
w trzy la ta póź niej umar ła. Star szy brat ma ło prze by wał w do mu
za an ga żo wa ny w wal kę z oku pan tem, a na stęp nie zo stał aresz to -
wa ny przez Niem ców. Ca ły cię żar obo wiąz ków do mo wych spo -
czy wał na je de na sto let nim Je rzym. Hi sto rię tę opi sał póź niej
w swo jej pierw szej książ ce „Tar ni na”.

Ty tu ło wa „tar ni na” to na zwa sza ła su zbu do wa ne go w le sie
przez chłop ców po zo sta wio nych sa mym so bie przez tra gicz ne wy -
da rze nia wo jen ne. Aby prze trwać w tych trud nych re aliach, mu -
szą zor ga ni zo wać so bie ży cie, co ro dzi mię dzy nimi głę bo kie wię -
zy przy jaź ni.



Ak cja „Tar ni ny” dzie je się w Pu ła wach. Do te go ro dzin ne go
mia sta au tor na wią zu je w kil ku swo ich książ kach. O po by cie w La -
skach ma ło pi sze, cho ciaż w tym okre sie na wią zał licz ne przy jaź -
nie z nie wi do my mi ró wie śni ka mi. Trud ne wa run ki ży cia w cza -
sie oku pa cji i w pierw szych la tach po woj nie przy czy ni ły się do
te go, że w 1952 r. za cho ro wał na gruź li cę. W sa na to rium po znał
pie lę gniar kę, Lu cy nę Ma rię Ko wa lew ską, któ rą ca łym swym mło -
dzień czym ser cem po ko chał. 23 sierp nia 1953 ro ku, w Gdań sku,
mło dzi za war li zwią zek mał żeń ski. Lu cy nę i Je rze go łą czy ły wspól -
ne za in te re so wa nia li te rac kie. Lu cy na wkrót ce jed nak stwier dzi -
ła, że jej mąż ma znacz nie więk szy od niej ta lent pi sar ski i zło ży -
ła Bo gu przy rze cze nie, że ca ły swój czas po świę ci twór czo ści mę -
ża. By ła prze ko na na, że je go twór czość jest tak bar dzo waż na, że
żad ne wy rze cze nie z jej stro ny nie bę dzie dla niej cięż kie.

Pa ni Lu cy na by ła wier na te mu po sta no wie niu. Do koń ca ży -
cia mę ża ca ły mi go dzi na mi pi sa ła to, co on jej dyk to wał.

W 1953 r. Je rzy Szczy gieł wstą pił do Ko ła Mło dych przy Związ -
ku Li te ra tów Pol skich i pod jął stu dia po lo ni stycz ne na Uni wer -
sy te cie War szaw skim. W tym sa mym ro ku za de biu to wał w do dat -
ku do „Sztan da ru Mło dych” dwo ma opo wia da nia mi o te ma ty ce
wo jen nej: „Kar ta z dzien ni ka” i „Wspo mnie nie burz li wej no cy”.
W 1957 r. uzy skał ty tuł ma gi stra i pod jął pra cę na sta no wi sku re -
dak to ra na czel ne go braj low skie go cza so pi sma „Nasz Świat” wy -
da wa ne go przez Pol ski Zwią zek Nie wi do mych. W cza so pi śmie
tym od ro ku 1969 do 1975 za miesz czał cykl fe lie to nów „Od kuch -
ni”, w któ rym po dej mo wał kry ty kę władz PZN. W ro ku 1958 wstą -
pił do PZPR, a w 1960 wy dał pierw szą swą książ kę „Tar ni na”, któ -
ra do cze ka ła się sied miu wy dań i prze kła dów na ob ce ję zy ki.
W kon se kwen cji, w 1961 r. zo stał przy ję ty na człon ka zwy czaj ne -
go Związ ku Li te ra tów Pol skich. 

W 1962 r. Je rzy Szczy gieł ob jął sta no wi sko re dak to ra do dat -
ku do „Po chod ni” – „Nie wi do my Spół dziel ca”, w któ rym po ru -
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szał te ma ty kę spo łecz no -go spo dar czą. W 1964 r. do da tek wy od -
ręb nił się w od dziel ne cza so pi smo, a Szczy gieł ob jął sta no wi sko
re dak to ra na czel ne go te go pe rio dy ku. Na ła mach „Nie wi do me -
go Spół dziel cy” ape lo wał o po pra wę eg zy sten cji nie wi do mych
w Pol sce, kry ty ko wał biu ro kra cję oraz Za rząd Głów ny Pol skie go
Związ ku Nie wi do mych. Na le ży pa mię tać, że już od kwiet nia
1957 r. ist nia ła od ręb na or ga ni za cja pod na zwą „Zwią zek Spół -
dziel ni Nie wi do mych”, któ ry fi nan so wał swo je cza so pi smo. Je rzy
Szczy gieł był wy bit nym dzia ła czem spół dziel czym i w znacz nym
stop niu przy czy nił się do unie za leż nie nia „Związ ku Spół dziel ni
Nie wi do mych” w od ręb ną cen tra lę pod na zwą „Cen tral ny Zwią -
zek Spół dziel ni Nie wi do mych”.

Ka pi tal ny skrót twór czo ści li te rac kiej Je rze go Szczy gła za mie -
ści ła w „Pol skim Słow ni ku Bio gra ficz nym” Wio let ta Boj da. Mię -
dzy in ny mi czy ta my tam: „Po „Tar ni nie” do prze żyć wo jen nych
wró cił Je rzy Szczy gieł w po wie ści „Mil cze nie” (War sza wa 1962),
uka zu jąc hi sto rię tra cą ce go wzrok po wy bu chu nie wy pa łu
chłop ca, któ ry zo stał nie słusz nie oskar żo ny o za mach na pro bosz -
cza. Dwie per spek ty wy te go sa me go zda rze nia (nar ra cja pro bosz -
cza i chłop ca) ujaw ni ły da le ko idą ce kon se kwen cje prze mil cze -
nia. Utwór wzbu dził za in te re so wa nie; Szczy gieł wraz z Ka zi mie -
rzem Kut zem na pi sał na je go pod sta wie sce na riusz („Ekran” 1963
r.), po czym Kutz na krę ci te go sa me go ro ku film z Elż bie tą Czy -
żew ską i Zbi gnie wem Cy bul skim w ro lach głów nych. W ro ku 1962
Szczy gieł opu bli ko wał rów nież po wieść „Dro gi re zy gna cji”, osa -
dzo ną w re aliach PRL. Jest to splot nar ra cji pro wa dzo nej z per -
spek ty wy gru py stu den tów (po tom ka ar ty stycz nej ro dzi ny zmu -
szo ne go do przy ję cia mark si zmu, pol skie go Ży da, nie mo gą ce go
znieść oku pa cyj nej trau my, li te ra ta przyj mu ją ce go kom pro mis ja -
ko spo sób na ży cie), opo wia da ła o dy le ma tach eg zy sten cjal nych
po ko le nia po wo jen ne go. (...) 

W po wie ści „Do pa la ją ce się drze wa” (War sza wa 1965)
Szczy gieł przed sta wił bio gra fię sa mot ne go, tra gicz nie do świad -
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czo ne go bo ha te ra, któ ry wpraw dzie po ko nu je prze ciw no ści, ale
ce ną oka zu je się utra ta wraż li wo ści i pro ble my emo cjo nal ne: nie -
moż ność na wią za nia bli skiej re la cji z kim kol wiek. Rok póź niej
opu bli ko wał po wieść „Sen o brzo zo wych bu ci kach” (...) bę dą cą
sty li zo wa ną na przy po wieść hi sto rią za ko cha nej pa ry szu ka ją cej
schro nie nia przed gro zą woj ny w idyl licz nej prze strze ni la su. 

W ro ku 1968 ogło sił „Opo wieść gwiazd ko wą” (...). W ro ku
1969 wy dał po wieść współ cze sną „Sza re rę ka wicz ki” sta no wią cą
stu dium de pre sji, któ rej do świad cza ko bie ta nie speł nio na w mał -
żeń stwie i pra cy, po nu ry ko lo ryt ów cze snej Pol ski uwzględ niał
brak per spek ty wy i ko niecz ność po rzu ce nia ma rzeń.”

Je rzy Szczy gieł łącz nie opu bli ko wał 13 po wie ści. Ko lej ne to:
„Zie mia bez słoń ca”, „Po wódź”, „Ni gdy cię nie opusz czę”, „Jak trud -
no ko chać”, „Po ko cich łbach”, „Nie je steś in ny”, „Zejść z trak tu”,
i wresz cie ostat nia po wieść opu bli ko wa na w 1983 r. „Po cze kaj, bły -
śnie! Po cze kaj, otwo rzy się!”.

Po za po wie ścia mi Je rzy Szczy gieł pi sał opo wia da nia pu bli ko -
wa ne na ła mach cza so pism dla mło dzie ży. Za po wieść „Ni gdy cię
nie opusz czę” otrzy mał w 1983 r. Har cer ską Na gro dę Li te rac ką,
a Mię dzy na ro do we Ku ra to rium Książ ki Dzie cię cej wpi sa ło ją na
Li stę Ho no ro wą im. H. Ch. An der se na. Przez re dak cję „Pło my -
ka” zo stał dwu krot nie wy róż nio ny na gro dą „Or le Pió ro”.

Od dziel ne miej sce w ży ciu Je rze go Szczy gła zaj mu je dzia łal -
ność spo łecz no -po li tycz na. Już w la tach sie dem dzie sią tych na ła -
mach „Nie wi do me go Spół dziel cy” kry ty ko wał biu ro kra cję i bez -
dusz ność władz pań stwo wych. Rów no cze śnie kry ty ko wał wła dze
cen tral ne Pol skie go Związ ku Nie wi do mych. Po wpro wa dze niu sta -
nu wo jen ne go za trud niał lub udzie lał miej sca na ła mach „Nie wi -
do me go Spół dziel cy” dzien ni ka rzom zwol nio nym z pra cy z przy -
czyn po li tycz nych. War to w tym miej scu wy mie nić: Ste fa na Brat -
kow skie go, Jac ka Ma ziar skie go, Mi cha ła Rad gow skie go, Jac ka
Ka la biń skie go, Da riu sza Fi ku sa i in nych. Dla tej gru py dzien ni -
ka rzy „Nie wi do my Spół dziel ca” stał się praw dzi wą oa zą. W cza -
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so pi śmie za czę ły po ja wiać się praw dzi we „dzien ni kar skie pe reł -
ki”. Mi mo na ci sku władz, Je rzy Szczy gieł pu bli ko wał ar ty ku ły lu -
dzi z opo zy cji. Wy wal czył też pra wo za zna cza nia in ge ren cji cen -
zu ry, a kie dy cen zu ra za bro ni ła za miesz cza nia na zwisk Brat kow -
skie go i Ka la biń skie go, ja ko au to rów, Szczy gieł w po ro zu mie niu
z praw ni ka mi wy sto so wał do są du ad mi ni stra cyj ne go po zew prze -
ciw ko cen zu rze. Wte dy po sta no wio no Je rze go Szczy gła zła mać.
Ko mi tet Cen tral ny PZPR po sta wił wa ru nek, że al bo po zew zo sta -
nie wy co fa ny, al bo „Nie wi do my Spół dziel ca” prze sta nie wy cho -
dzić.

Okres sta nu wo jen ne go był dla Szczy gła cza sem prze ło mo -
wym. Nie li cząc się z kon se kwen cja mi, od dał le gi ty ma cję par tyj -
ną i bez resz ty za an ga żo wał się w ruch so li dar no ścio wy. Chciał
uczest ni czyć w każ dym wy da rze niu, któ re mia ło miej sce na te re -
nie War sza wy. Czuł głę bo ką więź z ty mi, któ rzy na ra ża li swe ży -
cie dla wol no ści, w naj waż niej szych mo men tach chciał być wśród
nich. 

Głę bo ko prze żył wi zy tę oj ca świę te go Ja na Paw ła II w 1983 ro -
ku i Mszę św. na ów cze snym sta dio nie dzie się cio le cia w War sza -
wie. Dra ma tycz na sy tu acja kra ju, cią głe sen sa cje w re dak cji, tro -
ska o sy nów, któ rych stan wo jen ny za stał za gra ni cą, spra wi ły, że
ten czło wiek ze spi żu nie wy trzy mał strasz li we go na pię cia.
22 czerw ca 1983 ro ku na stą pił wy lew, a wraz z nim pa ra liż i utra -
ta mo wy. Zmarł 21 sierp nia 1983 r. Po cho wa ny zo stał na Cmen -
ta rzu Pół noc nym. Na je go gro bie na gra ni to wej pły cie wzno si się
bry ła z brą zo we go ka mie nia z na pi sem: „Je rzy Szczy gieł 1932–
1983 / Li te rat”.

Mał żeń stwo Lu cy ny i Je rze go mia ło tro je dzie ci: Ma rię, dziś
za męż ną miesz ka ją cą w Gro dzi sku Ma zo wiec kim, Wa cła wa na
sta łe za miesz ka łe go w Pa ry żu i nie ży ją ce go już Ste fa na, któ ry był
ar ty stą fo to gra fi kiem i miesz kał w War sza wie. Mał żon ków łą czy -
ła głę bo ka mi łość i wza jem ne od da nie, jak mó wi ła pa ni Lu cy na
„łą czy ły nas dwie mi ło ści: do trój ki dzie ci i do twór czo ści li te rac -
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kiej Je rze go. Je rzy był oj cem czu łym i tro skli wym. Gdy dzie ci by -
ły ma łe, opo wia dał im dłu gie nie koń czą ce się baj ki. Lu bił przy -
no sić pre zen ty, za ła twiał wy jaz dy na wa ka cje. Wszel kie ich nie -
po wo dze nia bar dzo moc no prze ży wał”.

Je rzy Szczy gieł był czło wie kiem o moc nym cha rak te rze; au -
to ry tar ny, wy ma ga ją cy wo bec sie bie i in nych, a po nad to wraż li -
wy na każ dą krzyw dę. Po odej ściu z La sek re li gij nie ra czej obo -
jęt ny. Bar dzo ce nił Hen ry ka Rusz czy ca, któ ry w trud nych chwi -
lach oka zał mu du żo ser ca. W ostat nich la tach swe go ży cia stał się
zgo ła obroń cą Ko ścio ła. Du ży wpływ na tę zmia nę miał wy bór Ka -
ro la Woj ty ły na pa pie ża. Uczest ni czył w spo tka niach z Ja nem Paw -
łem II pod czas dwóch pierw szych piel grzy mek do Pol ski.

Kie dyś za py ta łem ks. Ta de usza Fe do ro wi cza, co my śli o wąt -
pli wo ściach z za kre su wia ry, ja kie ma Je rzy Szczy gieł. Od po wie -
dział: „Daj Bo że, że by wszy scy prak ty ku ją cy ka to li cy mie li tyl ko
ta kie wąt pli wo ści”.

Po śmier ci Je rze go Szczy gła uka za ło się wie le wspo mnień
świad czą cych o wiel kiej przy jaź ni, ja ka łą czy ła go z ludź mi na te -
re nie ca łej Pol ski.

Je rzy Szczy gieł był do ce nia ny nie tyl ko przez bli skich, ale
i przez wła dze. W 1970 r. zo stał od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, a na stęp nie od zna ką Za słu żo -
ny Dzia łacz Kul tu ry i Zło tą Od zna ką Jan ka Kra sic kie go. W 1976 r.
otrzy mał Na gro dę Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. 

Uko ro no wa niem je go dzia łal no ści opo zy cyj nej by ło od zna -
cze nie go Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
W dniu 13 grud nia 2012 r. or der ten w imie niu zmar łe go mę ża
ode bra ła żo na, pa ni Lu cy na Szczy gieł. Od zna cze nie wrę czał Pre -
zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sław Ko mo row ski.

Dziś La ski dum ne są z te go, że wśród ty się cy wy cho wan ków
jest rów nież Je rzy Szczy gieł, wy bit ny pi sarz, re dak tor i dzia łacz po -
li tycz no -spo łecz ny. 
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s. Rut Wo siek FSK

śp. Wła dy sław Ro do wicz

Trze cie go paź dzier ni ka 2013 ro ku w wie ku 97 lat zmarł wie -
lo let ni Przy ja ciel La sek Wła dy sław Ro do wicz.

Uro dził się 27 mar ca 1916 ro ku w Ki jo wie. Ma ły Wła dy sław
był bar dzo sła bym nie mow lę ciem i je go ma ma, Ma ria, po wie rzy -
ła go opie ce Mat ki Bo skiej. W 1920 r., w cza sie woj ny pol sko -bol -
sze wic kiej Ma ria umar ła. Po jej śmier ci oj ciec Sta ni sław, z za wo -
du in ży nier, wy je chał wraz z sy na mi do War sza wy, gdzie wy bu -
do wał dom przy ul. For tecz nej na Żo li bo rzu, ten sam, w któ rym
po znisz cze niach wo jen nych i od bu do wie pan Wła dy sław Ro do -
wicz spę dził pra wie ca łe ży cie i w któ rym zmarł. 

Wła dy sław uczęsz czał do li ceum im. Ba to re go, był człon kiem
kor po ra cji Spar ta, a póź niej jej pre ze sem. Or ga ni za cja ta, zrze sza -
ją ca uczniów i stu den tów, kształ to wa ła cha rak te ry mło dych lu dzi.



Mie li być przy szły mi żoł nie rza mi i bu dow ni czy mi Rzecz po spo -
li tej. Wła dy sław ukoń czył stu dia eko no micz ne w Szko le Głów nej
Han dlo wej. Woj na za sta ła go w pod cho rą żów ce wojsk łącz no ści.

W cza sie woj ny, w ro ku 1939 wal czył m.in. w bi twie o Twier -
dzę Mo dlin. W la tach oku pa cji pod jął dzia łal ność kon spi ra cyj ną,
w tym ja ko do wód ca ob słu gi tajnej ra dio sta cji utrzy mu ją cej łącz -
ność z do wódz twem w Lon dy nie. Zo stał aresz to wa ny i z fał szy -
wy mi do ku men ta mi uwię zio ny na Pa wia ku. Przez ca łą noc przed
prze słu cha niem mo dlił się do Mat ki Bo skiej i gdy sta nął przed ge -
sta pow ca mi, przy znał się do praw dzi we go na zwi ska. To ura to wa -
ło mu ży cie. Zo stał ze sła ny do obo zu na Maj dan ku, po tem do Au -
schwitz. Gdy był cho ry na ty fus i bli ski śmier ci, po raz ko lej ny mo -
dli twa do Mat ki Bo skiej po zwo li ła mu zna leźć si łę i prze trwać.
Z obo zu uda ło mu się uciec tuż przed ewa ku acją. 

Po po wro cie do zbu rzo nej War sza wy w po szu ki wa niu bra ci
wy je chał do Kra ko wa, gdzie w 1945 r. po ślu bił stu dent kę me dy -
cy ny, by łą sa ni ta riusz kę z Po wsta nia War szaw skie go – An nę Dem -
bow ską. W ten spo sób od pierw szych lat po wo jen nych zna lazł się
w bli skim kon tak cie z La ska mi, zwłasz cza ze Zgro ma dze niem
Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża. Od 1951 r. członek Towa -
rzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Mat ka je go żo ny, Ja ni na, by -
ła ro dzo ną sio strą s. Te re sy Lan dy, a oj ciec – stry jem póź niej sze -
go ks. bpa Bro ni sła wa Dem bow skie go, któ ry w ich do mu zna lazł
opar cie po śmier ci wła snej mat ki, za mor do wa nej w obo zie w Ra -
vensbrück. Bro nek wy cho wy wał się z ich sze ścior giem dzieć mi,
uwa ża jąc ich za naj bliż szą ro dzi nę. Ja ko spe cja li sta od spraw za -
rzą dza nia i or ga ni za cji pra cy w la tach PRL Wła dy sław peł nił kil -
ka krot nie róż ne funk cje kie row ni cze i spo łecz ne, rów no le gle był
też in wi gi lo wa ny i szy ka no wa ny przez służ by bez pie czeń stwa. 

W 1952 r. był wzy wa ny do UB na Ko szy ko wej i szan ta żo wa -
ny, że je śli nie zgo dzi się na współ pra cę, zo sta nie wy ko na ny wy -
rok śmier ci na bra cie Sta ni sła wie, któ ry od sze ściu lat sie dział
w wię zie niu za rze ko mą współ pra cę z Niem ca mi. Wła dy sław znów
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za wie rzył swo je ży cie Mat ce Bo skiej i pod czas ko lej ne go prze słu -
cha nia ka te go rycz nie od mó wił ja kiej kol wiek współ pra cy. Na
szczęście wyroku na bracie nie wykonano.

Przez kil ka lat peł nił funk cję kie row ni ka ad mi ni stra cyj ne go
Za kła du w La skach, był człon kiem Za rzą du To wa rzy stwa Opie -
ki nad Ociem nia ły mi, a tak że War szaw skie go Klu bu In te li gen cji
Ka to lic kiej. W la tach 80. or ga ni zo wał szko le nia dla dzia ła czy „So -
li dar no ści”, a w sta nie wo jen nym ob jął kie row nic two po wsta łe -
go w klasz to rze na Piw nej Pry ma sow skie go Ko mi te tu Po mo cy
Oso bom Po zba wio nym Wol no ści, któ re go lo sy opi sał w książ ce
Ko mi tet na Piw nej (1994). Uho no ro wa ny wie lo ma wy so ki mi od -
zna cze nia mi pań stwo wy mi i ko ściel ny mi, m.in.: Me da lem za
udział w Woj nie Obron nej 1939, Krzy żem Wa lecz nych, Krzy żem
Oświę cim skim, Zło tym Me da lem Pry ma sow skim, Krzy żem Ko -
man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

Zmarł, do cze kaw szy się 13 wnu ków i 13 pra wnu ków. Je go
dzie ci po wie dzia ły o nim: Służ ba Pol sce, lu dziom i ro dzi nie by -
ła ca łym je go ży ciem. Skrom ny, pe łen hu mo ru i opty mi zmu, kie -
ru ją cy się wła snym su mie niem, przez ca łe ży cie był nie ugię ty
w swo jej pra wo ści, od po wie dzial no ści i wie rze. 

Mszę św. po grze bo wą w ko ście le św. Mar ci na dnia 11 paź dzier -
ni ka kon ce le bro wa li: ks. bp Bro ni sław Dem bow ski i ks. rek tor An -
drzej Gał ka. Na za koń cze nie Zmar łe go po że gna li przed sta wi cie -
le śro do wisk, w któ rych dzia łał Wła dy sław Ro do wicz: Ko mi te tu,
Klu bu In te li gen cji i La sek. Z ra mie nia La sek za brał głos pre zes
Wła dy sław Go łąb, któ ry mię dzy in ny mi po wie dział: „Wła dy s ław
Ro do wicz był człon kiem To wa rzy stwa od 1951 r. Ko chał La ski
i wspie rał w mia rę swych moż li wo ści. Na wnio sek ro dzi ny w ne -
kro lo gu pro szo no, aby za miast kwia tów pod czas po grze bu skła -
da no ofia rę pie nięż ną na rzecz To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem -
nia ły mi”. Mo dli twie na Cmen ta rzu Woj sko wym na Po wąz kach
prze wod ni czył ks. bp Dem bow ski w asy ście ks. Pio tra Mar kie wi -
cza.
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Ma rian Ho łu biec

Wspo mnie nie o śp. Ha li nie Ma rii 
Go tar tow skiej -Ho łu biec

Ha li na Ma ria Go tar tow ska -Ho łu biec uro dzi ła się 31 mar ca
1937 r. w Szo pie ni cach. Dru ga Woj na Świa to wa roz dzie li ła

ro dzi nę. Oj ciec zo stał zmo bi li zo wa ny do służ by woj sko wej. W ro -
ku 1940 lub 1941 Ha li na wraz z ma mą mu sia ły się wy pro wa dzić
ze Ślą ska, po nie waż Niem cy wy rzu ca li wszyst kich Po la ków tam
miesz ka ją cych, je śli nie chcie li pod pi sać Volks li sty. Ma ma Ha lu -
si zna la zła lo kum u go spo da rzy w oko li cach So snow ca w osa dzie
Rab ka. Pra co wa ła w ko pal ni przy sor to wa niu wę gla od go dzi ny
6.00 do 18.00. Pod czas nie obec no ści ma my Ha li na już ja ko 
3–4-let nie dziec ko po zo sta wa ła sa ma w miesz ka niu. Tak by ło aż
do mo men tu przy jaz du bab ci Eli. Tak mi nę ła woj na. 

Ha li na do szko ły po szła w wie ku 9 lat, od ra zu do 3. kla sy. Czy -
ta nia, pi sa nia oraz in nych przed mio tów uczy ła ją ma ma w do mu.
Tak więc, gdy mia ła 9 lat, zda wa ła swój pierw szy w ży ciu eg za min
w szko le w Kli mon to wie. Po ro ku ro dzi na prze pro wa dzi ła się do
Niw ki, gdzie Ha li na uczy ła się przez ko lej ne 3 la ta. Do Pierw szej
Ko mu nii św. przy stą pi ła w Kli mon to wie. W tam tych cięż kich cza -
sach, gdy nikt na wet nie my ślał o pre zen tach ko mu nij nych, Ha -
lin ka cie szy ła się bar dzo, że uda ło się zdo być bia ły ma te riał na su -
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kien kę. Co praw da star czy ło go na krót ką su kien kę przed ko la -
na, ale nie mu sia ła za kła dać ró żo wej su kien ki. Za to na uro czy -
stość Pierw szej Ko mu nii je cha ła z Niw ki do Kli mon to wa praw -
dzi wą ka re tą za przę żo ną w dwa ko nie. 

W 1950 ro ku ro dzi na prze pro wa dzi ła się do War sza wy, gdzie
brat ma my, Sta ni sław, ja ko inż. gór nic twa do stał miesz ka nie.
W sto li cy Ha lu sia skoń czy ła szko łę pod sta wo wą i śred nią.

W 1955 ro ku zda ła ma tu rę i po eg za mi nach wstęp nych roz -
po czę ła stu dia na Wy dzia le Ogól no le kar skim Aka de mii Me dycz -
nej w War sza wie. Na AM za li czy ła czte ry se me stry, po czym roz -
po czę ła pra cę w La bo ra to rium Su ro wic i Szcze pio nek. 

W la tach 1962–1964 po bie ra ła na ukę w Pań stwo wej Szko le
Tech nicz nej nr 9 na Wy dzia le Me te oro lo gicz nym. Pra co wa ła
w Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ja ko syn op tyk do
2002 ro ku. Po przej ściu na eme ry tu rę w mia rę wol ne go cza su pra -
co wa ła w La skach ja ko wo lon ta riusz.

Ha li na Ma ria Go tar tow ska -Ho łu biec zmar ła 14 kwiet nia 2013
ro ku. 

*   *   *
Pa nią Ha li nę po zna łam, gdy przy szła do nas z za mia rem po -

ma ga nia nam ja ko lek tor ka przy trans kryp cji ksią żek dla nie wi do -
mych. Przy pro wa dzi ła ją pa ni Ewa Ma chow ska, ko le żan ka
z IMiGW; wszy scy współ pra cow ni cy od ra zu bar dzo ją po lu bi li.
Mnie oso bi ście cie szy ły róż ne czę ści gar de ro by pa ni Ha li ny, któ re
by ły naj czę ściej ręcz nie przez nią wy ko na ne cie ka wym i ory gi nal -
nym ście giem, za rów no na dru tach, jak i szy deł kiem. Cie szy ło ją
to, że fak tu ra i ja kość wy ko na nych przez nią ubio rów spra wia ła mi,
ja ko oso bie nie wi do mej, du żą ra dość. Na mo je py ta nia, co do spo -
so bu wy ko na nia, chęt nie dzie li ła się swą wie dzą i do świad cze niem.
Mi ło śnicz ka przy ro dy. Po zo sta nie w mej pa mię ci ja ko oso ba ogrom -
nie życz li wa, otwar ta, ła god na i peł na po ko ju.

s. Hie ro ni ma Broniec
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s. Lu dwi ka Kru pa FSK

W pierw szą rocz ni cę śmier ci 
Kry sty ny Hrysz kie wicz

Ostat nie dwa mie sią ce ży cia Kry sty ny Hrysz kie wicz by ły dla
Niej, jak rów nież dla ca łej wspól no ty żu łow skiej, na dzie ją na

zdro wie. Na dzie ją i tro ską, czy Kry sty na bę dzie po tra fi ła do sto -
so wać się do wy ma gań po ope ra cji bio dra. Bo ope ra cja, jak się
oka za ło, by ła ko niecz na i bar dzo po waż na. 

Przez ostat nie kil ka lat ży cia cier pia ła; jak mó wi ła: „bo li pa -
chwi na”. Nie wie dzia ły śmy, ja ka jest te go przy czy na. Trzy la ta te -
mu zo sta ła po sta wio na dia gno za: znisz czo ne bio dro. Wte dy uświa -
do mi łam so bie, co mo gło być te go przy czy ną pier wot ną: nie pra -
wi dło we cho dze nie od dzie ciń stwa. Po prze by tej cho ro bie
za pa le nia opon mó zgo wych, Kry sty na za czę ła po now nie cho dzić
do pie ro gdy mia ła sześć lat. Praw do po dob nie wte dy nie sko ry go -
wa no nie pra wi dło we go sta wia nia nóg. Cho dzi ła, do sta wia jąc le -
wą no gę do pra wej. Ta kie po ru sza nie się spra wia ło trud ność prze -
wod ni ko wi. Na re ha bi li ta cję by ło za póź no, bo do Za kła du w La -
skach zo sta ła przy ję ta, gdy mia ła czter na ście lat. Po nad to gdy
Kry sty na wy ko ny wa ła ręcz nie dzia ni ny, cho dząc z prze ro bio nym
oczkiem, za każ dym ra zem pra wym bio drem przy trzy my wa ła
drut. Nie po ma ga ły upo mnie nia, że to nie zdro wo. Du żo cho dzi -
ła na spa ce ry z oj cem, po tem z na mi. Gdy by ło cie pło lu bi ła cho -
dzić przy dom ku i ro bić na dru tach. W ostat nim ro ku ma ło cho -
dzi ła; ból bio dra był bar dzo do tkli wy, cza sa mi ogra ni cza jąc swo -
bod ne ru chy ca łe go cia ła, utrud nia jąc cho dze nie.

W stycz niu 2012 ro ku zde cy do wa no się na ope ra cję w chełm -
skim szpi ta lu, wy zna czo no ter min na czwar te go grud nia. 

Jak re la cjo nu ją pa nie opie kun ki, któ re by ły z Nią na zmia nę
w szpi ta lu, prze bieg ope ra cji i dzie się cio dnio wy po byt prze biegł



bar dzo po myśl nie. Uwa żam, że by ło tak dzię ki tym opie kun kom,
tj. pa ni An nie Racz kow skiej, pa ni Pau li nie Sta fi jow skiej i pa ni
Mag dzie Kac per skiej. Pa nie te zna ły al fa bet do rę ki, dzię ki te mu
umoż li wia ły Kry sty nie kon takt z le ka rza mi i pie lę gniar ka mi. (Bar -
dzo chcia łam wte dy być przy Kry sty nie, lecz los spra wił, że za cho -
ro wa łam na pa rę dni przed Jej wy jaz dem do szpi ta la). Wszyst ko
szło ku lep sze mu; Kry sty na ob da ro wa ła le ka rzy i pie lę gniar ki swo -
imi ro bót ka mi, któ re za bra ła ze so bą. Pa ni Ania po wie dzia ła, że
przy po że gna niu po wy pi sie ze szpi ta la za do wo le ni le ka rze i reszta
ob słu gi szpi tal nej po wie dzie li „Ta kich pa cjen tów so bie ży czy my”.

Do Żu ło wa Kry sty na wró ci ła ka ret ką. By ła spo koj na i po god -
na. Świę ta Bo że go Na ro dze nia spę dzi ły śmy we wspól no cie za kła -
do wej. Za miesz ka ła na tzw. skrzy dle cho rych pań w Do mu Na -
dziei, sta le jed nak ma rzy ła o po wro cie do swo je go dom ku Mi ło -
sier dzia Bo że go, gdzie przez ostat nie 20 lat miesz ka ły śmy ra zem,
prze ży wa jąc złe i do bre, a naj czę ściej bar dzo do bre chwi le. (Dla -
te go przy wy kły śmy do sie bie jak Dziad i Ba ba z baj ki). Kry sty na
tak bar dzo chcia ła wró cić do dom ku. Mia ły śmy na dzie ję, że uda
się to la tem. Kry sty na od li cza ła mie sią ce – a 1. ma ja mia ło być la -
to. Kie dy mu ska ły ją pro mie nie słoń ca wpa da ją ce przez okno, wy -
chy la ła twarz i rę ce, z ra do ścią przy po mi na jąc po wrót do dom -
ku i po cie sza ła się, mó wiąc: „21 mar ca to już wio sna”. Czyż mo -
że ser ce nie pła kać, gdy tak na gle zga sło ty le na dziei? 

Ostat nie dwa mie sią ce po wyj ściu ze szpi ta la Kry sty na wy da -
wa ła mi się doj rzal sza i spo koj niej sza. 

W nie dzie lę 27 stycz nia by ła na wóz ku w ka pli cy pod czas Mszy
św. Mo dli ła się na swo ich ró żań cach, bo mia ła ich kil ka, przy ję -
ła Ko mu nię św. Po Mszy św. przy wie zio na do po ko ju zja dła śnia -
da nie i jak zwy kle chcia ła umyć zę by po po sił ku. Mia ła już po zwo -
le nie na cho dze nie przy cho dzi ku, więc po pro si ła pa nią Pau lin -
kę o po moc w przej ściu do ła zien ki, mó wiąc: „Pierw sze:
ła zien ka, a dru gie: bę dę pi sać”. Po szły ra zem, Kry sty na przy po -
mo cy cho dzi ka. Gdy we szły do ła zien ki Kry sty na osu nę ła się na
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rę ce opie kun ki. Stra ci ła przy tom ność. Po moc by ła na tych mia sto -
wa. Pa ni pie lę gniar ka wraz z sio strą Bar ba rą pod ję ły re ani ma cję,
we zwa no po go to wie. Przy je cha ły dwie ka ret ki, lecz po mi mo pró -
by po now nej re ani ma cji nie uda ło się ura to wać Kry sty ny.
Stwier dzo no zgon na wsku tek za to ru żyl ne go. Ode szła do Bo ga…

Ja ka by ła Kry sty na? Jak zwy kle za wsze za ję ta pi sa niem na ma -
szy nie braj low skiej, prze glą da niem swo ich no ta tek. Pra cę tę dzi -
siaj na zwa ła bym sa mo do kształ ca niem. Spi sy wa ła róż ne wia do mo -
ści, prze pi sy wa ła, po rząd ko wa ła we dług swo ich my śli, a kie dy je
przy swo iła i za pa mię ta ła, to wcze śniej zro bio ne no tat ki li kwi do -
wa ła. Czę sto zwra ca ła uwa gę na słów ka, któ re by ły rzad ko uży -
wa ne; te lu bi ła naj bar dziej. To by ła Jej pra ca umy sło wa, któ ra by -
ła Jej pa sją. 

Rów nie waż nym za ję ciem dla Kry sty ny by ła pra ca na dru tach,
czy li ręcz ne dzie wiar stwo. W tych za ję ciach by łam dla Niej szcze -
gól ną po mo cą i opar ciem. Po tra fi ła wy ko nać każ dą dzia ni nę, któ -
rą za pla no wa łam, a cza sem i Ona pro jek to wa ła. Po tra fi ła zro bić
na dru tach wie le: swe try, czap ki, sza li ki, ka mi zel ki, skar pe ty, kap -
cie. W ostat nim cza sie zro bi ła nie zli czo ne ilo ści kap ci i wszyst ko
roz da wa ła „od rę ki”. Przy stę pu jąc do pra cy, na po czą tek trze ba by -
ło usta lić, dla ko go ro bi my da ny upo mi nek. Zda rza ło się, że Kry -
sty na, ro biąc już wcze śniej prze zna czo ne dla ko goś skar pe ty, kap -
cie czy sza lik da wa ła je in nej oso bie; każ de go chcia ła ob da ro wać.
Za wsze od da jąc pre zent mó wi ła: „przy mie rzy my”, wte dy oso ba
ob da ro wa na przy mie rza ła, a Kry sty na swo imi de li kat ny mi rę ko -
ma spraw dza ła czy do bre. Po tem chwy ta ła swo ją krtań i mó wi ła
na głos: „da ka”, tzn. dzię ku ję.

Daw niej Kry sty na czy ta ła książ ki wy po ży czo ne z bi blio te ki.
Ostat nią po zy cją ja ką czy ta ła by ło cza so pi smo „Świa teł ko”, jed -
nak i z te go zre zy gno wa ła, mó wiąc: „Trud ne dla mnie”. 

Kry sty na bar dzo lu bi ła cho dzić do Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio -
wej, chcia ła być w kon tak cie z ludź mi. Tam przy pa dła Jej do gu -

s. Lu dwi ka Kru pa FSK – W rocz ni cę śmier ci Kry sty ny Hrysz kie wicz 137



ZE WSPOMNIEŃ138

stu pa ni Pau li na, któ ra do sko na le ro zu mia ła Kry sty nę. Po cza sie
sta ły się so bie bar dzo bli skie. Bar dzo daw no te mu Kry sty na otrzy -
ma ła ró ża niec na kła da ny na pa lec. Jed nak ni gdy go nie wło ży ła,
prze cho wy wa ła go w pu de łecz ku. Do pie ro jak pa ni Pau li na wy -
szła za mąż, Kry sty na wy ję ła ró ża niec, za ło ży ła na pa lec mó wiąc:
„Tak sa mo jak Pau lin ka, mę żat ka”. Ni gdy go już nie ścią gnę ła.
W Warsz ta tach roz ma wia ły z Kry sty ną rów nież pa ni Mag da Kac -
per ska oraz Agniesz ka Wi niar czyk. Po nad to mia ła kon takt z pa -
nia mi nie wi do my mi. Za wsze pod cho dzi ła do da nej pa ni, pa trzy -
ła co ro bi i py ta ła: „Na zy wa się?”. Zna ła każ dą pa nią z imie nia i na -
zwi ska. Lu bi ła cho dzić po du żej sa li gdzie pra cu ją i czę sto wać je
słod ko ścia mi. Fraj dę przy no si ło Jej to, iż nie raz wy nio sła
z Warsz ta tu róż ne ma skot ki, aby mieć do roz da wa nia np. go ściom
nas od wie dza ją cym. Gdy mia ły śmy wy je chać do mo jej ro dzi ny,
sa na to rium czy na wi zy tę le kar ską, za wsze chcia ła mieć coś do od -
da nia. W so bo tę 26 stycz nia ko niecz nie chcia ła za koń czyć be ret,
któ ry ro bi ła z dwóch ko lo rów, aby móc go po da ro wać. W nie dzie -
lę, na dru gi dzień, jesz cze przed śnia da niem ob da ro wa ła na szą pie -
lę gniar kę Ane tę Kwia toń. Do koń ca ży cia pra co wa ła dla in nych.

Te ostat nie ty go dnie i dni, w któ rych Jej po słu gi wa łam, by ły
dla mnie szcze gól nym cza sem. Zo ba czy łam Kry sty nę bar dziej doj -
rza łą, wy ro zu mial szą. Pa mię tam jak pro si ła mnie abym za miesz -
ka ła ra zem z Nią w do mu prze zna czo nym dla cho rych. Nie ste ty
nie mo głam się na to zgo dzić, wy tłu ma czy łam dla cze go pie lę gniar -
ki są no cą. Kry sty na na mo je sło wa po smut nia ła, lecz przy ję ła ta -
ką de cy zję; uję ła mnie za rę kę, gła dząc, za pew nia ła, że ko cha. Już
wię cej nie na le ga ła. 

Po wta rza ła czę sto: „Ale w dom ku ra zem, ra zem”. Tę sk ni ła za
dom kiem, od li cza ła mie sią ce, kie dy bę dzie la to, wio sna..., 21 mar -
ca jesz cze bli żej… Mó wi ła: „Do dom ku, do dom ku, tam zro bić re -
mont, pod ło gi sta re, dziu ra we pro gi…, kie dy, kie dy re mont?” –
pi sa ła z py ta nia mi li sty do sio stry Prze ło żo nej i sio stry Pii.



Do dom ku Mi ło sier dzia Bo że go, bo tak go na zwa no, przy je -
cha ły śmy z La sek w 1992 ro ku. A więc prze ży ły śmy w nim ra zem
dwa dzie ścia lat. To był czas, któ ry wy ma gał wie le tru du, ale rów -
nież da wał wie le ra do ści. Kry sty na cie szy ła się no wym miesz kan -
kiem, urzą dza ły śmy go bar dziej funk cjo nal nie. Naj więk szy
wkład pra cy w tym że urzą dza niu miał mój brat Ry szard, an ga żu -
jąc do po mo cy człon ków ro dzi ny. Słu żył nam za wsze po mo cą,
rów nież ja ko kie row ca, kie dy wiózł nas do le ka rza, na za ku py itp.
Wie le moż na by wy mie nić do bra, któ rym zo sta ły śmy ob da ro wa -
ne z rąk mo je go bra ta. Kry sty na bar dzo do ce nia ła po moc ze stro -
ny mo jej ro dzi ny, za wsze oka zy wa ła wdzięcz ność. Do me go bra -
ta mia ła szcze gól ne przy wią za nie. Za wsze gdy pi sa ła list do je go
ro dzi ny za czy na ła od słów: „Ko cha ny mój pa nie bra cie Ry szar -
dzie i Ja ni no…” Nie na le ży tu taj po mi nąć na sze go Za kła du, któ -
ry tak że był dla nas za wsze pod po rą. Niech Pan Bóg wy na gro dzi
wszyst kim wszel kie do bro.

Kry sty na po zna ła ca łą mo ją licz ną ro dzi nę i przy ję ła ją jak
swo ją. Jej uspo so bie nie by ło za wsze życz li we do każ de go czło wie -
ka. Nikt nie był Jej obo jęt ny, w na szej ro dzi nie śle dzi ła wzrost
i wiek dzie ci, a po tem gdy oni do ra sta li i za kła da li ro dzi ny nie mo -
gło Jej to omi nąć. Wy cze ki wa ła z za in te re so wa niem no we go po -
ko le nia, a gdy już się do wie dzia ła, że nie ba wem po więk szy się ro -
dzi na, wciąż py ta ła o da tę uro dzin, płeć i imię no we go człon ka.
Wte dy wszyst ko so lid nie za pi sy wa ła i za pa mię ty wa ła. Pa mię tam
ta ki ob raz z na szych wspól nych chwil: zda rzy ło mi się za po mnieć
imię naj młod szej wnucz ki mo jej sio stry Kry sty ny, wte dy za py ta -
łam: „Jak się na zy wa? Przy po mnij mi”. Kry sty na za sta no wi ła się,
uśmiech nę ła pod no sem i na pi sa ła mi do rę ki: „Klau dia”, a po tem
szyb ko do da ła: „A trze cie dziec ko kie dy?”. Uwa żam, że pa mięć
mia ła fe no me nal ną. Kry sty na sta ła się człon kiem na szej ro dzi ny,
w któ rej otwie rał się świat. Nie raz mia ła moż li wość od wie dze nia,
cza sem spę dze nia dłuż sze go cza su z na szą ro dzi ną. Pi sa ła li sty, za -
wsze szy ko wa ła nie spo dzian ki w po sta ci swo ich ręcz nych wy ro -
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bów. W nie dzie lę Świę tej Ro dzi ny, na trzy ty go dnie przed odej -
ściem Kry sty ny, od wie dzi li nas w Żu ło wie mój brat Jó zef z żo ną
Wła dzią. Z wiel ką ser decz no ścią przy wi ta li się, prze ka zu jąc kwia -
ty i pre zen ty. Bar dzo Kry sty nie współ czu li w Jej cier pie niu. Za -
wsze mo gły śmy na nich li czyć. By li do koń ca wier ny mi przy ja ciół -
mi Kry sty ny; ostat nią po słu gę od da li Jej w dniu po grze bu. 

Za wsze w dom ku od ma wia ły śmy ra zem ko ron kę do Bo że go
Mi ło sier dzia. W ostat nich ty go dniach, miesz ka jąc na skrzy dle św.
Bar ba ry, Kry sty na bra ła mi ró ża niec z rę ki i od ma wia ły śmy tę mo -
dli twę wspól nie. Prze su wa ła pa cior ki z po wa gą i sku pie niem. Pa -
trząc na Nią mia łam wra że nie, że przez tę mo dli twę jest zjed no -
czo na z Bo giem. W nie dzie lę, ty dzień przed śmier cią, mo dląc się
ra zem, wpa try wa łam się w Jej twarz i wy da wa ła mi się ta ka pięk -
na… Po chwi li mo ją za du mę prze rwa ła wi zy ta na szej pod opiecz -
nej Kry sty ny Sur my, któ ra we szła do po ko ju, mó wiąc: „Przy szłam
do Kry si, aby od mó wić pa cierz, bo od ra na się nie mo dli łam,
w mo im po ko ju nie mo głam, jak by mi coś prze szka dza ło”. By łam
zbu do wa na tą mo dli twą, któ ra trwa ła dłuż szy czas; tak że i ja do -
dat ko wo od mó wi łam dwie ko ron ki. Od te go cza su ta nie wi do ma
pa ni przy cho dzi do te go po ko ju gdzie miesz ka ła Kry sty na i po -
wia da: „Wy da je mi się, że Ona tu jest i po ma ga mi się mo dlić”. 

Na ko niec jesz cze do dam, że dla Kry sty ny mie siąc lu ty miał
dwie zbież ne da ty. Jak wie my, Kry sty na uro dzi ła się 25 lu te go 1939
ro ku. W 53. rocz ni cę Jej uro dzin umie ra ma ma Kry sty ny.

W tym ro ku du żo wcze śniej za mó wi łam in ten cje Mszy świę -
tej na uro dzi ny Kry sty ny i za śp. ma mę Ja ni nę. Kry sty na ode szła
do Bo ga na mie siąc przed ty mi rocz ni ca mi, a więc 25 lu te go, wy -
pa da 30. dzień po Jej śmier ci. 

Dzię ku ję Bo gu za ła skę po słu gi wa nia Kry sty nie. Żal, że już Jej
nie ma wśród nas. Ale mam na dzie ję, że już jest szczę śli wa z ma -
mą i ta tą w Ra ju.

Niech Bóg ob da rzy Ją wiecz ną ra do ścią… Amen.
Żu łów 2013
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Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

Jó zef Pla cha

Szli świę ci przez Kra kó w1

Kra ków jest jed nym z naj waż niej -
szych miejsc w Pol sce. Tak że

w hi sto rii Ko ścio ła od zna cza się
swo iste go ro dza ju „ge niusz lo ci”, nie
tyl ko dla te go, że jest zwią za ny z pa -
pie żem Ja nem Paw łem II – już be aty -
fi ko wa nym a nie ba wem tak że ka no -
ni zo wa nym – ale rów nież dla te go, że
prze wi nę ło się tu taj w cią gu hi sto rii
wie lu świę tych, cie szą cych się na leż -
ną im czcią nie tyl ko w Pol sce, ale
tak że na ca łym świe cie.

Do brze się więc sta ło, że Wy daw -
nic two Księ ży Ser ca nów z Kra ko wa
od da ło do rąk Czy tel ni ków ko lej ną książ kę księ dza Zyg mun ta
Pod lej skie go – rów nież na sze go współ pra cow ni ka. Na przy kła dzie
bli sko pięć dzie się cior ga syl we tek świę tych – za rów no be aty fi ko -
wa nych jak i ka no ni zo wa nych – zwią za nych w ta ki czy in ny spo -
sób z Kra ko wem, przed sta wio ny jest in dy wi du al ny rys ich świę -
to ści, z jed no cze snym pod kre śle niem te go, co wspól ne dla wy bra -
nych przez Au to ra syl we tek. A mia no wi cie: re ali za cja ich
po wo ła nia ży cio we go na po do bień stwo do Je zu sa Chry stu sa.

1 Ks. Zyg munt Pod lej ski, Szli świę ci przez Kra ków, Wy daw nic two Księ ży Ser -
ca nów, Kra ków 2013.
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War to pod kre ślić przy tym sło wo: po do bień stwo, któ re nie jest
iden ty fi ka cją, czy też do słow nym na śla dow nic twem. Wszak za -
rów no jed no jak i dru gie prze kra cza moż li wo ści czło wie ka. A po -
nad to ory gi nal na i nie po wta rzal na ludz ka isto ta do ma ga się te -
go, aby wszyst kie wzor ce oso bo we i war to ści, któ ry mi kie ru je się
czło wiek, mi mo ich uwew nętrz nie nia, trak to wać je dy nie ja ko in -
spi ra cję do wła sne go roz wo ju.

Pięk nie mó wi o tym Win cen ty Gra nat, pi sząc, że wzo rzec oso -
bo wy „ja ki nam oka zu je Chry stus, jest tak bo ga ty, tak nie wy czer -
pa ny, tak do sto so wa ny do róż nych wa rian tów ży cia ludz kie go, że
stał się źró dłem wie lu ty pów asce zy i mi sty ki (…). Chry stus nie
ujed no li ca, nie wci ska lu dzi w sztyw ne for my, lecz po zwa la w ra -
mach ogól nych być so bą”2. 

I da lej, ma jąc na uwa dze wy ko rzy sta nie przy kła du świę tych,
W. Gra nat stwier dza, że „Na śla do wa nie świę tych idą cych za wzo -
rem Chry stu sa wca le nie na ka zu je od twa rzać we wszyst kich szcze -
gó łach ich po stę po wa nia, by ło by to sprzecz ne z wiel ko ścią i god -
no ścią chrze ści ja ni na i z je go in dy wi du al nym prze zna cze niem do
ży cia wiecz ne go. Świę ci tyl ko wska zu ją, jak iść po swo je mu do
Chry stu sa, a przez nie go do Bo ga. Rów no le gle do dro gi Chry stu -
so wej każ dy Je go wy znaw ca i uczeń ma swo ją wła sną in dy wi du -
al ną ścież kę, któ rą idąc, re ali zu je swe oso bi ste zba wie nie”3. 

Idąc śla dem tej my śli, na le ża ło by pod kre ślić, że przy bli żo ne
nam przez księ dza Z. Pod lej skie go syl wet ki świę tych, to nie tyl -
ko pró ba uświa do mie nia nam lo kal ne go ka pi ta łu du cho we go
zgro ma dzo ne go w daw nej sto li cy Pol ski, ale przede wszyst kim
oka zja do re flek sji nad re ali za cją po wo ła nia do wła snej świę to ści,
za in spi ro wa nej po sta wą świę tych zwią za nych z Kra ko wem.

2 Win cen ty Gra nat, Per so na lizm chrze ści jań ski. Teo lo gia oso by ludz kiej, Księ -
gar nia św. Woj cie cha, Po znań 1985, 499.
3 Tam że.



5.09 W Sa li Ko lum no wej Pa ła cu Pre zy denc kie go w War sza -
wie od by ła się kon fe ren cja w rocz ni cę pod pi sa nia przez
pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go Kon wen cji Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo -
nych o pra wach osób nie peł no spraw nych. Te ma ty ka
kon fe ren cji: Pra wa i ba rie ry: edu ka cja, in for ma cja, pra -
ca, prze strzeń pu blicz na a pro ble my osób nie peł no -
spraw nych. Dzie ło La sek na kon fe ren cji re pre zen to wa -
li: pre zes Za rzą du TO nO Wła dy sław Go łąb i wi ce pre -
zes dyr. Piotr Gro chol ski. Kon fe ren cję roz po czę ło
prze mó wie nie pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go.
Prak tycz ny wpływ kon wen cji na ży cie po szcze gól nych
grup osób nie peł no spraw nych za pre zen to wa ło sześć
osób; spra wę nie wi do mych pre zen to wa ła Pa weł Wdó -
wik – kie row nik Biu ra ds. Osób Nie peł no spraw nych
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Na stęp nie od był się pa nel
dys ku syj ny pro wa dzo ny przez Ire nę Wó y cic ką – Pod se -
kre ta rza sta nu do spraw spo łecz nych w Kan ce la rii Pre -
zy den ta RP. W ramach panelu głos za brał rów nież pre -
zes TO nO Wła dy sław Go łąb. W swo jej wy po wie dzi
skry ty ko wał sto so wa ne me to dy wprowadzania integracji
w na ucza niu nie wi do mych dzie ci. Mię dzy in ny mi po -
wie dział „ W myśl art. 7 ust. 2 Kon wen cji: We wszel kich
po dej mo wa nych dzia ła niach ma ją cych zwią zek z dzieć -
mi nie peł no spraw ny mi prio ry te tem bę dzie do bro dzie ci”.
Za tem nie moż na wpro wa dzać żad nych dzia łań, któ re
mo gły by za szko dzić har mo nij ne mu roz wo jo wi dziec ka.
Dziś czę sto szko ły ma so we nie są przy go to wa ne do peł -
nej in te gra cji dziec ka nie wi do me go. Do szko ły ma so wej
mo że być kie ro wa ne dziec ko, któ re wy po sa żo ne jest
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w umie jęt ność ko rzy sta nia z urzą dzeń do pra cy bez -
wzro ko wej (…)”. Na stęp nie a przy kła dach pre le gent
przed sta wił oma wia ne za gad nie nie. Pod kre ślił du że zna -
cze nie art. 24 Kon wen cji, któ ry gwa ran tu je rów ne trak -
to wa nie nie wi do mych w pro ce sie edu ka cyj nym, z wy -
szcze gól nie niem pkt. 3a, któ ry mó wi: „Pań stwa -Stro ny
umoż li wią oso bom nie peł no spraw nym na ukę ży cio wych
i spo łecz nych umie jęt no ści, któ re uła twią ich peł ne i rów -
no praw ne uczest nic two w edu ka cji i ży ciu spo łecz nym.
(…)”. W re ali za cji te go ce lu waż ne jest umoż li wie nie na -
uki pi sma Bra il le’a. Tekst Kon wen cji uchwa lo ny zo stał
w dniu 13 grud nia 2006 r.; skła da się z 50 ar ty ku łów,
z cze go 30 za wie ra roz strzy gnię cia me ry to rycz ne, a po -
zo sta łe 20 – or ga ni za cyj ne. kon wen cja zo sta ła ra ty fi ko -
wa na przez Pre zy den ta RP 6 wrze śnia 2012, o czym pi -
sa li śmy w „La skach” 2012 nr 5.

1.10 Po cięż kiej cho ro bie w wie ku 79 lat zmarł Oj ciec s. Idy
ŚP HU BERT BU RZYK. Po grzeb od był się 4 paź dzier -
ni ka w ro dzin nej pa ra fii s. Idy – Czer wion ka -Lesz czy -
ny. Ta ta s. Idy zna ny był wie lu sio strom z fa cho wej pra -
cy i po mo cy świad czo nej z wła snej ini cja ty wy w pra -
wie wszyst kich do mach za kon nych, co zna la zło też
od bi cie we wdzięcz nej pa mię ci wspo mi na ją cych Go
sióstr. Na uro czy sto ści po grze bo we do je cha ły de le ga -
cje ze wszyst kich na szych do mów z te re nu Pol ski. 

4.10 Uro czy stość św. Fran cisz ka – świę to pa tro nal ne Do mu
św. Fran cisz ka w La skach. Szcze gól nym „fran cisz ko -
wym” ak cen tem był tra dy cyj ny już ob rzęd bło go sła wie -
nia na szych „bra ci mniej szych”, re pre zen to wa nych
przez kil ka psów i ko tów oraz ku cy ka. Tym ra zem ob -
rzę du po kro pie nia świę co ną wo dą zwie rza ków i ich
opie ku nów do ko nał oso bi ście ks. rek tor Sła wo mir
Szcze pa niak. 
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5.10 Miesz kań cy Do mu św. Te re sy w Rab ce uro czy ście ob -
cho dzi li Świę to Pa tro nal ne, któ re roz po czę ło się
o godz. 11.30 Mszą świę tą od pra wio ną, w in ten cji dzie -
ci, pra cow ni ków, sióstr, wszyst kich go ści i na szych ofia -
ro daw ców – przy ja ciół do mu, przez ks. ka pe la na Jó ze -
fa Kap cię. Po Mszy świę tej s. Ir mi na przy wi ta ła go ści
z Rab ki, La sek i Nie po ło mic. Na stęp nie wszy scy do -
mow ni cy i za pro sze ni go ście obej rze li przed sta wie nie
pt. „O sto krot ce, któ ra chcia ła być bli żej Bo ga” w wy -
ko na niu dzie ci z gr I i II. Po wsta ło ono przy współ pra -
cy wy cho waw ców z róż nych grup. Tak jak słoń ce oświe -
ca i ce dry, i ma ły kwiat, jak by ten żył na zie mi sam je -
den, tak i nasz Pan zaj mu je się każ dą du szą, jak by ta nie
mia ła so bie po dob nych. I jak w przy ro dzie wszyst ko przy -
czy nia się do te go, by sto krot ka mo gła kie dyś za kwit nąć,
tak i wszyst ko przy czy nia się do do bra każ de go to sło -
wa św. Te re ski od Dzie ciąt ka Je zus, głów na myśl in sce -
ni za cji. 

12.10 W Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym w La skach ob -
cho dzi li śmy DZIEŃ NA UCZY CIE LA (Dzień Edu ka -
cji Na ro do wej). Po Mszy św. kon ce le bro wa nej o godz.
9.00 – w po szcze gól nych pla ców kach od by ły się spo -
tka nia na uczy cie li i wy cho waw ców z dzieć mi i mło dzie -
żą, a o godz. 12.00 w sa li Do mu Dziew cząt by ło spo -
tka nie wszyst kich pra cow ni ków pe da go gicz nych.
Opra wę mu zycz ną przy go to wa li ucznio wie Szko ły Mu -
zycz nej, któ ra w tym sa mym dniu ob cho dzi ła świę to
Pa tro na – Edwi na Ko wa li ka.

12.10 Na Zam ku Kró lew skim w War sza wie To wa rzy stwo
Opie ki nad Ociem nia ły mi zo sta ło wy róż nio ne na gro -
dą TO TUS 2013 w ka te go rii „Pro mo cja czło wie ka, pra -
ca cha ry ta tyw na i edu ka cyj no -wy cho waw cza”. Na gro -
da zo sta ła przy zna na „za po nad stu let nie, czyn ne pro -
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mo wa nie god no ści czło wie ka, współ brz mią ce z na -
ucza niem Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II”. Do ku ment
pod pi sa li: kard. Ka zi mierz Nycz i abp Jó zef Ko wal czyk.
Na sa li zgro ma dzi ło się kil ku na stu bi sku pów, w tym
nun cjusz apo stol ski Ce le sti no Mi glio re. Na gro dę ode -
brał pre zes Za rzą du TO nO Wła dy sław Go łąb i s. Ani -
ta – wi ka ria ge ne ral na Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz -
ka nek Słu żeb nic Krzy ża. Przy po mnij my, że TO TUS
pre sti żo we wy róż nie nie przy zna wa ne przez Fun da cję
Dzie ło No we go Ty siąc le cia w ra mach Dnia Pa pie skie -
go, jest po wszech nie zwa ne „Ko ściel nym No blem”.

12.10 i 19.10 W Rab ce z oka zji ob cho dów Dnia Pa pie skie go
(13.10) i wspo mnie nia li tur gicz ne go bł. Ja na Paw ła II
(22.10) gru py in ter na to we wraz z wy cho waw ca mi, ro -
dzi ca mi i sio stra mi wy je cha ły do Sank tu arium bł. Ja -
na Paw ła II w Kra ko wie. Ce lem piel grzym ki by ło zwie -
dze nie Sank tu arium i mo dli twa w Ko ście le przy re li -
kwiach Ja na Paw ła II. Dzień piel grzy mo wa nia był
wspól nym dzięk czy nie niem za dar dla Pol ski i świa ta
za bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II, z proś bą o po trzeb -
ne ła ski dla szko ły i na szych ro dzin. Uczest ni cy piel -
grzym ki od wie dzi li rów nież Ła giew ni ki, gdzie mo dli -
li się ko ron ką do Mi ło sier dzia Bo że go.

13.10 W La skach ob cho dzo no do rocz ny Dzień Ab sol wen ta.
Po wspól nej Mszy św. o godz. 11.00, ze bra ni na si Ab -
sol wen ci uda li się na cmen tarz, a po obie dzie spo tka -
li się w sa li Do mu św. Sta ni sła wa na przed sta wie niu
„Baj ka o szczę ściu”, po wtó rzo nym dla nich spe cjal nie
przez mło dzież In ter na tu Chłop ców, któ rzy tym za baw -
nym i wzru sza ją cym przed sta wie niem uświet ni li
wcze śniej świę to pa tro nal ne swe go Do mu.

13.10 W sa li kon fe ren cyj nej ho te lu Ma zur kas w Oża ro wie
Ma zo wiec kim od by ła się uro czy stość 15-le cia Po wia -



INNE WYDARZENIA148

tu War szaw skie go Za chod nie go. Pod czas uro czy sto ści
wrę czo no wy róż nie nia: dy plo my i sta tu et kę „Na gro da
Smo ka” oso bom i in sty tu cjom szcze gól nie za słu żo nym
dla sa mo rzą du po wia to we go. Wśród wy róż nio nych
zna la zło się To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi
w La skach. W uchwa le Ra dy Po wia tu na pi sa no mię dzy
in ny mi: „Na da jąc Pań stwu wy róż nie nie, pra gnie my
wy ra zić na sze uzna nie i po dzię ko wać za nie złom ną
pra cę od po nad stu lat na rzecz lu dzi nie wi do mych”.
Sta tu et kę oraz dy plom wrę czył pre ze so wi To wa rzy stwa
Wła dy sła wo wi Go łą bo wi sta ro sta Jan Ży chliń ski. Pre -
zes Wła dy sław Go łąb po dzię ko wał za wy róż nie nie oraz
za życz li wość ze stro ny władz po wia tu. Rów no cze śnie
ży czył sa mo rzą do wi po wia to we mu wie lu suk ce sów
w roz wią zy wa niu spraw, jed no ści i do bre go współ dzia -
ła nia ze wspól no ta mi gmin ny mi.

22.10 W dniu 137 rocz ni cy uro dzin Słu gi Bo żej Mat ki Elż -
bie ty – pod czas Mszy świę tych i wspól ne go na wie dze -
nia gro bu Mat ki mo dli li śmy się o Jej be aty fi ka cję. Pro -
ce sję spod Ka pli cy po pro wa dził ks. Se ba stian Wy rzy -
kow ski. 
Te go dnia przy pa da ło rów nież li tur gicz ne wspo mnie -
nie bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II. W na wią za niu do
te go wspo mnie nia przy gro bie Mat ki s. Al ber ta prze -
czy ta ła list z 1976 ro ku, ja ki na de słał ów cze sny Kar dy -
nał Ka rol Woj ty ła z oka zji ob cho du stu le cia uro dzin
Mat ki. Wy ra ził w nim swo je prze ko na nie o świę to ści
Mat ki.
Tak że te go dnia ob cho dził swo je Świę to Pa tro nal ne
Dom św. Mak sy mi lia na. Rocz ni ca ka no ni za cji Pa tro -
na wy pa da za wsze pod czas wa ka cji, dla te go świę to Do -
mu prze nie sio ne zo sta ło na ten dzień. Z tej oka zji od -
pra wio na by ła Msza św. w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel -



skiej o godz. 16.00, a o godz. 17.00 miesz kań cy Do mu
przed sta wi li in sce ni za cję pt.: „Przy po wiast ka o rzeź bia -
rzu” z wy stę pem mu zycz nym Do mi ni ka Strzel ca
p.t. „Ży cia ma ła garść”.

24.10 W sie dzi bie KIK przy ul. Fre ta od by ła się do rocz na uro -
czy stość przy zna nia Na gro dy PON TI FI CI – Bu dow ni -
cze mu Mo stów – dr He le nie Pyz, le kar ce po słu gu ją cej
trę do wa tym w Ośrod ku Je evo daya, za słu żo nej szcze -
gól nie w prze ła my wa niu tam ba rie ry stra chu i po gar -
dy wo bec cho rych na trąd, od wie lu lat za przy jaź nio -
nej z na szy mi do ma mi w In diach. W za stęp stwie
i w imie niu Mat ki Ra do sła wy w uro czy sto ści uczest ni -
czy ła s. Ani ta.

25.10 W świe tli cy In ter na tu Dziew cząt od by ło się dru gie spo -
tka nie osób za in te re so wa nych wspól ną re flek sją oraz
pra cą nad po głę bia niem toż sa mo ści i du cho wo ści śro -
do wi ska La sek. Pod czas wstęp ne go spo tka nia przy ka -
wie i her ba cie, Mat ka Ra do sła wa, któ ra te go dnia wró -
ci ła po trzy ty go dnio wym po by cie w pla ców kach
w Afry ce i In diach, po dzie li ła się z obec ny mi swo imi
wra że nia mi. Na stęp nie s. Al ber ta prze czy ta ła kil ka wy -
bra nych tek stów z pism Oj ca Wła dy sła wa Kor ni ło wi -
cza i Mat ki Elż bie ty na te mat WIA RY, zwłasz cza wia -
ry Ma ryi. Tę część spo tka nia za koń czy ła kon fe ren cja ks.
Sła wo mi ra Szczepaniaka, po któ rej uczest ni cy mo gli
przejść do du żej ka pli cy na wspól ną ad o ra cję Naj święt -
sze go Sa kra men tu i na Ró ża niec. 

16-17.11 Świę to Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic
Krzy ża. Ju bi le usz 50-le cia Pro fe sji ob cho dzi ły: s. Eu ge -
nia od Dzie ciąt ka Je zus i Mat ki Bo żej, s. Zyg mun ta od
Znie wa żo ne go Ob li cza Pa na Je zu sa, s. Łu cja od Mi ło -
sier dzia Bo że go i Mat ki Bo skiej, s. Blan ka od Do bre -
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go Pa ste rza, s. Wła dy sła wa od Naj święt szej Ofia ry,
s. Eli za od Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski. 

16.11 O godz.14.00 – w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej w La -
skach Mszę św. w in ten cji Sióstr Ju bi la tek, pod prze -
wod nic twem ks. Rek to ra An drze ja Gał ki, kon ce le bro -
wa ło ośmiu księ ży: ks. Se ba stian Wy rzy kow ski,
ks.Edward En gel brecht, ks. Sta ni sław Ho in ka, ks. Ka -
zi mierz Ol szew ski, ks. Jó zef Piech – pro boszcz pa ra fii
s. Łu cji, ks. Ju liusz Irac ki – pro boszcz pa ra fii w Kra śni -
czy nie i ks. To masz Łu ka siuk ko ścio ła św. Mar ci na
w War sza wie. Po Mszy św. z od no wie niem ślu bów
przez Sio stry Ju bi lat ki w rę ce Mat ki Ge ne ral nej, wszy -
scy prze szli do sa li do mu św. Sta ni sła wa, gdzie Sio stry
Ju bi lat ki przyj mo wa ły ży cze nia od sióstr, swo ich ro dzin
i in nych go ści, a na stęp nie od by ła się wspól na aga pa
w ja dal ni In ter na tu Dziew cząt. 17.11 – w nie dzie lę –
o godz.14.30 – sio stry wy szły wspól nie na Cmen tarz za -
kła do wy, gdzie po za pa le niu zni czy na gro bach, Mat -
ka od czy ta ła imio na na szych Zmar łych Sióstr. Po po -
wro cie do Ka pli cy od by ły się Nie szpo ry, a po nich
wspól ne Spo tka nie Sióstr w sa li Do mu św. Fran cisz ka
– ze wspo mnie nia mi Sióstr Ju bi la tek. W pro gra mie ar -
ty stycz nym Spo tka nia s. Al ber ta za pre zen to wa ła szkic
do przy go to wy wa ne go przez nią fil mu do ku men tal ne -
go pt. „Mat ka”, z po ru sza ją cy mi frag men ta mi No ta tek
oso bi stych Mat ki Elż bie ty, czy ta nych przez Ha li nę Wi -
niar ską, z mu zy ką Szo pe na w tle. Na sze Sio stry z In dii
swo ją Mo dli twą – wy ra żo ną czy tel nym ję zy kiem re li -
gij ne go tań ca, za koń czy ły tę część pięk ne go spo tka nia.
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Myśl ty flo lo gicz na i pe da go gicz na La sek (1)

Bio rąc pod uwa gę re ali za cję po stu la tów sfor mu ło wa nych
przez przed sta wi cie li ośmiu ze spo łów pro ble mo wych pra cu ją cych
na rzecz pro ce su opty ma li za cji funk cjo no wa nia Dzie ła La sek, chce -
my na wstę pie po dzię ko wać wszyst kim uczest ni kom tych prac za
peł ne i oso bi ste za an ga żo wa nie. Wśród róż nych po stu la tów zna la -
zła się rów nież su ge stia, aby dą żyć do te go, by La ski by ły no wo cze -
snym cen trum Ty flo lo gii i wciąż roz wi ja ły się w tym kie run ku po -
przez two rze nie we wnętrz ne go fo rum wy mia ny my śli ty flo lo gicz -
nej i pe da go gicz nej. W od po wie dzi na ten po stu lat, za miesz czo nej
na stro nach na sze go in tra ne tu, zna la zło się tam na stę pu ją ce za pew -
nie nie: 

We wnętrz nym fo rum my śli ty flo lo gicz nej i pe da go gicz nej jest
już czę ścio wo cza so pi smo LA SKI, gdzie rów nież za miesz cza ne są
ar ty ku ły o hi sto rii na sze go śro do wi ska. Po nad to od 6 nu me ru br.
na sze go pe rio dy ku bę dzie my re gu lar nie pu bli ko wać li stę do ko -
nań na uko wych na szych pra cow ni ków, któ ra bę dzie udo ku men -
to wa niem re al ne go wkła du na sze go śro do wi ska w myśl ty flo lo -
gicz ną i pe da go gicz ną.

Aby po wyż szej obiet ni cy sta ło się za dość, za czy na my od za pre -
zen to wa nia do ko nań na uko wych i pu bli cy stycz nych obec ne go kie -
row ni ka Dzia łu Ty flo lo gii – s. Elż bie ty Więc kow skiej, uwzględ nia -
jąc rów nież opra co wa nia przy go to wa ne ra zem z au to ra mi z na sze -
go śro do wi ska. Są to: An na Cho jec ka, ks. Ta de usz Fe do ro wicz,
Mał go rza ta Gal ster, s. Benita Hadamik, Ma rian Ma gner, Elż bie -
ta Szwe dow ska, a z in nych ośrod ków: Sta ni sław Ko tow ski, Alek san -
dra Niem czy ko wa, Ali na Ta luk der.

Re dak cja
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Więc kow ska Zo fia – s. Elż bie ta FSK (fran cisz kan ka słu żeb -
ni ca Krzy ża), mgr fi zy ki UW (1959), ab sol went ka Wyż szej Szko -
ły Pe da go gi ki Spe cjal nej (1966), pra cow nik pe da go gicz ny w La -
skach od 1963 ro ku (na uczy ciel ka, dy rek tor szko ły, kie row nik in -
ter na tu). Od 1983 kie row nik Dzia łu Ty flo lo gicz ne go w Ośrod ku
Szkol no -Wy cho waw czym w La skach.

Jest au tor ką sze re gu pu bli ka cji z za kre su ty flo dy dak ty ki,
zwłasz cza ty flo gra fi ki i ty flo kar to gra fii, za rów no me to dycz nych,
jak i okre śla ją cych za sa dy re da go wa nia gra fi ki dla nie wi do mych.

Oto li sta Jej nie któ rych pu bli ka cji: 

T. Fi giel ski and Z. Więc kow ska, Va ria tion of the In ie ced Car rier Mo bi li ty with
Pres su re in Ne ar -In tri na sic Ger ma nium, Short No te in „Phys. Sta tus So -
li ci di” t. 25, 1962.

Zo fia Więc kow ska, Ćwi cze nia la bo ra to ryj ne z fi zy ki, PWN, War sza wa 1962,
s. 52. Na stęp nie włą czo ne do pod ręcz ni ka Dryń skie go Ćwi cze nia la bo ra -
to ryj ne z fi zy ki.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Na ucza nie fi zy ki w szko le pod sta wo wej dla nie wi do -
mych, „Prze gląd Ty flo lo gicz ny”, 1980 nr 2, s. 29–45.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ry su nek wy pu kły ja ko źró dło in for ma cji dla nie wi do -
me go, „Szko ła Spe cjal na”, 1985 nr 3, s. 165–178.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Na ucza nie fi zy ki w szko le pod sta wo wej dla nie wi do -
mych, „Fi zy ka w Szko le”, 1988 nr 6 (167), s. 350–357.

Mał go rza ta Gal ster i s. Elż bie ta Więc kow ska, Na uka pi sa nia me to dą Ste fa nii
Ski bów ny na ma szy nie braj low skiej, „Szko ła Spe cjal na”, 1989 nr 2, s. 115–
121.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ewan ge licz ne dzie ła nie wi do mych – cz. I, „Nie wi do -
my Spół dziel ca” 1989 nr 6, s. 16–18. 

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ewan ge licz ne dzie ła nie wi do mych – cz. II, „Nie wi do -
my Spół dziel ca” 1989 nr 7, s. 16–17.

Mał go rza ta Gal ster, s. Elż bie ta Więc kow ska, A me tod of wri ting by One Hand
Using Bra il le set ter as In tro du ced by Ste fa nia Ski ba, „Jo ur nal of Vi su al Im -
pa ir ment and Blind ness” 1990 nr 3, s. 134–135.

Alek san dra Niem czy ko wa, s. Elż bie ta Więc kow ska, Świa dec two do ku men tów
ży cia spo łecz ne go o dzia łal no ści To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi
i „La sek”, wyd. Bi blio te ka Na ro do wa, War sza wa 1993. 

s. Elż bie ta Więc kow ska, L’aveu gle et sa vo ca tien a’ l’apo sto lat chre tien dans ecrits
de Me re Eli sa beth Czac ka, „Fi da ca In for ma tions” 1988, nr 7, s. 8–14.
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s. Elż bie ta Więc kow ska, Sio stra Mi cha ela Ga lic ka (1899–1990), „Szko ła Spe -
cjal na” 1991, nr 1, s. 32–39.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Kon fe ren cja FI DA CA w Pra dze Cze skiej, „Cre do” 1992,
nr 12.

Ma rian Ma gner, s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, In te gra cja ab sol wen tów szko ły
pod sta wo wej dla nie wi do mych w po wszech nych li ce ach ogól no kształ cą cych,
„Szko ła Spe cjal na” 1993, nr 3.

Zo fia Jo an na Więc kow ska, Co moż na na zwać in te gra cją?, w: In te gra cyj ne kształ -
ce nie nie wi do mych i sła bo wi dzą cych dzie ci. Ma te ria ły z kon fe ren cji 19–30
li sto pa da r. 1993, War sza wa 1994, Wyd. WSPS, s. 84–86.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Pol scy nie wi do mi w FI DA CA, „Cre do” 1994, nr 4, 
s. 41–42.

s. Elż bie ta Więc kow ska, ks. Ta de usz Fe do ro wicz, Dwu głos o śp. Wła dy sła wie
Ro siń skiej, „La ski” 1997, nr 3, s. 27–28.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Doj rza łość do in te gra cji, „La ski” 1998, nr 1–2, 
s. 44–45.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Cel Dzie ła La sek w pi smach Za ło ży ciel ki, „La ski” 1998,
nr 4–5, s. 14–22.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ry su nek nie wi do me go, „La ski” 1999, nr 3, s. 35–40.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Pi sma for ma cyj ne m. Elż bie ty Czac kiej, w: Mi chał Żół -

tow ski, Blask praw dzi we go świa tła, wyd. ER -ART, Lu blin 1999, s. 158–159.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Jak dziec ko nie wi do me ro zu mie prze strzeń?, „La ski”

2000, nr 1–2, s. 24–29. Prze druk, „Na sze Dzie ci” 2000, nr 9–10, s. 40–48.
s. Elż bie ta Więc kow ska, O in te gra cji szkol nej dzie ci nie peł no spraw nych, „La ski”

2000, nr 3–4, s. 41–57.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Elż bie ta Szwe dow ska, Ry su nek ja ko me to da kształ ce -

nia wy obraź ni i orien ta cji prze strzen nej dziec ka nie wi do me go, w: Orien ta -
cja prze strzen na w usa mo dziel nia niu osób nie wi do mych, red. Ja dwi ga Ku -
czyń ska -Kwa pisz, wyd. APS, War sza wa 2001. 

s. Elż bie ta Więc kow ska, O wspól no cie, „La ski” 2001, nr 2–3, s. 43–54.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Ce le i me to da na ucza nia dzie ci nie wi do mych ry so wa -

nia i czy ta nia ry sun ku, w: Po rad nik dy dak tycz ny dla na uczy cie li re ali zu -
ją cych pod sta wę pro gra mo wą w za kre sie szko ły pod sta wo wej i gim na zjum
z ucznia mi nie wi do my mi i sła bo wi dzą cy mi, red. Sta ni sław Ja ku bow ski, Mi -
ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej, War sza wa 2001, s. 58–71.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Mó wi li śmy Ta tek [inc], „Po znaj Świat” 2001, nr 10(537),
s. 81.

s. Elż bie ta Więc kow ska, śp. Elż bie ta Iwań ska, „ La ski” 2002, nr 1–2, s. 82–85.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Przez Krzyż do Nie ba, „Po znaj Świat” 2002, nr 4(543),

s. 16, 17.
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s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, List do pa na Wa len te go Per ka, „La ski” 2002, nr 4–
5, s. 174.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ry su nek w na ucza niu po cząt ko wym dzie ci nie wi do -
mych, w: No wo cze sne Tech ni ki Kształ ce nia Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych.
Eu ro pej ska Kon fe ren cja w Owiń skach 25.04.2003, Wyd. Ofi cy na Edu ka cyj -
na Wy daw nic twa EM PI, Po znań 2003.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ro ma. In gres so Li be ro, „La ski” 2002, nr 6, s. 40–41.
s. Elż bie ta Więc kow ska, O za sa dy re da go wa nia ilu stra cji i ry sun ków dy dak tycz -

nych dla nie wi do me go, „Szko ła Spe cjal na” 2003, nr 4.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Pro jekt za sad re da go wa nia ilu stra cji i ry sun ków dy dak -

tycz nych dla nie wi do me go, La ski” 2003, nr 4–5, s. 47–60. Tak że w: Eu ro -
pej ska Kon fe ren cja w Owiń skach 25-04-2003, Wyd. Ofi cy na Edu ka cyj na
Wy daw nic twa EM PI, Po znań 2003, s. 80–88.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Zmar twych wsta nie, „La ski” 2003, nr 4–5, s. 47–60.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Czy ta jąc TRIU NO, „La ski” 2003, nr 6, s. 127–131.
Elż bie ta Szwe dow ska, s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Na ucza nie kon wen cji PLAN

w kla sie dzie ci nie wi do mych, „La ski” 2004, nr 1–2, s. 70–80.
s. Elż bie ta Więc kow ska, Be ne dyk tyń ska cier pli wość Elż bie ty Iwań skiej, „La ski”

2004, s. 98–101.
s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, O peł no war to ścio wą me to dy kę na ucza nia ry sun -

ku w szko le dla nie wi do mych, „La ski” 2004, nr 3–4, s. 40–50.
s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Jak uczyć nie wi do me dziec ko pi sma pła skie go wi -

dzą cych, „La ski” 2004, nr 5, s. 32–34.
s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Wska zów ki me to dycz ne dla na uczy cie li i ro dzi -

ców, w: Atlas Geo gra ficz ny Pol ski, ma py barw no -wy pu kłe na pa pie rze kap -
suł ko wym, ob ja śnie nia dru kiem czar nym i w osob nym to mie na pa pie -
rze braj lem, wyd. Głów ny Urząd Geo de zji i Kar to gra fii, War sza wa 2004.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, In te gra cja a re wa li da cja – współ cze sne for my kształ -
ce nia dzie ci nie peł no spraw nych. Re fe rat wy gło szo ny na V Dniach In ter dy -
scy pli nar nych Wy dzia łu Teo lo gii Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go
w Olsz ty nie 22–23 paź dzier ni ka 2004, w: Wie lo wy mia ro wość Edu ka cji Osób
Nie peł no spraw nych, red. Cz. Ko sa kow ski i ks. Cy prian Ro gow ski, wyd. Uni -
wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go, Olsz tyn 2005.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Orien ta cja prze strzen na na sto li ku ucznia, „La -
ski” 2005, nr 3–4, s. 76–86.

Ali na Ta luk der, s. Elż bie ta Więc kow ska, Pla ny do na uki orien ta cji prze strzen -
nej. I Na kry cie sto łu dla jed nej oso by, Wyd. Ty flo graf, Owiń ska 2005. (Druk
na pa pie rze kap suł ko wym)

Ali na Ta luk der, s. Elż bie ta Więc kow ska, Pla ny do na uki orien ta cji prze strzen -
nej. II Na kry cie Sto łu, Wyd. Ty flo graf Owiń ska 2005. (Druk na pa pie rze
kap suł ko wym)
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Ali na Ta luk der, s. Elż bie ta Więc kow ska, Pla ny do na uki orien ta cji prze strzen -
nej, III Usta wia my krze sła, Wyd. Ty flo graf Owiń ska.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Na ucza nie ry sun ku a roz wój wy obra żeń i po jęć prze -
strzen nych dziec ka nie wi do me go, re fe rat wy gło szo ny 2006.10.27 na uro -
czy sto ści 60-le cia OSW w Owiń skach..

s. Elż bie ta Więc kow ska, Na ucza nie ry sun ku a roz wój wy obra żeń i po jęć prze -
strzen nych dziec ka nie wi do me go, „La ski” 2007, nr 1–2, s. 54–66.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Sta ni sław Ko tow ski, Wpro wa dze nie do Atla su, w: Atlas
Geo gra ficz ny Eu ro py, Ma py w for ma cie A2 i A3 wy ko na no w trans pa rent -
nym dru ku do ty ko wym na pod dru ku barw nym. Opra co wa nie ty flo kar -
to gra ficz ne – Ma riusz Ol czyk, Mag da le na Po lak, Głów ny Urząd Geo de -
zji i Kar to gra fii, War sza wa 2006.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ty flo gra fi ka, w: Nie wi do mi w świe cie ksią żek i bi blio -
tek, wy bra ne za gad nie nia, red. Mał go rza ta Czer wiń ska i Te re sa De der ko,
Kiel ce 2008, s. 84–91.

An na Cho jec ka, Ma rian Ma gner, Elż bie ta Szwe dow ska, s. Elż bie ta Więc kow -
ska, Na ucza nie nie wi do mych dzie ci ry sun ku, prze wod nik dla na uczy cie la,
To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi, La ski 2008.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Ty flo gra fi ka, „ Szko ła Spe cjal na” 2009, nr 1, 
s. 53–65.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Z hi sto rii „pol skie go braj la”, „La ski” 2009, 
nr 3–4, s. 31–38.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Skró ty la skow skie – braj lem szyb ciej i kró cej, „Po -
chod nia” 2009, nr 6, s. 39–41.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Pierw szy pol ski sys tem skró tów or to gra ficz nych pi -
sma punk to we go, „Szko ła Spe cjal na” 2009, nr 5, s. 370–376.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Na ucza nie ry sun ku a świa do mość prze strzen na
dziec ka nie wi do me go, re fe rat w Owiń skach 2009.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Za sa dy re da go wa nia ty flo gra fi ki, „Ty flo świat” 2009,
3(5).

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Re dak cja ty flo gra ficz na, „Prze gląd Ty flo lo gicz -
ny” 2010, nr 1–2, (Ty flo kar to gra fia), Pol ski Zwią zek Nie wi do mych, War -
sza wa, s. 52–81.

An na Cho jec ka, s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Ucze nie czy ta nia map, „Prze gląd
Ty flo lo gicz ny” 2010, nr 1–2, (Ty flo kar to gra fia), Pol ski Zwią zek Nie wi do -
mych, War sza wa, s. 140–186.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Wpro wa dze nie, w: Pol skie Skró ty Or to gra ficz ne,
trans kryp cja czar no dru ko wa dru ku To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia -
ły mi, La ski 1934, Pły ta CD, wyd. Bi blio te ka Cen tral na Pol skie go Związ -
ku Nie wi do mych, War sza wa 2010.
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Ma ria Wil czyń ska -Wo ło szyn, An na Cho jec ka, s. Elż bie ta Więc kow ska, tek sty
dy dak tycz ne w: Atlas do Przy ro dy dla osób nie wi do mych i sła bo wi dzą cych,
sfi nan so wa ny ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej. 32 ma py w for ma cie A2 i A3 wy ko na no w trans -
pa rent nym dru ku do ty ko wym na pod dru ku barw nym. Opra co wa nie ty -
flo kar to gra ficz ne – Ma riusz Ol czyk (s. Elż bie ta – udział w Ze spo le), wyd.
To wa rzy stwo Opie ki nad Ociem nia ły mi, 2010.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, In for ma cja o do ty ko wej ma pie Wi sły, w: La ski 6,
2010, s. 74–75.

Więc kow ska s. Elż bie ta, Edu ka cja nie wy star czy – po trze by re wa li da cyj ne dziec -
ka nie wi do me go w wie ku szkol nym, w: Uwa run ko wa nia i kie run ki roz wo -
ju pe da go gi ki spe cjal nej, red. Be ata An to szew ska, Cze sław Ko sa kow ski, Wy -
daw nic two Adam Mar sza łek, To ruń 2011, s. 123–130. 

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, ABC ty flo ped go ga – na ucza nie nie wi do mych dzie -
ci ry sun ku, w: Świat w za się gu rę ki, pra ca zbio ro wa, red. Jo an na Dlu ska,
Mał go rza ta Kar wow ska, Wie sła wa Ka ra siń ska, Byd goszcz 2011.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Ty flo gra fi ka – ko niecz ność cza su, w: Śro do wi sko
La sek, red. Jó zef Pla cha, Wyd. UKSW, War sza wa 2011.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, red., In struk cja two rze nia i ada pto wa nia ilu stra -
cji i ma te ria łów ty flo gra ficz nych dla uczniów nie wi do mych, opra co wa na na
zle ce nie De par ta men tu Zwięk sza nia Szans Edu ka cyj nych Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej, przez ze spół ty flo pe da go gów ze Spe cjal nych Ośrod -
ków Szkol no -Wy cho waw czych w Pol sce w skła dzie: Ma rek Ja ku bow ski
(Owiń ska) , Kry sty na Kau ba (La ski), Le szek Ogó rek, Jo lan ta Ogó rek (Kra -
ków), Iwo na Paw łow ska (War sza wa), Ali na Ta luk der (Owiń ska), s. Elż bie -
ta Więc kow ska (La ski), re da go wa ła: s. Elż bie ta Więc kow ska (La ski), Ni -
niej sza pu bli ka cja jest re ko men do wa na przez Mi ni ster stwo Edu ka cji Na -
ro do wej do sto so wa nia przy przy go to wy wa niu braj low skich wer sji
pod ręcz ni ków i ma te ria łów po moc ni czych, Byd goszcz, La ski, Kra ków,
Owiń ska 2011. 

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK, Ada pta cja pod ręcz ni ków dla nie wi do mych uczniów
– na dzie je i pro ble my, w: „La ski” 2012, nr 3–4, s. 76–89.

s. Elż bie ta Więc kow ska FSK (red.), Stan dar dy two rze nia oraz ada pto wa nia map
i atla sów dla nie wi do mych uczniów, opra co wał ze spół w skła dzie: An na
Cho jec ka – ty flo pe da gog, Bo że na Mi ko ło wicz – edy tor, Be ata Her ma no -
wicz – ty flo pe da gog, Ce za ry Fuk siń ski – ty flo pe da gog, Jó zef Men druń –
ty flop sy cho log, Ma riusz Ol czyk – kar to graf, Mag da le na (Po lak) Rud nic -
ka – kar to graf, s. Elż bie ta Więc kow ska – ty flo pe da gog, maj 2012.

s. Be ni ta Ha da mik, s. Elż bie ta Więc kow ska, Za ba wy i ćwi cze nia z uży ciem ku -
ba ryt mów, w: Jak przy go to wać nie wi do me dziec ko do na uki braj la? Pod ręcz -
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nik dla ro dzi ców i na uczy cie li, red. Mał go rza ta Pa pliń ska, wyd. Fun da cja
TRAKT, War sza wa 2012.

s. Be ni ta Ha da mik, s. Elż bie ta Więc kow ska, Pro gram Man gold, w: jw.
s. Elż bie ta Więc kow ska, O po trze bie na ucza nia nie wi do mych dzie ci ry sun ku,

w: jw. 
Elż bie ta Więc kow ska, Jak uczyć nie wi do me dziec ko czy ta ni wy pu kłe go ry sun -

ku i ry so wa nia? Wska zów ki dla na uczy cie li i ro dzi ców, w: jw.
s. Be ni ta Ha da mik, Elż bie ta Więc kow ska, Ele men tarz do na uki ry sun ku – pre -

zen ta cja pod ręcz ni ka wraz z po le ce nia mi dla ucznia i in struk cją przy go to -
wa nia gra fik dla na uczy cie la, w: jw.

s. Elż bie ta Więc kow ska, Ry su nek ja ko wpro wa dze nie nie wi do me go dziec ka
w prze strzeń oto cze nia, w prze strzeń geo gra ficz ną i ko smicz ną, ma te riał dla
na uczy cie la, Byd goszcz – La ski 2012, na pły cie CD.

Ta luk der Ali na, Owiń ska, Więc kow ska s. Elż bie ta, La ski, Pla ny do na uki orien -
ta cji prze strzen nej, 1. Na kry cie dla jed nej oso by, 2. Na kry cie sto łu, 3. Usta -
wia my krze sła. Owiń ska Wyd. Ty flo graf tom 3 syl wet ki, La ski [2011], wyd.
TO nO, druk: Tac ti le Vi sion Inc. Ka na da. 

s. Elż bie ta Więc kow ska, Pol ska szko ła ty flo gra fi ki, „Nie peł no spraw ność. Pół -
rocz nik na uko wy” 2012, nr 7, s. 55–80.
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Czasopismo „Laski” Ofiarodawcy – lata:  2009–2013

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

Serdeczne Bóg zapłać

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.




