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Jó zef Pla cha

Wstań i idź

„List” Wła dy sła wa Go łą ba w po przed nim nu me rze na sze go cza -
so pi sma przy po mniał kil ka ju bi le uszy. Do te go ze sta wu pa mię -

ci chciał bym do dać jesz cze jed ną oka zję: 90. rocz ni cę uro dzin Zbi -
gnie wa Her ber ta. I to nie dla te go, że – jak nie któ rzy mo gli by po wie -
dzieć – do brze jest za zna czyć pew ną za ży łość śro do wi ska La sek
z jed nym z naj więk szych pol skich po etów, ale przede wszyst kim z te -
go po wo du, że, tak jak wie lu w hi sto rii La sek, zna lazł on tu taj du -
cho wy azyl. Pod czas je go czę stych i dłuż szych od wie dzin mia łem
przy jem ność spo ty kać go nie tyl ko na le śnych ścież kach Ośrod ka,
ale tak że przy oka zji mo je go „lek to ro wa nia” u pa ni Zo fii Mo raw -
skiej, czy wów czas, gdy by li śmy są sia da mi w tak zwa nym Wa ty ka -
nie – do mu, w któ rym ra zem z ro dzi ną miesz kam w La skach od
1978 ro ku. 

Bia ła już wów czas czu pry na Zbi gnie wa Her ber ta i czę sto za -
wa diac ko za rzu co ny przez ra mię czar ny szal zna mio no wa ły ja kąś
od ręb ność w je go spo so bie by cia. Twarz zwy kle sku pio na, ale pro -
mien na, w któ rej ry so wał się ma ły cho chlik skłon ny do żar tów i fi -
lo zo ficz ny za mysł „Pa na Co gi to”.

Pa mię tam też rok 1984, kie dy to za miesz kał na kil ka mie się cy
w Do mu Przy ja ciół. Wie lo krot nie za cho dził wów czas do Bi blio te -
ki Ty flo lo gicz nej, znaj du ją cej się na tym sa mym pię trze co je go
miesz ka nie, i ko rzy stał z róż ne go ro dza ju słow ni ków. By ły mu za -
pew ne po trzeb ne do ja kichś tłu ma czeń. To ozna cza ło, że nie trak -
to wał po by tów w La skach je dy nie wy po czyn ko wo.
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Rów nież pa mię tam dzień, gdy skądś do wie dział się o zda nym
prze ze mnie waż nym eg za mi nie, pro po nu jąc dłuż szą roz mo wę nie
tyl ko przy ciast kach i ka wie. Do wie dzia łem się wów czas o je go licz -
nych po dró żach po świe cie i pe ry pe tiach zwią za nych czy to z cen -
zu rą, czy z wła dza mi, któ re nie uła twia ły mu ży cia.

Gdy zbli żał się czas wy jaz du z La sek, od wie dza ła go wów czas
je go żo na Katarzyna. Ude rza ją ce by ło jej za tro ska nie o swo je go
Zbysz ka, któ ry bez niej wy da wał się jak by nie co bez rad ny.

A po tem na de szła do nas wia do mość, że cięż ko za cho ro wał. Nie
mógł więc już przy jeż dżać do La sek. Ale La ski do cie ra ły wów czas
do nie go. Mię dzy in ny mi sio stra Anie la Gilbert ze Zgro ma dze nia
Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża ofiar nie, a za ra zem dys kret -
nie, to wa rzy szy ła Zbi gnie wo wi Her ber to wi w je go ostat nich chwi -
lach ży cia. Z pew no ścią po zwo li ło mu to ła twiej przejść na dru gi
brzeg w po jed na niu z Bo giem. Bo wy glą da ło na to, że na swój spo -
sób wciąż zma gał się z Nim, nie afi szu jąc się zbyt nio swo imi re li -
gij ny mi prze ży cia mi. Na wet wy da wał się być tro chę z bo ku, cze go
zna mien nym ob raz kiem by ło na przy kład uczest nic two w pro ce sji
Bo że go Cia ła. Nie usta wiał się w niej ni gdy tuż za księ dzem z mon -
stran cją, ale z ty łu lub obok kro czą ce go tłu mu wier nych. Chciał jed -
nak być ra zem –ale jak by nie co onie śmie lo ny.

Nie przy po mi nam so bie, aby ten je den z nie do szłych kan dy da -
tów do Na gro dy No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry prze by wał w La skach
w okre sie Bo że go Na ro dze nia. Przy pusz czam jed nak, że tkwiąc głę -
bo ko w ka to lic kiej tra dy cji re li gij nej, gdzie kol wiek wów czas prze -
by wał, za pew ne prze ży wał te je dy ne w swo im ro dza ju Świę ta w spo -
sób szcze gól ny, wie rząc, że Sło wo na praw dę sta ło się Cia łem.

Ta praw da rów nież i dla nas niech bę dzie źró dłem głę bo kiej ra -
do ści. Niech spra wi, by w na szej na wet naj bar dziej zło żo nej rze czy -
wi sto ści za ja śniał blask ci chej i świę tej No cy, na peł nia jąc wszyst -
kich otu chą. Bo Pan na praw dę jest bli sko.

W bla sku tej Naj lep szej No wi ny ła twiej nam bę dzie rów nież zro -
zu mieć sło wa Zbi gnie wa Her ber ta z je go „Prze sła nia Pa na Co gi to”:
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Józef Placha – Wstań i idź 7

wstań i idź, do pó ki krew ob ra ca w pier si two ją ciem ną gwiaz dę.
W tych sło wach da je się wy czy tać tak że re al ną szan sę i moż li wość
po wsta nia na wet z naj więk sze go upad ku, by na stęp nie iść da lej z od -
wa gą tam, gdzie wska zu je nam świa tło be tle jem skiej gwiaz dy.

*   *   *
W per spek ty wie świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku re -

dak cja „La sek” skła da wszyst kim Dro gim Czy tel ni kom go rą ce ży -
cze nia, aby – jak za wsze – na sza wspól na dro ga re flek sji nad spra -
wą nie wi do mych oraz nad wła snym ży ciem, po zwo li ła od kry wać
wciąż na no wo swo je praw dzi we po wo ła nie i umac nia ła nas w prze -
ko na niu, że z no wo na ro dzo nym Je zu sem ni gdy nie po czu je my się
osa mot nie ni i smut ni.



LIST

Wła dy sław Go łąb

Na Bo że Na ro dze nie

Ubo dzy, was to spo tka ło 
– wi tać Go przed bo ga cza mi.
A Sło wo cia łem się sta ło
i miesz ka ło mię dzy na mi. 

Za kil ka dni Wi gi lia i Bo że Na ro dze nie. Znów za sią dzie my do
wi gi lij nej wie cze rzy. Być mo że za pro si my ko goś z ubo gich,

aby na sy cił się tym szcze gól nym kli ma tem wza jem nej życz li wo -
ści, ser decz nych od ru chów i tak upra gnio nej mi ło ści. Oj ciec Świę -
ty Fran ci szek co dzien nie przy po mi na, że bied ni są wśród nas i są
na szym wy rzu tem su mie nia. Bo Pan Je zus na ro dzo ny w staj ni be -
tle jem skiej za pro sił nie bo ga tych i moż nych, ale pro stych pa ste -
rzy, co póź niej po twier dził w sło wach: „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” (Mt 11.25).

Wpraw dzie póź niej Dzie ciąt ku Je zus zło ży li po kłon mę dr cy ze
Wscho du, ale nie by li to ży dow scy fa ry ze usze czy ucze ni po ga -
nie. 

Gdy bę dzie my dzie lić się opłat kiem sym bo li zu ją cym przy by -
wa ją ce go do nas Bo ga, pa mię taj my, że tyl ko w pro sto cie ser ca
i szcze rej po ko rze Bóg mo że za go ścić w na szym ży ciu. 

Skła da jąc ży cze nia na szym Czy tel ni kom pro szę Pa na Je zu sa,
aby ob da rzył Pań stwa swy mi ła ska mi, dał ra dość oglą da nia do -
bra, któ re czy ni cie, i si łę do po ko ny wa nia trud no ści. Niech No -
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wy 2015 Rok w na szym ży ciu bę dzie owoc ny w dzie ła przy bli ża -
ją ce nas do Pa na.

Pa pież Fran ci szek 2015 rok ogło sił „Ro kiem ży cia kon se kro -
wa ne go” – z tej oka zji skła dam na szym Sio strom Fran cisz kan kom
Słu żeb ni com Krzy ża z ser ca pły ną ce po dzię ko wa nia za służ bę
w Dzie le Nie wi do mych i ży czę licz nych po wo łań. „Triu no” to prze -
pięk ny owoc mi ło ści Bo żej, któ re go fun da men tem jest Je zus Chry -
stus i Je go umi ło wa ny owoc: Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek
Słu żeb nic Krzy ża. Za czte ry la ta bę dzie my ob cho dzić stu le cie
Zgro ma dze nia. War to przez ten czas szcze gól nie go rą co mo dlić
się o dal szy roz wój Zgro ma dze nia, bo Dzie ło La sek pil nie po trze -
bu je wie le ofiar nych sióstr.

W po przed nim swo im li ście pi sa łem o rocz ni cach. Tym ra zem
chciał bym przy po mnieć jesz cze jed ne go nie zwy kłe go czło wie ka,
któ re go 25. rocz ni cę śmier ci ob cho dzi li śmy w tym ro ku. Był nim
dy rek tor An drzej Adam czyk. Zmarł w nie dzie lę – w uro czy stość
Chry stu sa Kró la 26 li sto pa da 1989 ro ku. 

An drzej Adam czyk uro dził się 14 mar ca 1936 ro ku. W 1944
ro ku w wy ni ku wy bu chu nie wy pa łu utra cił wzrok. Trzy la ta póź -
niej zo stał skie ro wa ny do In sty tu tu Głu cho nie mych i Ociem nia -
łych w War sza wie przy Pla cu Trzech Krzy ży, a dwa la ta póź niej
do La sek. Po 24 la tach na pi sał: „W La skach po zna łem ra dość wia -
ry w Bo ga, zdo by wa jąc fun da ment sa mo dziel ne go ży cia. Je śli trze -
ba by ło po to stra cić wzrok, to nie ża łu ję te go”. W La skach zdo -
był za wód szczot ka rza i mi strza w dzie wiar stwie. Na stęp nie pod -
jął pra cę w spół dziel ni szczot kar skiej, a w 1956 ro ku na le żał do
człon ków za ło ży cie li spół dziel ni ce pe liow skiej „No wa Pra ca Nie -
wi do mych”. Rów no cze śnie pod jął na ukę w li ceum a na stęp nie stu -
dia na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Fi zycz nym Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, za koń czo ne dok to ra tem z fi zy ki ją dro wej. 

W 1969 ro ku An drzej Adam czyk zo stał za trud nio ny w In sty -
tu cie Ba dań Ją dro wych – Za kła dzie Teo rii Ją dra Ato mo we go ja -
ko asy stent, a na stęp nie star szy asy stent. W 1975 ro ku wró cił na
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sta łe do La sek, ja ko na uczy ciel fi zy ki, a w 1976 – ja ko dy rek tor
Szkół Za wo do wych. 

W 1981 ro ku ob jął funk cję dy rek to ra Ośrod ka Szkol no -Wy -
cho waw cze go im. Ró ży Czac kiej w La skach. Na sta no wi sku tym
po zo sta wał aż do śmier ci. Rów no cze śnie włą czył się w pra cę spo -
łecz ną To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi. Od 1974 ro ku był
człon kiem Za rzą du, a od 1981 – wi ce pre ze sem Za rzą du, peł niąc
tę funk cję do swo jej śmier ci. Był też wy so ce ce nio nym dzia ła czem
Pol skie go Związ ku Nie wi do mych, an ga żu jąc się w róż ne go ro dza -
ju pro jek ty na uko we. Od 1981 do ro ku 1988 peł nił funk cję wi ce -
prze wod ni czą ce go Za rzą du Głów ne go PZN.

An drzej Adam czyk był bar dzo ce nio ny w śro do wi skach na -
uko wych. Pro wa dził wy kła dy zle co ne z za kre su ty flo tech ni ki na
Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie i Wyż szej
Szko le Pe da go gi ki Spe cjal nej w War sza wie. Wło żył ogrom ny
wkład w do sto so wy wa nie pod ręcz ni ków z za kre su ma te ma ty ki
i fi zy ki dla nie wi do mych. An ga żo wał do współ pra cy róż nych spe -
cja li stów z wie lu dzie dzin, a po za tym wszyst kim był czło wie kiem
ogrom nej wia ry, wy bit nym pe da go giem, otwar tym na dru gie go
czło wie ka. 

Po grzeb Je go stał się praw dzi wą ma ni fe sta cją po twier dza ją cą,
że od szedł czło wiek wiel kie go for ma tu.

Na za koń cze nie chciał bym jesz cze raz ży czyć Pań stwu ra do -
snych Świąt Bo że go Na ro dze nia w gro nie Naj bliż szych i uda ne -
go w każ dym wy mia rze 2015 ro ku.

La ski, 10.12.2014 



s. Li dia Wit kow ska FSK

Czy Świę ty Mi ko łaj ist nie je?

Kie dy dzie ci za da ją nam py ta nia o Świę te go Mi ko ła ja, sta ra -
my się im od po wia dać praw dzi wie. Wie dzą, że Mi ko łaj we -

dług po da nia uro dził się w bo ga tej ro dzi nie za miesz ka łej na te -
re nie Azji Mniej szej. Po ro dzi cach zo stał mu znacz ny ma ją tek, któ -
rym chęt nie dzie lił się z bied ny mi dzieć mi. Miesz kań cy Mi ry
z cza sem wy bra li go na swo je go bi sku pa, gdzie za sły nął świę to -
ścią i cu da mi… itd., itd. 

Mi mo cie ka wej hi sto rii z ży cia Świę te go, na sze dzie ci, szcze -
gól nie te naj młod sze, z wiel ką pa sją opo wie dzia ły mi swo ją hi sto -
rię o Świę tym Mi ko ła ju i wca le im nie prze szko dzi ło to, że Mi ko -
łaj, o któ rym ja im opo wia da łam, nie był z La po nii.

Za tem za czerp nij my od dzie ci tro chę spon ta nicz no ści i za -
mknij my na sze oczy, aby wraz z ni mi prze nieść się do da le kiej La -
po nii. Za pew niam, że z ta ki mi ma rze nia mi i wy obraź nią ży je się
na na szej zie mi o wie le le piej. 

Opo wia da nie o Świę tym Mi ko ła ju
uło żo ne przez Ku bu sia, Ju lę i Da wid ka – uczniów z kla sy 2 b

w La skach

Świę ty Mi ko łaj jest z La po nii, ale mó wi po pol sku, bo na uczy -
ły go dzie ci z Pol ski. Mu si znać ję zyk pol ski, bo ina czej nie wie -
dział by, o ja ki pre zent pro si go dziec ko.

Z nie ba przy la tu je sa mo lo tem. Le ci nim raz w ro ku. Nie wia -
do mo, ile trwa lot, ale ra czej bar dzo dłu go. W nie bie pre zen ty

CZAS ADWENTU
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przy go to wu ją Śnie żyn ki, czy li po moc ni ce Świę te go Mi ko ła ja. One
są nie wi dzial ne, ale bar dzo pra co wi te.

Kie dy Świę ty Mi ko łaj przy la tu je do Pol ski, u nas jest zi ma. Dla -
te go Mi ko łaj ubra ny jest w cie płą kurt kę, sza lik, czap kę i ma gru -
be rę ka wi ce bez ko lo ru ☺. Pre zen ty ma scho wa ne w du żym wor -
ku. Jest bar dzo, bar dzo mą dry, bo wie cze go po trze bu je my.

Na ko niec Da wi dek do dał: Jak do ro snę, to też chciał bym być
Świę tym Mi ko ła jem i pre zen ta mi ob da ro wy wać wszyst kie dzie -
ci. Za czął bym od La sek! Za wo łał bym wszyst kie dzie ci na hol i by -
ło by wie le ra do ści. Wie czo rem zmę czo ny po szedł bym spać. Mo -
je chra pa nie usły sza ły by Śnie żyn ki i one za bra ły by mnie do nie -
ba. Spał bym moc no i dłu go – ca ły rok, aż do na stęp ne go 6
grud nia.

Świę ty Mi ko łaj jest na szym naj bar dziej ulu bio nym i naj słod -
szym ŚWIĘ TYM! 

CZAS ADWENTU
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s. Ju dy ta Pu deł ko PDDM

Ewan ge lie Dzie ciń stwa*

Czym są Ewan ge lie Dzie ciń stwa? Czy jest to kro ni kar ski za -
pis zda rzeń, czy swo ista „le gen da”? Pierw si chrze ści ja nie pra -

gnę li wy ka zać, że wy da rze nia z ży cia Je zu sa są kon ty nu acją świę -
tej hi sto rii zba wie nia i po sia da ją treść teo lo gicz ną. Dla te go wła -
śnie wy da rze nia te usta wia li w re la cji z wiel ki mi te ma ta mi
teo lo gicz ny mi Sta re go Te sta men tu. By ła to, mó wiąc krót ko, in ter -
pre ta cja fak tów z ży cia Je zu sa w świe tle Sta re go Te sta men tu. In -
ter pre ta cja ta jed nak nie mia ła for my dzi siej sze go ko men ta rza, lecz
by ła prze pro wa dzo na w spo sób wów czas sto so wa ny. Naj bar dziej
roz po wszech nio nym ro dza jem ko men ta rza w tam tych cza sach był
tzw. mi drasz. Okre śle nie to po cho dzi od sło wa he braj skie go da -
rasz i ozna cza „szu kać, ba dać, stu dio wać”. Mi drasz ozna czał więc

s. Ju dy ta Pu deł ko PDDM – Ewan ge lie Dzie ciń stwa

* Rozważania adwentowe z Dnia Skupienia dla pracowników Lasek z dnia
20 grud nia  2013 roku.



ba da nie, na ukę, wy ja śnie nie. Wy ja śnie nie to mia ło cha rak ter bu -
du ją cy z za sto so wa niem do te raź niej szo ści. Otóż ju deo -chrze ści -
ja nie, któ rzy w dzie dzi nie kul tu ral nej by li Ży da mi tam tych cza -
sów, w opi sy wa niu wy da rzeń z ży cia Je zu sa po słu ży li się ro dza -
jem li te rac kim, ja ki był wów czas w po wszech nym uży ciu, tj.
mi dra szem.

W każ dym więc epi zo dzie Ewan ge lii Dzie ciń stwa, zda niem
J. Da niélou (Les Evan gi les de l’En fan ce), trze ba roz róż nić trzy
płasz czy zny. Pierw sza – to płasz czy zna fak tu, wy da rze nia hi sto -
rycz ne go. Me to dą hi sto rycz no -li te rac ką sta ra się więc uza sad nić,
co w da nym epi zo dzie Ewan ge lii Dzie ciń stwa na le ży do pierw sze -
go fak tu hi sto rycz ne go. Dru ga płasz czy zna to roz pra co wa nie teo -
lo gicz no -li te rac kie te go fak tu przez pier wot ną wspól no tę ju deo -
-chrze ści jań ską. Wspól no ta ta in ter pre tu je teo lo gicz nie fakt, wska -
zu jąc na je go do nio słość w hi sto rii zba wie nia. W in ter pre ta cji tej
ko rzy sta ze Sta re go Te sta men tu. Po słu gu je się przy tym ro dza jem
li te rac kim zwa nym mi dra szem. Trze cia płasz czy zna to pra ca re -
dak cyj na ewan ge li sty. On rów nież in ter pre tu je, wy cho dząc z sy -
tu acji swej wspól no ty. Umiesz cza da ny epi zod w ra mach ca ło ści
swe go dzie ła.

Spró buj my przyj rzeć się przez chwi lę Ewan ge liom Dzie ciń -
stwa. Mt 1-2 po sia da ce chy wy raź nie chry sto lo gicz ne, zo sta je czę -
sto na zwa ny „pro lo giem chry sto lo gicz nym”. Wy róż nia my tu kil -
ka czę ści skła do wych: 

• Ge ne alo gia Je zu sa (1,1-17)
• Na ro dze nie Je zu sa Chry stu sa (1,18-25)
• Wi zy ta Ma gów ze Wscho du (2,1-12)
• Uciecz ka, rzeź nie wi nią tek i po wrót z Egip tu (2,13-23).

Ge ne alo gia umiej sca wia Je zu sa w sze re gu wę drów ki wia ry bi -
blij ne go Izra ela. Wszyst ko roz po czy na się od wia ry Abra ha ma,
pro wa dzi do Da wi da, wy gna nie ba bi loń skie i w koń cu ostat nim
ogni wem jest Je zus. Czter nast ki są tu taj licz ba mi sym bo licz ny mi
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(= licz ba Da wi da). Są tu obec ne czte ry ko bie ty oraz bo ha te ro wie,
któ rym czę sto wie le bra ko wa ło do do sko na ło ści.

Naj bar dziej chry sto lo gicz ny jest frag ment 1,18-25, któ ry sta -
no wi kon ty nu ację ge ne alo gii (cza sem by wa okre śla ny ja ko
„zwia sto wa nie Jó ze fa”) i wno si wie le tre ści teo lo gicz nych i oby -
cza jo wych. Jó zef zo sta je przed sta wio ny ja ko mąż spra wie dli wy,
któ ry nie chce po stą pić we dług su ro wo ści Pra wa ka rzą ce go cu -
dzo łoż ne żo ny. Brze mien ność Ma ryi jest dla nie go nie wy tłu ma -
czal na, a z dru giej stro ny po trze bu je rów nież spe cjal nej ła ski, aby
przy jąć mi sję by cia przy bra nym oj cem Sy na Bo że go. Przy oka zji
aniel skie go po ucze nia po ja wia ją się okre śle nia wy ja śnia ją ce, rów -
nież czy tel ni ko wi, kim jest Je zus. 

Wszyst kie tek sty Mt 1-2 za wie ra ją w so bie ku mu la cję okre śleń
Chry stu sa: „Syn Abra ha ma, Da wi da” (1,1-2.17); Em ma nu el (1,25);
Zba wi ciel (1,25); prze śla do wa ny Me sjasz/Król ży dow ski (2,1-18);
Na za rej czyk (2,23). Po wią za nie z Abra ha mem przy po mi na
o wszyst kich obiet ni cach da nych wiel kie mu oj cu Izra ela, któ ry stał
się oj cem wie rzą cych. Da wid przy wo łu je wszyst kie obiet ni ce me -
sjań skie. Do Je zu sa od no si się iza ja szo we pro roc two da ne Acha -
zo wi, do ty czą ce na ro dzin Em ma nu ela (Iz 7,14). Od nie sie nie do
Be tle jem sta no wi re ali za cję pro roc twa Mi che asza (5,1nn). 

W prze ka zie Ma te usza krąg roz po zna ją cych Me sja sza po sze -
rza się. Ale to nie przy wód cy re li gij ni zna ją cy pro roc twa, ale po -
ga nie, Mę dr cy ze Wscho du od kry wa ją gwiaz dę – znak na ro dze -
nia nie zwy kłej oso by.

Na zwa ni są oni Ma ga mi i na wią zu ją do astro lo gów, któ rych
by ło spo ro w Me zo po ta mii, i do wróż bi tów na dwo rze fa ra ona.
Ko ja rzą się też z kon fron ta cja mi po mię dzy ob cy mi bó stwa mi
a Bo giem Izra ela. Jó zef Egip ski ry wa li zu je z wróż bi ta mi egip ski -
mi, a Da niel – z ba bi loń ski mi, i obaj wy gry wa ją. Tu taj jed nak Ma -
go wie są przed sta wie ni w spo sób nie zwy kle po zy tyw ny. 

Mo że my za py tać, skąd mo gła po cho dzić ta tra dy cja. Otóż
w Księ dze Liczb ma my bar dzo cie ka wą po stać pro ro ka Ba la ama,
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któ re go Fi lon z Alek san drii na zy wa wła śnie ma gos. Ba la am zo -
sta je we zwa ny przez kró la Mo abu, Ba la aka, że by zło rze czył Izra -
elo wi. Tak się jed nak nie dzie je, bo Ba la ama opa no wu je Duch Bo -
ży i za czy na bło go sła wić Izra ela oraz wy gła sza wspa nia łe pro roc -
two me sjań skie. Mó wi w nim o wscho dzą cej gwieź dzie z Ja ku ba.

Mo że my zna leźć po do bień stwo po mię dzy Ba la amem a na szy -
mi mę dr ca mi. Zo bacz my, że ten po gań ski pro rok nie dał się zma -
ni pu lo wać swo je mu kró lo wi i z nie zwy kłą gor li wo ścią szu kał
praw dy. Ta sa ma gor li wość pro wa dzi ta jem ni czych ma gów, któ -
rzy od naj du ją znak – gwiaz dę, wska zu ją cą na na ro dzi ny ja kie goś
nie zwy kłe go kró la. W sta ro żyt no ści bo wiem po wszech nie uwa -
ża no, że każ dy czło wiek ma swo ją gwiaz dę i to, co się dzie je na zie -
mi, od po wia da te mu, co się dzie je na nie bie. Po ja wie nie się ja kiejś
nie zwy kłej, ja snej gwiaz dy wska zy wa ło więc na ro dzi ny nie prze -
cięt nej oso bo wo ści.

Co cie ka we, ist nie je też tra dy cja, że kró lo wa z Sa by by ła pro -
wa dzo na do Sa lo mo na przez gwiaz dę. Moż na so bie po sta wić py -
ta nie, czy przy pad kiem ewan ge li sta Ma te usz nie chciał nam po -
ka zać, że Je zus jest sy nem Da wi da, czy li no wym Sa lo mo nem, (por.
Ps 72), no wą mą dro ścią Bo żą, do któ rej zmie rza ją na ro dy po gań -
skie i pra gną od dać Mu cześć.

Ma te usz po ka zu je bar dzo wy raź ny kon trast po mię dzy po sta -
wą mę dr ców a po sta wą kró la He ro da. Oni szu ka ją, prze mie rza -
ją da le ką dro gę, a miesz ka ją cy bli sko, w Je ro zo li mie He rod od rzu -
ca Me sja sza. Świa dec twa po za bi blij ne mó wią nam, że He rod, przy
ca łym swo im ge niu szu był nie zwy kle żąd ny wła dzy. Nie bę dąc
z po cho dze nia Ży dem, po tra fił zy skać przy chyl ność im pe rium
rzym skie go do ta kie go stop nia, że otrzy mał ko ro nę kró la ży dow -
skie go. I ma jąc ta ki kom pleks by cia nie -Ży dem, nie ak cep to wa nym
przez lud, ca ły czas się lę kał i trwo żył, że by nikt mu tej ko ro ny nie
ode brał. Ma my licz ne świa dec twa mor dów, któ rych He rod do ko -
ny wał z lę ku o wła dzę. Po ko lej nym mor dzie, do ko na nym tym ra -
zem na je go dwóch sy nach Alek san drze i Ary sto bu lu, sam im pe -
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ra tor Okta wian Au gust miał po wie dzieć: „Le piej jest być świ nią
He ro da niż je go sy nem”. Stąd też nie mo że nas dzi wić je go za cho -
wa nie. Wia do mość o no wona ro dzo nym Kró lu wzbu dzi ła no we
po dej rze nia, lę ki i ko lej ne wy ro ki śmier ci.

Gi ną nie win ni – świę ci „mło dzian ko wie”. Ta cy dziw ni mę czen -
ni cy, co nie wie dzie li na wet, za ko go gi ną… Jed nak choć oni nie
wie dzie li, ale He rod i mę dr cy – tak. Ewan ge lia Ma te usza bar dzo
ja sno po ka zu je, że He rod do ko nu je mor du dzie ci w oba wie przed
przyj ściem Me sja sza. I mło dzian ko wie od da ją ży cie po to, aby ów
Me sjasz mógł prze żyć i do ko nać zba wie nia. W tym sen sie zo sta -
ją włą cze ni w zbaw czą mi sję sa me go Je zu sa.

Ma te usz przed sta wia Je zu sa ja ko po czę te go z Du cha Świę te -
go Sy na Ma ryi, któ ry zo sta je wsz cze pio ny, po przez le gal ne oj co -
stwo Jó ze fa, w wy bra ny szczep Da wi da i do wiel kiej ro dzi ny Abra -
ha ma. Zo sta je uzna ny przez przed sta wi cie li ob cych na ro dów
i przed sta wio ny ja ko „no wy Sa lo mon”. Cu dow ne oca le nie Je zu -
sa z rze zi sie pa czy He ro da wska zu je na po wią za nie z oso bą pra -
wo daw cy Moj że sza, oca lo ne go cu dow nie przez cór kę fa ra ona. 

Ma te usz w Ewan ge lii Dzie ciń stwa do ko nu je cie ka we go za bie -
gu. Nie ty le tłu ma czy sta ro te sta men to wy tekst w świe tle Je zu sa,
ile przed sta wia oso bę Je zu sa w świe tle ST. 

Łu kasz 1-2, choć po dob nie uj mu je toż sa mość Je zu sa, do ko -
nu je to w in ny spo sób niż Ma te usz. Struk tu ra Łu ka szo wej Ewan -
ge lii Dzie ciń stwa wy glą da na stę pu ją co:

• Zwia sto wa nie Za cha ria sza (1,5-25)
• Zwia sto wa nie Ma ryi (1,26-38)
• Na wie dze nie (1,39-45)

– Ma gni fi cat (1,46-56)
• Na ro dze nie Ja na (1,57-66)

– Be ne dic tus (1,67-80)
• Na ro dze nie Je zu sa (2,1-7)
• Po kłon pa ste rzy (2,8-20)
• Ob rze za nie i nada nie imie nia (2,21)
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• Ofia ro wa nie w świą ty ni (2,22-40)+pod su mo wa nie (39-40)
• Dwu na sto let ni Je zus w świą ty ni (2,41-52)+pod su mo wa nie

(51-52).

Po mi mo nie zwy kłe go ko lo ry tu, cie pła opi sów Łu ka sza, wca -
le nie jest je go ce lem uka za nie dzie ciń stwa Je zu sa. Cho dzi tu ra -
czej o głę bo ką chry sto lo gię i ma rio lo gię, o uka za nie ta jem ni cy
Zba wi cie la i Je go Po przed ni ka, Ja na Chrzci cie la, oraz wpi sa nie ich
w kon tekst na ro du wy bra ne go. 

Ma ry ja uka za na jest ja ko dzie wi ca peł na ła ski (1,26.28), Ob -
lu bie ni ca Du cha Świę te go (1,35), po kor na Słu żeb ni ca Pań ska
(1,38), Ar ka Przy mie rza i Mat ka Pa na (1,43), peł na wia ry (1,45),
wiel bią ca Bo ga (1,46nn), roz wa ża ją ca ser cem to, co do ty czy Je -
zu sa (2,19.51), uczest ni czą ca w mi sji i cier pie niu Sy na (2,34-35).
Ob raz Ma ryi ob ja wia się wy raź nie w kon fron ta cji z Anio łem, Elż -
bie tą, Sy me onem czy sa mym Je zu sem. Jest ona dla od bior cy ewan -
ge lii wzo rem przy ję cia Bo że go Sło wa i fi gu rą Ko ścio ła. 

Po sta cie Za cha ria sza i Elż bie ty zo sta ły wkom po no wa ne
rów nież w ca ło ścio wy plan zba wie nia. Są oni ko lej nym ogni wem,
miej scem ob ja wie nia się mo cy Bo ga, któ ry „oży wia umar łych”
i da je im po tom stwo. Są oni fi gu rą Izra ela (no wi Abra ham i Sa -
ra), któ ry ocze ku je na Me sja sza, a Elż bie ta sym bo li zu je rów nież
wspól no tę chrze ści jań ską, któ ra od da je cześć Ma ryi („Mat ka Pa -
na”).

Jan Chrzci ciel to no wy Eliasz, no wy Sa mu el, któ ry ma na ma -
ścić no we go Da wi da oraz Sam son, po świę co ny Bo gu na zi rej czyk.
W prze ci wień stwie do Ma te usza, Łu kasz je dy nie wspo mi na oso -
bę Jó ze fa (1,27; 2,4.16), nie wska zu jąc je go szcze gól nej ro li. Sce -
ny po sia da ją swo isty klucz: dwa zwia sto wa nia, hym ny uwiel bie -
nia i na ro dzi ny.
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Bóg sta je się czło wie kiem, aby czło wiek mógł stać się 
Bo gie m1…

Nie zna lazł On miej sca w Świę tym Świę tych, któ re ja śnia ło zło tem,
dro go cen ny mi ka mie nia mi, czyst szym je dwa biem i sre brem. On nie
jest uro dzo ny po śród zło ta i bo gac twa, ale po śród gno ju, w staj ni,
gdzie na sze grze chy by ły bar dziej od ra ża ją ce niż gnój. Uro dził się
na ku pie gno ju, aby pod nieść tych, któ rzy z niej przy cho dzą: „Dźwi -
ga z gno ju ubo gie go” [Ps 113,7] (Hie ro nim, O na ro dze niu Pa na). 

Łk 2,1-14
1 W owym cza sie wy szło roz po rzą dze nie Ce za ra Au gu sta, że -

by prze pro wa dzić spis lud no ści w ca łym pań stwie.
2 Pierw szy ten spis od był się wów czas, gdy wiel ko rząd cą Sy rii

był Kwi ry niusz.
3 Wy bie ra li się więc wszy scy, aby się dać za pi sać, każ dy do swe -

go mia sta.

Pierw sze sło wa od no szą nas do sy tu acji ów cze sne go świa ta.
Je zus ro dzi się w re aliach Ce sar stwa Rzym skie go i wy da je się, że
w ja kiś spo sób mu pod le ga. Ewan ge li sta in for mu je nas, że na ro -
dzi ny Je zu sa mia ły miej sce za pa no wa nia Ce sa rza Okta wia na Au -
gu sta, któ ry pa no wał od 30 r. przed Chr. do 14 r. po Chr. Był to
okres na zy wa ny przez hi sto ry ków „zło tym cza sem” Pax ro ma na.
Okta wian był pierw szym im pe ra to rem Rzy mu, któ ry do tąd po -
sia dał ustrój re pu bli kań ski; zdo łał on zgro ma dzić ca łą wła dzę: cy -
wil ną, woj sko wą, re li gij ną, a na wet zo stał ogło szo ny „oj cem oj -
czy zny”. Spis lud no ści słu żył ce sar stwu po mo cą w okre śle niu licz -
by oby wa te li, ich za miesz ka nia i za moż no ści. Na pod sta wie te go
usta la no po dat ki. 
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W Łk 2,2 idzie o spis lud no ści do ko na ny z roz ka zu He ro da
Wiel kie go w 7/6 r. przed Chr. za pa no wa nia Ce za ra Au gu sta. Tekst
Łk 2,2 na le ża ło by prze tłu ma czyć: ten spis był wcze śniej szy w sto -
sun ku do te go, któ ry zo stał prze pro wa dzo ny, gdy Kwi ry niusz był
wiel ko rząd cą Sy rii. Spis do ko na ny przez Kwi ry niu sza miał miej -
sce w 6 r. po Chr., tak że za rzą dów Au gu sta. Wzmian ko wa nie spi -
su za rzą dzo ne go przez sa me go Ce za ra Au gu sta i obej mu ją ce go ca -
ły świat (Łk 2,1) na le ży ro zu mieć ja ko od wo ła nie się do spi su do -
ty czą ce go je dy nie oby wa te li rzym skich, któ ry zo stał za rzą dzo ny
w ca łym ce sar stwie przez Au gu sta w 8 r. przed Chr. Oba spi sy, Au -
gu sta (8 r. przed Chr.) i He ro da (7/6 r. przed Chr.) zbie gły się
w cza sie. Spis ce sar ski był o wie le waż niej szy i sta wiał nie co w cie -
niu lo kal ny spis za rzą dzo ny przez He ro da; stąd też od wo ła nie się
Łu ka sza do spi su ce sar skie go. Wzmian ko wa nie spi su za cza sów
Kwi ry niu sza (6 r. po Chr.) w Łk 2,1 jest tak że uza sad nio ne, gdyż
był to naj bar dziej zna ny i brze mien ny w skut ki spis lud no ści w hi -
sto rii Ju dei: ka ta li za tor nie pod le gło ścio wych po wstań w Ju dei
(zob. Dz 5,37). 

4 Udał się tak że Jó zef z Ga li lei, z mia sta Na za ret, do Ju dei, do
mia sta Da wi do we go, zwa ne go Be tle jem, po nie waż po cho dził
z do mu i ro du Da wi da,

5 że by się dać za pi sać z po ślu bio ną so bie Ma ry ją, któ ra by ła
brze mien na.

6 Kie dy tam prze by wa li, nad szedł dla Ma ryi czas roz wią za nia.
7 Po ro dzi ła swe go pier wo rod ne go Sy na, owi nę ła Go w pie lusz -

ki i po ło ży ła w żło bie, gdyż nie by ło dla nich miej sca w go spo -
dzie.

Jó zef, ziem ski oj ciec Je zu sa, po cho dzi z mia sta Da wi do we go
Be tle jem. Uda jąc się tam, zmie rza do mia sta wska za ne go przez
pro ro ka Mi che asza ja ko miej sce na ro dzin no we go Da wi da, Me -
sja sza (Mi 5,1). Ma ry ja jest brze mien na. Jest tu taj jesz cze uka za -
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na ja ko „na rze czo na” Jó ze fa. Nie mu sia ła to wa rzy szyć Jó ze fo wi,
jed nak w ten spo sób re ali zu je się pro roc two. 

Tekst Ewan ge lii nie po zwa la jed nak na obec ne lu do we in ter -
pre ta cje, że Jó zef z Ma ry ją go rącz ko wo szu ka li noc le gu po przy -
by ciu i tam za sko czy ła ich sy tu acja po ro du. „Kie dy tam prze by -
wa li” – ozna cza cią głość po by tu w Be tle jem. Roz wią za nie Ma ryi
to na dej ście i wy peł nie nie się Bo że go cza su, wy bi ja go dzi na zba -
wie nia. Sam opis na ro dzin jest bar dzo po wścią gli wy: „uro dzi ła,
owi nę ła, po ło ży ła”. 

Ewan ge li sta pod kre śla, że Syn jest pier wo rod ny, co ozna cza nie
tyl ko fakt, że jest to pierw szy Syn Ma ryi, ale że na le ży cał ko wi -
cie do Bo ga (jest to ele ment „pas chal ny” tek stu Wj 13,2; Lb 3,13).
Owi nię cie w pie lusz ki po le ga ło na okry ciu dziec ka dwo ma ka wał -
ka mi mięk kiej tka ni ny: osob no głów kę, osob no resz tę cia ła. Opis
ten (pod kre śla ny przez iko no gra fię wschod nią) na wią zu je do po -
śmiert nych ca łu nów Je zu sa (ko lej ny ele ment „pas chal ny” tek stu;
J 20,6-7: „Nad szedł po tem tak że Szy mon Piotr, idą cy za nim.
Wszedł on do wnę trza gro bu i uj rzał le żą ce płót na oraz chu s tę,
któ ra by ła na Je go gło wie, le żą cą nie ra zem z płót na mi, ale od dziel -
nie zwi nię tą na jed nym miej scu”). Sło wo fátnē, któ re tłu ma czy -
my ja ko żłób mo że ozna czać róż ne rze czy: za gro dę, gdzie się wpro -
wa dza trzo dę, żłób, czy li za głę bie nie wy ku te w ska le, gdzie skła -
da no po karm dla trzód, al bo ro dzaj ko sza z dwie ma prze gro da mi:
na po karm dla zwie rząt i dla lu dzi. W każ dym ra zie waż ne jest to,
że Je zus na ro dzo ny w Do mu chle ba (Be tle jem) zo sta je umiesz czo -
ny tam, gdzie się kła dzie po ży wie nie, od po cząt ku jest uka za ny ja -
ko Chleb z Nie ba, ja ko Po karm da ny nam od Bo ga (ele ment „pas -
chal ny” tek stu). 

„Nie by ło dla nich miej sca”. Za zwy czaj tłu ma czy się to tak,
że Świę ta Ro dzi na mu sia ła prze by wać w staj ni, bo nikt nie chciał
Ich przy jąć i za opie ko wać się Ni mi. Jest to ma ło moż li we w tra -
dy cji wschod niej, gdzie go ścin ność obo wią zu je na wet na pu sty -
ni, a nie go ścin ność jest uzna wa na za prze stęp stwo. Uży te tu sło -
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wo nie ozna cza u Łu ka sza za jaz du, go spo dy (w Łk 10,34 uży wa
sło wa pan do che ion), ale do słow nie sa lę, po kój na gó rze (ka ta ly -
ma; por. Łk 22,11, miej sce ostat niej wie cze rzy), gdzie praw do po -
dob nie za trzy ma li się na czas po by tu w Be tle jem. Cho dzi o to, że
nie by ło tam wa run ków ko niecz nych do prze ży cia rze czy wi sto -
ści po ro du. Bar dzo praw do po dob nie cho dzi ło tam rów nież o nie -
czy stość ry tu al ną zwią za ną z po ro dem i okre sem po ło gu, któ ry
prze ży wa ła każ da ko bie ta, a co wią za ło się rów nież z „nie czy sto -
ścią” zaj mo wa nych przez nią sprzę tów. Po za tym, je śli Jó zef po -
sia dał tam swo ich krew nych, być mo że chciał unik nąć nie mi łych
ko men ta rzy zwią za nych z fak tem, iż je go na rze czo na ro dzi dziec -
ko, za nim za miesz ka li ra zem.

Gro ta, gdzie prze by wa ły zwie rzę ta (zwy kle dol na część do mu,
słu żą ca za ma ga zyn, al bo miej sce od da lo ne od miesz ka nia), by -
ła miej scem ubo gim, pro stym, ale spo koj nym, gdzie mo gła się do -
ko nać ta wiel ka ta jem ni ca. Speł ni ło się pro roc two z Iz 1,3: „Wół
roz po zna je swe go pa na i osioł żłób swe go wła ści cie la, Izra el na ni -
czym się nie zna, lud mój ni cze go nie ro zu mie”.

8 W tej sa mej oko li cy prze by wa li w po lu pa ste rze i trzy ma li
straż noc ną nad swo ją trzo dą.

9 Na raz sta nął przy nich anioł Pań ski i chwa ła Pań ska ze wsząd
ich oświe ci ła, tak że bar dzo się prze stra szy li.

10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bój cie się! Oto zwia stu ję wam
ra dość wiel ką, któ ra bę dzie udzia łem ca łe go na ro du:

11 dziś w mie ście Da wi da na ro dził się wam Zba wi ciel, któ rym
jest Me sjasz, Pan.

12 A to bę dzie zna kiem dla was: Znaj dzie cie Nie mow lę, owi nię -
te w pie lusz ki i le żą ce w żło bie».

13 I na gle przy łą czy ło się do anio ła mnó stwo za stę pów nie bie -
skich, któ re wiel bi ły Bo ga sło wa mi:

14 «Chwa ła Bo gu na wy so ko ściach, a na zie mi po kój lu dziom
Je go upodo ba nia».
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Orę dzie ogło szo ne pa ste rzom. Wo kół Be tle jem jest wie le pa -
stwisk, ta tra dy cja się ga prze cież do mło de go Da wi da. Znaj du ją
się na pa stwi sku, na otwar tej prze strze ni, w po lu, no cą i pil nu ją
trzo dy. W tej ich pro stej czyn no ści, po zba wio nej od nie sień re li -
gij nych, za sta je ich ob ja wie nie Bo że. Po ja wia się Anioł Pań ski, któ -
ry re pre zen tu je sa me go Bo ga, na co wska zu je obec ność świa tła,
któ re ozna cza chwa łę, po tę gę, splen dor sa me go Bo ga (Ps 104,2;
Ps 4,7; Wj 19,18-19; Ez 1,28). Wy wo łu je to strach pa ste rzy. Czło -
wiek drży wo bec wiel ko ści Bo ga. Pa ste rze, któ rzy mo gli być po -
gar dza ni z ra cji ko czow ni cze go try bu ży cia, na wią zu ją jed nak do
tra dy cji pa triar chów i Moj że sza, któ rzy rów nież by li pa ste rza mi
i ad re sa ta mi Bo że go ob ja wie nia i po wo ła nia. Naj wy raź niej zaś wi -
dać tu od nie sie nie do pa ste rza Da wi da i do obiet ni cy je go wy jąt -
ko we go Po tom ka. 

W tym ko lej nym „zwia sto wa niu” znów po ja wia ją się sło wa „nie
bój cie się”. Czło wiek re agu je bo wiem lę kiem na wiel kość Bo ga, któ -
ra go prze ra sta. Anioł przy no si im EWAN GE LIĘ. To są pierw si
ewan ge li zo wa ni! Anioł pod kre śla czas: „dzi siaj”. Wy bi ja Bo ża go -
dzi na, czas się wy peł nił i przy cho dzi no wa rze czy wi stość. W rze -
czy wi sto ści Im pe rium Rzym skie go, do któ re go Łu kasz od no si się
na po cząt ku, do bra no wi na do ty czy ła za zwy czaj zwy cięstw Rzy -
mu, czy na ro dzin no we go im pe ra to ra. Na to miast tu do bra no wi -
na po cho dzi z nie ba, od sa me go Bo ga. Co jest tre ścią do brej no -
wi ny: dziś w mie ście Da wi da na ro dził się Zba wi ciel, Me sjasz, Pan.
Te trzy ty tu ły peł ne są tre ści. Zba wi ciel, wy stę pu je tyl ko u Łu ka -
sza (1,46; 2,11; Dz 5,31; 13,23) na wią zu je do ST, gdzie Bóg jest tym,
któ ry wy ry wa, ra tu je czło wie ka z za gro że nia (wyj ście z Egip tu, dro -
ga przez pu sty nię, ra tu nek od wro gów, gło du itp.). Tu jed nak ob -
ja wia się ra tu nek, któ ry do ty czy przede wszyst kim wnę trza czło -
wie ka, w tym ce lu przy cho dzi Zba wi ciel. Me sjasz (Chry stus), to
na masz czo ny, czy li no wy Da wid. Po sła ny przez Bo ga do wy peł -
nie nia swo jej mi sji. Pan, to nie tyl ko zwrot grzecz no ścio wy, ale od -
nie sie nie do imie nia sa me go Bo ga. Po dob nie jak w przy pad ku Ma -

Józef Placha – W trosce o pokój 23



ryi, pa ste rze otrzy mu ją znak. Jest to jed nak znak nie zmier nie pro -
sty, a nie ja kieś cu dow ne zja wi sko. Zna kiem jest Dziec ko, Nie mow -
lę owi nię te w pie lusz ki i le żą ce w żło bie. Nic nad zwy czaj ne go, ale
bio rąc pod uwa gę, że to sam Bóg, jest to nie zwy kły cud. 

Na gle ob ja wia się „Kró le stwo Bo ga”: anio ło wie, za stę py, ar mia
aniel ska, któ ra uwiel bia Bo ga. Ce sar stwu Rzy mu Łu kasz nie ja ko
prze ciw sta wia in ne Kró le stwo, któ re re pre zen tu je no wo na ro dzo ny
Król, Pan, po to mek Da wi da. Od po wie dzią anio łów jest śpiew uwiel -
bie nia (por. Ma gni fi cat, Be ne dic tus czy Kan tyk Sy me ona). Nie tyl -
ko lu dzie, ale też anio ło wie wi dząc nie zwy kłe dzie ła Bo ga, przy cho -
dzą ce zba wie nie, uwiel bia ją Go. To jest po sta wa te go, kto wi dzi dzia -
ła nie Bo ga w świe cie. Co chcą wy ra zić anio ło wie: od dać chwa łę Bo gu
(= to On jest spraw cą te go, co się dzie je) oraz ogło sić po kój, któ ry
wy ni ka z te go dla lu dzi. Wszy scy lu dzie zo sta ją okre śle ni ja ko ci,
w któ rych Bóg so bie upodo bał (Mt 11,26; Łk 10,21: Oj ciec ob ja wił
ta jem ni ce przed ty mi, któ rzy są jak dzie ci. Ta kie by ło Je go upodo -
ba nie). Ku cze mu zmie rza to upodo ba nie? Do przy ję cia nas przez
Bo ga ja ko przy bra nych dzie ci (Ef 1,5). Przy cho dzi Syn Bo ży, sta je
się czło wie kiem, aby śmy my mo gli stać się dzieć mi Bo ży mi. 

Łk 2,15-20
15 Gdy anio ło wie ode szli od nich do nie ba, pa ste rze mó wi li na -

wza jem do sie bie: «Pójdź my do Be tle jem i zo bacz my, co się
tam zda rzy ło i o czym nam Pan oznaj mił».

16 Uda li się też z po śpie chem i zna leź li Ma ry ję, Jó ze fa i Nie mow -
lę, le żą ce w żło bie.

17 Gdy Je uj rze li, opo wie dzie li o tym, co im zo sta ło ob ja wio ne
o tym Dzie cię ciu.

18 A wszy scy, któ rzy to sły sze li, dzi wi li się te mu, co im pa ste -
rze opo wia da li.

19 Lecz Ma ry ja za cho wy wa ła wszyst kie te spra wy i roz wa ża ła je
w swo im ser cu.
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20 A pa ste rze wró ci li, wiel biąc i wy sła wia jąc Bo ga za wszyst ko,
co sły sze li i wi dzie li, jak im to by ło po wie dzia ne.

Pa ste rze są po słusz ni po le ce niu i wg. 2,15 uda ją się z pa stwi -
ska do osa dy Be tle jem. Au tor pod kre śla w tym ich otwar tość i po -
słu szeń stwo na głos Bo że go po słań ca. Wi dzą w po słań cu sa me -
go Bo ga, któ ry oznaj mił im tę no wi nę! Bez żad nych do dat ko wych
py tań de cy du ją się od na leźć Znak. Uda ją się z po śpie chem (por.
1,39: Ma ry ja do Elż bie ty), co uka zu je ich głę bo kie po ru sze nie usły -
sza nym orę dziem i od naj du ją Świę tą Ro dzi nę: Ma ry ję, Jó ze fa i Je -
zu sa. Łu kasz na pierw szym miej scu wy mie nia Ma ry ję, co wska -
zu je na je go głę bo ki sza cu nek do Mat ki Bo ga. Ale mo że też jest
tu ukry ta swo ista ta jem ni ca szcze gól ne go po śred nic twa Ma ryi
w pro ce sie od naj dy wa nia i zbli ża nia się do Je zu sa. Wszyst ko jest
tak, jak usły sze li od Anio ła: Nie mow lę le ży w żło bie. 

I co się dzie je? Po tym jak zo ba czy li ma łe go Je zu sa, za czy na -
ją o Nim opo wia dać wszyst kim! Za czy na ją gło sić do brą no wi nę
– Ewan ge lię. Do słow nie: „czy nią wia do mym, zna nym, to co zo -
sta ło im po wie dzia ne”. Dzie lą się z in ny mi orę dziem Anio ła. Nie
wie my do ko go mó wi li, ale Łu kasz stwier dza, że „wszy scy się dzi -
wi li”. Jest to waż na re ak cja. „Za dzi wie nie” po ja wia ło się, kie dy Za -
cha riasz zbyt dłu go za trzy my wał się w przy byt ku (Łk 1,21), a póź -
niej nie spo dzie wa nie wy pi sał na ta blicz ce imię Jan (Łk 1,63); sło -
wa Sy me ona o Je zu sie za dzi wia ją Je go Ro dzi ców (Łk 2,33);
na stę pu je zdzi wie nie kie dy Je zus gło si Sło wo w sy na go dze (Łk
4,22); uci sza bu rzę na je zio rze (Łk 8,25); uzdra wia epi lep ty ka (Łk
9,43); wy rzu ca złe go du cha (Łk 11,14); gdy od po wia da roz mów -
com na pod chwy tli we py ta nie do ty czą ce po dat ku (Łk 20,26); apo -
sto ło wie na wi dok Zmar twych wsta łe go (Łk 24,41). Jest to po sta -
wa za chwy tu wo bec sy tu acji, któ ra prze ra sta czło wie ka, sy tu acji,
któ rej nie ro zu mie. Jest to na tu ral na re ak cja czło wie ka na dzia -
ła nie i zna ki Bo ga. Tu taj ta ką re ak cję wy wo łu je świa dec two pro -
stych pa ste rzy! 
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Łu kasz od róż nia jed nak po sta wę Ma ryi. Nie mó wi o Jej zdzi -
wie niu. Ona słu cha tych słów i je za cho wu je w ser cu. Cza sow -
nik syntēreō uży ty jest tyl ko trzy ra zy w ca łym NT (oprócz Łk 2,19,
Mt 9,17: no we bu kła ki za cho wa ją mło de wi no; Mk 6,20: He rod
słu chał Ja na i brał go w obro nę). Ten cza sow nik ozna cza za rów -
no „ustrzec, za cho wać” jak i „bro nić”. Przed ro stek „syn -” ozna -
cza „z, ra zem”. Zna czy, że Ma ry ja gro ma dzi ła róż ne sło wa o Je -
zu sie i łą czy ła je ra zem. Na stęp nie je roz wa ża ła. Uży ty cza sow -
nik sym ballō ozna cza: „na ra dzać się nad czymś, roz wa żać coś,
przy pusz czać, dys ku to wać”. Wy stę pu je tyl ko w LXX oraz u Łu ka -
sza (oprócz 2,19 w 14,31: król roz wa ża moż li wość bi twy) oraz
w Dzie jach (4,15: na ra dza nie się San he dry nu; 17,18: Gre cy dys -
ku tu ją z Paw łem na Are opa gu; 18,27 i 20,14: spo tka nie). Do słow -
nie ozna cza to „rzu cać ra zem”, „ście rać się”, „kon fron to wać”. Uka -
zu je to nie zwy kły dy na mizm ser ca i wnę trza Ma ryi! Ona ze sta -
wia w ser cu, po rów nu je, po głę bia to, co suk ce syw nie Bóg do
Niej mó wi za rów no przez sło wa jak i przez wy da rze nia. Każ -
de ko lej ne sło wa, świa dec two zwią za ne z Jej Sy nem sta no wi ko -
lej ny ka my czek do mo zai ki, ja ka two rzy się w Jej ser cu.

Pa ste rze wra ca ją do swo ich stad, do swe go ży cia. Są już jed -
nak in ni. Chwa lą Bo ga. Ta ką po sta wę Łu kasz łą czy z przy ję ciem
gło szo ne go przez Je zu sa Sło wa, lub cu dów i zna ków, któ re czy nił
(Łk 4,15; 5,25.26; 7,16; 13,13; 17,15; 18,43). Ostat ni raz chwa li Bo -
ga set nik, wi dząc śmierć Je zu sa (23,47). Oprócz chwa ły po ja wia
się też cza sow nik ozna cza ją cy wiel bie nie. W Ewan ge lii Łu ka sza
tyl ko 3 ra zy: anio ło wie wiel bią cy Bo ga (2,13); pa ste rze (2,20) oraz
tłu my pod czas wjaz du Je zu sa do Je ro zo li my (19,37). Ży cie pa ste -
rzy sta je się li tur gią!

• Ta do bra no wi na uka zu je nam nie zwy kłą in ter wen cję Bo ga.
To jest po czą tek na sze go zba wie nia. Bóg nie zmie nia ze wnętrz -
nych struk tur i wy da je się, że Je zus im pod le ga. Je zus przy cho dzi
zba wić czło wie ka, prze mie nić je go ser ce i prze mie nić świat od we -
wnątrz. Kto przyj mu je Zba wi cie la prze mie nia świat. 
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• Je zus ro dzi się w Do mu chle ba, w Be tle jem, spo czy wa
w miej scu po kar mu, On jest Chle bem z Nie ba. Ja kie go chle ba po -
trze bu ję dziś dla mnie, dla mo jej wspól no ty, ro dzi ny? Ja ki głód ma
za spo ko ić przy cho dzą cy Chleb z Nie ba?

• Czy do strze gam dzie ła Bo że go zba wie nia w mo im ży ciu, czy
pra gnę uwiel biać Bo ga, sła wić Go? Od kry wa my pięk ną prze mia -
nę pa ste rzy. Ich po słu szeń stwo we zwa niu Anio ła do pro wa dzi ło
ich do spo tka nia z Je zu sem. Z pro stych pa ste rzy sta ją się gło si cie -
la mi Zba wi cie la, a ich ży cie prze mie nia się w uwiel bie nie Bo ga,
któ ry ob ja wia się i dzia ła w ich ży ciu. Dla Łu ka sza to wzór wspól -
no ty chrze ści jań skiej. W niej każ dy mo że gło sić Bo że dzie ła i zba -
wie nie. Cze go mo że mnie na uczyć ten ob raz? 

• Naj bar dziej wy ra zi stą po sta cią w tym opo wia da niu jest Ma -
ry ja. Ona jest pierw szą, któ rą wi dzą pa ste rze szu ka ją cy Je zu sa. Łu -
kasz uka zu je jej nie zwy kłe przy mio ty ser ca, chcąc uświa do mić
nam, że Ma ry ja ro dzi Je zu sa dzię ki nie zwy kłej otwar to ści na Bo -
że Sło wo i dzię ki Jej głę bo kiej re flek syj no ści. Jest Ona po dob na
mę dr com Izra ela, któ rzy zgłę bia li Bo żą na ukę. Bóg mógł uczy nić
to ser ce płod nym, że wy da ło Owoc na sze go Zba wie nia. Czy jest
we mnie pra gnie nie Bo że go Sło wa, we wnętrz na re la cja ze Sło wem,
czy no szę je w ser cu, pa mię tam, po rów nu ję? Co mo gę uczy nić,
aby bar dziej żyć w kli ma cie Sło wa, jak Ma ry ja?
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ks. Al fons Jó zef Skow ro nek

W ad wen to wej za du mie

Ża den okres w ro ku ko ściel nym nie jest przez ogół wier nych
prze ży wa ny tak in ten syw nie jak Ad went. Ma to swe źró dło

w fak cie, że gra ni ce mię dzy re li gią, ży ciem ko ściel nym a dnia mi
po wsze dni mi wza jem nie się prze ni ka ją, a oby dwa rze ko mo prze -
ciw staw ne ob ra zy ży cia spo łecz ne go wza jem nie się ubo ga ca ją.
Chrze ści jań ska du cho wość i jej sym bo le – przez wier nych cza sem
nieuświa da mia ne – na le żą w spo sób zro zu mia ły do Ad wen tu; i to
nie tyl ko w umy słach lu dzi zwią za nych z Ko ścio łem. Nie któ re spe -
cy ficz ne dla owych 24 dni – oprócz czte rech nie dziel ad wen to wych
– są je dy ne w swo im ro dza ju, nie po rów ny wal ne, wręcz cu dow -
ne.

W Ad wen cie lu dzie ocze ku ją nie tyl ko na coś lub na ko goś –
owo wy cze ki wa nie ma jed nak dzi siaj szcze gól ny swój po smak. Tyl -
ko ten okres ro ku ma wła sny i swo isty ka len darz o dwu dzie stu
czte rech drzwiach, któ re otwie ra ją się ko lej no, przy bli ża jąc nas ku
Przyj ściu. Py ta nie, cze go lu dzie wy pa tru ją: czy li czą tyl ko na pre -
zen ty, czy ocze ku ją Wcie le nia Bo ga? To py ta nie spo ty ka się z róż -
ną od po wie dzią. Wie lu łą czy Ad went z oso bli wą ska lą ku chen nych
za pa chów i aniel ską wręcz mu zy ką. W krę gach ro dzin nych lub
sto wa rzy sze niach wspól ne śpie wy roz le ga ją się wła ści wie tyl ko
w Ad wen cie; ża den okres ro ku ka len da rzo we go nie ob fi tu je w tak
wiel ki za sób pie śni, któ re wszy scy zna ją na pa mięć – od ma łych
dzie ci po do ro słych w róż nym wie ku. Czym by ły by bo żo na ro dze -
nio we jar mar ki bez roz brzmie wa ją cej na stra ga nach ko lę dy „Ci -
cha noc, świę ta noc”? Ska la wy kwint nych za pa chów i sto ło wych
przy sma ków po wo du je bar dzo mi łe do zna nia.

Rów nież ad wen to wy wie niec ze swy mi czte re ma świe ca mi
i ca łą ka ska dą świa teł, ja kie w tych dniach za pło ną na uli cach miast



i siół, kie ru je na sze zmy sły ku du cho we mu i re li gij ne mu wy mia -
ro wi tej po ry ad wen to we go szczy tu i na sze go unie sie nia. Prze świt
astro no micz ne go sło necz ne go prze ło mu No we go Ro ku, któ re mu
w tych dniach wy cho dzi my na prze ciw, wy zwa la w na ro dach od
nie pa mięt nych cza sów prze ży wa nie mi stycz nych do znań.

Uświę co ne no ce, z któ rych naj bar dziej do nas prze ma wia owa
„Świę ta noc”, obie cu ją so len nie po sze rze nie na szej wie dzy
o wiel kim astral nym zwro cie, o no wym wzej ściu świa tła i o eks -
plo zji na ro dzin wo kół no we go ży cia, któ re nam za ja śnia ło i któ -
re go słoń ce już wię cej nie wy ga śnie. Pa nu ją ce ciem no ści zo sta ją
obez wład nio ne, no ce sta ją się krót sze, a co wy da wa ło się mar twe
i za gu bio ne, bu dzi się i zry wa do no we go ży cia. I dla te go też ma -
ni fest Bo że go Na ro dze nia otwie ra się i do cie ra pra wie do wszyst -
kich lu dzi na świe cie.

Tak że ga le ria gru dnio wych po sta ci świę tych Pań skich jest za -
ko twi czo na w tych pra daw nych ludz kich do świad cze niach. Łu -
cja (13 XII) „któ ra dnia przy rzu ca”, no si ciel ka świa tła (Lux!), i któ -
ra w pewnych re jo nach świa ta za in spi ro wa ła spe cy ficz ne folk lo -
ry stycz ne zwy cza je, lub św. Bar ba ra, w któ rej świę to (4 grud nia)
ści na się ga łąz ki, któ re póź niej – w Bo że Na ro dze nie – roz kwi ta -
ją w cie ple na szych miesz kań i przy po mi na ją lu dziom, iż ostat -
nie sło wo przy słu gu je ży ciu. W Bo że Na ro dze nie zaś ob cho dzi -
my praw dzi wy fe styn ży cia, na ro dzi ny Bo że go Sy na. I nie za po -
mi na my też o św. Mi ko ła ju, do bro czyn nym bi sku pie z Mi ry,
któ re go nie na le ży my lić z Dziad kiem Mro zem, któ ry od wie dza
dzie ci i wy cza ro wu je u nich pa ła ją cy błysk oczu. 

W ob li czu ist ne go sto pu ry tu al nych, chrze ści jań skich zwy cza -
jów i tra dy cji zwią za nych z nor mal nym dniem ad wen to wym nie
za ska ku je mo ment, że dla wie lu lu dzi po dziś dzień pie lę gno wa -
ny jest zwy czaj wcze snopo ran ne go na bo żeń stwa Ro ra tów, noc -
na Pa ster ka czy in ne roz licz ne for my ko ściel nych ob cho dów, które
emo cjo nal nie ura sta ją do szczy to wych i wzru sza ją cych punk tów
okre su Ad wen tu i Bo że go Na ro dze nia. Prze ży wa nie świą tecz nej
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mu zy ki, fe erii świa teł i in ten syw nej wspól no ty – wszyst ko to wy -
peł nia ma leń ką część ludz kiej tę sk no ty za har mo nią i po ko jem
oraz sta no wi swe go ro dza ju „od szko do wa nie” za nie je den fał szy -
wy ton, ja ki lu dzie prze ży wa ją w prze mi ja ją cym ro ku w swych ko -
ścio łach i prze róż nych wspól no tach.

*   *   *
Bo że Na ro dze nie u pro gu. Pod czas gdy my na mia rę bo ga to

urzą dza my na sze miesz ka nia i za bie ga my wo kół cie płe go do mo -
stwa, sce ne ria na ro dzin sa me go Je zu sa Chry stu sa roz gry wa się
w staj ni. W uciąż li wej dro dze przy cho dzi na świat Syn Bo ży. Sce -
ne ria ta jest w peł nej zgod no ści z ów cze sną epo ką, cza sem prze -
ło mów, po lem wiel kich prze mian. Lu dzie opusz cza ją miej sca
swych na ro dzin. Ludz kie ma sy znaj du ją się w dro dze. Wie le spraw
ro dzi się i doj rze wa w nie ustan nym ru chu prze mian. Są to cza sy
nie spo koj ne, mi mo iż ofi cjal ne źró dła hi sto rycz ne sła wią po ko -
jo wą po li ty kę ce sa rza Au gu sta. Ale w Izra elu coś wi si w po wie -
trzu. Na cza sie i w obie gu są wiel kie wy cze ki wa nia – prze bi ja się
na dzie ja na po ja wie nie się Me sja sza, któ ry za in au gu ru je no wa erę.
Z tym zba wien nym Mę żem wią że się wi zja lep sze go i wol ne go ży -
cia; i oto: na sze dzi siej sze po ło że nie wca le nie jest na zbyt od da -
lo ne od tam tych sta rych dzie jów. Świat, w któ ry ży je my dzi siaj,
zmie nia się w sza leń czym tem pie. Glo ba li za cja, In ter net, im po -
nu ją ce środ ki i moż li wo ści po dró żo wa nia, no wo cze sny typ spo -
łe czeń stwa me diów – wszyst ko to jest ko ron nym świad kiem cze -
goś no we go, wręcz re wo lu cyj ne go. Pa pież prze cho dzi na eme ry -
tu rę. Afro ame ry ka nin zo sta je pre zy den tem. A przy tym wszyst kim
nie jed no zwia stu ją ce na dzie ję wy da rze nie bar dzo szyb ko tra ci
swój splen dor i spra wia gorz ki za wód. W ostat nich mie sią cach
mu sie li śmy prze ży wać sy tu ację, kie dy to bi skup chwie je się w star -
ciu z wła sny mi po nad świa to wy mi ide ała mi. Al bo da ją tu o so bie
znać ide ali stycz ne wy obra że nia o spra wo wa nym prze zeń urzę dzie.
W nie któ rych die ce zjach świa ta wy ra sta ją nie ba ga tel ne pro ble my
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wo kół wy wią zy wa nia się z bi sku pich i ka płań skich po win no ści.
Mnó stwo spraw spę dza ka to li kom sen z po wiek. Kry zy sy, po la -
ry za cje, zie ją ce pust ką ro wy mię dzy róż no rod ny mi na pię cia mi
i pęk nię cia mi w epi cen trach ka to lic kich obo zów…

*   *   *
Po tej ra czej ogól nej re flek sji uwa gę sku pić na le ża ło by na za -

py ta niu: cze go wy ma ga Ad went ode mnie cał kiem oso bi ście, jak
ja sam przy go tu ję się na Przyj ście Pa na? Je śli bo wiem je stem prze -
ko na ny, że Je go Przyj ście jest dla mo je go ży cia rze czy wi ście de -
cy du ją ce, iż On na praw dę prze mie ni mo ją eg zy sten cję i dla mnie
mo że stać się ży cio wą szan są, wte dy we wnętrz nie się na to na sta -
wię. Je że li po waż nie pra gnę, aby Ten, któ ry ma przyjść z nie biań -
skiej wy so ko ści, zna lazł u mnie otwar te po le do lą do wa nia, wte -
dy mu szę za trosz czyć się o ra dy kal ne upo rząd ko wa nie mo ich oso -
bi stych spraw. Wów czas mu szę się po waż nie za sta no wić nad tym,
co dla me go ży cia jest nie odzow ną płasz czy zną dzia ła nia, a co jest
zgo ła nie po trzeb ne i bez pro duk tyw ne, a na wet szko dli we. Po zby -
cie się te go nie po trzeb ne go i wręcz szko dli we go ba la stu wy po sa -
ży mnie w po czu cie no wej wol no ści i po zwo li mi uczest ni czyć
w nie skrę po wa nej peł ni mo je go ży wo ta. 

Oto mój pro gram na Bo że Na ro dze nie i resz tę umy ka ją ce go
ist nie nia. 

ks. Al fons Jó zef Skow ro nek – W ad wen to wej za du mie



Józef Korn

ŚWIA TŁO NO CY BE TLE JEM SKIEJ

Są no ce ciem ne jak czerń nie ba
bez gwiazd i bez świa tła księ ży ca
za sła nia jąc wszyst ko co trze ba
na wet naj mniej szy kon tur ży cia

Noc be tle jem ska za ja śnia ła
bla skiem ro dzą ce go się ży cia
Maryja z wielką troską sła ła
żłó be czek dla Boże go Sy na

Nic to że ubo gi i twar dy
ale Mi ło ścią owi nię ty
w Jó ze fa i Ma ryi twa rzy
wtu lo ny Je zus Bóg Naj święt szy

Pa ra doks to zapewne wiel ki
naj cich szy choć tak że pła czą cy
jak Dziec ko szu ka ją ce rę ki
ro dzi ców mą drze ko cha ją cych

Je zu sie z gro ty be tle jem skiej
pro szę wejdź i za miesz kaj u mnie 
chciał bym przy go to wać Ci miej sce
naj pięk niej sze jak tyl ko umiem

24.12.2013

W ZACISZU IZDEBKI 



Jó zef Pla cha

Na no wo od kryć za ło że nia Mat ki Czac kiej

Wpo przed nim nu me rze „La sek” in for mo wa li śmy na szych
Czy tel ni ków o uro czy sto ści wrę cze nia księ dzu Jac ko wi Po -

ni kow skie mu „Na gro dy Księ dza Jó ze fa Ti sch ne ra”. Wśród na gro -
dzo nych w kwiet niu br. osób by li rów nież prof. Ka rol Mo dze lew -
ski i ks. Jan Kra cik, któ ry tuż przed swo ją śmier cią wy ra ził wo lę,
aby je go na gro dę prze zna czyć na rzecz Do mu dla Nie wi do mych
Męż czyzn w Nie po ło mi cach, któ re go ksiądz Ja cek jest twór cą. 

W przy szłym ro ku mi nie 20 lat od po wsta nia tej pla ców ki, któ -
ra funk cjo nu je pod pa tro na tem To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem -
nia ły mi w La skach. 

Tak się zło ży ło, że w koń czą cym się już ro ku ob cho dzi my 50-
le cie ist nie nia wspól no ty nie peł no spraw nych „Foi et Lu mière”
(Wia ra i Świa tło), zna nej tak że pod na zwą „L’Ar che” (Ar ka), któ -
ra sta ra niem dok to ra fi lo zo fii Je ana Va nie ra po wsta ła we Fran cji
nie da le ko Com piègne – w ma łej miej sco wo ści Tro sly. Do dzi siaj
idea Je ana Va nie ra wciąż roz sze rza się i jest już obec na na nie mal
wszyst kich kon ty nen tach świa ta.

Nie bez po wo du o tym wspo mi nam, gdyż ksiądz Ja cek Po ni -
kow ski – za nim po sta no wił za miesz kać ra zem z nie wi do my mi
w Nie po ło mi cach – nie raz roz ma wiał ze mną, i był pod wiel kim
wra że niem te go, co 50 lat te mu uczy nił za ło ży ciel „Ar ki”.

Jak kol wiek dzie ło księ dza Jac ka jest je dy ne w swo im ro dza ju,
to jed nak wy czu wa się w nim wie le po do bieństw do dzie ła Je ana
Va nie ra. Tu i tam, tym co łą czy te dwie pięk ne ini cja ty wy po mo -
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cy oso bom z róż ne go ro dza ju nie peł no spraw no ścia mi, jest duch
Ewan ge lii Je zu sa Chry stu sa. 

Mo głem się o tym oso bi ście prze ko nać w la tach 80. ubie głe -
go stu le cia, prze by wa jąc ja kiś czas ja ko wo lon ta riusz w Tro sly, jak
rów nież 13 i 14 li sto pa da br., od wie dza jąc Dom Nie wi do mych
Męż czyzn w Nie po ło mi cach. 

Ksiądz Ja cek Po ni kow ski jest peł no moc ni kiem TO nO
i w imie niu To wa rzy stwa pod pi su je m.in. róż ne ak ty praw ne –
w tym rów nież kwe stie wła sno ścio we. 

W tej chwi li Dom dla Nie wi do mych Męż czyzn to nie tyl ko trzy
bu dyn ki i przy le głe warsz ta ty, ale tak że wspa nia ły ogród z bo ga -
tą ro ślin no ścią i wie lo ma krze wa mi owo co wy mi. Sta no wi on do -
sko na łe miej sce re kre acyj ne i do te ra pii za ję cio wej – zwłasz cza la -
tem. 

Nie po ło mi ce to pla ców ka, któ ra z pew no ścią na dal bę dzie się
roz wi jać, a wy ra sta jąc z ko rze ni Dzie ła Mat ki Czac kiej, sta no wi
je go waż ną ga łąź. 

Ta kich „ga łę zi” Dzie ła Mat ki Czac kiej jest już wie le. Są to –
oprócz La sek – Dom św. Te re ski wraz ze szko łą w Rab ce, wspól -
no ta Do mu dla Nie wi do mych Ko biet w Żu ło wie, Ośro dek Re ha -
bi li ta cyj no -Wy po czyn ko wy wraz z Dzia łem Wcze sne go Wspo ma -
ga nia Roz wo ju Dziec ka Nie wi do me go i Przed szko lem w Gdań -
sku -So bie sze wie, pla ców ki mi syj ne na Ukra inie (Sta ry Ska łat)
w In diach (Ban ga lo re i Ko ta gi ri) oraz w RPA i w Rwan dzie.
I wresz cie Dom dla Nie wi do mych Męż czyzn w Nie po ło mi cach.

Na wszyst kich wy mie nio nych ob sza rach Dzie ła Mat ki Czac -
kiej re ali zu je my Jej za ło że nia, któ re zo sta ły w spo sób naj bar dziej
prze ko nu ją cy okre ślo ne w mo de lu re wa li da cji osób z nie peł no -
spraw no ścią wzro ko wą w opar ciu o Jej „Triu no”, w któ rym za rów -
no oso by du chow ne, jak i świec kie, in spi ru jąc się przy kła dem ści -
słej współ pra cy mię dzy Oso ba mi Bo ży mi w Trój cy Świę tej, słu -
żą spra wie nie wi do mych. 
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Pod su mo wa niem mo jej je sien nej wi zy ty w Nie po ło mi cach jest
pre zen to wa ny po ni żej za pis roz mo wy z księ dzem Jac kiem Po ni -
kow skim, w któ rej – mam na dzie ję – Czy tel ni cy po dob nie jak ja
do strze gą, że wszyst ko, co dzie je się tam, jest bli skie te mu, o co
cho dzi ło Mat ce Czac kiej. 

*   *   *
Roz mo wa Jó ze fa Pla chy z ks. Jac kiem Po ni kow skim

Nie po ło mi ce, 13 li sto pa da 2014 r. 

� Jó zef Pla cha: Oso bi ście uczest ni czy łem w po wo ły wa niu Do -
mu Nie wi do mych Męż czyzn w Nie po ło mi cach, pod pi su jąc, ja ko
se kre tarz za rzą du TOnO, ra zem z pre ze sem W. Go łą bem, sto sow -
ne do ku men ty. Jak te po cząt ki wy glą da ły z punk tu wi dze nia Księ -
dza?

� Ksiądz Ja cek Po ni kow ski: Za nim przy je cha łem do Nie po -
ło mic, cho dzi ła mi po gło wie myśl za ło że nia ta kie go Do mu. Bę -
dąc Kra jo wym Dusz pa ste rzem Nie wi do mych, dzie li łem się tym
po my słem na róż ne go ro dza ju spo tka niach. Mię dzy in ny mi by -
łem w Kra ko wie, gdzie o tym wspo mnia łem. W re zul ta cie te go
otrzy ma łem te le fon od Pa ni miesz ka ją cej nie da le ko Nie po ło mic,
na te re nie gmi ny. Ma ona dwóch nie wi do mych sy nów, głę bo ko
upo śle dzo nych. Po wie dzia ła mi wów czas, że je że li cze goś po dob -
ne go szu kam, to w Nie po ło mi cach jest Bur mistrz otwar ty na te -
go ty pu po my sły, i pew nie by po mógł. Umó wi ła mnie z pa nem
Sta ni sła wem Kra ci kiem. Przy je cha łem więc tu taj. To był mój
pierw szy po byt. Kie dy Bur mi strzo wi po wie dzia łem o co cho dzi,
on za pro sił mnie do sa mo cho du i po ka zał trzy miej sca na te re -
nie gmi ny, któ re mógł by na ta ki cel prze zna czyć.

Gdy by łem tu po raz pierw szy w ro ku 1994 by ło w czym wy -
bie rać, gdyż znaj do wa ło się tu wie le pu sto sta nów. To był po czą tek.
Po tem mia ło miej sce sze reg opatrz no ścio wych spo tkań. Był to dla
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Nowy dom
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mnie te ren zu peł nie nie zna ny. Po ru sza jąc się w gąsz czu prze pi sów
i roż nych for mal no ści, czu łem się jak przy sło wio wy słoń w skła -
dzie por ce la ny. Na te go ty pu spra wach zu peł nie się nie zna łem, nie
zna łem rów nież ni ko go na tym te re nie. Cho dzi ło o to, aby tra fić
do lu dzi, któ rym moż na by ło by za ufać na eta pie pro jek to wa nia itp.
To wszyst ko po szło nad zwy czaj spraw nie, ła god nie i po zy tyw nie.
Nie mam tu taj żad nych wąt pli wo ści, że by ło to opatrz no ścio we
dzia ła nie. Spo tka łem nad zwy czaj nych lu dzi. Po czy na jąc od Pa ni,
któ ra przy go to wa ła pro jekt. Pierw szy po mysł, to zro bie nie cze goś
du że go. I ta ki zo stał wy ko na ny – pro jekt Do mu dla 50 osób.
Wszyst ko w opar ciu o fun du sze PFRON. Mia łem od nich za pew -
nie nie na pi śmie, że sfi nan su ją wy ko na nie pro jek tu do wy so ko ści
jed ne go mi liar da zło tych (jesz cze przed de no mi na cją zło tów ki).
Biu ro pro jek to we za ję ło się tym – zresz tą uczci wie i do brze wy ko -
na li ten pro jekt. Ma jąc to wszyst ko zro bio ne, po je cha łem do
PFRON. Mia łem rów nież obiet ni cę, że po pod pi sa niu od po wied -
nich do ku men tów w cią gu mie sią ca pie nią dze wpły ną do wspo -
mnia ne go Biu ra. Kie dy tam się zja wi łem, przed sta wi łem do ku men -
ta cję, przy po mnia łem o wspo mnia nym za pew nie niu, lecz oka za -
ło się, że to wca le nie jest ta kie pro ste. Mi ja ły ty go dnie, a po tem
mie sią ce, a pie nię dzy nie by ło. Nikt nie chciał ze mną roz ma wiać.
Oka za ło się, że peł no moc ni ka, któ ry pod pi sy wał do ku men ty, już
nie ma, ko goś in ne go rów nież już nie ma itp. Mu si więc ze brać się
ra da nad zor cza; ta się ze bra ła, ale nie pod ję ła de cy zji. Za rząd, któ -
ry miał za de cy do wać, też nie pod jął de cy zji. Pre zes PFRON nie
chciał ze mną roz ma wiać, a my wciąż mie li śmy ogrom ny dług.
Wte dy uda ło mi się za an ga żo wać w spra wę dwóch po słów, któ rych
po pro si łem o po moc, ja ko że dla po słów pre zes PFRON mu siał
zna leźć czas. Przy jął nas ra no, a po po łu dniu pie nią dze by ły już na
kon cie. Nie by ło więc już żad nych pro ble mów. Ale wte dy so bie po -
sta no wi łem, że już wię cej nie chcę mieć z tą in sty tu cją nic wspól -
ne go, że mo ja no ga w PFRON już nie sta nie. Bo je że li ma jąc ta -
kie po waż ne za pew nie nie, nie mo gę zdo być pie nię dzy, to nie wiem,
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czy w przy szło ści bę dę mógł co kol wiek zro bić. Ca ła do ku men ta -
cja te go wiel kie go pro jek tu zo sta ła zmar no tra wio na, a ja po sta no -
wi łem re ali zo wać swój za miar ma ły mi krocz ka mi, na ty le, na ile
mo gę, a nie w opar ciu o nie so lid ne obiet ni ce. 

� Czy li za ce nę re zy gna cji na wet z bar dzo wy so kiej do ta cji
zde cy do wał się Ksiądz na nie mal pio nier ską for mę dzia ła nia bez
gwa ran cji na po zy ska nie od po wied nich środ ków, li cząc ra czej na
Bo żą Opatrz ność?

� Rze czy wi ście. Tyl ko i wy łącz nie. Bo za czę ło się wszyst ko
z wła snych za so bów, ale też mia łem sy tu ację te go ty pu, że był tu -
taj ma ły dom, któ ry wy ma gał ka pi tal ne go re mon tu. Wszyst ko trze -
ba tam by ło zmie nić, po nie waż wcze śniej Bur mistrz w tym ma łym
do mu umie ścił „fa chow ców od de na tu ra tu”. Sam wi dzia łem, jak
oni za ży wa li ten tru nek. Tak więc wszyst ko, co znaj do wa ło się
w do mu, by ło pro por cjo nal ne do ich za mi ło wań. Trze ba więc by -
ło nie mal wszyst ko zbu rzyć. Zbu do wać od no wa. Opatrz no ścio -
wo tra fi łem na do sko na łą fir mę bu dow la ną, któ ra wy wią za ła się
z po wie rzo ne go za da nia ter mi no wo i uczci wie. Pła ci łem wy ko naw -
cy w ra tach. Gdy nad szedł ter min ostat niej za pła ty, oka za ło się, że
tych pie nię dzy nie mia łem. Nie bar dzo na wet mia łem skąd po ży -
czyć, bo już wy czer pa łem wszel kie źró dła. Gdy wsta łem ra no, po -
ja wi ła się jed na myśl, że mu szę pła cić, a nie mam skąd! Plą ta łem
się więc po ca łym do mu, nie wie dząc, co ze so bą zro bić. Mi ja ły go -
dzi ny i w po łu dnie po my śla łem, że po ja dę do wy ko naw cy i prze -
pro szę go – gło wy mi prze cież nie urwie, mo że zro zu mie i jesz cze
tro chę po cze ka na swo ją na leż ność. Gdy już by łem go tów do wyj -
ścia, do sta łem te le fon. Za dzwo nił mój zna jo my, z któ rym od daw -
na nie mia łem kon tak tu, i za dał py ta nie: czy mi nie po trze ba pie -
nię dzy. Oczy wi ście po twier dzi łem swo ją pil ną po trze bę. I opo wie -
dział mi hi sto rię, że zja wił się u nie go pe wien zna jo my Nie miec,
któ ry zo sta wił pie nią dze, aby prze zna czyć je na do bry cel. Za py -
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ta łem, ile jest tych pie nię dzy. By ło aku rat ty le, aby za pła cić wspo -
mnia ną ra tę. I jesz cze tro chę zo sta ło. Trud no więc o bar dziej na -
ma cal ny do wód Bo żej Opatrz no ści. Wte dy zro zu mia łem, że o kwe -
stie fi nan so we nie bę dę się mu siał spe cjal nie trosz czyć.

� W tej re la cji Księ dza wi dzę ana lo gię do do świad czeń Mat -
ki Czac kiej na sa mym po cząt ku bu do wa nia Za kła du w La skach.
Nie jed no krot nie by wa ła ona rów nież w sy tu acjach bez wyj ścia.
Nie ocze ki wa nie po ja wia ła się ni stąd ni zo wąd nie ocze ki wa na oka -
zja, oso ba, któ ra prze ka zy wa ła jej ty le środ ków, ile aku rat trze ba
by ło na po kry cie kon kret nych po trzeb. Jest więc tu taj wspól ny
mia now nik mię dzy tym, co ro bi ła kie dyś Mat ka Czac ka, a tym,
co ro bi te raz Ksiądz?

� Dla mnie to był by wiel ki za szczyt, gdy by ta ki wspól ny mia -
now nik był. Nie ukry wam, że sam sta ram się czer pać z idei Mat -
ki Czac kiej, z te go wszyst kie go, co by ło na po cząt ku hi sto rii La -
sek – te go fun da men tu, któ ry wów czas był po ło żo ny. Jest to dla
mnie nie do ści gły wzór. 

� To nie tyl ko pró ba po wie le nia po cząt ków Dzie ła Mat ki
Czac kiej, ale przede wszyst kim kon ty nu acja.

� Ow szem. Bo o ile ma to mieć ja kiś sens, to mu si być za ko -
rze nio ne w po my śle, któ ry na po cząt ku przy świe cał La sa kom, kie -
dy Mat ka swo ją myśl z ta ką de ter mi na cją re ali zo wa ła. I dzię ki cze -
mu La ski by ły ta kie, ja kie by ły. Chciał bym, aby coś z te go by ło
rów nież tu taj przez ca ły czas. 

�Wiem, że na wet by ły ta kie po my sły, aby sio stry z La sek włą -
czy ły się w to dzie ło. Ja koś to w koń cu nie wy szło. Nie mniej La -
ski na dal wspie ra ją Księ dza dzia ła nia, przede wszyst kim du cho -
wo. Ale chy ba nie tyl ko du cho wo?
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� Ja by łem za wsze i na dal je stem otwar ty na współ pra cę z sio -
stra mi z La sek. Na wet przed kil ko ma mie sią ca mi od by łem z Mat -
ką Ge ne ral ną roz mo wę na ten te mat, da jąc do zro zu mie nia ja sny
ob raz mo jej po sta wy. Ni gdy nie cof ną łem chę ci współ pra cy z sio -
stra mi. Z mo jej stro ny to za pro sze nie jest sta le ak tu al ne.

� Był okres, że ja kieś sio stry z in ne go zgro ma dze nia współ -
pra co wa ły z Księ dzem.

� Tak. Wpraw dzie nie od sa me go po cząt ku. Przy szły tu taj
w 2006 al bo 2007 ro ku. By ły to sio stry świę te go Ka ro la Bo ro me -
usza, ale nie Bo ro me usz ki. Za ło żył je bel gij ski ka płan i ja ko pa -
tro na zgro ma dze nia wy brał świę te go Ka ro la Bo ro me usza. W od -
róż nie niu od Bo ro me uszek na zy wa no je Ka ro lan ka mi. Po nie waż
uzy ska ły unij ne do ta cje na uru cho mie nie swo je go wła sne go ho -
spi cjum, któ re po wsta ło w tym ro ku, dla te go opu ści ły Nie po ło -
mi ce. 

� Po wsta ła więc ja kaś lu ka do za go spo da ro wa nia.

� Lu ka ta mu sia ła być od ra zu za go spo da ro wa na. Nie wi do -
mi miesz kań cy nie mo gli od czuć, że sta ło się coś, co mia ło by za -
kłó cić funk cjo no wa nie te go wszyst kie go. Mu sia ły wejść w to miej -
sce oso by świec kie. Mam na dzie ję, że wszyst ko więc funk cjo nu -
je jak na le ży, co nie prze kre śla – jak po wie dzia łem – wciąż
ak tu al nej per spek ty wy współ pra cy z sio stra mi z La sek. 

� Gdy cho dzi o dzień dzi siej szy. Ja ka jest struk tu ra or ga ni -
za cyj na Do mu?

� Na le ża ło by so bie naj pierw od po wie dzieć na py ta nie: co to
jest ów Dom? Jest to waż ne nie tyl ko w wy mia rze sło wa, ale isto -
ty. Nie jest to ja kaś pla ców ka czy ośro dek, nie in sty tu cja, ale wła -
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śnie Dom. My ślę, że każ de mu czło wie ko wi, aby mógł żyć do brze
i szczę śli wie, jest po trzeb ne prze ko na nie o swo jej uży tecz no ści.
Przy czym nie cho dzi o to, by ugo to wać do bry obiad czy przy go -
to wać spa nie. To mo że być do bre na ty dzień czy na wet mie siąc.
Ale je że li to ma być Dom, to je go miesz kań cy przez swo ją nie usta -
ją cą uży tecz ność po win ni do świad czać po czu cia szczę ścia w ży -
ciu. Jest wie le spo so bów, któ re ma ją do pro wa dzić do te go prze -
ko na nia. Jest to co dzien ność na sze go funk cjo no wa nia. W tej chwi -
li ży je my w dwóch do mach na wspól nym po dwór ku. Naj pierw był
je den dom, póź niej roz bu do wa ny. Kie dy za sta na wia li śmy się co
da lej, po wie dzie li śmy so bie, że to nie po win na być roz bu do wa, lecz
bu do wa no we go do mu. Funk cjo no wa nie wspól no ty osób nie wi -
do mych w dwóch od dziel nych do mach jest trud niej sze or ga ni -
za cyj nie. Ale jest na pew no sen sow niej sze, zwłasz cza gdy cho dzi
o bu do wa nie głęb sze go wy mia ru mniej szej wspól no ty, pew nych
wię zi, któ re łą czą lu dzi miesz ka ją cych w tym sa mym do mu. By -
ło tu taj osiem na stu nie wi do mych. W tej chwi li jest ich szes na stu.
O bar dzo róż nym stop niu sprzę że nia ka lec twa. Naj bar dziej spraw -
ni są ab sol wen ci La sek z Do mu św. Mak sy mi lia na. Ale są też ab -
sol wen ci szko ły w Ra do miu i ta cy, któ rzy w ogó le nie koń czy li żad -
nych szkół, ma ją bar dzo du że ogra ni cze nia umy sło we czy do dat -
ko we cho ro by i nie peł no spraw no ści. Z tak zwa ne go per so ne lu są
w tej chwi li czte ry oso by. Oprócz te go dwie pa nie, któ re do cho -
dzą. To zmu sza nas do nie zwy kle in ten syw nej obec no ści, po nie -
waż trze ba nie raz być do dys po zy cji nie tyl ko w cią gu dnia, ale tak -
że w no cy, słu żąc róż ne go ro dza ju po mo cą. 

To co jest nie zwy kle waż ne, to ogrom na życz li wość, któ ra to -
wa rzy szy nam od sa me go po cząt ku. W pierw szym okre sie mo gło
to być uza sad nio ne ta kim ludz kim spo so bem my śle nia – jest to
coś no we go, ja kaś od mien ność, więc i za in te re so wa nie lu dzi więk -
sze. Ale mi ja ją la ta. Mi nę ło już nie mal dwa dzie ścia lat, a ta życz -
li wość się nie zmniej sza, a wręcz prze ciw nie, jest cią gle du ża, a mo -
że na wet i więk sza. A mo że po pro stu pro por cjo nal na do po trzeb.



Ta ludz ka życz li wość – nie mam tu taj żad nej wąt pli wo ści – jest
prze ja wem Bo żej Opatrz no ści, któ ra po słu gu je się ludź mi o do -
brych ser cach. Bo jest ca ły wy miar kwe stii by to wej – a jesz cze
wcze śniej in we sty cyj nej, kie dy by ły tu taj bu do wa ne do my. Bo jest
jesz cze trze ci dom, któ ry w tej chwi li słu ży dzie ciom i mło dzie -
ży z oko li cy ja ko świe tli ca śro do wi sko wa, gdzie od by wa ją się po -
po łu dnio we za ję cia. W Nie po ło mi cach jest co raz wię cej dzie ci,
szko ły pę ka ją w szwach. Jest tu taj co raz wię cej mło dych lu dzi.
W tym no wym bu dyn ku jest sa la gim na stycz na. Trze ba to wszyst -
ko utrzy mać. Prze wa ża ją ca więk szość fi nan sów to tyl ko i wy łącz -
nie do broć ludz kich serc. Ni gdy i ni gdzie nie pro wa dzi łem i nie
pro wa dzę żad nej ak cji i żad nej re kla my. Przez te wszyst kie lata tak -
że nie wy sto so wy wa łem żad nych próśb o po moc czy o fi nan so -
we wspar cie.

� Moż na więc chy ba po wie dzieć, że jest do wód na ist nie nie
Bo żej Opatrz no ści. Wy da je się, że to chy ba je dy na dro ga, któ ra
mo że dać im puls do au ten tycz ne go po ma ga nia w ta ki spo sób, jak
to by ło za cza sów pier wot ne go chrze ści jań stwa. Tak prze cież by -
ło rów nież na po cząt ku ro dzą ce go się Ko ścio ła.

� Oczy wi ście. Ten wy miar za in te re so wa nia dru gim czło wie -
kiem był u pod staw. Nie wąt pli wie atu tem dla nas jest ma ło mia -
stecz ko wość. Bo gdy by ta ki po mysł był w War sza wie, to praw do -
po dob nie by ło by wia do mo o tym na ja kiejś jed nej czy dru giej uli -
cy, a pew nie po tem zgi nę ło by to w ano ni mo wo ści. Na to miast ma łe
mia stecz ko ma swo je plu sy i swo je mi nu sy. Lu dzie wszyst ko wie -
dzą. Mo że to są drob ne rze czy, ale dla mnie nie zwy kle waż ne. Na
przy kład to miej sce jest miej scem otwar tym, tak że w tym sen sie
do słow nym. Ni gdy nie za my ka my bra my. Jest ona za wsze
otwar ta. Każ dy mo że przyjść o każ dej po rze. Drzwi do do mu są
za my ka ne, ale tyl ko na noc. Ktoś za dzwo ni, otwie ra my. Jak w do -
mu. Nie ma my też ni cze go, co by ło by do ukry cia. W ja kim kol wiek
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wy mia rze. Lu dzie nas wi dzą. Ta życz li wość prze ja wia się w bar -
dzo róż nych for mach po mo cy, ale tak że i poprzez za pra sza nie nas
na róż ne go ro dza ju wy da rze nia, któ re się tu taj dzie ją. Za ak cep -
to wa no nas. Ludzie z oto cze nia mają prze ko na nie, że to, co się tu -
taj dzie je, ma sens oraz że ich po moc nie jest mar no tra wio na.

� Przejdź my mo że te raz do bar dziej prak tycz nej war stwy
dzia łań zwią za nych z co dzien no ścią funk cjo no wa nia Do mu.
A więc cho dzi o tę zwy kłą, nie raz sza rą rze czy wi stość z ja ką ma -
my do czy nie nia w każ dym do mu. Jak wy glą da tu taj rytm funk -
cjo no wa nia do mow ni ków w ty po wym dniu po wsze dnim? 

�O wpół do ósmej ra no jest Msza świę ta w na szej ka pli cy do -
mo wej, na któ rą przy cho dzą ci, któ rzy chcą. Nie ma ja kie go kol -
wiek na ka zu. Ni gdy nie by ło tak, że bym od pra wiał tę Mszę świę -
tą sam. Ni gdy też nie by ło tak, aby w zwy kłym dniu by li wszy scy.
Na ogół jest ich wię cej niż mniej. Po Mszy świę tej przy go to wu -
je my śnia da nie. Nikt ni ko go nie ob słu gu je, tyl ko każ dy na mia -
rę swo ich moż li wo ści coś wno si. Nie któ rych – mniej sa mo dziel -
nych – trze ba oczy wi ście ubrać, umyć – ale to już in na sy tu acja
w przy pad kach szcze gól nych. Wszy scy po zo sta li jed nak mniej lub
bar dziej włą cza ją się w po moc. Po śnia da niu tak że po ma ga ją przy
zmy wa niu na czyń. O godz. 10.00 za czy na my za ję cia. Nie wszy -
scy uczest ni czą w tych sa mych aktywnościach. W cza sie zi mo wym
są to za ję cia warsz ta to we z wy ko rzy sta niem gli ny, sznur ka, weł -
ny. La tem ma my moż li wość pra cy w ogro dzie. Oprócz te go są jesz -
cze sta łe co ty go dnio we za ję cia, pro wa dzo ne przez ak tor kę z Te -
atru Ba ga te la w Kra ko wie. A raz w ty go dniu przy jeż dża do nas Pa -
ni z miej sco we go Zam ku, któ ra pro wa dzi róż ne go ro dza ju za ję cia
ma nu al ne. Za ję cia te trwa ją aż do obia du, któ ry jest o godz. 13.00.
Po obie dzie – je że li jest cie pło – wspól ny spa cer al bo ro we ry. Je -
że li jest zim no – ma my do dys po zy cji sa lę gim na stycz ną oraz in -
ne po miesz cze nie, któ re na zy wa my si łow nią, gdzie ma my tro chę
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Kapliczka w ogrodzie

Kaplica
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Kółko teatralne

Jadalnia w starym domu
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W puszczy na tandemach

Kółko teatralne z aktorką Ewą Mitoń



sprzę tu do wy ko rzy sta nia. Ko la cja jest o godz. 17.30. Przy czym
nie cho dzi o to, aby wy peł nić im za wszel ką ce nę ten czas, ale
przede wszyst kim, by na uczyć ich umie jęt no ści wy ko rzy sty wa nia
te go cza su. Aby to nie był tyl ko pre tekst do le ża ko wa nia, choć
w przy pad kach uza sad nio nych, gdy jest praw dzi wa przy czy na
zmę cze nia, jest moż li wość wy po czyn ku. Cho dzi też o to, aby prze -
zna czyć ten czas na ko re spon den cję, czy ta nie, czy mu zy ko wa nie,
z wy ko rzy sta niem tak że moż li wo ści dzie le nia się z in nymi swo -
imi umie jęt no ścia mi wo kal ny mi czy mu zycz ny mi. O godz. 19.30
ma my re gu lar ne spo tka nia, w któ rych wszy scy uczest ni czą. Zwy -
kle po ru sza my ja kieś waż ne dla wspól no ty spra wy bie żą ce, oma -
wia my mi nio ne zda rze nia lub dzie li my się naj bliż szy mi pla na mi.
Łą czy my to też z lek tu rą książ ki, któ ra nie sie ze so bą ja kieś war -
to ści. Jest też oka zja do roz mo wy. Spo tka nie to koń czy się przej -
ściem do ka pli cy i wspól ną mo dli twą. Póź niej jest ta ki czas, któ -
ry moż na so bie za go spo da ro wać po swo je mu. Ale słab si idą już
spać. By wa, że nie któ rzy po trze bu ją po mo cy w umy ciu czy in nych
czyn no ściach hi gie nicz nych. 

� Z punk tu wi dze nia tych, któ rzy po ma ga ją w cią gu dnia –
czy jest dla nich ja kiś czas na wy po czy nek, czy też na le ży być do
dys po zy cji „Chłop ców” – bo tak się cza sem mó wi o miesz kań cach
te go Do mu – na okrą gło?

� Gdy by to prze ło żyć na wy miar cza su pra cy eta to we go pra -
cow ni ka in ter na tu to praw do po dob nie by śmy „wy ro bi li” ten czas
w cią gu trzech dni. U nas jest po dob nie jak w do mu. Mat ka nie po -
wie, że jej czas opie ki nad dziec kiem mi nął. U nas nie ma ani za -
kre su obo wiąz ków, ani li mi tu cza su. Oczy wi ście, ja kieś chwi le wol -
ne mu szą być. Ale czas za an ga żo wa nia u nas jest nie wy mie rzal ny.

�My ślę, że to coś nie zwy kłe go w od nie sie niu do innych form
ści słej współ pra cy mię dzy ty mi, któ rzy po trze bu ją po mo cy, a ty -
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mi, któ rzy im po ma ga ją. Tak czy ina czej, by ła by po trze ba ja kie -
goś wzmoc nie nia ka dro we go, aby w mia rę ra cjo nal nie tę po moc
re ali zo wać. 

Na wią żę te raz do in nej kwe stii zwią za nej z przy zna niem Księ -
dzu na gro dy im Ks. Jó ze fa Ti sch ne ra. Czy Ksiądz spo dzie wał się
tej na gro dy?

� Po wiedz my so bie ina czej – mnie to jest zu peł nie obo jęt ne.
Jest pew ne za ło że nie z mo jej stro ny: im mniej szu mu, tym le piej.
Po nie waż to, co się tu taj dzie je, jest tro chę na za sa dach „par ty zant -
ki”. Bo ję się bar dzo sfor ma li zo wa nia te go miej sca. W związ ku z tym
bo ję się róż ne go ro dza ju urzęd ni ków, któ rzy chcie li by wsa dzać tu -
taj swój nos. Chęt nie za pra szam każ de go, kto chce kon tro lo wać to
miej sce pod ką tem te go, co dzie je się w od nie sie niu do nie wi do -
mych miesz kań ców w Do mu. Pro szę bar dzo, mo gą wów czas cią -
gle przy jeż dżać. Na to miast rze czy wi stość jest ta ka, że wie lu urzęd -
ni ków jest bar dziej za in te re so wa nych na przy kład tym, w ja ki spo -
sób jest obie ra na mar chew al bo jak skła do wa ne są ziem nia ki, lub
jak się zmy wa na czy nia. Je że li bę dzie my mie li na uwa dze od nie -
sie nie do Do mu przez duże „D”, wszyst ko to nie jest waż ne. Waż -
ny jest czło wiek. I dla te go wszel kie go ro dza ju „szum” w ja kim kol -
wiek wy mia rze – na wet w po zy tyw nym sen sie do ce nie nia te go, co
my tu taj ro bi my – jest ja kąś prze szko dą, bo mo że spo wo do wać, że
ktoś bę dzie chciał się wy ka zać i spraw dzać. To nie o to cho dzi.

� Ro zu miem to do sko na le, że wszel kie go ro dza ju afisz mo -
że być dla jed nych na wet wiel kim ma rze niem, a dla in nych mo -
że za sła niać isto tę ich za an ga żo wa nia. Na wet je że li to jest ze
wszech miar za słu żo na na gro da.

� Mo że to być prze szko da w tym sen sie, o któ rym tu taj mó -
wi my. Na to miast, je że li cho dzi o na gra dza nie, to szcze rze mó wiąc,
je stem ja kimś szyl dem te go miej sca. Lu dzie z bli skie go czy dal -
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sze go oto cze nia do strze ga ją ten Dom i funk cjo nu je on w świa do -
mo ści miesz kań ców oko lic ja ko „Dom księ dza Jac ka”. Na to miast
je że li bie rze my pod uwa gę fakt na gra dza nia, to przede wszyst kim
trze ba by ło by na gra dzać dwo je lu dzi, któ rzy są tu taj od sa me go
po cząt ku: Pa nią Te re sę Her man i Pa na Ada ma Bie że jew skie go.
Dzię ki nim miej sce to jest ta kie, ja kie jest. To lu dzie, któ rzy zre -
zy gno wa li przed wie lo ma la ty z ja kich kol wiek aspi ra cji oso bi stych.
Trwa ją tu taj z jesz cze więk szym za an ga żo wa niem niż naj lep si ro -
dzi ce w sto sun ku do swo ich ro dzo nych dzie ci. Oni są tu taj ca łym
swo im ser cem i ca łym swo im cza sem. Są w to miej sce wto pie ni.
Tak na praw dę, gdy by ich nie by ło… Wła ści wie to im ta na gro da
się na le ży.

� My ślę, że gdy by do szły jesz cze ze trzy oso by po dob ne do
Pa ni Te re sy i Pa na Ada ma, szczę ście by ło by bez gra nicz ne. 

Zrywanie owoców 
w ogrodzie
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� To szczę ście po le ga ło by na tym, że moż na by ło by przyj mo -
wać no wych miesz kań ców. Co ja kiś zda rza się, że je stem pro szo -
ny o moż li wość przy ję cia no wych osób i mu szę od ma wiać. Tych
osób jest bar dzo du żo. Nie pro wa dzę żad nej li sty. Nie mo gę obie -
cy wać ni cze go w okre ślo nym wy mia rze cza so wym, ale gdy by by -
ła moż li wość, chętnie przy jęlibyśmy na wet 50 osób. Gdy by by ło
wię cej opie ku nów, któ rzy ze chcie li by ofia ro wać ka wa łek swo je -
go ży cia, jest to per spek ty wa re al na. Je ste śmy na to przy go to wa -
ni.

�Rze czy wi ście. Pa ni Te re sa i Pan Adam są du żym wspar ciem
dla Księ dza. Ale czy jest ktoś, kto po za ni mi mógł by Księ dza kie -
dyś za stą pić ja ko „duch po ru sza ją cy”?

� Ufam zna kom Bo żej Opatrz no ści. I wła ści wie je dy nym,
trud nym pro ble mem jest licz ba za an ga żo wa nych opie ku nów. Po -
nie waż wie lo krot nie Pan Bóg wspie rał mnie w spra wach or ga ni -
za cyj nych i fi nan so wych, ufam, że i na tym od cin ku mnie wspo -
mo że. Wciąż roz glą dam się wo kół, choć na ra zie efek ty są mi zer -
ne. Więc nie po zo sta je mi nic in ne go, jak tyl ko ufać…

�… i cze kać, aż ta cy się znaj dą. 

� Bar dzo bym pro sił, aby przy go to wu jąc ma te riał o na szym
Do mu, nie po mi nąć frag men tu do ty czą ce go ro li Pa ni Te re sy i Pa -
na Ada ma. Są to oso by, któ re za słu gu ją na naj wyż sze uzna nie.
I mo że jesz cze jed na spra wa, do ty czą ca mo je go po wią za nia z Dzie -
łem Mat ki Czac kiej, z La ska mi. Od sa me go po cząt ku je stem peł -
no moc ni kiem Za rzą du TO nO do pro wa dze nia te go Do mu. Jest
to dla mnie wy raz du że go za ufa nia, któ re mi Pań stwo oka za li ście.
I bar dzo mi na tym za le ży, aby to miej sce by ło ja kąś cząst ką Dzie -
ła. Oba wiam się, że przy szłość w za kre sie re la cji z La ska mi mo -
że być trud na. Mo że to jest ja kiś znak cza sów, któ rych ja do koń -
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ca nie ro zu miem, ale jed nak ten wy miar for ma li stycz ny wkra da
się w tam to miej sce. Na to miast je że li nasz Dom ma funk cjo no -
wać, po win no się usza no wać do tych cza so we za sa dy. Gdy by to
mia ło się stać nad mier nie sfor ma li zo wa ne na za sa dzie ko lej ne go
Do mu Po mo cy Spo łecz nej, to ja je stem wów czas nie po trzeb ny. Bo
nie o to w tym wszyst kim cho dzi.

Współ pra ca z To wa rzy stwem jest dla mnie nie zwy kle waż na.
Jak Pan za uwa żył, co dzien nie zwra ca my się o wsta wien nic two
Mat ki Czac kiej nie tyl ko w opar ciu o ze wnętrz ne zna ki wi szą ce
ku ozdo bie, ale ja ko od nie sie nie do te go, co by ło u po cząt ków Jej
Dzie ła. 

� Pa trząc na to wszyst ko, co się tu taj dzie je, mo gę z ca łą od -
po wie dzial no ścią stwier dzić, że to są po pro stu La ski, ty le że w in -
nym miej scu. Ale Duch ten sam. Dla te go pró by umiesz cza nia tej
rze czy wi sto ści w in nych ra mach by ły by nie po we to wa ną stra tą
i zu bo że niem. La ski i Nie po ło mi ce to in te gral na ca łość.

Ogród



� Tak bar dzo chciał bym, aby to by ła in te gral na ca łość wła -
śnie w wy mia rze Du cha, a nie tyl ko li te ry, któ ra wy da je się być
dru go rzęd nym aspek tem na sze go za an ga żo wa nia.

� Rów nież mnie ta ka opty ka wi dze nia spraw od po wia da, bo
ko re spon du je z tym, o czym pi sa łem swe go cza su, dzie ląc się na
ła mach „Nie wi do me go Spół dziel cy” re flek sja mi z po by tu w la tach
osiem dzie sią tych ubie głe go stu le cia we wspól no cie „L’Ar che” u Jea -
na Va niera. Re flek sje te za ty tu ło wa łem: Umoc nić się du chem. My -
ślę, że za rów no w La skach, jak i w Nie po ło mi cach to sfor mu ło -
wa nie mo że być na dal ak tu al nym klu czem do szu ka nia opty mal -
nej for my po mo cy tym, któ rzy jej od nas ocze ku ją. 

Po za tym wy da je mi się, że Nie po ło mi ce, czer piąc z do świad -
cze nia Dzie ła La sek, jed no cze śnie mo gą sta no wić dla Lu dzi La -
sek in spi ra cję do od czy ta nia na no wo my śli Mat ki Czac kiej.

� Je że li Pan tak uwa ża, to od czy tu ję to ja ko naj wyż szy kom -
ple ment i dowód uzna nia dla te go, co tu taj ro bi my. I za to go rą -
co dzię ku ję.

� Ja rów nież.
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Sio stra Jo an na Los sow FSK*

Sio stra Jo an na o so bie**

W ro dzi nie 

Uro dzi łam się 10 lip ca 1908 ro ku w Bo ru szy nie ko ło Czarn -
ko wa ja ko cór ka Jó ze fa i He le ny z do mu Szem bek. By ło nas

czwo ro ro dzeń stwa. W ro ku 1910 prze pro wa dzi li śmy się z Bo ru -
szy na do Gry ży ny ko ło Ko ścia na, głów nej sie dzi by na szej ro dziny. 

Sio stry mo je: Ma ria Ada mo wa Da szew ska i Zo fia Wła dy sła -
wo wa Do ria -Der na ło wicz na dal ży ją [Ma ria zm. 8 mar ca 2004
roku, Zo fia zm. 25 paź dzier ni ka 2003 r.], brat mój Alek san der zgi -
nął, roz strze la ny przez hi tle row ców w cza sie Po wsta nia War szaw -
skie go, 6 sierp nia 1944 ro ku. 

Na uka i stu dia 

Do ro ku 1920 uczy ły mnie w Gry ży nie na uczy ciel ki pry watne. 
Od ro ku 1920 uczęsz cza łam do szko ły śred niej w Po zna niu.

Ma tu rę zda łam w gim na zjum hu ma ni stycz nym sióstr Ur szu la nek
w czerw cu 1926 r. 

Na Uni wer sy te cie Po znań skim uzy ska łam 17 li sto pa da 1931 r.
ma gi ste rium w za kre sie fi lo lo gii ro mań skiej. 

10. ROCZNICA ŚMIERCI SIOSTRY JOANNY
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Przez rok aka de mic ki 1931/1932 stu dio wa łam w „In sti tut Ca -
tho li que” w Pa ry żu fi lo zo fię ści słą, gdzie wy kła dał m.in. Ja cqu es
Ma ri ta in. Rów no cze śnie stu dio wa łam tam Sum mę Teo lo gicz ną
św. To ma sza z Akwi nu pod kie run kiem ks. prof. Lal le ment i ks.
Le qu ais, pro fe so ra na Wy dzia le Teo lo gicz nym. 

For ma cja wła sna – pra ca oświa to wa – cha ry ta tyw na 

Po ma tu rze an ga żo wa łam się czyn nie w dzia łal ność Wiel ko -
pol skie go Ko ła Mło dych Zie mia nek, któ rych pre ze ską by ła Ma -
ria Scza niec ka, póź niej sza Zyg mun to wa Krzysz to por ska. Pra ca na -
sza szła w trzech kie run kach: 

For ma cja wła sna – przez re ko lek cje, wy kła dy, se mi na ria, kur -
sy – głów nie w za kre sie dok try ny chrze ści jań skiej, na uk spo łecz -
nych i psy cho lo gii. Za ło ży ły śmy Klub, któ re go by łam se kre tar ką.
W je go lo ka lu od by wa ły się spo tka nia na uko we. 
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Ak cja oświa to wa 

Zgod nie z wa run ka mi na sze go miej sca w spo łe czeń stwie za -
ję ły śmy się przede wszyst kim mło dzie żą wiej ską. Tak jak wie le
mło dych zie mia nek za ło ży łam i pro wa dzi łam w na szej pa ra fii Sto -
wa rzy sze nie Mło dych Po lek, któ re gru po wa ło dziew czę ta z Gry -
ży ny i wio sek oko licz nych. By ła to pra ca bar dzo po trzeb na, dłu -
go fa lo wa i wie lo kie run ko wa, to też pro wa dzi łam ją sys te ma tycz -
nie, aż do me go wstą pie nia do Zgro ma dze nia. 

Od gór nie, w ra mach Ak cji Ka to lic kiej, kie ro wał na mi Za rząd
Zjed no cze nia Mło dzie ży Pol skiej z sie dzi bą w Po zna niu. Na je -
go cze le by li ks. ka no nik Szulc, p. Zo fia Ozdow ska i in ni. Słu ży -
li nam, w ra zie po trze by, swo im do świad cze niem oraz cen ny mi
ma te ria ła mi.

W okre sie mo ich stu diów w Po zna niu uczy łam ro bot ni cę fa -
brycz ną, aby uzu peł nić bra ki jej wy kształ ce nia, gdyż mia ła za so -
bą je dy nie szko łę nie miec ką o ten den cjach ger ma ni za cyj nych. 

Nie tyl ko Ko ło Mło dych Zie mia nek da wa ło mi im puls do włą -
cze nia się w ak cję oświa to wą, gdyż pro wa dzi łam ją wła ści wie od
dziec ka. W okre sie, gdy Wiel ko pol ska by ła pod za bo rem pru skim,
mo ja mat ka zbie ra ła dzie ci z na szej pa ra fii na lek cje pol skie go pod
po zo rem za ba wy z na mi. Dzie ci przy cho dzi ło ty le, że nie da ło się
ich po mie ścić w żad nym z po miesz czeń na sze go skrom ne go do -
mu. Te więc, któ re nie mie ści ły się w naj więk szym po ko ju, gdzie
na ucza ła mo ja mat ka, by ły przez nią sa dza ne w trzech mniej szych,
gdzie „na uczy ciel ka mi” by ły śmy my – trzy jej cór ki, w wie ku 8–
12 lat. Ja by łam z nich naj młod sza. Oczy wi ście by ła to na uka na
ele men tar nym po zio mie. Cho dzi ło głów nie o bu dze nie w dzie -
ciach ich toż sa mo ści na ro do wej, bo by ły w szko le ma ni pu lo wa -
ne i ger ma ni zo wa ne. Na uka po le ga ła na czy ta niu i pi sa niu w ję -
zy ku pol skim wy bra nych frag men tów z dzie jów na ro du i śpie wach
pa trio tycz nych.



Za szcze pio ny tak wcze śnie „bak cyl pe da go gicz no -spo łecz ny”
owo co wał i w la tach na stęp nych. 

Pa mię tam na przy kład, że bę dąc jesz cze w szko le śred niej,
przez dłu gi czas uczy łam chłop ca spo tka ne go na uli cy i do pro wa -
dzi łam go do eg za mi nu w gim na zjum. 

Sta łe prze miesz cza nie się mię dzy Po zna niem, gdzie uczy li śmy
się, naj pierw w szko łach śred nich, a na stęp nie wyż szych, a Gry -
ży ną – na szym do mem ro dzin nym, po zwo li ły nam udzie lać się
w oby dwu miej sco wo ściach. 

Ak cja cha ry ta tyw na 

Mło de zie mian ki, któ re jak ja prze by wa ły w Po zna niu dla stu -
diów lub z in nych po wo dów, pod ję ły ja ko głów ne swo je za da nie
opie kę nad sa mot ny mi mat ka mi i ich licz ny mi dzieć mi gnież dżą -
cy mi się wów czas w opła ka nych wa run kach w ba ra kach na przed -
mie ściu Po zna nia. Po trze ba tam by ło nie koń czą cej się po mo cy
mo ral nej i ma te rial nej. By łam w nią bar dzo za an ga żo wa na. 

Zie mian ki mło de, któ re nie mia ły kon tak tu z Po zna niem, po -
dej mo wa ły in ne ak cje, mię dzy in ny mi: prze pi sy wa nie braj lem
ksią żek dla nie wi do mych w La skach, zbiór kę dla nich i dla in nych
za kła dów odzie ży, opie kę nad cho ry mi na swo im te re nie, za kła -
da nie krą żą cych bi blio tek dla roz pro wa dza nia war to ścio wych
ksią żek i cza so pism, or ga ni zo wa nie wcza sów dla nie za moż nej
mło dzie ży. Po dej mo wa ły śmy też współ pra cę z Pol skim Czer wo -
nym Krzy żem i oczy wi ście po ma ga ły śmy na szym mat kom zrze -
szo nym w To wa rzy stwie Zie mia nek Wiel ko pol skich w ich róż no -
rod nych za da niach. Pa mię tam, że kwe sto wa łam po oko licz nych
dwo rach żyw ność i pie nią dze na ko lo nie dzie cię ce, po ma ga łam
tak że w pra cy na rzecz wło ścia nek. 

Od lip ca 1932 ro ku do wio sny 1933 ro ku prze by wa łam w Za -
ko pa nem, le cząc w sa na to rium gruź li cę, któ rej na ba wi łam się
w cza sie ro ku spę dzo ne go w Pa ry żu. 
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W Zgro ma dze niu 

Dnia 24 ma ja 1933 ro ku wstą pi łam do Zgro ma dze nia Sióstr
Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża w La skach. Ob łó czy ny 6 stycz -
nia 1934 ro ku, pro fe sja pierw sza – 6 stycz nia 1936 ro ku, a pro fe -
sja wie czy sta – 6 stycz nia 1942 ro ku. 

Pra ca i funk cje 

La ski – Za kład i Dom Re ko lek cyj ny – do ro ku 1939 
Funk cje mo je by ły na stę pu ją ce: 
Do roz po czę cia woj ny w 1939 ro ku – wy cho waw stwo, in ter -

nat chłop ców nie wi do mych (dwie gru py: chłop ców nor mal nych
i upo śle dzo nych umy sło wo), kwe sta na te re nie kra ju na rzecz Za -
kła du dla Nie wi do mych i Do mu Re ko lek cyj ne go w La skach. Za -
rząd Do mem Re ko lek cyj nym, se kre ta riat Słu gi Bo że go Ks. Wła -
dy sła wa Kor ni ło wi cza. W la tach mniej wię cej 1936–1939 (do wy -
bu chu woj ny) by łam prze ło żo ną za kon ną grup ki sióstr
pra cu ją cych w Do mu Re ko lek cyj nym, gdyż sta no wi ły śmy od dziel -
ny dom za kon ny. Przez kil ka lat by łam tak że Rad ną Ge ne ral ną,
co trwa ło na dal i po ro ku 1939, w cza sie oku pa cji. Dat no mi na -
cji na oby dwa wy mie nio ne sta no wi ska nie pa mię tam. 

War sza wa – Żu łów – La ski do ro ku 1960 

We wrze śniu 1939 ro ku, w cza sie ob lę że nia War sza wy, zo sta -
łam (zgod nie z wy bo rem Mat ki Czac kiej) mia no wa ną przez wła -
dze mia sta ko men dan tem stra ży oby wa tel skiej po se sji To wa rzy -
stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi przy ul. Wol ność 4, peł niąc tam
wszyst kie obo wiąz ki zwią za ne z tą funk cją. Przy szło nam tu prze -
żyć wie le: zbom bar do wa nie na sze go war szaw skie go do mu, cięż -
kie zra nie nie Mat ki Czac kiej i kil ku sióstr, śmierć od po ci sku na -
szej po stu lant ki, głód i bez dom ność, po szu ki wa nie wśród ognia
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i gra du kul schro nie nia dla cięż ko ran nych, war tę na da chach w ce -
lu li kwi do wa nia bomb za pa la ją cych itp. 

By ły to dni peł ne gro zy, ale o tym od dziel nie wię cej pi sa łam
przed la ty, na zle ce nie prze ło żo nych. 

Po ka pi tu la cji za ła twia łam licz ne spra wy La sek z wła dza mi
oku pa cyj ny mi, mię dzy in ny mi sta ra łam się o przy dzia ły żyw no -
ści na utrzy ma nie Za kła du. Na ten sam cel kwe sto wa łam po
wsiach, zbie ra jąc pro duk ty. 

W la tach 1940–1941 by łam prze ło żo ną do mu za kon ne go
w War sza wie, przy ul. Wol ność 4. Za mo jej ka den cji i w grud niu
1941 ro ku Niem cy eks mi to wa li nas na ul. Sien ną 63, gdyż uli cę
Wol ność włą cza li do get ta (Aneks I). 

W tym okre sie, ja ko de le gat ka Za rzą du To wa rzy stwa Opie ki
nad Ociem nia ły mi do spraw pla ców ki To wa rzy stwa w Żu ło wie,
do jeż dża łam tam, w ra zie po trze by. Nie by ło wte dy nor mal nej ko -
mu ni ka cji, trze ba więc by ło po dró żo wać, jak się da ło, czę ścio wo
pie szo, czę ścio wo przy pad ko wy mi oka zja mi, chłop ski mi fur man -
ka mi itp. 

Pi smem z dnia 26 ma ja 1940 ro ku Prze ło żo nej Ge ne ral nej
i Za ło ży ciel ki na sze go Zgro ma dze nia – Mat ki Elż bie ty Czac kiej,
zo sta łam de le go wa na do prze pro wa dze nia wi zy ta cji do mu za kon -
ne go w Żu ło wie. Mia łam ją prze pro wa dzić, zgod nie z za le ce niem,



po cząt ko wo wspól nie z obec ną tam s. Te re są Lan dy, pierw szą Rad -
ną Ge ne ral ną, a w dru giej fa zie już sa ma. 

Od mo men tu ob ję cia Żu ło wa przez „Lie gen schaft” (Za rząd
Nie miec ki), to jest od 12 stycz nia 1942 ro ku, pod ję łam obo wiąz -
ki prze ło żo nej do mu za kon ne go w Żu ło wie i kie row nic two tej pla -
ców ki, po nie waż te goż dnia mu sia ła na gle Żu łów opu ścić do tych -
cza so wa prze ło żo na – s. Te re sa Lan dy, bę dąc, ja ko Ży dów ka,
śmier tel nie za gro żo ną ze stro ny oku pan ta. 

Mo je miej sce na sta no wi sku prze ło żo nej w Żu ło wie zo sta ło
póź niej za twier dzo ne przez Mat kę Czac ką i trwa ło do ro ku 1947
(Aneks II). 

Pod ko niec ro ku 1944 za ło ży łam, w kon tak cie z od dzia łem lu -
bel skim Czer wo ne go Krzy ża (mec. Lu dwik Chri stians), Dom
Ociem nia łe go Żoł nie rza w Sur ho wie, 10 km od Żu ło wa. Do pro -
wa dze nia go spo dar stwa skie ro wa łam tam dwie sio stry z na sze go
do mu za kon ne go w Żu ło wie i za pro po no wa łam ks. Ni ko de mo -
wi Do mań skie mu, uchodź cy z die ce zji lwow skiej, któ ry od dłuż -
sze go cza su prze by wał w Żu ło wie, aby prze niósł się do Do mu
Ociem nia łe go Żoł nie rza w Sur ho wie i ob jął tam obo wiąz ki ka pe -
la na. Za an ga żo wa łam nad to dwie oso by świec kie: p. An nę Wą so -
wi czo wą, żo nę le ka rza, ja ko za rzą dza ją cą, i żoł nie rza Bo le sła wa
Har bar czu ka, ja ko sa ni ta riu sza pro wa dzą ce go rów nież śpie wy,
gdyż w cy wi lu był or ga ni stą. 

W tym ce lu uzy ska łam od płk. Gro sza zde mo bi li zo wa nie Har -
bar czu ka, aby umoż li wić mu pod ję cie tej pra cy. Dla mnie zaś wy -
dał za świad cze nie po zwa la ją ce mi udać się do La sek w spra wach
Schro ni ska Ociem nia łe go Żoł nie rza, któ re umoż li wi ło mi po ru -
sza nie się po opa no wa nej przez So wie tów War sza wie. 

Puł kow nik Wik tor Grosz, (póź niej szy ge ne rał) zde cy do wa ny
ko mu ni sta – współ twór ca Ko mu ni stycz ne go Związ ku Pa trio tów
Pol skich i Ar mii Ko ściusz kow skiej w Ro sji – przy był w jej sze re -
gach do Lu bli na. Od niósł się tu bar dzo po zy tyw nie do mo ich
próśb – ka to lic kiej za kon ni cy. 
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W tym cza sie od wie lu mie się cy kon takt z War sza wą, a więc
i z La ska mi, był cał ko wi cie prze rwa ny na sku tek Po wsta nia War -
szaw skie go i dzia łań wo jen nych. Po cią gi oczy wi ście nie kur so wały. 

Pierw szy raz po tej prze rwie uda ło mi się nie mal cu dem sko -
mu ni ko wać z La ska mi dnia 25 stycz nia 1945 ro ku. Wsko czy łam
w Lu bli nie, mi mo pro te stów pro wa dzą cych, do od jeż dża ją cej woj -
sko wej cię ża rów ki i do je cha łam nią na war szaw ską Pra gę. Gdy do -
szłam do Wi sły, oka za ło się, że mo stów jesz cze nie ma. Rze ka by -
ła za mar z nię ta z po wo du sil ne go mro zu, więc prze szłam na dru -
gą stro nę po lo dzie. Zo sta łam wów czas za trzy ma na przez
woj sko wą straż so wiec ką, ale mnie w koń cu wy pu ści li, gdy im po -
ka za łam prze pust kę pod pi sa ną przez puł kow ni ka Gro sza, mo głam
więc udać się do La sek. 

Na rę ce Mat ki Elż bie ty Czac kiej prze ka za łam La skom Dom
Ociem nia łe go Żoł nie rza w Sur ho wie, z ra mie nia któ rych prze jął
go wkrót ce, bo już w lu tym te goż ro ku 1945, p. Hen ryk Rusz czyc. 
Te go dnia do wie dzia łam się od sióstr w La skach, że mój brat zo -
stał wy cią gnię ty przez Niem ców ze Szpi ta la Ka ro la i Ma rii, gdzie
le żał cięż ko ran ny, i roz strze la ny dnia 6 sierp nia 1944 ro ku. 

Od wrze śnia 1947 do 1950 ro ku by łam mi strzy nią no wi cja tu
w La skach. 

W na stęp nych la tach pro wa dzi łam wy kła dy bi blij ne i teo lo -
gicz ne dla sióstr cen zu so wych oraz ka te chi za cję dla nie cen zu so -
wych w La skach. 

W tym okre sie zo sta ło u nas, w La skach, otwar te Stu dium Wie -
dzy Re li gij nej dla sióstr cen zu so wych [ma ją cych wy kształ ce nie
śred nie lub wyż sze], na któ rym wy kła da łam kil ka przed mio tów. 

Po za tym zaj mo wa łam się tłu ma cze nia mi i wy ko ny wa łam róż -
ne pra ce we dług zle ceń prze ło żo nych. 

W tych la tach za pa dłam cięż ko na zdro wiu (ser ce, za pa le nie
trzust ki i in ne). By łam dwa ra zy ope ro wa na i ska za na na le cze -
nie szpi tal ne oraz dłu gie, ca ły mi mie sią ca mi, prze by wa nie w in -
fir me rii la skow skiej. 
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O mo ich stu diach po wstą pie niu do Zgro ma dze nia 

W dzień po grze bu śp. księ dza Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza, 28
wrze śnia 1946 ro ku, Mat ka Elż bie ta Czac ka pod ję ła ze mną waż -
ną roz mo wę na te mat for ma cji na sze go Zgro ma dze nia, któ rej pod -
sta wą ma być dok try na św. To ma sza z Akwi nu, któ ra jest, jak za -
zna cza ła, zdro wa, moc na i uzna na przez Ko ściół za naj pew niej szą. 

Sko ro ks. Kor ni ło wicz zo stał od wo ła ny do Bo ga i z bó lem
przy szło nam go po że gnać, Zgro ma dze nie mu si sa mo za pew nić
so bie kon ty nu ację tej na uki teo cen trycz nej, a rów no cze śnie
uwzględ nia ją cej na tu rę du cho wo -cie le sną czło wie ka. 

W związ ku z tym po le ci ła mi Mat ka roz po cząć grun tow ne stu -
dia fi lo zo ficz ne i teo lo gicz ne pod kie run kiem Do mi ni ka nów,
u któ rych naj bar dziej au ten tycz nie ży je myśl św. To ma sza – stwier -
dzi ła Mat ka Czac ka. 

Wo li Mat ki sta ło się za dość. 
Na wią za łam kon takt z Do mi ni ka na mi. Prze wod ni kiem mych

stu diów fi lo zo ficz nych był o. Al bert Krą piec, wy bit ny fi lo zof do -
mi ni kań ski, póź niej szy pro fe sor i rek tor KUL , a stu diów teo lo gicz -
nych o. Ro mu ald Ko stec ki, wy so kiej kla sy teo log. 

Na mo ją proś bę, z po zwo le niem Mat ki, stu dia to mi stycz ne
pod ję ła tak że Ma ria Ja ni na Bor kow ska – wów czas stu dent ka rol -
nic twa na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie. 

Oczy wi ście – trze ba by ło za cząć od fi lo zo fii, a że o. Krą piec
miesz kał w Lu bli nie, to tu taj mia ły miej sce pierw sze kon sul ta cje.
W cza sie póź niej szym przy jeż dżał rów nież do La sek, gdzie był
przyj mo wa ny przez Mat kę Czac ką, któ ra bar dzo in te re so wa ła się
na szą na uką, mo gła więc być na bie żą co o niej in for mo wa na. 

W cza sie jed nej ze swo ich wi zyt u Mat ki o. Krą piec wy ra ził
opi nię, że oprócz stu diów do mi ni kań skich po win nam, dla do bra
Zgro ma dze nia, uzy skać tak że od po wied nie stop nie na Ka to lic kim
Uni wer sy te cie Lu bel skim. Przy chy la jąc się do je go ra dy, Mat ka
Czac ka da ła mi od no śne w tej spra wie po le ce nia. 
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Prze bieg stu diów w Zgro ma dze niu: 

• W la tach 1942–1944 w Żu ło wie stu dia to mi stycz ne pod kie -
run kiem ks. Wła dy sła wa Ko rni ło wi cza – wy kła dy, se mi na ria oraz
każ de go dnia przez 2 go dzi ny czy ta nie i ko men to wa nie Sum my
Teo lo gicz nej św. To ma sza z Akwi nu. 

• Przez rok aka de mic ki 1947/1948 uczęsz cza łam na wy kła dy
i se mi na ria z hi sto rii fi lo zo fii, pro wa dzo ne przez pro fe so ra Ste -
fa na Swie żaw skie go, na Uni wer sy te cie War szaw skim. 

• Ab so lu to rium z fi lo zo fii ści słej na Wy dzia le Fi lo zo fii Chrze -
ści jań skiej na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim z dnia 1 grud -
nia 1949 r. 

• Ab so lu to rium z fi lo zo fii scho la stycz nej na „Stu dium Ge ne -
ra le” Oj ców Do mi ni ka nów w Kra ko wie z dnia 31 grud nia 1950 r. 

• Ab so lu to rium z teo lo gii scho la stycz nej na „Stu dium Ge ne -
ra le” Oj ców Do mi ni ka nów w Kra ko wie z dnia 31 grud nia 1956 r. 

• Dy plom ma gi stra teo lo gii na Wy dzia le Teo lo gii Ka to lic kie -
go Uni wer sy te tu Lu bel skie go z dnia 21 mar ca 1959 r. 

• Li cen cjat z teo lo gii na Wy dzia le Teo lo gii Ka to lic kie go Uni -
wer sy te tu Lu bel skie go z dnia 22 czerw ca 1959 r. 

Ku Jed no ści Chrze ści jan 1960–1995

Od po cząt ku swe go ist nie nia La ski by ły otwar te dla lu dzi róż -
nych wy znań i po glą dów. Choć wy raz „eku me nizm” nie był jesz -
cze zna ny w na szym śro do wi sku, nie mniej jed nak, za rów no Mat -
ka Czac ka, jak i Oj ciec Kor ni ło wicz, uczy li nas przy swa jać so bie
ta kie war to ści jak: po sza no wa nie cu dzych po glą dów, ser decz na
życz li wość dla tych, któ rzy my ślą i wie rzą ina czej od nas, szu ka -
nie te go, co mi mo róż nic nas z ni mi jed nak łą czy – a więc ele men -
tów, któ re są istot ne dla eku me ni zmu, jak go dziś ro zu mie my. 

Dla na szych za ło ży cie li nie by ło „Ży da ani Gre ka”, lecz wszy -
scy Chry stu so wi, bo mę ką Je go i śmier cią od ku pie ni. 



By ła to więc do bra szko ła, któ rą moż na by na zwać „pre eku -
me nicz ną”. To też z wiel ką ra do ścią, a na wet en tu zja zmem, po wi -
ta łam pon ty fi kat Ja na XXIII od no szą ce go się z mi ło ścią do in nych
chrze ści jan, któ rych na zy wał „umi ło wa ny mi brać mi i sy na mi”. 

Zo sta łam wprost urze czo na no wym sty lem, któ ry wpro wa dził
w Ko ście le, i za czę łam śle dzić je go wy po wie dzi i ge sty. Za pa dły
mi zwłasz cza głę bo ko do ser ca je go sło wa o tym, że ka to li cy, któ -
rzy sta no wią naj licz niej szą gru pę po śród chrze ści jan, win ni wy -
bie gać pierw si z otwar ty mi ra mio na mi na spo tka nie bra ciom z in -
nych Ko ścio łów chrze ści jań skich. 

Idąc po tej li nii, za czę łam stu dio wać teo lo gię po rów naw czą
i eku me nicz ną oraz za po zna wać się z eta pa mi ru chu eku me nicz -
ne go, któ ry ist niał już w wie lu kra jach od prze szło pół wie ku. 

W ro ku 1960 zwró ci łam się do ks. Pry ma sa Ste fa na Wy szyń -
skie go z proś bą o upo waż nie nie do na wią za nia kon tak tów eku -
me nicz nych i do przy stą pie nia do pra cy na rzecz Jed no ści Chrze -
ści jan, któ re otrzy ma łam w na stęp nym ro ku. Dzia łal ność eku -
me nicz ną pro wa dzi łam od po cząt ku po dwój nym to rem: 

W ra mach na sze go Zgro ma dze nia, w do mu ma cie rzy stym
w La skach i w na szym klasz to rze war szaw skim przy ko ście le św.
Mar ci na na Piw nej, gdzie (z ser decz ną apro ba tą ów cze snej Prze -
ło żo nej Ge ne ral nej, Mat ki Ste fa nii Wy rzy kow skiej) za ło ży łam
Ośro dek Eku me nicz ny im. Ja na XXIII „Jo an ni cum” . 

W struk tu rach Ko ściel nych, w la tach 1961–1989 by łam se kre -
ta rzem Ośrod ka ds. Jed no ści Chrze ści jan przy War szaw skiej Ku -
rii Me tro po li tal nej. 

Od 1974 do 1995 ro ku – człon kiem Ko mi sji Epi sko pa tu ds.
Eku me ni zmu. 

Pod ko niec ro ku 1995 zła ma łam no gę w bio drze i po ope ra -
cji przy wie zio no mnie do la skow skiej in fir me rii. 

Bo gu niech bę dą dzię ki za to, że w tym kry tycz nym dla mnie
mo men cie mo głam z peł nym za ufa niem prze ka zać kie row nic two
Ośrod ka Eku me nicz ne go „Jo an ni cum” sio strze Ma rii Kry sty nie,

63Sio stra Jo an na Los sow FSK – Sio stra Jo an na o so bie



64 10. ROCZNICA ŚMIERCI SIOSTRY JOANNY

pod każ dym wzglę dem przy go to wa nej do te go ro dza ju pra cy. 
Ob cho dząc w tych dniach 69. rocz ni cę me go wstą pie nia do

Zgro ma dze nia, w koń co wym eta pie me go ży cia zwra cam się do
Mat ki Ge ne ral nej z go rą cą i usil ną proś bą o ser decz ną i efek tyw -
ną opie kę, te raz i po mo jej śmier ci, nad na szym Ośrod kiem. 

Eku me nizm jest bo wiem si gnum spe ci fi cum epo ki po so bo ro -
wej, jak ostat nio pod kre ślił prof. Ste fan Swie żaw ski1. Jest prio ry -
te tem pon ty fi ka tów trzech pa pie ży: Ja na XXIII, Paw ła VI i Ja na
Paw ła II. 

My – sio stry z La sek – z wy raź nej i wie lo krot nie wy po wia da -
nej wo li na szych Za ło ży cie li, ma my pil nie śle dzić kie ru nek nada -
wa ny przez Sto li cę Apo stol ską i włą czać się kon kret nie w ak tu al -
ny rytm ży cia Ko ścio ła. Je ste śmy więc pre dys po no wa ne do ży we -
go udzia łu w pra cach i mo dli twie: ut unum sint. 

Dru gą, nie mniej waż ną mo ty wa cją pro wa dzą cą nas do szcze -
gól ne go umi ło wa nia eku me ni zmu, zwłasz cza du cho we go, jest fakt,
że je ste śmy fran cisz kan ka mi. Ko rze nie na sze tkwią więc rów no -
cze śnie w La skach, jak i w Asy żu, ja ko że pa tro nem Zgro ma dze -
nia jest św. Fran ci szek – brat wszyst kich lu dzi. 

Ani ma fran ci sca na na tu ra li ter oecu me ni ca est. 
(Du sza fran cisz kań ska jest ze swej na tu ry eku me nicz na)2. 

Aneks I 
Eks mi sja w War sza wie – gru dzień 1941 roku

Zrzą dze niem Opatrz no ści tak się zda rzy ło, że wła śnie
w chwi li wy sie dla nia przez oku pan ta na szej wspól no ty z do mu
war szaw skie go przy ul. Wol ność 4 przy szedł nas od wie dzić, nic
o tym nie wie dząc, ks. prof. Ste fan Wy szyń ski. Uj rzaw szy nasz exo -

1 „JED NO TA”, NR 2-3, 2002.
2 Po zwo li łam so bie tu na tra we sta cję słyn nej sen ten cji sta ro żyt ne go pi sa rza Ter -
tu lia na z prze ło mu II i III wie ku. Oto je go sło wa: „ani ma hu ma na na tu ra li ter
chri stia na est” – „du sza ludz ka jest z na tu ry swej chrze ści jań ska”.
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dus po sta no wił to wa rzy szyć nam w dro dze i po móc w dźwi ga niu
na szej chu do by. Wpraw dzie „ka ra wa na” na sza za wie ra ła kon ną
plat for mę, ale na niej zmie ści ła się tyl ko naj cięż sza część na sze -
go do byt ku i pa ra men tów ka plicz nych, resz tę trze ba by ło nieść
w rę ku czy na ple cach. Na wo zie umie ści ły śmy tyl ko jed ną na szą
sio strę, cięż ko cho rą, w gor se cie gip so wym, któ ra cho dzić nie mo -
gła, po wie rza jąc jej waż ną funk cję. W jed nym rę ku trzy ma ła mon -
stran cję, a w dru gim wiel ki sa gan z zu pą, ba cząc pie czo ło wi cie,
by się nie roz la ła, gdyż by ła dla nas nie zmier nie cen na, po nie waż
nie zdą ży ły śmy jej spo żyć przed eks mi sją, a głód moc no nam do -
skwie rał, jak zresz tą wszyst kim war sza wia kom w owym cza sie. 

Wo bec sta now cze go żą da nia ks. Wy szyń skie go, by mu prze -
zna czyć coś cięż sze go do dźwi ga nia, otrzy mał osta tecz nie ko cio -
łek mo sięż ny ze świę co ną wo dą, któ ry rze czy wi ście nie był lek -
ki, a ja ko na le żą cy do służ by ko ściel nej wy da wał nam się naj bar -
dziej dla księ dza sto sow ny. Włą czył się więc ks. prof. Wy szyń ski
w nasz nie co gro te sko wy ko ro wód aż do przy dzie lo ne go nam cia -
sne go po miesz cze nia na Sien nej. Za siadł tu z na mi do ura to wa -
nej zu py, krze piąc nas w tej nie ła twej go dzi nie ser decz ną ludz ką
do bro cią i Bo żym Sło wem. 

Aneks II 
W Żu ło wie – la ta 1942–1947

Był to czas nie spo koj ny, prze ła do wa ny tra gicz ny mi wy da rze -
nia mi: pa cy fi ka cja bli skiej Za moysz czy zny, wy wo że nie pol skich
dzie ci do Nie miec, pa le nie oko licz nych wio sek i strze la nie do ga -
szą cych po ża ry, ak cja „osta tecz ne go roz wią za nia kwe stii ży dow -
skiej” – hi tle row cy zwo zi li Ży dów z wie lu stron i do ko na li na nich
ma so wej eg ze ku cji na po bli skim cmen ta rzu dnia 1 li sto pa da
1942 roku. Za mor do wa ny zo stał mię dzy in ny mi nasz pra cow nik
– gon ciarz z dwoj giem dzie ci. 



Nasz dom był wie lo krot nie gnę bio ny noc ny mi na pa da mi dzi -
ku sów, uży wa ją cych ję zy ka po dob ne go do ro syj skie go. W cza sie
jed nej z tych noc nych na pa ści prze strze lo no mi we lon tuż ko ło
ucha, co spo wo do wa ło u mnie na ja kiś czas utra tę słu chu. Ta dzicz
by ła dla nas śmier tel nym nie bez pie czeń stwem, zwłasz cza, gdy bę -
dąc w sta nie nie trzeź wym, wy ra ża li chęć „po hu la nia”. Za gro żo -
ne by ło więc nie tyl ko sa mo na sze ży cie. Bóg wszech moc ny cu -
dem oca lał nas wie lo krot nie w swym mi ło sier dziu od naj gor szego. 

Miej sco wi Ukra iń cy by li na służ bie na jeźdź ców nie tyl ko przez
sta łe do no si ciel stwo, ale rów nież ja ko wy ko naw cy wspo mnia nych
zbrod ni czych ak cji oku pan ta. Sza le li nie na wi ścią, pa stwiąc się
okrut nie nad bez bron ną lud no ścią. Tak że nad na szym Za kła dem
Lie gen schaft usta no wił Ukra iń ca ja ko bez po śred nie go zwierzch -
ni ka. Był nim czło wiek nie uczci wy, bę dą cy w ko mi ty wie z Niem -
ca mi, do no si ciel i zło dziej, któ ry wy wo ził z Żu ło wa ca łe wo zy żyw -
no ści i wszyst kie go, co się tyl ko da ło. Na sze zaś sio stry, od któ -
rych wy ma ga no pra cy po nad si ły w po dwó rzu i w po lu
otrzy my wa ły mi ni mal ne ra cje żyw no ścio we, by ły więc sta le głod -
ne i wy cień czo ne. 

Na sza oko li ca włącz nie z Za kła dem w Żu ło wie by ła wy zna czo -
na przez wła dze nie miec kie do ewa ku acji i zo sta ły już wy da ne
w tym ce lu kon kret ne za rzą dze nia. Trze ba by ło trwać sta le w po -
go to wiu, w związ ku z czym spa ło się ca ły mi ty go dnia mi pra wie
ubra nym, z ple ca ka mi przy po sła niu. Per spek ty wa ewa ku acji by -
ła dla nas nie zmier nie trud na, po nie waż w na szym do mu, oprócz
nie wi do mych, miesz ka ło rów nież kil ka ka lek i cięż ko cho rych
(przy pad ki cu krzy cy, ty fu su, gruź li cy i in ne). Jak z ta ki mi oso ba -
mi wę dro wać, jak je chro nić? Na szczę ście nie do szło osta tecz nie
do ewa ku acji. 

Oczy wi ście obej mo wa ły śmy tro ską nie tyl ko miesz kan ki Za -
kła du, ale i lud ność oko licz ną, z któ rą prze ży wa ły śmy wspól nie
cięż kie la ta oku pa cji. A lu dzie gar nę li się do nas, szu ka jąc ra tun -
ku, opar cia, ra dy i po cie chy. 
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Nie wszyst kim uda ło się nam po móc, ale pra gnę tu dziś, w du -
chu wdzięcz no ści Bo gu, wspo mnieć choć kil ka wy da rzeń, w któ -
rych po słu żył się On wy raź nie na mi, ja ko swy mi na rzę dzia mi –
oto one: 

Nie za po mnę mło dziut kiej dziew czy ny, któ rą skrzyw dził
uczest nik jed nej ze wspo mnia nych band noc nych gra su ją cych
w oko li cy. Przy szła do mnie w szo ku z proś bą o opie kę i przy gar -
nię cie w Żu ło wie, mi mo że mia ła do brą, kul tu ral ną ro dzi nę i ro -
dzi ców, któ rych ko cha ła, jed nak z ich zgo dą do nas się zwró ci ła
w naj cięż szej chwi li swe go mło de go ży cia. Po zo sta ła więc u nas
kil ka mie się cy. Oczy wi ście za cho wa łam peł ną dys kre cję; po za mną
nikt w do mu nie wie dział, dla cze go u nas prze by wa. Sta ra łam się
zor ga ni zo wać jej na ukę, aby mia ła jak naj mniej cza su na my śle -
nie o tra ge dii, któ rą prze ży ła. Z ma te ma ty ki przy go to wy wał ją do
ma tu ry Zyg munt Se ra fi no wicz, kto z in nych przed mio tów, dziś
już nie po mnę, 

W Żu ło wie chro ni li się tak że wy sie dleń cy z Za moysz czy zny.
Zjeż dża li do nas na wo zach z ca ły mi ro dzi na mi i do byt kiem, na
ile zdo ła li go ura to wać. Nie ste ty dla tak wiel kiej ilo ści lu dzi nie
by ło miej sca w na szym ma łym do mu, ale eks mi sja ich przy pa dła
na mie sią ce let nie, więc dnie spę dza li w na szym ogro dzie, a no -
ce w za bu do wa niach go spo dar czych i czu li się z na mi ja koś bez -
piecz niej. 

Wspo ma ga ło się też i kar mi ło w Żu ło wie Ży dów, któ rych wie -
lu by ło w na szych stro nach, pó ki nie ule gli za gła dzie. Uda wa ło się
nam na wet z pa ru sio stra mi (pa mię tam s. Ma rię Ja ni nę) cu dem
do trzeć do nich, gdy by li już za mknię ci w aresz cie przez Niem -
ców przed eg ze ku cją. Za wio zły śmy im pa rę ra zy cie płe po sił ki oraz
ochrzci ły śmy kil ko ro z nich, któ rzy o to pro si li. Udać się to mo -
gło je dy nie za nad zwy czaj ną in ter wen cją Bo ską. 

Po dob nie by ło z na stę pu ją cym zda rze niem, któ re prze ży ły śmy
pod czas jed nej z nie dziel w cza sie oku pa cji w Żu ło wie: – Uro czy -
sta Msza świę ta z pierw szą Ko mu nią wie lu dzie ci z oko licz nych
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wio sek, ce le bro wa na przez Oj ca Wła dy sła wa Kor ni ło wi cza na we -
ran dzie na sze go ów cze sne go do mu, po nie waż Ka pli ca nie po mie -
ści ła by tak licz ne go zgro ma dze nia. 

Spo ry traw nik był cał ko wi cie za ję ty mo dlą cy mi się ludź mi.
Naj bli żej oł ta rza sze re gi dzie ci w od święt nych stro jach. Dziew -
czyn ki w bie li z wia nusz ka mi na gło wach, chłop cy z przy pię ty mi
do ma ry na rek ko kard ka mi z mir tą. Za dzieć mi ro dzi ce, krew ni
i licz ne gro no wier nych. Na strój pod nio sły, mo dli tew ny. 

Na gle na sza wspól no ta zo sta ła oto czo na kor do nem woj ska
nie miec kie go. By ło ich tak du żo, że sto jąc ra mię w ra mię, je den
obok dru gie go, zdo ła li ob jąć wszyst kich. Kil ku żoł nie rzy pro wa -
dzi ło bru tal nie dwóch star szych męż czyzn w kaj da nach. Wszyst -
kich ogar nę ło prze ra że nie. Wi dząc co się dzie je, ze szłam z we ran -
dy, pro sząc s. Bo ni fa cję wła da ją cą bie gle ję zy kiem nie miec kim, by
mi to wa rzy szy ła i ra zem po de szły śmy do do wódz twa. Po sta wio -
no nam za rzut, że po peł ni li śmy po waż ne prze stęp stwo, wszak zo -
stał wy da ny za kaz zrze sza nia się, a tu taj ze bra ła się ta ka wiel ka gro -
ma da lu dzi i pod że ga do bun tu prze ciw ko je dy nej pra wo wi tej wła -
dzy. Za słu ży li śmy więc wszy scy na su ro we ka ry i nikt nie bę dzie
oszczę dzo ny. 

Za po wia da ła się więc groź na dla nas per spek ty wa, wszak kon -
flikt mógł się skoń czyć obo zem kon cen tra cyj nym lub na wet roz strze -
la niem. Lecz moc i na dzie ja pły nę ła od oł ta rza, gdzie li tur gia na dal
by ła kon ty nu owa na i uczest ni cy na bo żeń stwa, choć za trwo że ni, od -
po wia da li na we zwa nia ce le bran sa oraz mo dli li się pie śnią bła gal -
ną. Na to miast my z s. Bo ni fa cją pró bo wa ły śmy czyn nie ra to wać sy -
tu ację, jak któ ra z nas mo gła. S. Bo ni fa cja prze ko ny wa ła, że dzi siej -
sze na sze ze bra nie jest świę tem dziec ka, a nie żad nym wie cem
po li tycz nym, o któ ry nas po są dzo no. Ja sta ra łam się uśmie rzyć gniew
do wód cy, przy no sząc mu ze spi żar ni sło ik mio du i oseł kę ma sła. 

Rzecz za koń czy ła się nie mal cu dem. Do wódz two nie tyl ko
zwol ni ło nas z kar, na któ re ja ko by za słu ży li śmy, we dle od no śne -
go pa ra gra fu, ale na usil ne na sze proś by zdję ło rów nież kaj da ny
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z oby dwóch star ców. Ci włą czy li się na tych miast po swo je mu we
Mszę św. i w po dzię ce za oca le nie skła nia li się kil ka krot nie Bo -
gu przed oł ta rzem tak głę bo ko, że czo ła ich do ty ka ły zie mi, zgod -
nie z tra dy cją Ko ścio ła pra wo sław ne go, do któ re go na le że li. 

Mi mo wiel kiej ra do ści z uwol nie nia by li jed nak moc no zszo -
ko wa ni, po zo sta li więc u nas do na stęp ne go dnia, aby ochło nąć.
Za opie ko wa ła się ni mi tro skli wie s. Zy ta. 

Był jesz cze je den nie wi dzial ny dla oka ludz kie go wkład, któ -
ry przy czy nił się z pew no ścią do ura to wa nia Żu ło wa od gro żą cych
mu re pre sji, a mia no wi cie he ro icz na po sta wa s. Bo ni fa cji, któ ra,
orien tu jąc się do brze, ja ki był by jej los, gdy by zo sta ła przez Niem -
ców roz po zna na ja ko Ży dów ka, zgo dzi ła się jed nak bez wa ha nia
na ry zy kow ne dla niej per trak to wa nie z oku pan tem dla do bra ca -
łej na szej spo łecz no ści. 

Wy bra ne przy kła dy, oso bi ście prze ze mnie prze ży tych zda rzeń,
za pa mię ta nych, po prze szło 60 la tach, wska zu ją, jak wiel kie by -
ło nad na mi Mi ło sier dzie Bo że. Wszak za rów no strasz li wi noc -
ni na past ni cy, jak i zbrod nia rze nie miec cy nie śli ze so bą śmierć
i wszel kie go ro dza ju nie szczę ścia. 

My jed nak wy szły śmy – z te go za le wu za gro żeń i nie pra wo -
ści – nie tknię te. Żad na z nas nie zgi nę ła, żad na nie zo sta ła spro -
fa no wa na – „Du sze na sze umknę ły jak pta ki z si deł ptasz ni ków”
– Ps 124 (123). 

Mi se ri cor dias Do mi ni in aeter num can ta bo! Psalm 89 (88).
Mi ło sier dzie Pa na na wie ki opie wać bę dę! 

s. Jo an na Los sow 
Pi sa ne w La skach w ma ju 2002 roku. 

* s. Joanna Lossow (10.07.2008–2.01.2005).
** Prze druk z książ ki: Mi nia tu ry eku me nicz ne, red. me ry to rycz na s. Ma ria Kry -
sty na Rot ten berg FSK, Ofi cy na Wy daw ni czo -Po li gra ficz na „Adam”, War sza -
wa 2009, str. 27–39.
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Józef Korn

SIO STRZE JO AN NIE

Sio stro Jo an no od jed no ści chrze ści jan
chcę Ci ofia ro wać ten ża łob ny rap sod – 
dzie więć lat od stycz nio wej śmier ci już mi ja
a ktoś wy trwa le na ru sza Two ją god ność

I w imię do mnie ma ne go ma cie rzyń stwa
a wbrew pra wi dłom me dial nej przej rzy sto ści 
chce ko niecz nie spla mić świę tość Twe go ży cia
ła miąc za sa dy wszel kiej przy zwo ito ści 

Pew nie – jak każ dy z nas – nie by łaś bez grze chu
jed nak za wsze wier na swe mu po wo ła niu
szłaś ku fran cisz kań skiej służ bie ubo gie mu
bro niąc dziel nie swe go za kon ne go sta nu

Wiem że co kol wiek sta ło się w Two im ży ciu
łą czy łaś to zwy kle z Mi ło sier nym Bo giem –
bę dąc Je go na rzę dziem w ludz kim jed na niu
ży łaś i ko cha łaś in nych jak naj god niej

Ow szem by ło w To bie tro chę z Jo an ny d’Arc
mo że na wet nie co i lek ko wy nio słej
jak byś chcia ła mieć u stóp swo ich ca ły świat
trosz cząc się o każ dą naj mniej szą wspól no tę

Z Je zu sa orę dziem ści śle po wią za ną
w dą że niu do ewan ge licz nej jed no ści
moż na Cię na zwać eku me nicz ną Mat ką
speł nio ną ma cie rzyń stwem Bo żej Mi ło ści

La ski, 31.01.2014



Podziękowania dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
i Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum dla Dzieci

Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski od
Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju 

Zoka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej bur mistrz mia sta Ewa Przy -
by ło na gro dzi ła ME DA LA MI 150-le cia LECZ NIC TWA

UZDRO WI SKO WE GO w Rab ce -Zdro ju oso by i in sty tu cje za słu -
żo ne dla roz wo ju mia sta. Ogrom nym wy róż nie niem by ło za uwa -
że nie przez Pa nią Bur mistrz po śród wie lu pla có wek edu ka cyj nych
w Rab ce na szej szko ły. Po dzię ko wa nie w for mie dy plo mu ode bra -
ły: s. Ir mi na – dla To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi i dyr.
Elż bie ta Ra diow ska – dla Szko ły Pod sta wo wej Spe cjal nej i Gim -
na zjum dla Dzie ci Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych. 

PODZIĘKOWANIA

Me dal – awers i re wers
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Po dzię ko wa nia dla TO nO
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Po dzię ko wa nia dla szko ły



Wan da Pa pu go wa*

Współ pra ca z ro dzi ca mi

Wo kół po ję cia współ pra cy po ja wia ją się w ob sza rze edu ka -
cji sko ja rze nia od no szą ce się do re la cji na uczy cie li z ro dzi -

ca mi, do wza jem nych ocze ki wań, or ga ni za cji wspól nych przed -
się wzięć i za dań. 

Na uczy cie le wy po wia da ją się o swo jej go to wo ści do współ pra -
cy i bra ku za an ga żo wa nia ze stro ny ro dzi ców, ale mó wią rów nież
o tym, że z nie któ ry mi nie wy obra ża ją so bie współ pra cy, czy na -
wet utrzy my wa nia ja kich kol wiek kon tak tów. Ro dzi ce, za pi su jąc
dzie ci do szko ły, ma ją ocze ki wa nia od no szą ce się do współ pra -
cy z na uczy cie la mi, ro zu mia nej głów nie ja ko wła sny wpływ na
funk cjo no wa nie szko ły. W mia rę upły wu cza su w efek cie fru stra -
cji i roz cza ro wa nia te ocze ki wa nia stop nio wo się zmniej sza ją. 

Na wią za nie współ pra cy przez dwa pod mio ty, któ re nie wie le
o so bie wie dzą i spo ty ka ją się nie z wła snej po trze by, ale z ko niecz -
no ści, przy po mi na zwią zek mał żeń ski, w któ rym jed na ze stron
wy cho wu je dziec ko z in ne go związ ku. Na po cząt ku tej re la cji do -
mi nu ją nie uf ność i nie do koń ca zde fi nio wa ne ocze ki wa nia. Jed -
ni ocze ku ją od na uczy cie li pro fe sjo na li zmu i kom pe ten cji, in ni za -
kła da ją, że w tej gru pie pa nu je po wszech na uczci wość i życz li wość,
co nie ste ty nie uwzględ nie nia fun da men tal nej praw dy o róż ni cach
in dy wi du al nych. Za ło że nie czy nio ne przez na uczy cie li, że ro dzi -
ce oka żą się jed na ko wo go to wi do współ pra cy, nie uwzględ nia pra -
wi dło wo ści sta ty stycz nych oraz so cjo lo gicz nych i nie ste ty jest
błęd ne. Za rów no na uczy cie le jak i ro dzi ce już na po cząt ku kon -
tak tu do świad cza ją roz cza ro wa nia, je śli czy nią nie uza sad nio ne za -
ło że nia od no szą ce się do wza jem nej re la cji. 

ROZWAŻANIA PEDAGOGICZNE



W gru pie ro dzi ców nie wiel ki jest udział tych, któ rzy pre fe ru -
ją po dob ny do na uczy cie li styl wy cho waw czy czy sys tem war to -
ści. Nie wiel ki jest tak że pro cent ro dzi ców o skraj nie od mien nym
na sta wie niu. Naj więk szą gru pę sta no wią ci ro dzi ce, któ rzy ma ją
do szko ły sto su nek w mia rę neu tral ny, nie sta no wią więc za gro -
że nia dla po zy cji na uczy cie la, ale też nie ma w nich en tu zja zmu
do współ pra cy. 

Na su wa się py ta nie: Czym są wza jem ne ocze ki wa nia i ja ki jest
zwią zek ocze ki wań z go to wo ścią do współ pra cy?

Ocze ki wa niem moż na na zwać spo dzie wa nie się, że przy szłe
zda rze nia bę dą się dzia ły zgod nie z na szy mi pre fe ren cja mi, że lu -
dzie bę dą za cho wy wać się tak, jak by śmy te go chcie li. Z ocze ki -
wań tak ro zu mia nych pły nie na sta wie nie do lu dzi z naj bliż sze go
oto cze nia, któ re po mi mo swej nie za sad no ści istot nie wpły wa na
za cho wa nie. Lu dzie po zo sta ją cy ze so bą w re la cjach cią gle cze goś
od sie bie na wza jem ocze ku ją. Oso by nie speł nia ją ce tych ocze ki -
wań mo gą być na ra żo ne na pew ne go ro dza ju od wet. Je śli za cho -
wa nie in nych jest zgod ne z ocze ki wa niem, wy ra ża ją po chleb ne
opi nie i przy chyl ność wo bec te go, kto oka zał się po dob ny do au -
to ra ocze ki wań. 

Je śli ro dzi ce bę dą się spo dzie wać, że w kla sie pierw szej bę dzie
uczyć ład na i mło da na uczy ciel ka – to ak cep ta cja doj rza łej ko bie -
ty nie przyj dzie im ła two. By wa też, że ocze ku ją wła śnie do świad -
czo nej, a po ja wia się mło da ab sol went ka stu diów, co mo że ozna -
czać dez apro ba tę na wstę pie kon tak tu tyl ko z po wo du prze ko na -
nia o jej nie kom pe ten cji uza sad nio nej wie kiem. 

Bez wzglę du na fak ty, si łą ocze ki wa nia jest prze ko na nie au -
to ra o słusz no ści w da nej spra wie. 

Ist nie ją jed nak ocze ki wa nia uza sad nio ne, do któ rych na le żą
te, któ rych mo gą i po win ni ro dzi ce spo dzie wać się ze stro ny szko -
ły. Do ty czą za pew nie nia bez pie czeń stwa, kwa li fi ka cji na uczy cie -
la i je go kom pe ten cji. Uza sad nio ne jest ocze ki wa nie, że sto su nek
do na uczy cie la ja ko urzęd ni ka pań stwo we go ma być po waż ny.
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Nie uza sad nio ne na to miast jest spo dzie wa nie się, że wszy scy ro -
dzi ce bę dą na uczy cie li lu bić. Za ło że nie co do wa run ków współ -
pra cy i jej re ali za cji w przy szło ści bu do wa ne w opar ciu o na iw -
ne prze ko na nia mo że lec w gru zach tyl ko dla te go, że nie ma w nim
od nie sie nia do re al no ści. 

Po czą tek współ pra cy zwy kle łą czy się z ocze ki wa nia mi. Je że -
li ro dzi ce i na uczy cie le sfor mu łu ją ocze ki wa nia od no szą ce się do
po stę pów edu ka cyj nych dziec ka, to oka zu je się, że obie stro ny chcą
te go sa me go. To wła śnie jest po czą tek dzia ła nia na rzecz współ -
pra cy: ja sno okre ślo ny cel, za ak cep to wa ny przez obie stro ny. 

Je śli ce lem ro dzi ców i na uczy cie li jest wy so ki po ziom edu ka -
cji, to obie gru py o to za bie ga ją. Ro dzi ce po szu ku ją do brej szko -
ły, do wo żą dziec ko z da le ka, szczy cą się z przy na leż no ści do gru -
py, w któ rej dba łość o ten cel do mi nu je. Uzna ją wio dą cą ro lę na -
uczy cie la, któ ry im przy bli ża re ali za cję te go ce lu, czy li do brze uczy
ich dzie ci. Go to wi są wie le zro bić, gdy po ja wia się pro po zy cja no -
we go za da nia; na przy kład or ga ni za cji wy ciecz ki czy pra cy na
rzecz szko ły. Ma jąc okre ślo ny cel, jed no czą się w dzia łal no ści, wy -
ko nu ją za da nia spraw nie, a w do dat ku spra wia im to przy jem ność,
dla te go chęt nie po dej mu ją się ko lej nych wy zwań. Nie mu szą się
znać, nie mu szą uzgad niać stra te gii, nie mu szą na wet wie le roz -
ma wiać. Po ro zu mie nie w dzia ła niu na rzecz te go, co istot ne, jest
osią gal ne z ła two ścią. Współ pra cu ją ze so bą ci, któ rzy od po wia -
da ją swo im za an ga żo wa niem na proś bę na uczy cie la. Nie jest to
ca ła gru pa. Je śli na uczy ciel ocze ku je, że dla współ pra cy w or ga -
ni za cji wy ciecz ki za an ga żu je wszyst kich ro dzi ców, to do świad czy
roz cza ro wa nia. Uza sad nio ne ocze ki wa nie mo że od no sić się do
trzech lub czte rech osób z gru py, któ re ujaw nią swo ją go to wość
i za chę cą in nych o po sta wie neu tral nej. 

Pra wi dło wo ścią jest to, że przy na stęp nym za da niu za an ga żo -
wa nie wy ka zu ją te sa me oso by. Nie na le ży wów czas ich „wy mie -
niać”, ar gu men tu jąc przy tym, że: „Mo że te raz ktoś in ny, bo pan
już w ze szłym ro ku”, al bo: „Mo że pan, bo pan jesz cze nic nie ro -
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bił”. Ma ła gru pa tych sa mych ro dzi ców zna ko mi cie na da je się do
współ pra cy, je śli jest do ce nio na i mo że przez kil ka lat współ dzia -
łać ze so bą, a na wet ugrun to wać re la cje na płasz czyź nie nie for -
mal nej. Ro lą na uczy cie la, któ re mu za le ży na współ pra cy, jest tyl -
ko do ce nić tę gru pę i sta wiać ko lej ne za da nia. Lu dzie sku pie ni na
za da niu, wy ko nu jąc je, ujaw nia ją swo je zdol no ści i ce chy. W na -
tu ral ny spo sób pod po rząd ko wu ją się te mu, kto przy bli ża re ali za -
cję ce lu, wy ła nia jąc tym sa mym nie for mal ne go li de ra.

Ze spół, któ ry jest do brze do bra ny i współ pra cu je ze so bą, cha -
rak te ry zu je go to wość do po ko ny wa nia trud no ści, szyb kie wy ko -
rzy sta nie naj lep szych spo so bów dzia ła nia, dzie le nie się do świad -
cze niem, wza jem na po moc i coś, co okre śla się „da wa niem z sie -
bie” dla wspól ne go do bra. Naj prost szą stra te gią wy ła nia ją cą oso by
go to we do współ pra cy jest po sta wie nie za da nia. Lu dzie jed no czą
się, gdy trze ba zor ga ni zo wać wy ciecz kę, wy ma lo wać kla sę, po móc
oso bie po trze bu ją cej. Szko da, że po mi mo na tu ral no ści i pro sto -
ty te go me cha ni zmu, w szko łach na dal do mi nu je wy bór „trój ki
kla so wej” do za dań nie wia do mych, czy li praw do po dob nie spe cjal -
nych. Nie któ rzy na uczy cie le zo bli go wa ni do wpi sa nia w da nym
dniu tej „wiel kiej trój ki” do dzien ni ka sto su ją pre sję, sta wia jąc wa -
ru nek: „Nie skoń czy my ze bra nia, do pó ki nie wy bie rze my trój ki
kla so wej”. Wo bec ta kiej ar gu men ta cji bu dzi się mo ty wa cja, ale nie
do współ pra cy. Po waż ny kło pot mo że się zda rzyć, gdy na ze bra -
nie za miast „trój ki”, przyj dzie tyl ko dwóch ro dzi ców.

Współ pra ca mię dzy na uczy cie la mi i ro dzi ca mi we współ cze -
snej szko le sta je przed ko niecz no ścią sto so wa nia stra te gii ade kwat -
nych do zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści. Nie moż na ocze ki wać, że
przy mus wy zwo li w ro dzi cach go to wość do współ pra cy, ani też
nie moż na na uczy cie li sta wiać w tak kło po tli wej spo łecz nie sy tu -
acji wy bie ra nia „przy mu so wej trój ki kla so wej”. 

Każ de wspól no to we dzia ła nie jest moż li we, gdy stro ny czu ją
się od po wie dzial ne za re ali za cję ce lu, a więc tyl ko to jest fun da -
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men tem współ pra cy. Uwzględ nie nie tej pra wi dło wo ści wy zwa la
go to wość do współ pra cy w at mos fe rze wza jem ne go za ufa nia. 

Zda rza się, że ro dzi ce zo sta ją we zwa ni przez na uczy cie la
w spra wie nie po wo dze nia edu ka cyj ne go dziec ka lub pro ble mów
wy cho waw czych. Ro dzi ce przy cho dzą zde ner wo wa ni, sku pie ni na
obro nie swo je go sta no wi ska, nie rzad ko ze wspo mnie niem wła -
snych nie po wo dzeń szkol nych i w tym sta nie spo ty ka ją na uczy -
cie la, któ ry udo wad nia im, że za cho wa nie ich dziec ka świad czy
o ich za nie dba niu. Ten sce na riusz jest praw dzi wy i do syć czę sty.
W ta kiej sy tu acji szan sa na współ pra cę jest ra czej nie wiel ka. 

Ta trud na sy tu acja mo że być jed nak po trak to wa na ja ko płasz -
czy zna współ pra cy, je śli zo sta ną za cho wa ne pod sta wo we wa run -
ki: otwar tość, brak nie uza sad nio nych ocze ki wań i prze ko nań, od -
nie sie nie do wspól ne go ce lu, okre śle nie za da nia. 

Otwar cie na współ pra cę roz po czy na ko mu ni kat: „Dzię ku ję,
że pa ni przy szła”. 

Okre śle nie ce lu, a w za sa dzie wspól ne go ce lu, ma od no sić się
do te go, na czym nam za le ży i co ro bi my wspól nie. Kie dy pa da -
ją sło wa: „Za le ży mi na wa szym dziec ku”, ro dzi ce zda ją so bie spra -
wę, że nie są sa mi, że nikt ich nie po tę pia za błę dy wy cho waw cze
i tyl ko wte dy otwie ra ją się na trud ne fak ty i kry tycz ne uwa gi.

Po sta wa otwar ta ozna cza: „Nie na sta wiam się na to, że bę dą
speł nio ne mo je ocze ki wa nia, ale chcę prze ka zać fak ty i na nich
się sku pić. Nie wiem, jak bę dzie prze bie ga ło to spo tka nie, ale do -
ło żę sta rań, aby wspól nie szu kać roz wią zań”. Myśl na uczy cie la wol -
na od uprze dzeń i nie uza sad nio nych ocze ki wań jest wa run kiem
ko niecz nym dla dia lo gu. Na tym po le ga spo łecz ny pro fe sjo na lizm.
Na uczy ciel, bę dąc w ro li li de ra, kie ru je prze bie giem spo tka nia, na -
rzu ca jąc spo koj ny, kul tu ral ny styl roz mo wy. W efek cie obie stro -
ny ma ją szan sę na na zwa nie pro ble mu, szu ka nie roz wią zań
i współ pra ca za czy na się roz wi jać. 
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Kie dy pa da ją sło wa: „wy cho wu je my”, „uczy my”, „dba my” – ro -
dzi ce i na uczy cie le do świad cza ją wspól no ty, co czy ni moż li wym
za dzierz gnię cie współ pra cy. Kie dy ze stro ny na uczy cie la pa da ją
otwar te py ta nia, za miast go to wych wska zó wek, ro dzi ce czu ją się
od po wie dzial ni za pro blem i wy ka zu ją więk szą go to wość po szu -
ki wa nia roz wią za nia. 

Współ pra ca to for ma re la cji, w któ rej do mi nu je wy so ki po -
ziom za do wo le nia z kon tak tów, a ce men tu ją cym czyn ni kiem jest
sy ner gia. Je śli lu dzie te go do świad cza ją, od kry wa ją po nad cza so -
wą war tość, któ ra umac nia wię zi znacz nie wy kra cza ją ce po za
szkol ne mu ry. 

Współ pra ca – czy li re la cja do sko na ła 

I. Współ pra ca – dzia ła nie lu dzi na sta wio ne na re ali za cję wspól -
ne go ce lu
Wa run ki: cel, lu dzie, któ rzy re ali zu ją cel, po sta wa „da wa nie z sie -
bie”– za an ga żo wa nie w re ali za cję ce lu.
Efek ty współ pra cy:
Za da nie jest wy ko na ne, lu dzie są za do wo le ni (wy zwa la się sy ner -
gia),ujaw nia się li der, ujaw nia ją się no we kom pe ten cje, pod trzy -
mu ją się i po głę bia ją re la cje (głów nie ko bie ce).

II. SY NER GIA – ZWIĘK SZO NY EFEKT DZIA ŁA NIA OSIĄ -
GNIĘ TY DZIĘ KI PRA CY ZE SPO ŁO WEJ
PO ZIOM SY NER GII W IN TE RAK CJACH: 
WSPÓŁ PRA CA /++/
WSPÓŁ DZIA ŁA NIE /+/
KO EG ZY STEN CJA /0/
RY WA LI ZA CJA /-/
WAL KA /--/

79Wan da Pa pu go wa – Współ pra ca z ro dzi ca mi



III. Ro la ko mu ni ka cji spo łecz nej w kształ to wa niu współ pra cy
Ko mu ni ko wa nie in ter per so nal ne – po dej mo wa na w okre ślo nym
kon tek ście wy mia na wer bal nych, wo kal nych i nie wer bal nych sy -
gna łów /sym bo li/ w ce lu osią gnię cia lep sze go po zio mu współ dzia -
ła nia. /Z. Nęc ki/ 
Cel ko mu ni ko wa nia – ko or dy na cja dzia łań

• bez po śred nia ko or dy na cja za cho wań ob ser wo wal nych
• uzgod nie nie prze ko nań, opi nii, po staw wo bec rze czy wi sto -

ści
• zmniej sze nie roz bież no ści mię dzy ob ra zem świa ta i spo so -

bem oce nia nia
Prze ka zy wa nie in for ma cji zwrot nej 

• za cząć od po zy tyw ne go stwier dze nia
• prze ka zy wać fak ty
• eks po no wać to, co moż na zmie nić, do sko na lić
• pro po no wać al ter na tyw ne roz wią za nia
• za miast są dów war to ściu ją cych po da wać stwier dze nia opi -

so we
• po zo sta wić wy bór roz wią za nia roz mów cy
• pa mię tać, że spo sób prze ka zy wa nia in for ma cji zwrot nej

zdra dza wła sne po glą dy i za cho wa nia
Otrzy my wa nie in for ma cji zwrot nej 

• słu chać, bez na tych mia sto we go od rzu ca nia i spie ra nia się
z jej nadaw cą

• upew nić się, że ko mu ni kat zo stał do brze zro zu mia ny
• nie po le gać na jed nym źró dle in for ma cji
• pro sić o in for ma cję zwrot ną, je śli uwa ża się to za po moc ne,

a in for ma cja nie jest do star cza na
• de cy do wać o spo so bie wy ko rzy sta nia in for ma cji

Ba rie ry ko mu ni ka cyj ne
• osą dza nie; kry ty ko wa nie, ob ra ża nie, orze ka nie, chwa le nie

po łą czo ne z oce ną
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• de cy do wa nie za in nych; roz ka zy wa nie, gro że nie, mo ra li zo -
wa nie, nad mier ne wy py ty wa nie

• ucie ka nie od cu dzych pro ble mów; do ra dza nie, zmie nia nie
te ma tu, lo gicz ne ar gu men to wa nie, po cie sza nie

Roz mo wa kre atyw na
• kon struk tyw ny dia log, któ ry mo że słu żyć sa mo oce nie, lub

pod ję ciu de cy zji
• mię dzy dwo ma rów ny mi part ne ra mi /rów ny mi wo bec pro -

ble mu i w da nej sy tu acji/
• po win na być na sta wio na na słu cha nie
• po win na być mo ty wu ją ca

WA RUN KI ZE WNĘTRZ NE : Ozna cze nie cza su i miej sca, mo -
że od by wać się sys te ma tycz nie, wy ma ga przy go to wa nia obu stron,
po moc ne mo gą być wcze śniej przy go to wa ne py ta nia
PRZE STRZE GA NIE ZA SAD KO MU NI KO WA NIA: Nie oce niać
oso by, wy ra żać ja sno swo je sta no wi sko, nie uogól nia jąc, nie pod -
su wać go to wych roz wią zań, kon cen tro wać się na słu cha niu, sta -
rać się nie po wo do wać ba rier

Za mia na ko mu ni ka tów TY na JA

Ko mu ni kat :„Ja”:
• In for mu je dru gą oso bę o tym jak jej za cho wa nie wpły wa na

nas, ja kie wy wo łu je emo cje, ja kie ma dla nas zna cze nie
• Jest ja sną i nie za gra ża ją cą for mą mó wie nia o swo ich ocze -

ki wa niach, po trze bach i uczu ciach
• W sy tu acjach kon flik tu jest spo so bem wy ra ża nia wprost ne -

ga tyw nych emo cji bez ata ko wa nia i oskar ża nia dru giej oso -
by

• Uła twia sku tecz ną ko mu ni ka cję, gdyż oso ba słu cha ją ca nie
czu je się oskar ża na i nie mu si bro nić się przed za rzu ta mi
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Ko mu ni kat :„Ty”
• Ma cha rak ter oce nia ją cy
• Po wo du je go to wość do obro ny po przez atak; po now ne okre -

śle nie: „Ty je steś…”
• Jest ko mu ni ka tem kon flik to gen nym
• Nie wy ra ża sta no wi ska w spra wie 

Spo sób wy ra że nia ko mu ni ka tu: „Ja”;
1. Opisz za cho wa nie, lub sy tu ację: Kie dy ty….., kie dy ja…..
2. Wy raź bez oce nia nia swo je uczu cia (my śli) do ty czą ce da nej

sy tu acji: Czu ję się…/my ślę, że…..
3. Po daj jed ną lub dwie zmia ny za cho wa nia, któ rych ocze ku -

jesz: Wo la ła bym/chciał bym/ .…ży czę so bie…….
4. Sfor mu łuj skut ki tych dzia łań dla da nej oso by, okre śla jąc, co

ty wte dy zro bisz: Je śli zro bisz…..bę dę za do wo lo ny. Je śli…….bę -
dę smut ny.

Ćwi cze nia za mia ny ko mu ni ka tów „TY” na „JA”

1. To co pa ni po wie dzia ła, jest po pro stu głu pie.
…………………………………………………………………

2. Cią gle mu szę pa ni zwra cać uwa gę, już nie mo gę te go wy trzy -
mać.
…………………………………………………………………

3. Pa ni mnie de ner wu je.
…………………………………………………………………

4. Spo dzie wa łam się ja kie goś po zio mu.
…………………………………………………………………

5. Bar dzo pań stwa prze pra szam, ale ja w tych wa run kach nie mo -
gę pra co wać.
…………………………………………………………………

6. Niech się pa ni uspo koi. 
…………………………………………………………………
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7. Nie wi dzi pa ni ta kie go oczy wi ste go błę du?
…………………………………………………………………

8. Czy pan za wsze mu si się spóź niać?
…………………………………………………………………

9. Nie wy obra żam so bie, jak pa ni so bie z nim (sy nem) ra dzi
w do mu.
…………………………………………………………………

10. Wresz cie pa ni przy szła. 
…………………………………………………………………

* Wan da Pa pu go wa jest psy cho lo giem, edu ka to rem, me dia to rem. Ma te riał zo -
stał za pre zen to wa ny pod czas se sji pe da go gicz nej 28 sierp nia 2014 ro ku w Rabce
w ra mach szko le nia per so ne lu Szko ły Pod sta wo wej Spe cjal nej i Gim na zjum.
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Mi chał Pa trza łek*

O in te gra cji sen so rycz nej (SI) 
w za kre sie roz wo ju mo to ry ki

Me to da in te gra cji sen so rycz nej jest jed ną z naj now szych me -
tod te ra peu tycz nych wy ko rzy sty wa nych w re ha bi li ta cji oraz

sze ro ko po ję tej te ra pii dzie ci nie wi do mych i sła bo wi dzą cych.
Zmy sły wzro ku, słu chu, wę chu, sma ku, do ty ku i czu cia głę bo kie -
go do star cza ją in for ma cji z ca łe go na sze go cia ła i oto cze nia. Po -
zba wie nie na wet jed ne go z nich spra wia, że nasz mózg otrzy mu -
je znacz nie mniej szą daw kę wia do mo ści, któ re pły ną z ota cza ją -
ce go nas świa ta, a co za tym idzie w kon se kwen cji ob raz, ja ki
two rzy, jest uszczu plo ny o te wła śnie bra ku ją ce ele men ty.

Dzie ci z dys funk cją wzro ku ma ją kło po ty z rów no wa gą, orien -
ta cją w prze strze ni, po ru sza ją się go rzej, są mniej pew ne, cho dzą
na sze ro kiej pod sta wie lub szu ra ją no ga mi. Czę ściej tra cą rów no -
wa gę, ko ły szą się oraz nad mier nie krę cą gło wą. Tym sa mym po -
czu cie bez pie czeń stwa i pew no ści ru chów ule ga ją za bu rze niu.
Dzie ci nie wi do me oraz nie do wi dzą ce, co jest na tu ral ne w ich przy -
pad ku, kon cen tru ją się na od czu ciach, ja kie da je im ich wła sne
cia ło, a więc na bodź cach do ty ko wych i prio pro cep tyw nych.

In te gra cja sen so rycz na wy cho dzi tym wszyst kim pro ble mom
na prze ciw. Wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju dzie ci z dys funk cją
wzro ku i ele men ty te ra pii in te gra cji sen so rycz nej po zwa la ją zre -
du ko wać w znacz nej mie rze za bu rze nia neu ro ro zwo jo we. Okres
te ra pii me to dą in te gra cji sen so rycz nej pro wa dzo ny jest śred nio
w okre sie dwóch lat i okre śla ny jest rów no cze śnie ja ko czas na -
uko wej za ba wy. W tym cza sie te ra peu ci sta ra ją się pod nieść
u dzie ci ja kość funk cjo no wa nia sys te mów sen so rycz nych, czy li,
po przez wy ko ny wa nie ćwi czeń i za baw ru cho wych, po pra wia ją
ja kość od bie ra nia, prze sy ła nia i or ga ni zo wa nia bodź ców. Nie któ -



rzy okre śla ją ten ro dzaj ćwi czeń, by pod kre ślić w spo sób szcze -
gól ny mo to ry kę, in te gra cją sen so mo to rycz ną. 

Pod czas te ra pii wszyst kie bodź ce są do sto so wa ne do po zio -
mu neu ro ro zwo jo we go dziec ka oraz do bie ra ne tak, aby ich za -
awan so wa nie pla so wa ło się na gra ni cy moż li wo ści psy cho ru cho -
wych. Ta ka sty mu la cja po pra wia or ga ni za cję ośrod ko we go ukła -
du ner wo we go, wpły wa na zmia ny za cho wań w sfe rze
mo to rycz nej, zwięk sza moż li wo ści efek tyw ne go ucze nia się i po -
zna wa nia oto cze nia.

Naj bar dziej od po wied nim miej scem do pro wa dze nia te ra pii
jest sa la gim na stycz na, na któ rej oprócz od po wied nich przy bo -
rów i przy rzą dów są na pod ło dze miej sca o zróż ni co wa nym stop -
niu twar do ści: par kiet, ma ta o ma łej sprę ży sto ści, ma ta o du żej
sprę ży sto ści, ba tut czy naj zwy klej sza tram po li na. Stą pa nie po tak
róż no rod nym pod ło żu ide al nie sty mu lu je sys tem pro prio cep tyw -
ny oraz przed sion ko wy dziec ka. Przy rzą dy i przy bo ry są tak do -
bie ra ne, aby oprócz bodź ców pro prio cep tyw nych do dziec ka do -
cie ra ły rów nież znacz ne ilo ści bodź ców sty mu lu ją cych wzrok,
słuch i węch.

Dziec ko w trak cie tak pro wa dzo nej re ha bi li ta cji ma za za da -
nie po dej mo wać i roz wią zy wać skom pli ko wa ne za da nia psy cho -
ru cho we. Do nie któ rych z nich na le żą za ba wy, któ rych ce lem jest
utrzy my wa nie rów no wa gi na plat for mach rów no waż nych, iden -
ty fi ka cja li ter, któ re fi zjo te ra peu ta pi sze im na ple cach, za da nia
rów no waż ne na pił kach re ha bi li ta cyj nych, po ko ny wa nie prze -
szkód i sla lo mów na zmien nej twar do ści pod ło żu, a tak że ucze -
nie się li cze nia pod czas za baw ru cho wych oraz iden ty fi ka cja zna -
jo mych za pa chów (np. kwia tów, je dze nia, per fum).

Za da niem in te gra cji sen so rycz nej jest pra ca nad lep szym roz -
wo jem ru cho wym, ale rów nież umy sło wym. Dziec ko czu jąc, że
od no si co raz wię cej suk ce sów, w trak cie pra cy na za ję ciach pod -
no si swo ją sa mo oce nę. No wo na by te do świad cze nia i wie dzę za -
czy na prze no sić po za sa lę gim na stycz ną. Ro dzi ce za czy na ją za -
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uwa żać, że ich dziec ko się zmie nia; wi dzą, że czyn no ści i za da nia,
któ re do tej po ry ich po cie cha wy ko ny wa ła nie zdar nie i z tru dem,
sta ją się dla dziec ka ła twe. Dzie ci są bar dziej roz mow ne, le piej za -
pa mię tu ją, a ich na uka czy ta nia i pi sa nia (rów nież braj lem) sta -
je się du żo prost sza.

* Mi chał Pa trza łek – ab sol went fi zjo te ra pii oraz wy cho wa nia fi zycz ne go AWF
w War sza wie, spe cja li sta te ra pii ma nu al nej krę go słu pa oraz sta wów ob wo do -
wych.
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Krzysz tof Ste fa niak 

Wy pa le nie za wo do we*

1. Czym jest wy pa le nie za wo do we
2. Ob ja wy wy pa le nia 
3. Przy czy ny wy pa le nia za wo do we go
4. Skut ki wy pa le nia za wo do we go
5. Sy tu acja za wo do wa na uczy cie li – czyn ni ki wpły wa ją ce na wy -

pa le nie
6. Jak ra dzić so bie z wy pa le niem

1. Wy pa le nia za wo do we
• Syn drom wy pa le nia za wo do we go, syn drom Bur no ut – wy -

stę pu je, gdy pra ca prze sta je da wać sa tys fak cję, pra cow nik
prze sta je się roz wi jać za wo do wo, czu je się prze pra co wa ny
i nie za do wo lo ny z wy ko ny wa ne go za ję cia, któ re nie gdyś spra -
wia ło mu przy jem ność.

• We dług Chri sti ny Ma slach ist nie ją trzy skład ni ki:
– emo cjo nal ne wy czer pa nie – uczu cie pust ki i od pły wu sił

wy wo ła ne nad mier ny mi wy ma ga nia mi psy cho lo gicz ny mi
i emo cjo nal ny mi, ja kie sta wia ła przed pra cow ni kiem pra -
ca (bądź sam sta wiał so bie ta kie nie re ali stycz ne wy ma ga -
nia wo bec sie bie);

– de per so na li za cja – po czu cie bez dusz no ści, bez oso bo wo ści,
cy nicz ne pa trze nie na in nych lu dzi, ob ni że nie wraż li wo ści
wo bec in nych;

– ob ni że nie oce ny wła snych do ko nań – po czu cie mar no wa -
nia cza su i wy sił ku na swo im sta no wi sku pra cy.

• Nie co in ne uję cie wy pa le nia pro po nu je Pi nes, któ ra
okre śla wy pa le nie ja ko:
– stan fi zycz ne go, emo cjo nal ne go i psy chicz ne go wy czer pa -



nia, spo wo do wa ny przez dłu go trwa łe za an ga żo wa nie w sy -
tu acje, któ re są ob cią ża ją ce pod wzglę dem emo cjo nal nym;

– mó wi rów nież o wy pa le niu ja ko po raż ce w po szu ki wa niu
sen su ży cia po przez pra cę za wo do wą. Ter min wy pa le nie re -
zer wu je je dy nie dla osób, któ re cha rak te ry zo wa ły się po -
cząt ko wą mo ty wa cją i za an ga żo wa niem. Stąd kon cep cja ta
na zy wa na jest mo ty wa cyj ną.

2. Wy pa le nie za wo do we – ob ja wy
• je że li każ dy dzień w pra cy jest złym dniem
• czu jesz się zmę czo ny
• nie czu jesz ra do ści w pra cy
• czu jesz się prze cią żo ny swo imi obo wiąz ka mi
• czu jesz się bez sil ny od no śnie swo je go ży cia
• od czu wasz fi zycz ne ob ja wy stre su

Wy pa le nie za wo do we wg E. Aron so na: 
Ka te go ria 1: Wy czer pa nie fi zycz ne

• brak ener gii
• chro nicz ne zmę cze nie
• osła bie nie
• po dat ność na wy pad ki
• na pię cie i kur cze w ob rę bie mię śni szyi i ra mion
• bó le ple ców
• zmia na zwy cza jów ży wie nio wych
• zmia na wa gi cia ła
• zwięk szo na po dat ność na prze zię bie nia 
• za bu rze nia snu, kosz ma ry sen ne
• zwięk szo ne przyj mo wa nie le ków lub kon sump cja al ko ho -

lu w ce lu zni we lo wa nia wy czer pa nia fi zycz ne go
Ka te go ria 2: Wy czer pa nie emo cjo nal ne

• uczu cie przy gnę bie nia
• uczu cie bez rad no ści
• uczu cie bez na dziej no ści i bra ku per spek tyw
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• nie po ha mo wa ny płacz
• dys funk cje me cha ni zmów kon tro li emo cji
• uczu cie roz cza ro wa nia
• po czu cie pust ki emo cjo nal nej
• po bu dli wość
• uczu cie pust ki i roz pa czy
• uczu cie osa mot nie nia
• uczu cie znie chę ce nia
• ogól ny brak chę ci do dzia ła nia

Ka te go ria 3: Wy czer pa nie psy chicz ne
• ne ga tyw ne na sta wie nie do sie bie
• ne ga tyw ne na sta wie nie do pra cy
• ne ga tyw ne na sta wie nie do ży cia
• wy kształ ce nie na sta wie nia ne ga tyw ne go do uczniów i na -

uczy cie li (cy nizm, lek ce wa że nie, agre sja)
• utra ta sza cun ku do sie bie
• po czu cie wła snej nie udol no ści
• po czu cie niż szej war to ści
• ze rwa nie re la cji z ucznia mi i ko le ga mi

Wy pa le nie za wo do we/ob ja wy wg He le ny Sęk – prof. zw. dr hab.
psy cho lo gii (Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu). 
Lu dzie, któ rzy znaj du ją się w sta nie pro ce su wy pa le nia i wy ka zu -
ją do pew ne go stop nia jed ną lub wię cej z na stę pu ją cych cech:

• hy per lub hy po ak tyw ność
• po czu cie bez rad no ści, de pre sji
• nie po kój we wnętrz ny
• ob ni ża ją ca się sa mo oce na, znie chę ce nie
• po gar sza ją ce się lub złe re la cje spo łecz ne

3. Przy czy ny wy pa le nia za wo do we go
• dłu go trwa łe prze cią że nie obo wiąz ka mi
• zbyt trud ne za da nia
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• mo no to nia i nu da
• wy czer pu ją ca pra ca
• za da nia nie re al ne sprzę żo ne z nie wiel kim wpły wem
• brak aser tyw no ści

Jan Te re lak (2001) uwa ża, iż do cech in dy wi du al nych sprzy ja ją -
cych wy pa le niu za wo do we mu moż na za li czyć: bier ność, de fen -
syw ność, za leż ność, ni ską sa mo oce nę. 
He le na Sęk (1996) uzna je uni ka nie sy tu acji trud nych za spe cy -
ficz ny typ kon tro li, któ ry łą czy się z ni skim po czu ciem sku tecz -
no ści za rad czej, po czu ciem kon tro li ze wnętrz nej oraz nie ra cjo -
nal nym prze ko na niem o ro li za wo do wej.

Du że praw do po do bień stwo za ist nie nia sy tu acji wy pa le nia za wo -
do we go jest wśród lu dzi, któ rzy nie wie rzą w swo je moż li wo ści,
uni ka ją cych trud nych sy tu acji, a tak że wśród lu dzi prze ko na nych,
że bar dzo wie le za le ży od nich sa mych. Oso by ta kie sta wia ją so -
bie bar dzo wy so kie wy ma ga nia, są per fek cjo ni sta mi. 

4. Skut ki wy pa le nia za wo do we go
Wy pa le nie za wo do we po wo du je:

• bier ność, nie pew ność w ob co wa niu z in ny mi 
• ni ską sa mo oce nę, de fen syw ność, nad mier ną ofen syw ność 
• nie zdol ność opa no wy wa nia emo cji 
• po dejrz li wość, au to ry tar ność, agre syw ność 
• nie re ali stycz ną oce nę swo ich moż li wo ści 
• ten den cję do igno ro wa nia in nych i ma ni pu lo wa nia oto cze -

niem
• psy cho pa tycz ne i hi ste rycz ne ce chy oso bo wo ści 
• ni skie po czu cie bez pie czeń stwa
• wy so ki po ziom lę ku, ni ski po ziom zrów no wa że nia oraz doj -

rza ło ści emo cjo nal nej 
• wyż szą po dejrz li wość, po czu cie za gro że nia i nie pew no ści
• brak za ufa nia do in nych lu dzi, skłon ność do au to agre sji
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• za bu rze nia pręż no ści oso bo wo ści (tzn. zdol no ści do utrzy -
my wa nia w sta nie względ nej rów no wa gi wła snej im pul syw -
no ści, do bo ru ade kwat nych do sy tu acji stra te gii za rad czych,
ła two ści re ge ne ro wa nia wła snych za so bów we wnętrz nych)

• ne ga tyw ne po strze ga nie sie bie i po czu cie niż szo ści 
• na si lo ną po trze bę za leż no ści od in nych 
• wy so ką kon cen tra cję na so bie i wła snych pro ble mach 
• za chwia ną rów no wa gę i ob ni żo ną sta now czość
• zmniej szo ną sa mo dy scy pli nę i brak wy trwa ło ści w dą że niu

do ce lów 
• ob ni żo ną od por ność na stres i fru stra cję

5. Sy tu acja za wo do wa na uczy cie li – czyn ni ki wpły wa ją ce na
wy pa le nie
• prze pra co wa nie 
• ko niecz ność sta łe go pod no sze nia kwa li fi ka cji 
• ni ski pre stiż za wo du 
• brak sa tys fak cjo nu ją cej pen sji
• nie naj lep sze wa run ki pra cy (np. brak po mo cy dy dak tycz -

nych, wie lo zmia no wość)
• za gro że nia miej sca pra cy 
• brak od po wied niej po mo cy ze stro ny nad zo ru pe da go gicz -

ne go i me to dy ków
• po gar sza ją ce się re la cje w ze spo łach na uczy ciel skich

6. Jak ra dzić so bie z wy pa le niem
Aby unik nąć wy pa le nia, trze ba czuć się sku tecz nym w re ali -
za cji ce lów i za dań za wo do wych. Waż ne jest:
• po dej mo wa nie pra cy zgod nej ze zdo by tą wie dzą i umie jęt -

no ścia mi, za in te re so wa nia mi
• roz wój wła snej oso bo wo ści
• dą że nie do ade kwat nej sa mo oce ny i obiek tyw nej oce ny rze -

czy wi sto ści
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• na ucze nie się mó wie nia „nie”
• na ucze nie się ra dze nia ze stre sem
• pie lę gno wa nie do brych re la cji z bli ski mi

Waż ne za tem wy da je się wy po sa że nie na uczy cie li: w wie dzę
i umie jęt no ści umoż li wia ją ce efek tyw ną pra cę (np. umie jęt no ści
pra cy z kla są, ko mu ni ko wa nia się, ra dze nia so bie z agre sją i in -
ny mi pro ble ma mi w za cho wa niach dzie ci...) oraz w wie dzę i umie -
jęt no ści po zwa la ją ce sku tecz nie wal czyć ze stre sem. Te dwa ele -
men ty two rzą swo iste kom pe ten cje za rad cze po ma ga ją ce prze ciw -
dzia łać stre so wi. Wy da je się, że za pew nia ją one po czu cie
sku tecz no ści dzia łań na uczy cie la i po czu cie suk ce su, co jest nie -
zbęd ne do za cho wa nia po zy tyw ne go ob ra zu wła snej oso by i sta -
no wi swo istą „si łę mo ty wa cyj ną” do dal szej pra cy za wo do wej.

Współ cze snej szko le po trzeb ny jest na uczy ciel kre atyw ny, tzn.
cha rak te ry zu ją cy się zdol no ścią do sa mo kształ ce nia, in no wa cyj -
no ścią i nie stan dar do wo ścią dzia łań. A za tem:

• nie igno ruj wy pa le nia 
• po myśl, „dla cze go” od czu wasz wy pa le nie
• gdy znaj dziesz po wód – na pisz stra te gię roz wią za nia te go

pro ble mu
• pro wadź dzien ni czek stre su
• za cznij ćwi czyć
• śpij wy star cza ją co dłu go
• za pla nuj i wy jedź na wa ka cje
• za sta nów się nad swo imi ce la mi za wo do wy mi…..

Je że li ist nie je jed no po ję cie, któ re przed sta wia re me dium na stres
i wy pa le nie, to jest nim KON TRO LA
Czte ry spo so by uni ka nia kon tro li

• za prze cze nie
• za mknię cie się w so bie
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• ob wi nia nie
• roz pro sze nie

Cier pli wość – ozna ki bra ku cier pli wo ści
• krót ki od dech
• na pię cie mię śni
• za ci ska nie dło ni
• czę sta złość
• zbyt szyb kie po dej mo wa nie de cy zji

Wy bór – re ak cja na stres to wła sny wy bór. Je dy nym źró dłem ca -
łe go po czu cia stre su jest umysł. To nie stres wy rzą dza krzyw dę,
lecz ra czej spo sób re ak cji na nie go.
Przej mij kon tro lę

• uświa dom so bie swój stan
– jak się czu jesz
– któ rych za cho wań chciał byś się wy zbyć
– ja kie rze czy wy wo łu ją twój stres
– ja kie mo gą być kon se kwen cje

• znajdź ko goś, z kim mo żesz po roz ma wiać – wspar cie emo -
cjo nal ne mo że po móc wy ra zić wła sne emo cje

• pa nuj nad za cho wa niem w re ak cji na stres
Kon tro la nad men tal ną re ak cją na stres

• sku pie nie
• opty mizm
• de ter mi na cja, ela stycz ność i wy trwa łość
• wdzięcz ność

Prze ry wa nie za mknię te go ko ła
• krok 1 – doj rza ła re flek sja

– zda rze nie
– prze ko na nia
– kon se kwen cje

• krok 2 – sza nuj swo je emo cje
• krok 3 – po szu kaj do wo dów
• krok 4 – wy bierz za cho wa nie
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Jak zmniej szyć ne ga tyw ne od dzia ły wa nie stre su
• znajdź sys tem wspar cia
• zmień swo je na sta wie nie
• bądź re ali stycz ny
• le piej or ga ni zuj swój czas
• rób prze rwy
• dbaj o sie bie
• na ucz się mó wić „nie”
• rób re gu lar ne ćwi cze nia
• pie lę gnuj hob by
• zwol nij, śmiej się
• na ucz się re lak so wać

Li te ra tu ra:
E. Aron son, Czło wiek – isto ta spo łecz na, War sza wa, PWN 1995. 
J. Fen gler, Po ma ga nie mę czy, Gdańsk, GWP 2001.
L. Go liń ska, W. Świę to chow ski, Tem pe ra men tal ne i oso bo wo ścio we uwa run ko -

wa nia wy pa le nia za wo do we go u na uczy cie li, Psy cho lo gia Wy cho waw cza,
t. 5, 1998. 

W. Okła, S. Steu den, Struk tu ral ne i dy na micz ne aspek ty ze spo łu wy pa le nia w za -
wo dach wspie ra ją cych, w: Rocz ni ki Psy cho lo gicz ne, t. II, Lu blin: To wa rzy -
stwo Na uko we KUL, 1999. 

H. Sęk, Wy pa le nie za wo do we: przy czy ny i za po bie ga nie, War sza wa, PWN, 2004. 
J. Te re lak, Psy cho lo gia stre su, Byd goszcz, Ofi cy na Wy daw ni cza Bran ta, 2001. 

* Ma te riał zo stał przedstawio ny 29,08.2014 pod czas Se sji Pe da go gicz nej dla per -
so ne lu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
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Ja dwi ga Ku czyń ska -Kwa pisz*

Re ha bi li ta cja dzie ci nie wi do mych w ra mach 
pro jek tu „Mię dzy na ro do wa Szko ła Mam” 

re ali zo wa ne go w Buł ga rii i na Ukra inie

Wdniach 15–30 sierp nia 2014 ro ku bra łam udział w pro jek -
cie za ty tu ło wa nym: „Mię dzy na ro do wa Szko ła Mam”. Je go

re ali za cja mia ła miej sce w ośrod ku wy po czyn ko wym dla dzie ci
i mło dzie ży w Bur gas w Buł ga rii. Uczest ni czy ły w nim ro dzi ny
z ma ły mi nie wi do my mi dzieć mi w wie ku od ro ku do sze ściu lat.
Ce lem pro jek tu by ło wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju dzie ci nie wi -
do mych oraz kształ ce nie ty flo pe da go gicz ne człon ków ich ro dzin.
Pierw sza edy cja pro jek tu od by ła się w 2008 ro ku na Kry mie w sa -
na to rium dzie cię cym Bor ce na w Ałup ce, ko lej ne pięć w Cen trum
Pa ra olim pij skim w Eu pa to rii, tak że na Kry mie. Ze wzglę du na nie -
bez piecz ną sy tu ację na Ukra inie „Mię dzy na ro do wą Szko łę Mam”
prze nie sio no do Bur gas. W or ga ni za cji przed się wzię cia po mo gła
dy rek cja Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla Dzie ci Nie wi do -
mych w So fii. W Buł ga rii wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju nie wi -
do mych dzie ci do tych czas by ło ob sza rem za nie dba nym, w związ -
ku z czym po zna nie no wych form re ha bi li ta cji oka za ło się waż ne
dla part ne rów buł gar skich. W pro jek cie „Mię dzy na ro do wa Szko -
ła Mam” uczest ni czy li śmy wraz z Jac kiem Kwa pi szem od po cząt -
ku je go realizowa nia. Mie li śmy wpływ na two rze nie pro gra mu
i spo so by re ali za cji za jęć. Zaj mo wa li śmy się rów nież do kształ ca -
niem ty flo pe da go gów i wo lon ta riu szy, a tak że pra co wa li śmy bez -
po śred nio z dzieć mi z dys funk cją wzro ku i ich ro dzi na mi. 

Z per spek ty wy sied miu lat mie li śmy rów nież moż li wość ana -
li zy zmian za cho dzą cych nie tyl ko w po dej ściu do pro ce su re ha -
* dr hab. Ja dwi ga Ku czyń ska -Kwa pisz – prof. Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa -
na Wy szyń skie go, Wy dział Na uk Pe da go gicz nych.
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bi li ta cji za rów no ro dzi ców, jak i za trud nio nej ka dry, ale tak że
w roz wo ju dzie ci i wy raź nych prze obra żeń wy stę pu ją cych w ro -
dzi nach ma ją cych dzie ci nie wi do me. Ini cja tor ka mi za ło że nia
„Mię dzy na ro do wej Szko ły Mam” by ły dwie nie zwy kle ak tyw ne
mat ki: Wa len ty na An to now na Bu tien ko z Char ko wa na Ukra inie
i Ele na Na si bu ło wa z Mo skwy. Obie mia ły bo ga te oso bi ste do -
świad cze nia. Wa len ty na An to no w na Bu tien ko, ma ma dwóch nie -
wi do mych do ro słych już sy nów, pra co wa ła w Ośrod ku dla Dzie -
ci Nie wi do mych w Char ko wie oraz za ło ży ła i jest pre ze sem pręż -
nie dzia ła ją ce go na Ukra inie Sto wa rzy sze nia „Pra wo Wy bo ru”
ma ją ce go na ce lu pod nie sie nie ja ko ści ży cia mło dzie ży i dzie ci nie -
wi do mych oraz ich ro dzin. O po zy tyw nych skut kach wcze snej in -
ter wen cji pro wa dzo nej w Pol sce do wie dzia ła się od Sióstr Fran -
cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża prze by wa ją cych wów czas w Char ko -
wie. Na to miast Ele na Na si bu ło wa ma kil ku na sto let nią nie wi do mą
cór kę. Pra cu je w przed szko lu dla dzie ci nie wi do mych w Mo skwie.
Za ło ży ła Sto wa rzy sze nie Ro dzi ców Dzie ci Nie wi do mych, któ re -
go jest pre ze sem. Współ pra cu je z Eu ro pej skim Sto wa rzy sze niem
Ty flo lo lo gicz nym (ICE VI). Z ini cja ty wy by łe go pre ze sa te go Sto -
wa rzy sze nia, Her ma na Gre slin ga, od by ła staż stu dyj ny w Ho lan -
dii. O po zy tyw nych do świad cze niach w pra cy z ma ły mi nie wi do -
my mi dzieć mi w Pol sce do wie dzia ła się pod czas Mię dzy na ro do -
wej Kon fe ren cji Ty flo lo gicz nej, któ rą współ or ga ni zo wa łam
z ICE VI w Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej. Póź niej na mo je za -
pro sze nie ja ko dzie ka na Wy dzia łu Na uk Pe da go gicz nych Uni wer -
sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go, a tak że Pio tra Gro chol -
skie go, wów czas dy rek to ra Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla
Dzie ci Nie wi do mych im. Ró ży Czac kiej w La skach, przy du żej po -
mo cy Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża z Ukra iny i Pol ski
obie ini cja tor ki pro jek tu bra ły udział w se mi na rium ty flo lo gicz -
nym or ga ni zo wa nym wspól nie przez wy mie nio ne in sty tu cje. 

Jest to bar dzo cen ne, że obec nie dzie lą się swo im wła snym do -
świad cze niem i zdo by tą wie dzą ty flo lo gicz ną z in ny mi ro dzi ca -
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mi znaj du ją cy mi się w po dob nej trud nej sy tu acji, jak one kil ka -
na ście lat wcze śniej. 

Pod sta wę ka dro wą pro jek tu sta no wi li spe cja li ści z Pol ski, Ukra -
iny, Ro sji, wy wo dzą cy się z ośrod ków uni wer sy tec kich w War sza -
wie, Char ko wie, Ki jo wie, in sty tu tów na uko wych, w tym Ro syj skiej
Aka de mii Na uk w Mo skwie i in sty tu cji dzia ła ją cych na rzecz nie -
wi do mych. W trzech edy cjach pro jek tu bra ły tak że udział Sio stry
Fran cisz kan ki Słu żeb ni ce Krzy ża pra cu ją ce z oso ba mi nie wi do my -
mi na Ukra inie: s. Ma ria w Sta rym Ska ła cie i s. Bo że na w Ży to mie -
rzu, któ re wcze śniej zaj mo wa ły się oso ba mi nie wi do my mi
w Char ko wie. Sio stry Fran cisz kan ki ukoń czy ły na Uni wer sy te cie
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go kurs orien ta cji prze strzen nej i sa -
mo dziel ne go po ru sza nia się osób nie wi do mych, a s. Ma ria tak że
Ty flo pe da go gicz ne Stu dia Po dy plo mo we. Ze spół two rzy li: ty flo -
pe da go dzy, psy cho lo dzy, na uczy cie le orien ta cji prze strzen nej, re -
ha bi li tan ci wi dze nia i ru chu, lo go pe dzi, mu zy ko te ra peu ci, ar te te -
ra peu ci, bal ne ote ra peu ci, ma sa ży ści i in. Ka drę po moc ni czą sta -
no wi li wo lon ta riu sze, prze waż nie stu den ci z Ro sji i Ukra iny, ale
tak że ze Szwaj ca rii, Fin lan dii i Es to nii. Oni to zaj mo wa li się dzieć -
mi pod czas wy kła dów i warsz ta tów prze zna czo nych wy łącz nie dla
ro dzi ców oraz asy sto wa li przy pro wa dze niu roz ma itych za jęć
i współ or ga ni zo wa li pro gram re kre acyj no -kul tu ral ny. 

W pierw szych dniach pro jek tu, we wszyst kich edy cjach, prze -
pro wa dza li śmy in ten syw ne szko le nie wo lon ta riu szy, na któ rym
do wia dy wa li się m.in., w ja ki spo sób być do brym prze wod ni kiem
do ro słej oso by nie wi do mej i dziec ka z dys funk cją wzro ku. Zwra -
ca li śmy szcze gól ną uwa gę na ko niecz ność za pew nie nia im bez -
pie czeń stwa. Uczy li śmy, jak na wią zy wać kon takt z nie wi do my mi
uczest ni ka mi „Szko ły Mam”. Pro wa dzi li śmy ćwi cze nia uła twia -
ją ce zro zu mie nie trud nych sy tu acji, w ja kich znaj du ją się lu dzie
z uszko dzo nym wzro kiem. Wśród ka dry znacz ną gru pę sta no wi -
ły sa mo dziel nie funk cjo nu ją ce oso by nie wi do me w róż nym wie -
ku i spe cjal no ściach za wo do wych. By ło to do bre roz wią za nie, po -



nie waż po za wy ko ny wa ną pra cą za wo do wą słu ży li oni swo im
przy kła dem ro dzi com dzie ci nie wi do mych, po ka zu jąc im w na -
tu ral nych wa run kach dal sze per spek ty wy ży cia bez wzro ku. Po -
dob ną ro lę od gry wa ła rów nież gru pa mło dzie ży nie wi do mej.

W opi sy wa nym przed się wzię ciu waż ne by ło miej sce, w któ rym
się ono od by wa ło. Pierw szą edy cję zor ga ni zo wa no w Ałup ce, ma -
łym mie ście uzdro wi sko wym po ło żo nym kil ka na ście ki lo me trów
od Jał ty u pod nó ża ska li stych gór krym skich nad Mo rzem Czar -
nym. Na te re nie sa na to rium ro sły eg zo tycz ne drze wa, fi gow ce, pal -
my, ole an dry i in. Mo rze, gó ry, ro ślin ność two rzy ły pięk ne oto cze -
nie, mi kro kli mat i spo kój. Man ka men tem dla dzie ci nie wi do mych
oka za ły się pla że, po nie waż by ły wą skie i ka mie ni ste, a dno mor -
skie szyb ko się ob ni ża ło. W nie któ re dni szum fal ude rza ją cych
o ska ły oka zy wał się zbyt gło śny i część dzie ci ba ło się nie tyl ko
wcho dze nia do wo dy, ale na wet prze by wa nia w po bli żu mo rza. Wa -
run ki miesz ka nio we by ły trud ne. Kil ka ro dzin spa ło w jed nej sy -
pial ni, ko rzy sta ło ze wspól ne go prysz ni ca i to a le ty. Za ję cia re ha -
bi li ta cyj ne od by wa ły się w przy pad ko wych, nie do sto so wa nych do
te go ce lu po miesz cze niach lub w otwar tym te re nie nie upo rząd ko -
wa nym ar chi tek to nicz nie, bez chod ni ków, a na wet wy zna czo nych
ście żek. Pro gram two rzo no na bie żą co, czę sto in tu icyj nie, ale z du -
żym za an ga żo wa niem ty flo pe da go gów i ro dzi ców.

Na stęp ne edy cje by ły or ga ni zo wa ne rów nież w mie ście
uzdro wi sko wym, jed nak w znacz nie lep szych wa run kach, w Eu -
pa to rii po ło żo nej nad Mo rzem Czar nym na skra ju ste po we go pła -
sko wy żu. Eu pa to ria to naj więk szy uzdro wi sko wo -sa na to ryj ny
obiekt Kry mu, gdzie ko rzy stać moż na by ło za rów no z lecz ni czych
bo ro win czy wód mi ne ral nych, jak i do bro dziejstw kli ma tu. Pla -
że by ły sze ro kie i piasz czy ste, dno mor skie ob ni ża się tam stop -
nio wo. Wszyst kie dzie ci mo gły bez piecz nie za ży wać ką pie li w cie -
płej wo dzie. Uczest ni cy „Mię dzy na ro do wej Szko ły Mam” miesz -
ka li na te re nie Na ro do we go Cen trum Ukra ina – Spor to we go
Ośrod ka dla Spor tow ców z Nie peł no spraw no ścią. Wa run ki do za -
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jęć re ha bi li ta cyj nych i re kre acyj nych by ły kom for to we. Część ho -
te lo wa mia ła stan dard zróż ni co wa ny w za leż no ści od moż li wo -
ści fi nan so wych i po trzeb każ dej z ro dzin. 

W Bur gas na ma łym te re nie prze by wa ło zbyt du żo grup dzie -
cię cych i mło dzie żo wych, w związ ku z tym dla ma łych dzie ci nie -
wi do mych by ło zbyt gło śno. Ha łas po wo do wał zmę cze nie i za kłó -
cał kon cen tra cję pod czas za jęć. 

W pierw szej edy cji „Mię dzy na ro do wej Szko ły Mam” uczest -
ni czy ło dwa na ścio ro dzie ci, z mat ka mi, z Ukra iny i Ro sji. W na -
stęp nych edy cjach prze waż nie przy jeż dża ły ca łe ro dzi ny, czę sto
obo je ro dzi ce z po zo sta ły mi dzieć mi i dziad ka mi. Za moż niej sze
ro dzi ny przy wo zi ły tak że opie kun ki, uza sad nia jąc, że to wła śnie
one więk szość cza su spę dza ją z dziec kiem i po trzeb na jest im wie -
dza ty flo lo pe da go gicz na. Z ro ku na rok ob ser wo wa li śmy zwięk -
sza ją ce się za an ga żo wa nie oj ców. W szó stej edy cji w pro gra mie
wzię ło udział trzy dzie ścio ro pię cio ro dzie ci z ro dzi na mi z Ukra -
iny, Ro sji, Bia ło ru si, Ka zach sta nu. W jed nym z tur nu sów uczest -
ni czy ło dwóch nie wi do mych chłop ców w wie ku przed szkol nym
prze by wa ją cych na sta łe w Do mu Dziec ka w Char ko wie. Opie -
ko wa ła się ni mi s. Ma ria Za do roż na (FSK) i wo lon ta riu sze.

Za po trze bo wa nie na ta ką for mę edu ka cji ro dzin dzie ci
z dys funk cją wzro ku by ło znacz nie więk sze, niż po zwa la ły na to
moż li wo ści or ga ni za cyj ne. Nie któ rzy ro dzi ce chcie li by uczest ni -
czyć w „Mię dzy na ro do wej Szko le Mam” każ de go ro ku, jed nak
z ra cji ogra ni czo nej licz by miejsc nie by ło to moż li we. W związ -
ku z tym część z nich pry wat nie wy ku py wa ło wcza sy w po bli żu
„Szko ły Mam” i do łą cza ło do za jęć re kre acyj nych oraz ta kich, któ -
re nie by ły ogra ni czo ne li mi tem miejsc. Ro dzi ce uczest ni czą cy
w opi sy wa nej „Mię dzy na ro do wej Szko le Mam” sa mi opła ca li koszt
noc le gów, wy ży wie nia i do jaz du. Bez płat ne dla nich by ły wszyst -
kie za ję cia. Przy jeż dża ją ce ro dzi ny w prze wa ża ją cej więk szo ści nie
mo gły ko rzy stać z po mo cy spe cja li stów w cen trach re ha bi li ta cyj -
nych ani kon sul ta cji do mo wych, bo ta kich form nie by ło w ich

99Ja dwi ga Ku czyń ska -Kwa pisz – Re ha bi li ta cja dzie ci nie wi do mych...



miej scu za miesz ka nia. W związ ku z tym sta ra li się jak naj wię cej
do wie dzieć, aby móc w wa run kach do mo wych kon ty nu ować sa -
mo dziel nie re ha bi li ta cję. 

Po cząt ko wo du żo cza su zaj mo wa ła dia gno za dziec ka i opra -
co wa nie in dy wi du al nych pla nów za jęć. Pod czas te go rocz nej edy -
cji pro gra mu ro dzi ce wcze śniej wy peł nia li ar kusz in for ma cyj ny
i dia gno stycz ny, w mia rę moż li wo ści okre śla li swo je ocze ki wa nia.
Sta no wi ło to du że uła twie nie, nie mniej pierw szy dzień prze zna -
czo ny był na wza jem ne przed sta wie nie się, po zna nie ro dzin, dia -
gno zę, ob ser wa cję dzie ci i wy wia dy z ro dzi ca mi oraz szcze gó ło -
we opra co wa nie in dy wi du al nych pro gra mów i roz kła dów za jęć
dla każ dej ro dzi ny. Aktywności w ko lej ne dni przebiega ły we dług
usta lo ne go pla nu. W związ ku z tym, że dzie ci nie wi do me zwy kle
mia ły sła bo roz wi nię te ce chy mo to rycz ne, pro wa dzo ne by ły róż -
ne za ję cia zwięk sza ją ce ak tyw ność fi zycz ną. Ra no od by wa ły się
ćwi cze nia i za ba wy ru cho we w kil ku gru pach, prze waż nie na pla -
ży lub bo isku, czę sto z wy ko rzy sta niem ele men tów me to dy We -
ro ni ki Sher bor ne. Bra li w nich udział ro dzi ce z dzieć mi, wo lon -
ta riu sze i re ha bi li tan ci. Po śnia da niu pro wa dzo ne by ły za ję cia in -
dy wi du al ne dla każ dej z ro dzin, m.in. roz wi ja ją ce orien ta cję
prze strzen ną i mo bil ność dziec ka nie wi do me go, ćwi cze nia lo go -
pe dycz ne, z za kre su re ha bi li ta cji wi dze nia, re ha bi li ta cji ru cho wej,
ma saż dziec ka, ćwi cze nia w wo dzie, za ję cia ty flo pe da go gicz ne, se -
sje z psy cho lo ga mi i in. Po po łu dniu i wie czo rem or ga ni zo wa ne
by ły za ję cia gru po we, np. ta necz ne, ar te te ra pii, wy kła dy lub warsz -
ta ty dla ro dzi ców. Póź nym wie czo rem mia ły miej sce spo tka nia ro -
bo cze ka dry, oce na prze bie gu za jęć i ela stycz ne wpro wa dza nie ko -
niecz nych zmian prze waż nie po dyk to wa nych proś ba mi ro dzi ców. 

Przed dwo ma la ty zgło szo no pro blem bra ku zor ga ni zo wa nych
w wy żej wy mie nio nych kra jach form re ha bi li ta cyj nych prze zna -
czo nych dla mło dzie ży. W związ ku z tym w szó stej edy cji rów nież
uczest ni czy ła od dziel na gru pa nie wi do mych na sto lat ków. Pro -
gram dla nie wi do mej mło dzie ży na sta wio ny był na edu ka cję i re -
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ha bi li ta cję. W je go ra mach by ła pro wa dzo na na uka an giel skie go,
no wych tech no lo gii in for ma tycz nych, orien ta cji prze strzen nej i sa -
mo dziel no ści w ży ciu co dzien nym. Uczest ni cy obu rów no le głych
pro jek tów spo ty ka li się w spo sób spon ta nicz ny, ale tak że ce lo wo
zor ga ni zo wa ny, np. wspól ne by ły pro gra my re kre acyj no -kul tu ral -
ne, ce re mo nie otwar cia i za mknię cia pro jek tu.

W pierw szych dniach pro jek tu mie li śmy wy kła dy dla ro dzi -
ców na te mat na ucza nia orien ta cji prze strzen nej i lo ko mo cji osób
nie wi do mych, de mon stro wa li śmy po mo ce dy dak tycz ne i za baw -
ki od po wied nio do bra ne do per cep cji dzie ci, mó wi li śmy o do -
świad cze niach pol skich, w szcze gól no ści zdo by tych w La skach.
In for mo wa li śmy o dzia łal no ści Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic
Krzy ża na Ukra inie i za ło żo nym w Sta rym Ska ła cie Ośrod ku
Wcze snej In ter wen cji. Wie lu ro dzi ców zgła sza ło się póź niej
z dzieć mi na kon sul ta cje i tur nu sy re ha bi li ta cyj ne do wy mie nio -
nych pla có wek. 

Przed sta wię kil ka przy kła dów dzie ci i ich ro dzin uczest ni czą -
cych w pro jek cie „Mię dzy na ro do wej Szko ły Mam”, a tak że cha -
rak te ry sty kę za jęć z za kre su orien ta cji prze strzen nej i sa mo dziel -
ne go po ru sza nia się dzie ci nie wi do mych, któ re pro wa dzi łam wraz
z Jac kiem Kwa pi szem w sied miu edy cjach pro jek tu (zmie ni łam
da ne per so nal ne dzie ci).

Mak sym, chło piec, 3 la ta i 3 mie sią ce, je go ro dzi na po cho dzi
z Ukra iny Za chod niej. Miesz ka na wo łyń skiej wsi. Mat ka ukoń -
czy ła stu dia wyż sze, jest fi lo lo giem, oj ciec tech ni kiem o spe cjal -
no ści elek tro me cha nik. Swo ją sy tu ację ma te rial ną okre śli li po ni -
żej śred niej kra jo wej. W ro dzi nie jest jesz cze pię cio let nie cór ka.
Miesz ka ją ra zem z ro dzi ca mi mat ki, bab cią (69 lat) i dziad kiem
(65 lat). Mak sym po uro dze niu otrzy mał 10 punk tów w ska li Ap -
gar, wa żył 4300, dłu gość cia ła – 54 cm. Po ród prze bie gał pra wi -
dło wo, w usta wie niu głów ko wym, si ła mi na tu ry. W trze cim mie -
sią cu ży cia zdia gno zo wa no re ti no bla sto mę (siat ków cza ka zło śli -
we go); jest to naj czę ściej wy stę pu ją cy no wo twór we wnątrz gał ko wy
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u ma łych dzie ci. Od ra zu roz po czę to pro ces le cze nia. Po cząt ko -
wo guz po ja wił się w pra wym oku, po upły wie ro ku tak że w le -
wym. W le cze niu sto so wa no che mio te ra pię. Kie dy chło piec miał
2 la ta i trzy mie siąc, usu nię te zo sta ły gał ki oczne. By ła to trud na
de cy zja, ale je dy na moż li wa, bo choć po zba wia ją ca bez pow rot -
nie moż li wo ści wi dze nia, ale ra tu ją ca dziec ku ży cie. Dzieć mi głów -
nie zaj mu je się mat ka. Po uro dze niu sy na nie pod ję ła po now nie
pra cy za wo do wej. Oj ciec po pra cy rów nież włą cza się w pra ce do -
mo we i wy cho waw cze. 

Nasz pierw szy kon takt z chłop cem był utrud nio ny, po nie waż
dziec ko ba ło się no we go oto cze nia, a tak że nie zna nej sy tu acji i re -
ago wa ło strasz nym pła czem. Licz ne po by ty w szpi ta lu i prze ży -
te cier pie nie wy wo ła ło u nie go du ży lęk przed kon tak ta mi z ob -
cy mi oso ba mi. Rów nież ro dzi ce czu li się nie pew nie, by ło to ich
pierw sze ze tknię cie z ty flo pe da go ga mi. Na po cząt ku zdo ła li śmy
za in te re so wać Mak sy ma za baw ka mi mu zycz ny mi, wy ko rzy stu -
jąc po śred nic two ro dzi ców. Ćwi cze nia z za kre su orien ta cji roz -
po czę li śmy od po szu ki wa nia przez chłop ca dźwię czą cych dzwo -
necz ków, cym bał ków, ka sta nie tów, bę ben ka, tam bu ry na. Za baw -
ki te ko lej no trzy ma li ro dzi ce i zmie nia li swo je miej sca. Chło piec
bar dzo do brze lo ka li zo wał wy mie nio ne przed mio ty, sku piał uwa -
gę na dźwię kach i stop nio wo co raz śmie lej i w szyb szym tem pie
po ko ny wał od da lo ną od nich prze strzeń. Na stęp nie pro wa dzi li -
śmy z nim za ba wy roz wi ja ją ce „lek ki do tyk” rąk pod czas cho dze -
nia rów no le głe go do ścia ny i roz po zna wa nie mi ja nych przed mio -
tów, a tak że wy ko rzy sty wa li śmy do tyk stóp przy roz po zna wa niu
zróż ni co wa nych form pod ło ża. Prze pro wa dza li śmy ćwi cze nia uła -
twia ją ce bez piecz ne po ru sza nie przy uży ciu za ba wek po py cha nych
przed so bą i chro nią cych przed ude rze niem. Sto so wa li śmy tacz -
kę, hu la -hop i wa liz kę na kół kach. Uczy li śmy sys te ma tycz ne go
i bez piecz ne go po zna wa nia oto cze nia i stop nio wo zwięk sza li śmy
te ren ćwi czeń. Maks roz po zna wał co raz wię cej punk tów orien -
ta cyj nych i po tra fił z nich ko rzy stać pod czas sa mo dziel ne go cho -

102 ROZWAŻANIA PEDAGOGICZNE



dze nia. Na uczył się, w ja ki spo sób dojść od swo je go po ko ju do
waż nych miejsc w Cen trum. Ro bił bar dzo szyb kie po stę py, wy -
ka zy wał się od wa gą i dy na mi zmem. Z du żym za in te re so wa niem
i chęt nie wy ko ny wał wszyst kie ćwi cze nia. Był cie ka wy świa ta;
stwa rza li śmy mu róż ne oka zje do od kry wa nia no wych miejsc,
przed mio tów, do świad cza nia per cep cji róż nych bodź ców: do ty -
ko wych, aku stycz nych, wę cho wych. 

Za ję cia z Mak sy mem trwa ły przez 10 dni, każ de ok. pół go dzi -
ny. Rów no le gle je go ma ma na zmia nę z oj cem wy ko ny wa li ćwi cze -
nia z uży ciem opa sek za sła nia ją cych oczy. Włą cza li śmy ro dzi ców
do ćwi czeń pro wa dzo nych z chłop cem, tak aby mo gli je póź niej
kon ty nu ować w do mu. Po zna li oni tech ni ki cho dze nia z prze wod -
ni kiem w róż nych sy tu acjach i zmien nych wa run kach te re no wych.
Zo ba czy li, jak cen na w ży ciu osób nie wi do mych jest kom pen sa cja
zmy słów. By li za do wo le ni z za jęć re ha bi li ta cyj nych pro wa dzo nych
z dziec kiem przy ich współ udzia le, jak i bez po śred nio z ni mi. Ce -
ni li so bie na wią za ne kon tak ty z in ny mi ro dzi ca mi nie wi do mych
dzie ci. Wy ra zi li chęć uczest nic twa w pro jek cie w przy szłym ro ku.
Pod ko niec za jęć ro dzi ce uzy ska li prze ko na nie, że ich dziec ko
w przy szło ści osią gnie sa mo dziel ność i oni mu w tym po mo gą.

Ra ma zan – pię cio let ni chło piec, brał dru gi raz udział w pro -
jek cie. Był ze swo ją rocz ną sio strą – Sa mi rą, ma mą i wuj kiem. Oj -
ciec przy wiózł ro dzi nę, a na stęp nie przy je chał dwa dni przed koń -
cem pro jek tu. Po mi mo krót kie go po by tu sta rał się mieć kon takt
ze spe cja li sta mi i był za in te re so wa ny moż li wo ścia mi re ha bi li ta -
cji swo ich dzie ci. Ro dzi na po cho dzi z ma łe go ro syj skie go mia sta
po ło żo ne go w czę ści azja tyc kiej. Ma ma (27 lat) jest bi blio te kar -
ką. Oj ciec (35 lat) kie row cą cię ża rów ki. Swo ją obec ną sy tu ację ma -
te rial ną okre śla ją ja ko śred nią. Ro dzeń stwo nie wi dzi ze wzglę -
du na wro dzo ny za nik ner wu wzro ko we go, wy ni ka ją cy z atro fii
włó kien wzro ko wych. W te go ty pu uszko dze niach ukła du wzro -
ko we go na stę pu je brak moż li wo ści prze wod nic twa im pul su ner -
wo we go po mię dzy siat ków ką oka a ko rą mó zgo wą. Cho ciaż by -
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li je dy ną ro dzi ną mu zuł mań ską i wy róż nia li się wśród in nych
ubio rem i zwy cza ja mi, mie li do bre kon tak ty z in ny mi uczest ni -
ka mi tur nu su. Ra ma zan szyb ko przy po mniał so bie układ prze -
strzen ny ho te lu, któ ry po znał rok wcze śniej. Od ra zu chciał po -
zna wać no we miej sca. W związ ku z tym uczy li śmy go tech nik po -
ru sza nia się z uży ciem la ski i za sto so wa nia jej w roz ma itych
sy tu acjach, np. pod czas po ru sza nia się w zna nym za mknię tym po -
miesz cze niu, w nie zna nych miej scach, na scho dach, w zmien nych
wa run kach te re no wych. Szyb ko zro zu miał, że la ska za pew nia
ochro nę pod czas cho dze nia i sta no wi prze dłu że nie ob sza ru do -
ty ku. Ra ma zan rów nież chęt nie wy ko rzy sty wał la skę do „oglą da -
nia” te go, co znaj du je się na gó rze po za za się giem je go wy cią gnię -
tych rąk. W ten spo sób ba dał ko ro ny drzew, su fi ty, wy so kość me -
bli itp. Wpro wa dza li śmy po przez za ba wy no we po ję cia opi su ją ce
prze strzeń. Wy ty cza li śmy zróż ni co wa ne tra sy, któ re sam po ko ny -
wał, ko rzy sta jąc z po da nych wska zó wek. Je go ma ma wspól nie
z na mi usta la ła za da nia dla nie go, a tak że wy ko ny wa ła (w opa sce
za sła nia ją cej oczy) ćwi cze nia, któ re ro bił jej syn, aby le piej zro -
zu mieć bez wzro ko wy spo sób po zna wa nia świa ta.

Sa mi ra po ru sza ła się z po mo cą in nych. Ze wzglę du na to, że
dzie ci nie wi do me czę ściej niż ich wi dzą cy ró wie śni cy ma ją roz -
ma ite wa dy po sta wy, pro wa dzi li śmy ćwi cze nia roz wi ja ją ce
orien ta cję prze strzen ną i mo to ry kę bez wy ko rzy sta nia moż li wo -
ści pio ni za cji. W związ ku z tym, że po sta wa klę ku pod par te go
wzmac nia mię śnie ob rę czy bar ko wej i pa sa bio dro we go oraz do -
brze mo de lu je pra wi dło we krzy wi zny krę go słu pa, po przez za ba -
wy stwa rza li śmy sy tu acje za chę ca ją ce do czwo ra ko wa nia, po ko -
ny wa nia róż nych to rów prze szkód i od naj do wa nia za ba wek
dźwię ko wych oraz in nych bu dzą cych za cie ka wie nie rze czy. Po -
do ba ły jej się za ba wy z pił ką dźwię ko wą, np. to cze nie, pod rzu ca -
nie, po da wa nie do ma my itp. Ro dzi ce ro dzeń stwa nie mo gli li czyć
na wspar cie ze stro ny ty flo pe da go gów w miej scu za miesz ka nia,
bo ta kich spe cja li stów w ich mie ście po pro stu nie by ło.
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W związ ku z tym mat ka sta ra ła się zdo być jak naj wię cej in for ma -
cji i na uczyć się spo so bów kształ ce nia swo ich nie wi do mych dzie -
ci. Jej pro gram wy kra czał po za za ję cia re ha bi li ta cyj ne i obej mo -
wał rów nież na ukę braj la i me to dy kę wpro wa dza nia li ter wy pu -
kłych, spo so bów ada pta cji po mo cy dy dak tycz nych. Uwa ża ła, że
za rów no ona, jak i jej dzie ci, du żo zy sku ją po przez udział w za -
ję ciach. Cen ny w jej oce nie był kon takt ze spe cja li sta mi, szcze gól -
nie zwró ci ła uwa gę na do brą, życz li wą at mos fe rę. W przy szłym
ro ku chcia ła by rów nież z dwoj giem dzie ci uczest ni czyć w pro jek -
cie „Szko ła Mam”, po nie waż za le ży jej na tym, aby jak naj le piej
przy go to wać dzie ci do sa mo dziel ne go ży cia. 

Sa sza, to sied mio let nia dziew czyn ka z Ki jo wa. Uro dzi ła się
w 28. ty go dniu cią ży, wa ży ła 1200 g. Ja ko wcze śniak o ni skiej wa -
dze uro dze nio wej pod da na by ła tle no te ra pii w in ku ba to rze. Przy -
pusz cza się, że na sku tek pod wyż szo ne go stę że nia tle nu do szło do
re ti no pa tii wcze śnia czej (sta dium V), co ozna cza cał ko wi te od -
war stwie nie siat ków ki i tym sa mym cał ko wi ty brak wi dze nia. Wy -
cho wy wa na jest przez sa mot ną mat kę (27 lat). Ko bie ta ma wy -
kształ ce nie śred nie, jest sprze daw czy nią w skle pie. Dziew czyn ka
czę sto prze by wa ła sa ma w ma łym miesz ka niu. Mat ka trosz czy ła
się o nią, na to miast nie mia ła wie dzy i wa run ków, aby za jąć się jej
edu ka cją i re ha bi li ta cją. Kie dy ją po zna li śmy, wy glą da ła na dziec -
ko trzy let nie, sła bo cho dzi ła, nie od ry wa ła stóp od pod ło ża, tyl -
ko je prze su wa ła. Nie po tra fi ła ma ni pu lo wać za baw ka mi. Ba ła się
ob cych osób, by ła bar dzo płacz li wa. W pro jek cie uczest ni czy ła
dwu krot nie. Ro bi ła sys te ma tycz nie szyb kie po stę py w za kre sie roz -
wo ju mo to rycz ne go, orien ta cji prze strzen nej, sa mo dziel no ści,
przy swa ja niu i ro zu mie niu po jęć. Ma ma by ła bar dzo za do wo lo -
na z moż li wo ści uczest ni cze nia w pro jek cie i twier dzi ła, że osią -
gnię cia cór ki prze kro czy ły jej ocze ki wa nia.

Re asu mu jąc, na le ży stwier dzić, że w kra jach uczest ni czą cych
w pro jek cie jest ol brzy mia po trze ba spo łecz na or ga ni zo wa nia po -
mo cy edu ka cyj nej ro dzi nom z dzieć mi nie wi do my mi. Bez
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wspar cia pro fe sjo na li stów ro dzi com trud no za dbać o pra wi dło -
wy roz wój nie wi do mych dzie ci. Do brą prak ty ką w opi sy wa nej
„Mię dzy na ro do wej Szko le Mam” by ło an ga żo wa nie bar dzo
zróż ni co wa nych pro fe sjo na li stów pod wzglę dem spe cjal no ści, na -
ro do wo ści, wie ku, do świad czeń, moż li wo ści wzro ko wych, płci i in.
Wspól ną ce chą człon ków ka dry by ła du ża mo ty wa cja do jak naj -
lep szej pra cy na rzecz osób nie wi do mych. Przez sie dem lat
ukształ to wał się trzon spraw nie współ pra cu ją ce go ze spo łu.
Stop nio wo zmie nia ły się re la cje mię dzy pro fe sjo na li sta mi a ro dzi -
ca mi, od do mi na cji ka dry do re la cji part ner skich. Część ro dzi ców
ma ją cych wy kształ ce nie, któ re mo gło być przy dat ne w pro wa dze -
niu pro jek tu po sze rzy ło swo je kom pe ten cje i w ko lej nych edy cjach
wzmac nia ło ob sa dę kadro wą. Tak by ło w wy pad ku ma tek nie wi -
do mych dzie ci, któ re wy ko ny wa ły za wód le ka rza, na uczy cie la, pe -
da go ga. Dwie mat ki ukoń czy ły stu dia ty flo pe da go gicz ne. Bar dzo
waż na dla re ali za cji „Mię dzy na ro do wej Szko ły Mam” by ła prze -
my śla na lo ka li za cja za pew nia ją ca nie wi do mym dzie ciom po czu -
cie bez pie czeń stwa i spo ko ju. Ko niecz ne by ły do bre wa run ki do
zor ga ni zo wa nia po trzeb nych za jęć, ale też nie for mal nych spo tkań
ro dzi ców i za baw dzie ci. Pro gram za jęć re ali zo wa nych w pro jek -
cie był ela stycz nie do sto so wy wa ny do in dy wi du al nych po trzeb
każ dej ro dzi ny, za in te re so wań i moż li wo ści dziec ka. U wszyst kich
dzie ci za ob ser wo wa li śmy po stęp w róż nych sfe rach roz wo ju. Ro -
dzi ce uzy ska li prze ko na nie, że ich dziec ko w przy szło ści osią gnie
sa mo dziel ność, a oni ma ją kom pe ten cje, aby mu w tym po móc.
Po sied miu la tach cięż kiej i bar dzo emo cjo nu ją cej pra cy w pro -
jek cie cie szy my się, że mo gli śmy po móc wie lu ro dzi nom i nie wi -
do mym dzie ciom. Sa mi zy ska li śmy cie ka we do świad cze nie,
pozna li śmy nie zwy kłych lu dzi, ma my du że po czu cie sa tys fak cji
i ra do ści. Dzię ki pro jek to wi po zna li śmy też pra cę Sióstr Fran cisz -
ka nek Słu żeb nic Krzy ża na Ukra inie.

Zo sta li śmy po now nie za pro sze ni do udzia łu w pro jek cie w ro -
ku 2015.
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Kry sty na Ko niecz na

O wspar ciu osób nie wi do mych na ryn ku pra cy

Wsierp niu 2014 ro ku za koń czo no re ali za cję pro jek tu
„Wspar cie osób nie wi do mych na ryn ku pra cy III”. Był to

pro jekt part ner ski re ali zo wa ny z Pol skim Związ kiem Nie wi do -
mych, współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.
Li de rem był Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych. 

Wy ko naw cą pro jek tu ze stro ny To wa rzy stwa Opie ki nad
Ociem nia ły mi był Dział ds. Ab sol wen tów – pla ców ka od po wie -
dzial na za re ali za cję sta tu to wych dzia łań To wa rzy stwa z za kre su
re ha bi li ta cji spo łecz nej i za wo do wej oraz za trud nia nia osób nie -
wi do mych.

Pro jekt ten jest trze cią edy cją tak waż ne go dla nie wi do mych
przed się wzię cia. Pierw sza edy cja roz po czę ła się w stycz niu 2009
ro ku. Przez pięć lat ra zem z Part ne rem – Pol skim Związ kiem Nie -
wi do mych – udzie lo no wspar cia 3700 oso bom z dys funk cją wzro -
ku. Czy to du żo? Z re je stru PZN wy ni ka, że w Pol sce jest po nad
34000 osób nie wi do mych w wie ku ak tyw no ści za wo do wej. Czy
to zna czy, że po zo sta li nie po trze bu ją wspar cia, że ma ją pra cę i do -
bre wa run ki spo łecz no -by to we? To pro blem, któ ry wy ma ga roz -
wią za nia. Pla no wa ne jest zor ga ni zo wa nie sym po zjum ma ją ce na
ce lu ukie run ko wa nie dzia łań zwią za nych z re ha bi li ta cją za wo do -
wą osób nie wi do mych.

Nie przy pad ko wo w tej edy cji pro jek tu przy ję li śmy mot to: „Two -
ja dro ga do suk ce su” – z my ślą za rów no o be ne fi cjen tach, jak i o pra -
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co daw cach. Zgod nie z pla nem dzia ła nia wspar ciem mie li śmy ob -
jąć 800 osób z dys funk cją wzro ku. Re zul tat osią gnę li śmy na po zio -
mie 99,38%, co ozna cza, że wspar cia udzie li li śmy 797 oso bom.

Udział w pro jek cie mło dych lu dzi po zy tyw nie wpły nął na re -
zul tat w za kre sie: „Kon ty nu acja bądź pod ję cie na uki przez oso -
by nie wi do me”, któ ry zo stał zre ali zo wa ny na po zio mie 100,38%
(261osób). W tym miej scu pra gnę pod kre ślić, jak cen ną dla na -
szych za ło żeń by ła współ pra ca z Ośrod ka mi Szkol no -Wy cho waw -
czy mi dla Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych, zwłasz cza w Byd gosz -
czy, Dą bro wie Gór ni czej, Kra ko wie i Lu bli nie. Od pierw sze go pro -
jek tu spe cja li ści z tych Ośrod ków współ pra co wa li z na mi,
pro wa dząc róż ne go ro dza ju za ję cia. By ła to rów nież cen na wy mia -
na do świad czeń.

Re ha bi li ta cja spo łecz na jest pod sta wą sku tecz nej ak ty wi za cji
za wo do wej. Zgod nie z pla nem prze pro wa dzi li śmy warsz ta ty i kon -
sul ta cje in dy wi du al ne z za kre su re ha bi li ta cji spo łecz nej dla 289
be ne fi cjen tów. Mie li oni moż li wość sko rzy sta nia z za jęć in te gra -
cyj nych, psy cho lo gicz nych oraz w za kre sie ćwi czeń fi zjo te ra peu -
tycz nych i za jęć re kre acyj nych. Po nad to prze pro wa dzo ne zo sta -
ły róż ne kur sy. Z kur su bez wzro ko wych tech nik i me tod pra cy po -
łą czo nych z na uką ob słu gi pod sta wo wych urzą dzeń do mo wych
sko rzy sta ło 60 osób, z kur su sa mo dziel ne go po ru sza nia się wspo -
ma ga ne go tech ni ką na wi ga cji GPS sko rzy sta ło 60 osób. Sta cjo nar -
ny 10-mie sięcz ny kurs j. an giel skie go me to dą Cal la na ukoń czy -
ło 12 osób, a 10-mie sięcz ny kurs j. an giel skie go przez Sky pe’a 6
osób. W su mie za mie rzo ne re zul ta ty z za kre su re ha bi li ta cji spo -
łecz nej zo sta ły osią gnię te na po zio mie po wy żej 100%.

Dzia ła nia z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej:
• warsz ta ty Ak ty wi za cji Za wo do wej ukoń czy ło 340 osób, 
• kur sy kom pu te ro we o róż nym stop niu za awan so wa nia

ukoń czy ło 120 osób, 
• kurs ob słu gi urzą dzeń elek tro nicz nych i opro gra mo wa nia

wspie ra ją ce go – 110 osób, 
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• in dy wi du al ne szko le nie z za kre su ob słu gi me diów spo łecz -
no ścio wych od by ło 15 osób, 

• szko le nia za wo do we ope ra to rów Wir tu al ne go Con tact
Cen ter ukoń czy ły 123 oso by, 

• szko le nie za wo do we z trans kryp cji ukoń czy ło 30 osób, 
• z do sko na le nia za wo do we go nie wi do mych ma sa ży stów sko -

rzy sta ło 29 osób. 
Re zul ta ty dzia łań z za kre su ak ty wi za cji za wo do wej zo sta ły

osią gnię te na po zio mie po wy żej 100%.
W wy ni ku tych dzia łań sta że re ha bi li ta cyj ne ukoń czy ło 125

be ne fi cjen tów, a re zul tat zo stał osią gnię ty na po zio mie 104,17%. 
W ra mach pro jek tu po wsta ła pierw sza na świe cie plat for ma

Wir tu al ne go Con tact Cen ter, któ rej twór cą jest nasz ab sol went Jan
Gaw lik, dzię ki któ re mu oso by nie wi do me mo gą wy ko ny wać pra -
cę bez po śred nio w fir mie lub zdal nie.

Wspar ciem ob ję to też ro dzi ny i oso by z naj bliż sze go oto cze -
nia osób nie wi do mych. Z warsz ta tów wspie ra ją cych oraz in dy wi -
du al nych kon sul ta cji sko rzy sta ło 400 osób. Ce lem tych dzia łań by -
ła po moc w po głę bie niu wie dzy, po sze rze niu umie jęt no ści i po -
zna niu no wych moż li wo ści sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia
i wcho dze nia na ry nek pra cy osób z dys funk cją wzro ku. 

W po zy ski wa niu pra co daw ców bar dzo nam po mo gły do tych -
cza so we kon tak ty, ba za pra co daw ców, któ rą pro wa dzi my w ra -
mach Agen cji Za trud nie nia oraz in ten syw ne dzia ła nia per so ne -
lu za an ga żo wa ne go w re ali za cję pro jek tu. Do po wia to wych i wo -
je wódz kich Urzę dów Pra cy zo sta ło wy sła nych 1058 za pro szeń
za chę ca ją cych do współ pra cy. W re zul ta cie in for ma cje o pro jek -
cie zna la zły się na 44 stro nach in ter ne to wych Urzę dów Pra cy; na
tar gach pra cy pre zen to wa no sta no wi sko pra cy i moż li wo ści za -
wo do we osób nie wi do mych. Po nad to ko re spon do wa no z 583 fir -
ma mi, urzę da mi, są da mi, mi ni ster stwa mi. In for ma cja o pro jek -
cie prze sła na by ła rów nież do wszyst kich Po wia to wych Cen trów
Po mo cy Ro dzi nie, peł no moc ni ków ds. stu den tów nie peł no spraw -
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nych przy wyż szych uczel niach, kli nik oku li stycz nych, dusz pa -
sterstw nie wi do mych. Od by ło się 51 spo tkań z pra co daw ca mi.
Utwo rzo na zo sta ła ba za 419 pra co daw ców, a re zul tat zo stał osią -
gnię ty na po zio mie po wy żej 150%.

W ce lu pro mo wa nia no we go sta no wi ska pra cy do stęp ne go
oso bom nie wi do mym w za kre sie „Ope ra tor Wir tu al ne go Con tact
Cen ter” oraz po zy ski wa nia pra co daw ców zo sta ła uru cho mio na
stro na in ter ne to wa www.wcc pra ca.pl; Fan pa ge na por ta lu spo łecz -
no ścio wym Fa ce bo ok: fa ce bo ok.com/wir tu al ne.con tact.cen ter;
zre ali zo wa ny zo stał film, któ ry moż na zna leźć pod lin kiem: Wir -
tu al ne Con tact Cen ter – no we sta no wi sko pra cy dla nie wi do mych.
W czerw cu 2013 ro ku mia ła miej sce kon fe ren cja pra so wa. Co pi -
szą i mó wią me dia o na szym pro jek cie moż na zo ba czyć na stro -
nie pro jek tu: www.pro mo cja ika rie ra.pl pod lin kiem: Pro jekt
w me diach, a pre zen ta cję pod su mo wu ją cą pro jekt moż na obej -
rzeć pod lin kiem: Pod su mo wa nie pro jek tu. Osią gnię te re zul ta ty
to wy nik pro fe sjo na li zmu, za an ga żo wa nia i od po wie dzial nej pra -
cy per so ne lu wio dą ce go i spe cja li stów.

Dzię ki na szym wspól nym sta ra niom, za rów no pra co daw ców
jak i be ne fi cjen tów, pra cę pod ję ło 85 osób z dys funk cją wzro ku na
sta no wi skach: Kon sul tant – 8, Ma sa ży sta – 11, Te le mar ke ter – 25,
Co pyw ri ter – 6, Przed sta wi ciel han dlo wy – 2, Pra cow nik ad mi ni -
stra cyj ny – 2, Pro to ko lant są do wy – 2, Re fe rent ds. ad mi ni stra cji
– 1, Do rad ca ds. sprze da ży – 1, Pra cow nik go spo dar czy – 1, Ar -
chi wi sta – 1, Pra cow nik biu ro wy – 2, Ana li tyk za so bów in ter ne -
to wych – 2, Po moc sprzą ta ją ca – 1, Do rad ca za wo do wy – 1, Pra -
cow nik po rząd ko wy – 1, Po moc nik sprze daw cy – 1, Re fe rent ds.
ana liz roz mów te le fo nicz nych – 1, Po moc oso by nie peł no spraw -
nej – 1, Pra cow nik ha li, ka sjer – 1, Pa ko wacz – 1, Por tier – 1, Prze -
wod nik wy cie czek – 1, Pra cow nik przy mie rzal ni – 1, Po moc ku -
chen na – 1, Po moc nik pra cow ni ka biu ro we go – 1, Ma na ger pro -
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jek tów spe cjal nych – 1, Spe cja li sta ds. kon tak tu ze zwie dza ją cy mi
– 1, Pra cow nik ser wi so wy – 1, Ma ga zy nier – 1, Sprzą tacz ka – 1,
Kro ni karz – 1, Asy stent pra cy – 1, Wła ści ciel fir my – 1.

Pod czas kon fe ren cji pod su mo wu ją cej pro jekt, któ ra mia ła
miej sce 26 sierp nia 2014 r. o na szym wspól nym pro jek cie two rze -
nia moż li wo ści za trud nia nia osób nie wi do mych opo wie dzie li
przed sta wi cie le pra co daw ców i be ne fi cjen ci pro jek tu. Fir mę Le -
roy Mer lin re pre zen to wa li: An drzej Szwon der – Dy rek tor Re gio -
nu w Le roy Mer lin i Mo ni ka Zie liń ska -Fu ty ma – pro wa dzą ca pro -
jekt „Za trud nie nie osób nie peł no spraw nych w Le roy Mer lin”;
Piotr Mu char ski z fir my CTI So lu tions, któ ry do sto so wał opro -
gra mo wa nie Le roy Mer lin do po trzeb osób nie wi do mych i be ne -
fi cjen ta pro jek tu Krzysz to fa Il czu ka – pra cow ni ka Le roy Mer lin.
By li też obec ni przed sta wi cie le fir my Gru pa Eten dard: Ra fał Za -
or ski – Pre zes Za rzą du, Mar ta Ko wal czyk – spe cja list ka ds. E -le -
ar nin gu oraz be ne fi cjent ka pro jek tu Ro xa na Wasz kie wicz – pra -
cow nik Gru py Eten dard. Swo imi uwa ga mi po dzie li li się rów nież:
Pa blos Man dzios – kie row nik re gio nu w fir mie Ba by Ca re; Da -
wid Ró żań ski – be ne fi cjent, pra cow nik sa lo nu „Do tyk Wia tru”;
Ro bert Ko rzo nek – be ne fi cjent, pra cow nik fir my Es tel Sys tem. Na -
to miast Ma ri na Kur dziel i Do ro ta Wo jeń ska – be ne fi cjent ki pro -
jek tu, opo wie dzia ły o ko rzy ściach, ja kie wy nio sły w związ ku z na -
by ciem umie jęt no ści po ru sza nia się z kij ka mi w tre nin gu Nor dic
Wal king.

Na le ża ło by za zna czyć, że bez wspar cia Za rzą du To wa rzy stwa
Opie ki nad Ociem nia ły mi i ści słej współ pra cy wszyst kich pla có -
wek To wa rzy stwa nie by ło by moż li we osią gnię cie po zy tyw nych
re zul ta tów pro jek tu, za co wszyst kim ser decz nie dzię ku ję.

Dzię ku ję rów nież za do brą współ pra cę z Part ne rem: Pol skim
Związ kiem Nie wi do mych i Li de rem pro jek tu: Pań stwo wym Fun -
du szem Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych.
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An na Fa de rew ska -Ku szaj

Krót ka hi sto ria pew nej przy jaź ni – wspo mnie nie
o śp. An nie Fi gu rze

Za miast wstę pu do za miesz czo ne go ni żej wspo mnie nia od -
da ję głos Ani Fi gu rze, któ ra na ła mach „La sek” (nr 3–

4/2010) w ar ty ku le „Ma sa ży sta – za wód wy bra ny z po trze by ser -
ca” pi sa ła o swo im do ro słym ży ciu. Oto frag men ty te go tek stu:

„Za mi ło wa nie do za wo du me dycz ne go zro dzi ło się u mnie już
w dzie ciń stwie. Kie dy by łam ma łą dziew czyn ką, le czy łam lal ki i mi -
sie – mo ich ma łych pa cjen tów, a ja ko le kar stwa apli ko wa łam im
cu kier ki zgro ma dzo ne w bu te lecz kach. 

W szko le pod sta wo wej mo je ma rze nia za czę ły się po wo li roz -
pły wać, kie dy po wie dzia no mi, że ze wzglę du na sła by wzrok ni gdy
nie bę dę mo gła być le ka rzem, jed nak je śli chcę, mo gę re ali zo wać się
w za wo dzie ma sa ży sty. (...)
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Po skoń cze niu stu diów
roz po czę łam pra cę ma sa żyst -
ki w cen trum re ha bi li ta cji.
Tam zdo by wa łam pierw sze
do świad cze nia. Bar dzo mi ło
wspo mi nam ten czas. Ze -
spół przy jął mnie z ogrom ną
życz li wo ścią, więc te pierw sze
chwi le, któ re są za wsze trud -
ne, prze szłam z uśmie chem
i wspar ciem od ko le gów. (...)

Pod czas wi zy ty waż ne
jest, aby te ra peu ta był w do -
brym na stro ju, po nie waż lu -
dzie bar dzo czę sto wy czu wa -
ją, w ja kim hu mo rze jest ma sa ży sta, a nie po win no się prze ka zy -
wać ani ne ga tyw nych uczuć, ani swo ich pro ble mów pa cjen to wi, bo
to po gar sza pro ces je go le cze nia. Dla te go bar dzo waż ny jest opty -
mizm w pra cy, aby pa cjent po wi zy cie był roz luź nio ny, zre lak so wa -
ny, a tak że miał po zy tyw ny ob raz prze bie gu re ha bi li ta cji. (...)

Bar dzo lu bię pa cjen tów z po czu ciem hu mo ru, gdyż wte dy moż -
na po łą czyć dwie wi zy ty – za bieg ma sa żu i se ans „śmie cho te ra pii”,
co po pra wia na strój obu stron, a rów nież po zy tyw nie wpły wa na
po stę py w le cze niu. 

Są też ko rzy ści prak tycz ne. Dzię ki pa cjen tom mam sze ro ki zbiór
prze pi sów, któ re gro ma dzę i przy róż nych oka zjach wy ko rzy stu ję.
(…) W przy szło ści mo że po wsta nie spe cjal ny ze szyt z prze pi sa mi
na sma ko ły ki. (...)

Przy szłym ma sa ży stom chcia ła bym po wie dzieć, by wy bie ra li ten
za wód z po trze by ser ca i aby ten za wód lu bi li. Nie sie nie po mo cy
dru gim to ro dzaj po wo ła nia, któ re da je ra dość. 

O so bie mo gę po wie dzieć, że je stem za do wo lo na ze swo ich wy -
bo rów ży cio wych. Mam wie le sa tys fak cji z te go, że pra cu ję w za wo -
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dzie ma sa ży sty, że wy ko rzy stu ję wie dzę zgro ma dzo ną na stu diach
i że mo gę ją z ca łym prze ko na niem prze ka zy wać stu den tom, pro -
wa dząc za ję cia na uczel ni”.

*   *   *
Był rok 1986. Ma ła dziew czyn ka imie niem Ania przy je cha ła do

przed szko la w La skach, a był to sam śro dek zi my. We szła do bu -
dyn ku i usły sza ła gwar dzie cię cych gło sów. Usły sza ła – po nie waż
tak jak in ne dzie ci by ła rów nież nie wi do ma. Po wi ta ły ją pa nie i za -
pro wa dzi ły do gru py. Ma ła Ania rzu ci ła się w wir za ba wek i ra do -
śnie do łą czy ła do in nych, aby brać udział w dzie cię cych fi glach. Od
ra zu jed nak jej uwa gę przy ku ła ma ła, drob niut ka dziew czyn ka, któ -
ra za pro si ła ją do wspól nej za ba wy. Jak się póź niej oka za ło – też
no si ła imię Ania. Tak więc obie Anie roz po czę ły go ni twę na ro -
wer kach do oko ła przed szkol nej ba wial ni. Tak za czę ła się przy jaźń
dwóch Ań, z któ rych jed na to ja, a dru ga to śp. Ania Fi gu ra. 

Po cząw szy od przed szkol nych za baw nie by ło dnia, aby śmy
gdzieś by ły osob no; łó żecz ka mia ły śmy obok sie bie, sto li ki rów -
nież, szaf ki w szat ni i pół ki w sal ce. Wszę dzie ra zem. Wca le nie
by ło nam z tym źle, wręcz prze ciw nie, cie szy ło nas to bar dzo. Po -
ma ga ły śmy so bie na wza jem, pso ci ły śmy ra zem i chęt nie po ma -
ga ły śmy in nym, oczy wi ście ra zem. 

Na stał czas szkol ny – naj pierw wstęp na, a po tem ko lej ne kla -
sy. Tu w na szym ży ciu tro chę się zmie ni ło. Już nie spa ły śmy ra -
zem w po ko ju, nie mia ły śmy obok sie bie sto li ków do od ra bia nia
lek cji, ale na dal bar dzo się przy jaź ni ły śmy. Każ da z nas mia ła nie -
co in ne za in te re so wa nia, ale to w ni czym nie prze szko dzi ło na -
szej przy jaź ni. 

W mo men cie przy ję cia nas do szko ły śred niej oka za ło się, że
bę dzie my ra zem, ja ko je dy ne dziew czy ny w kla sie. Ja oczy wi ście
nie mia łam nic prze ciw ko te mu, po nie waż po mi mo od mien nych
za in te re so wań i wy bo ru in ne go pro fi lu za wo do we go łą czy ła nas
za wsze ta je dy na, nie za wod na, nie oce nio na przy jaźń. 
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Ni gdy bym nie są dzi ła, że
tak szyb ko na sza wspól na dro -
ga przez ży cie się skoń czy.
Ania by ła mo ją naj bliż szą ko -
le żan ką, oso bą, któ rej mo -
głam po wie rzyć każ dy se kret.
By ła wspa nia łym, peł nym cie -
pła czło wie kiem. Po ma ga ła
każ de mu, kto tej po mo cy po -
trze bo wał. Mnie jed nak – ta kie
mam wra że nie – po ma ga ła naj bar dziej. Po ma ga ła, lecz sa ma nie
wy ma ga ła tej po mo cy od in nych. Za wsze skrom na, po god na, lecz
nie kie dy bar dzo skry ta. Dba ła o in nych, mniej dba ła o sie bie. Za -
wsze ta dru ga oso ba by ła waż niej sza. Ania ni gdy nie uża la ła się
na swo je sła be zdro wie, ni gdy nie roz pa cza ła nie po trzeb nie; po -
wie dzia ła bym na wet, że czę sto ro bi ła „do brą mi nę do złej gry”.
Mia ła wie le pla nów na przy szłość. Już nie uda się ich zre ali zo wać.
Mia ła też jed no, naj skryt sze pra gnie nie – by ni gdy nie po zo stać
sa mą, nie mu sieć żyć w sa mot no ści. To pra gnie nie bar dzo wy peł -
nia ło ostat nie dni jej ży cia. 

Czy Pan Bóg po zwo lił Jej odejść, aby nie mu sia ła być sa mot -
na? Czy te raz owa sa mot ność już Jej nie do ku cza? Są to py ta nia
bez od po wie dzi, któ re mi wciąż to wa rzy szą. Wy szła na spo tka nie
z Bo giem, a my za pa mię ta my Ją ja ko oso bę nie zwy kłą: de li kat ną,
lecz zde cy do wa ną; skrom ną, lecz otwar tą na nie sie nie po mo cy in -
nym; ci chą, lecz wal czą cą o szczę ście in nych. Cho ciaż trud no po -
go dzić się z odej ściem ta kiej ko cha nej i bli skiej oso by, trze ba wie -
rzyć, że na dej dzie dzień spo tka nia i na sza przy jaźń znów za kwit -
nie na no wo. 
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s. Hie ro ni ma Bro niec FSK

Jo la

Jo lan ta Że brow ska uro dzi ła się 10 kwiet nia 1938 r. w Lu bli nie.
Ro dzi ce jej, Ja ni na i An to ni, po cho dzi li z Ostro łę ki.
Jo lę po zna łam na prze ło mie lat 50. i 60., kie dy za czy na łam stu -

dia na KUL. By ła na III ro ku hi sto rii. Wraz z ro dzi ca mi i bra tem
miesz ka ła bar dzo bli sko uni wer sy te tu, co póź niej oka za ło się dla
mnie bar dzo waż ne. Przy pierw szym spo tka niu nie wi do me go lu -
dzie czę sto za da ją py ta nia o to, czy coś wi dzi, al bo od jak daw na
i z ja kie go po wo du jest nie wi do my. Tym cza sem Jo la na ścież ce,
na któ rej spo tka ły śmy się po raz pierw szy, po wie dzia ła do mnie
od ra zu: Ty pew no po trze bu jesz czy ta nia, więc bę dę mo gła ci po -
móc. I po ma ga ła. Czy ta ła to, cze go po trze bo wa łam. Na pierw szym
ro ku mia łam kur so rycz ny wy kład z pe da go gi ki, któ ry na hu ma -
ni sty ce był na trze cim ro ku, więc uczy ły śmy się ra zem, a Ma ma
Jo li pod su wa ła nam ma jo we ka nap ki ze szczy pior kiem. 

Dom Jo li był nie sły cha nie otwar ty dla jej ko le gów i przy ja ciół.
Dziew czę ta przy cho dzi ły prze szyć so bie coś na ma szy nie,
a chłop cy z proś bą: Pro szę po móc mi ku pić pu lo wer al bo ja kąś in -

s. Hie ro ni ma Bro niec FSK – Jo la

* śp. Jolanta Krakowiak (10.04.1938–2.11.2014). Jej pogrzeb odbył się 5.11. br.
w Laskach, gdzie spoczęła na zakładowym cmentarzu.



ną część gar de ro by, bo jak ku pię sam, to nie mo gę po tem w tym cho -
dzić, nie umiem wy brać. Je den z nich wpadł w dniu imie nin do Pa -
ni Ja ni ny o pią tej ra no z ogrom nym bu kie tem róż. Na uwa gę, że
to za dro gie na stu denc ką kie szeń, po wie dział z szel mow skim
uśmie chem: Prze cież wzdłuż Alej Ra cła wic kich ro śnie ich ty le,
a przed Do mem Par tii tak gę sto, że nie ma mo wy, że by ktoś za uwa -
żył brak kil ku na stu kwia tów. Dla te go tak wcze śnie wsta łem. Jed -
na z ko le ża nek Jo li, któ rej szpi tal nie przy jął, bo mia ła cięż ką gry -
pę i bar dzo wy so ką go rącz kę, więc nie chcie li wpu ścić in fek cji, le -
ża ła w po ko ju Jo li chy ba ze dwa ty go dnie, a je go wła ści ciel ka spa ła
w przed po ko ju na ma te ra cu, bo w miesz ka niu nie by ło in ne go
miej sca. Dusz pa ster stwo Aka de mic kie dzię ko wa ło Ro dzi com za
tak nie zwy kłą otwar tość.

Jo la chęt nie po ma ga ła ko le gom w na uce i przez to wła sną pra -
cę ma gi ster ską pi sa ła dłu żej, niż by ło ją na to stać. 

Mo ja ko le żan ka oka za ła się jesz cze ogrom nie po moc na w kon -
tak tach pocz to wych. In na ze stu den tek stu diu ją ca an gli sty kę mia -
ła kło po ty z od sy ła niem do An glii ksią żek braj low skich, któ re do -
sta wa ła z Kró lew skie go In sty tu tu dla Nie wi do mych w Lon dy nie,
po nie waż na gle oka za ło się, że ksią żek wy da nych za gra ni cą już
z Pol ski się nie wy sy ła. W tej sy tu acji nie przy sy ła no by na stęp -
nych ksią żek. A nie by ła to li te ra tu ra do po dusz ki, tyl ko pod ręcz -
ni ki. Oj ciec Jo li pra co wał na po czcie, więc zdo łał do kształ cić pa -
nien ki w pocz to wych okien kach i kie dy zja wia ły śmy się z pacz -
ka mi ksią żek, od bie ra ły je od nas na tych miast, bo w ra zie
kło po tów, za wsze któ raś pa nien ka za wo ła ła: Bierz, bo bę dziesz mia -
ła na gło wie pa na Że brow skie go z Dzien ni kiem Ustaw. 

Oj ciec Jo li miał du że po czu cie hu mo ru. Kie dyś na po cząt ku
kwiet nia za chę cał nas do fi ka nia ko zioł ków na dy wa nie, ja ko że
to gwa ran tu je pięk ne la to. Kie dy nie mia ły śmy od wa gi te go zro -
bić, fik nął ko zioł ka sam.

Ja i mo ja nie wi do ma ko le żan ka z an gli sty ki prze ży ły śmy z Jo -
lą pierw szy obóz stu denc ki w Be ski dzie. Jo la zgo dzi ła się być na -
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szą prze wod nicz ką. Żad na z nas nie wie dzia ła, gdzie na praw dę le -
ży Wi sła, więc ubra ły śmy się nie spor to wo. Edy ta i ja mia ły śmy ja -
kieś tramp ki, a Jo la let nie san da ły bez pięt. Pro wa dze nie z gó ry
dwóch nie wi do mych by ło nie la da wy zwa niem: „san da ły Jo li cho -
dzi ły przo dem”, a po tem my za nią. Ła twiej by ło iść w gó rę. Ale
cho dzi ła z na mi wszę dzie. Obóz był świet nie zor ga ni zo wa ny: słab -
sze i nie peł no spraw ne oso by wy cho dzi ły z prze wod ni kiem pół go -
dzi ny wcze śniej.

Bar dzo chcia łam za wieźć Jo lę do La sek. Oka zja ku te mu nada -
rzy ła się sto sun ko wo szyb ko. W 1961 r. or ga ni zo wa no w La skach
wiel ki zjazd wy cho wan ków z ca łej Pol ski. Miał być bar dzo uro -
czy sty i ra do sny. Nie ste ty, w ma ju zmar ła Mat ka Elż bie ta, a zjazd
miał być w pierw szych dnia lip ca, więc pla no wa ny bal za mie nio -
no na kon kurs śpie wa czy. Po my śla łam, że pra cy przy tej im pre -
zie bę dzie ty le, że każ de rę ce się przy da dzą, więc za pro po no wa -
łam Jo li wspól ny wy jazd do La sek. Zgo dzi ła się chęt nie, choć za -
żar to wa ła, że do za ko nu nie wstą pi, bo jej się nie po do ba
brą zo wo -czar ny mun dur, ta ki nie twa rzo wy. Wi docz nie ta kie by -
ło jej prze zna cze nie, bo do za ko nu nie wstą pi ła, ani ja jej do te -
go nie na ma wia łam. Mu sia ło ją coś po ru szyć, bo w nie dłu gim cza -
sie zgło si ła się la tem do po mo cy ja ko wo lon ta riusz ka. By ły tam
rów nież in ne dziew czę ta. Pra co wa ły w ogro dzie z s. Paw łą. Pierw -
sze go ran ka Jo la obu dzi ła ko le żan ki ha słem: No to wsta je my do
gno ju!, bo ją roz ba wi ło, jak zo ba czy ła, że jed na ma lu je pa znok -
cie, a dru ga wkła da bia łe szpil ki. Dla te go wy gło si ła ta ki tekst. 

Przez krót ki czas pra co wa ła w biu rze w Żu ło wie. Na sa mym
po cząt ku swo je go po by tu zje cha ła po scho dach i zła ma ła no gę, ale
się tym nie zra zi ła.

14 lu te go 1964 r. Jo la zgło si ła się do pra cy w La skach. Przez
trzy la ta, do sierp nia 1967 r., by ła wy cho waw czy nią w In ter na cie
Dziew cząt. Tu też spo tka ło ją przy kre zda rze nie, bo na ku li gu zła -
ma ła rę kę. W la tach 1967–1972, pra co wa ła pod kie run kiem dy -
rek to ra An drze ja Czar to ry skie go w biu rze Warsz ta tów. Po tem już
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nie prze rwa nie, aż do koń ca sierp nia 2007 r., w In ter na cie Do mu
św. Mak sy mi lia na.

W La skach też po zna ła swo je go przy szłe go mę ża Ja na Kra ko -
wia ka, któ ry był wy cho waw cą chłop ców. Wa run ki by to we mie li
dość trud ne. W rok po ich ślu bie do sta łam od niej ra do sny list;
by ło w nim ta kie zda nie: Nie wiem, jak mam cię za wia do mić – czy
że za mie rzam po więk szyć krzy wą de mo gra ficz ną, – to się wią za -
ło z te ma tem jej pra cy ma gi ster skiej z de mo gra fii – czy że je stem
w sta nie bło go sła wio nym? To dru gie chy ba lep sze, nie? W na szym
ma łym miesz kan ku sta nie nie dłu go pierw szy w na szym ży ciu dwu -
śla do wy po jazd i to z nie moż li wym do wy łą cze nia klak so nem. Uro -
dzi ła się ich cór ka Jo an na. Za kil ka lat przy szedł na świat syn
Krzysz tof. Jak szyb ko od na la zła się Jo la w La skach, świad czy wy -
bór ro dzi ców chrzest nych jej dzie ci: chrzest ny mi Jo an ny zo sta li
s. Blan ka i prof. Su łow ski, a Krzysz to fa s. Ko le ta i pra cu ją cy chwi -
lo wo w La skach mi sjo narz ks. Her bert Henc lok. 

Przez wie le lat obo je z mę żem pra co wa li w In ter na cie Do mu
św. Mak sy mi lia na: ona ja ko wy cho waw czy ni, on ja ko kie row nik
In ter na tu. Do obo wiąz ków Jo li na le ża ły: po moc w na uce, po moc
w opa no wa niu czyn no ści ży cia co dzien ne go, hi gie ny oso bi stej, or -
ga ni zo wa nie chłop com roz ry wek i wy cie czek, czy ta nie ksią żek,
po nie waż nie wszy scy ucznio wie sa mo dziel nie czy ta li. Pra ca ta nie
gwa ran to wa ła każ dej nie dzie li wol nej. Trze ba by ło te go dnia za -
pew nić chłop com in ne go ro dza ju za ję cia, że by świę to róż ni ło się
od dnia po wsze dnie go.

Jo la dzie li ła się z wy cho wan ka mi tym, co wy nio sła z ro dzin -
ne go do mu: słu ży ła im z sza cun kiem, cier pli wo ścią i ma cie rzyń -
ską mi ło ścią.

Dom pp. Kra ko wia ków, tak jak dom pp. Że brow skich, był
przy ja zny dla wszyst kich dzie ci, nie tyl ko dla wy cho wan ków Jo -
li. Przy jeż dża ło do La sek czwo ro dzie ci z Ber li na z dwie ma opie -
kun ka mi. Dzie ci te by ły w wie ku dzie ci Kra ko wia ków i spę dza ły
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ra zem du żo cza su. Ma ria Be ne dyk ta, pra cu ją ca obec nie ja ko pie -
lę gniar ka w Ber li nie, do tej po ry jest przy ja ciół ką Jo an ny i od wie -
dza ją w jej do mu w Kam pi no sie ra zem ze swo ją by łą opie kun -
ką. Ta ką otwar tość i wier ność przy jaź ni Jo asia wy nio sła z do mu.

Wszyst ko, co tu po wie dzia łam, po ka zu je Jo lę ja ko bar dzo do -
bre go czło wie ka za cho wu ją ce go przy ka za nie mi ło ści na co dzień
bez wiel kich słów i de kla ra cji. Do brze, że Jo la prze szła przez La -
ski i mo gli śmy się cie szyć jej obec no ścią. Mam na dzie ję, że do -
bry Bóg już wy na gro dził jej praw dzi wie chrze ści jań skie ży cie. 
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Sło wo po że gna nia na po grze bie śp. Jo li Kra ko wiak
wy po wie dzia ne przez Mi cha ła Bu czyń skie go

Pa ni Jo lu! Dzię ku ję Pa ni za do broć, życz li wość i ser decz ność.
Za pa mię ta łem Pa nią ja ko wy cho waw czy nię, dla któ rej na sze

spra wy by ły waż ne i my by li śmy dla Pa ni waż ni.
I dla te go po wyj ściu z La sek wie lo krot nie do Pa ni te le fo no wa -

łem, py ta jąc o Pa ni sy tu ację i dzie ląc się tym, co dzia ło się u mnie.
Te raz już Pa ni wszyst ko wie i nic już Pa nią nie bo li.
Te raz po zo stał nam kon takt przez Świę tych Ob co wa nie.
Wiecz ny od po czy nek racz Jej dać, Pa nie...



Zbi gniew Kacz mar czyk

Na sza Ma ma Jo la

Pa nią Jo lę po zna łem 31 sierp nia 1986 ro ku, w nie dzie lę. Przy -
wi ta ła mnie w gru pie czwar tej bar dzo ra do śnie, z mat czy nym

cie płem. By ła mo ją wy cho waw czy nią do ro ku 1992.
Pa ni Jo la przy go to wy wa ła nas do sa mo dziel ne go ży cia. Przy

po ran nym my ciu mó wi ła: „Nie gnie wa my się z my deł kiem”, „Do -
zgon na przy jaźń z pa stą i z wo dą”. To uczy ło nas, że by co dzien -
nie się myć, że nie my je my się dla in nych, tyl ko dla sie bie.

Pod czas wie czor nych spo tkań w gru pie (po ga wę dek) mó wi -
li śmy o kul tu rze i do brym wy cho wa niu: jak usta wić ta le rzy ki z ły -
żecz ka mi na sto le na przy ję cie go ści, jak na pi sać po praw nie list,
jak właściwie po słu gi wać się te le fo nem. 

Po wie dze nie pa ni Jo li, kie dy chcie li śmy z nią zo stać dłu żej i po -
roz ma wiać: „Ga du, ga du, a chłop śliw ki rwie”.

Kie dy przy go to wy wa łem się do za wo du te le fo ni sty po pierw -
szym dniu na uki stwier dzi łem, że nie dam ra dy, gdyż mnie to
prze ra sta. Pa ni Jo la nie prze ko ny wa ła do ni cze go, tyl ko po wie dzia -
ła: „Zby siu, zjedź so bie cia sto droż dżo we, wy pij ka kao i po cze kaj,
bo za wcze śnie mó wić, że się nie uda”. Nie zre zy gno wa łem i po -
sta no wi łem na dal cho dzić na na uki do Cen tra li. Jak czas po ka -
zał, pa ni Jo la mia ła ra cję, bo do dziś pra cu ję w tym za wo dzie. 

Pa ni Gra żyn ka, pra cu ją ca w por tier ni w Do mu św. Mak sy mi -
lia na za pa mię ta ła jed no zda nie, ja kie po wie dzia ła Pa ni Jo la, że jak
kie dyś odej dzie da le ko, tak na praw dę da le ko stąd, to niech nikt
się nie smu ci, nie pła cze, niech każ dy bę dzie ra do sny.

Pa ni Jo la po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko bar dzo do bry, życz -
li wy, wspa nia ły czło wiek.
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He le na No wic ka

Wspo mnie nie o Pa ni Jo li

Wspo mi nam pa nią Jo lę bar dzo do brze i ser decz nie. By łam
jed ną z jej pierw szych wy cho wa nek. Pa ni Jo la, kie dy ob -

ję ła na szą gru pę, by ła po cząt ku ją cą wy cho waw czy nią, ale dba ła
o nas, jak do bra mat ka – na zy wa ły śmy ją Ma mą. Umia ła so bie za -
skar bić za ufa nie dzie ci, mia ła u nas au to ry tet.

By ła kie dyś ta ka za baw na sy tu acja: wra ca łyśmy ko mu ni ka cją
miej ską; mia łam wte dy lat 15, a Pa ni Jo la oko ło 27 i wzbu dzi ły -
śmy sen sa cję, gdy zwró ci łam się do niej „Ma mo”.

Pa ni Jo la kła dła wiel ki na cisk na kul tu rę. Or ga ni zo wa ła nam
od cza su do cza su uro czy ste ko la cje, na któ re by ła za pra sza na kie -
row nicz ka Do mu. Prze ka zy wa ła nam za sa dy do brych ma nier: jak
jeść, jak się za cho wy wać przy sto le.

Pań stwo Kra ko wia ko wie to by li lu dzie, któ rzy wie dzie li na bie -
żą co, co dzie je się z ab sol wen ta mi, z ich by ły mi wy cho wan ka mi.

Chcia ła bym pod kre ślić to, że ją sza no wa ły śmy, ko cha ły śmy.
Wspo mi nam ją mi le i chęt nie my śla mi wra cam do wspól nie prze -
ży tych lat.

ODESZŁY DO PANA
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s. Rut Wo siek FSK

ŚP. SIO STRA FRAN CISZ KA
(1915–2014)

od Ra do ści Bo żej
Prze żyw szy lat 100; Ży cia za kon ne go 64; Pro fe sji 62.

Sio stra Fran cisz ka – An na Ma ria Cie śliń ska uro dzi ła się 25
stycz nia 1915 r. w Nie cha no wie, pow. Gnie zno, ja ko szó ste

z sied mior ga dzie ci Jó ze fa Cie śliń skie go i je go żo ny Te re sy z Li -
siec kich. Jej oj ciec był kuch mi strzem -cu kier ni kiem, mat ka zaj mo -
wa ła się do mem i dzieć mi. Sa kra ment chrztu św. otrzy ma ła w Nie -
cha no wie 28 stycz nia 1915 r., a sa kra ment bierz mo wa nia
w czerw cu 1925 r. w Gnieź nie.

W Gnieź nie An na Ma ria ukoń czy ła trzy let nią szko łę przy go -
to waw czą, a na stęp nie gim na zjum i no wo utwo rzo ną Szko łę Wy -
dzia ło wą. Na dal sze kształ ce nie, któ re go bar dzo pra gnę ła, nie po -
zwa la ły wa run ki ma te rial ne ro dzi ny, w któ rej rów no cze śnie kształ -
ci ło się kil ko ro dzie ci. Osta tecz nie, w 1934 r., za pi sa ła się na
wie czo ro we kur sy han dlo we, któ re ukoń czy ła w na stęp nym ro -
ku. W lu tym 1936 r. roz po czę ła prak ty kę biu ro wą, ja ko księ go wa
w ma jąt ku Tu rew w pow. ko ściań skim. By ły to do bra ro dzi ny
Chła pow skich, a ich ad mi ni stra to rem był wnuk wła ści cie li, a brat
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p. Zo fii Mo raw skiej – Krzysz tof Mo raw ski. Przy tej oka zji An na
Ma ria po zna ła więc tak że p. Zo fię, któ ra czę sto Tu rew od wie dza -
ła i opo wia da ła jej o La skach. Pan Krzysz tof, za do wo lo ny z jej
prak ty ki, w 1938 r. za pro po no wał jej sa mo dziel ną pra cę – pro wa -
dze nia ca łej księ go wo ści w ko lej nych ma jąt kach: w Lu bo ni, pow.
Lesz no, i Jur ko wie, pow. Ko ścian. Pra co wa ła tam tak że w cza sie
woj ny i oku pa cji nie miec kiej oraz w pierw szych la tach po woj nie. 

Po upań stwo wie niu ma jąt ków ziem skich, od 1 wrze śnia
1947 r., pod ję ła pra cę se kre tar ki w Za kła dzie Wy cho waw czym dla
Sie rot w Czę sto cho wie. 

W tym okre sie co raz wy raź niej kształ to wa ło się w niej pra gnie -
nie cał ko wi te go od da nia się Bo gu. La ski zna ła już nie tyl ko z opo -
wia dań p. Zo fii Mo raw skiej, ale tak że od wie dza ła je kil ka krot nie
jesz cze przed woj ną. Wie dzia ła, że ich struk tu ra prze wi du je ści -
słą współ pra cę sióstr za kon nych i osób świec kich. In te re so wa ło
ją to, ale sie bie wi dzia ła tyl ko w cha rak te rze ta kiej wła śnie współ -
pra cow ni cy świec kiej. W swo ich wspo mnie niach z oka zji 50-le -
cia Pro fe sji, w li sto pa dzie 2002 r., opi sa ła swo ją na ten te mat roz -
mo wę z ów cze snym kie row ni kiem du cho wym, któ ry wie dział, że
nie zno szę sióstr za kon nych, zwłasz cza ta kich „za kap tu rzo nych”,
więc mo że ur szu lan ki sza re? A ja chcia łam pra co wać po świec ku,
tak jak te raz są już kon se kro wa ne dzie wi ce.

Po my śla łam so bie, że do brze by by ło po je chać do La sek i zo ba czyć,
jak tam świec kie oso by pra cu ją. Na pi sa łam do p. Zo fii Mo raw skiej
z za py ta niem, czy mo gła bym przy je chać na in dy wi du al ne re ko lek cje.
Otrzy ma łam od po wiedź, kie dy i w ja kim ter mi nie jest to moż li we.

La ski bar dzo mi się spodo ba ły, ale już w pierw szych dniach do -
wie dzia łam się, że ja ko świec ka oso ba nie bę dę mia ła za ję cia i miesz -
ka nia. Sio stra Ma ria uśmie cha ła się do mnie i za chę ca ła, że by wstą -
pić do Zgro ma dze nia, a sta reń ka s. Sa lo mea ob ma dla ła mnie.
A mnie prze ra żał cze pek wo ko ło twa rzy – że się bę dę du si ła…

Do Zgro ma dze nia Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża zo -
sta ła przy ję ta 4 wrze śnia 1950 r. Pierw szą Pro fe sję zło ży ła 15 sierp -
nia 1952 r. Pro fe sję wie czy stą 15 sierp nia 1958 r.



W cią gu po nad sześć dzie się ciu lat ży cia za kon ne go pra co wa -
ła nie prze rwa nie w róż ne go ro dza ju biu rach za kła do wych i ad -
mi ni stra cji: naj pierw przez kil ka ty go dni 1950–1951 r. w Pnie wie,
po tem już głów nie w La skach – na po czcie i w ka sie (1951–1956),
w biu rze w Żu ło wie (1956), a na stęp nie nie prze rwa nie w Biu rze
– w „Ho te li ku” w La skach.

Od 1962 r. na le ża ła do wspól no ty Do mu św. Fran cisz ka
(z krót ką prze rwą na po byt w Żu ło wie). Kie dy nie mo gła już re -
gu lar nie pra co wać w biu rze, zaj mo wa ła się, z wiel ką skru pu lat no -
ścią, bi blio te ką do mo wą – w no wym Do mu św. Fran cisz ka. Prze -
ży ła w tych la tach śmierć oboj ga ro dzi ców, po tem tak że ca łe go ro -
dzeń stwa, w więk szo ści star sze go od niej, w tym tak że ostat nie go
z bra ci, Ma ria na, któ ry po woj nie nie po wró cił już z An glii, i z któ -
rym naj dłu żej utrzy my wa ła kon takt. Po je go śmier ci, w 1988 r.,
za zgo dą ów cze snej Mat ki Al my spro wa dzi ła do La sek je go pro -
chy, któ re zło żo no na cmen ta rzu za kła do wym, w gro bie, w któ -
rym mia ła w przy szło ści tak że sa ma spo cząć.

W mia rę słab ną cych sił i wzro ku co raz bar dziej ogra ni cza ły się
jej moż li wo ści sa mo dziel ne go ży cia i po ru sza nia. Od kwiet nia 2006 r.
zo sta ła prze nie sio na do wspól no ty Do mu św. Ra fa ła, gdzie w mia -
rę moż no ści uczest ni czy ła w ży ciu wspól notowym i wspól nych uro -
czy sto ściach ob cho dzo nych w ka pli cy do mo wej i re fek ta rzu. 

Sio stra Fran cisz ka ode szła do Pa na w śro dę 19 li sto pa da
2014 r. na dwa mie sią ce przed set ną rocz ni cą uro dzin. Oto czo -
na by ła mo dli twą wspól no ty i prze ło żo nej – s. Ani ty. W ostat nich
go dzi nach do wspól nej mo dli twy do łą czył prze by wa ją cy z La skach
ks. Sta ni sław Ho in ka, któ ry raz jesz cze udzie lił Sio strze sa kra men -
tu cho rych. 

Po że gna nie i eks por ta cja zwłok z ka pli cy do mo wej od by ła się
po wie czor nym na bo żeń stwie – o godz. 20.00. Wspól nej mo dli -
twie prze wod ni czył ks. Ka zi mierz Ol szew ski.

Po grzeb od był się w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej i na cmen -
ta rzu za kła do wym w pią tek, 21 li sto pa da, o godz. 10.00.
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27.09 W La skach nie ofi cjal ną wi zy tę zło żył abp Ce le sty no
Mi glio re – nun cjusz apo stol ski w Pol sce. Z du żym za -
in te re so wa niem za po znał się z na szą pra cą z nie wi do -
my mi dzieć mi. By ła to je go pierw sza wi zy ta w La skach.

29.09 W La skach zło ży ły wi zy tę: pa ni Te re sa Her nik – Pre -
zes Za rzą du Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji
Osób Nie peł no spraw nych i pa ni Ali na Woj to wicz -Po -
mier na – za stęp ca dy rek to ra Biu ra Peł no moc ni ka Rzą -
du ds. Osób Nie peł no spraw nych. Pa nie z du żym za in -
te re so wa niem za po zna ły się z pra cą na sze go Ośrod ka
Szkol no -Wy cho waw cze go oraz z re ali za cją pro jek tu
„Wspar cie osób nie wi do mych na ryn ku pra cy III”, któ -
re go wy ko naw cą jest Dział ds. Ab sol wen tów.

1.10 W La skach ob cho dzo no świę to pa tro nal ne Do mu
Chłop ców. O godz. 16.00 od pra wio na by ła Msza św.
w Ka pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej, a po niej od by ło się
spo tka nie w Do mu św. Te re sy – z pro gra mem ar ty -
stycz nym, przy go to wa nym przez miesz kań ców Do mu.

3.10 W przed dzień uro czy sto ści li tur gicz nej na sze go Pa tro -
na, świę te go Fran cisz ka, w La skach, po na bo żeń stwie
ró żań co wym i nie szpo rach, w Ka pli cy Mat ki Bo żej
Aniel skiej by ła ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu
oraz na bo żeń stwo Trans i tus w wy ko na niu scho li
TRIU NO, upa mięt nia ją ce „przej ście” – czy li śmierć św.
Fran cisz ka. Na to miast 4 paź dzier ni ka o godz. 16.00 od -
by ło się spo tka nie sióstr po łą czo ne z mul ti me dial ną
pre zen ta cją Dia lo gu – roz mo wy Słu gi Bo żej Mat ki Elż -
bie ty ze świę tym Fran cisz kiem i świę tą Te re są.

4.10 W Rab ce ob cho dzi li śmy co rocz ne uro czy sto ści zwią -
za ne z Pa tron ką na szej szko ły. Li tur gicz ne wspo mnie -
nie św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus, któ re przy pa da

INNE WYDARZENIA 



129INNE WYDARZENIA

w dniu 1 paź dzier ni ka, jest dla nas za wsze oka zją do
szcze gól ne go świę to wa nia. Wśród licz nych go ści, któ -
rzy za szczy ci li nas swo ją obec no ścią by li: Bur mistrz
Rab ki -Zdro ju, Ewa Przy by ło, rad ni po wia tu i mia sta,
na si przy ja cie le z Rab ki i oko lic oraz go ście z La sek: pan
pre zes Wła dy sław Go łąb z Mał żon ką, dy rek tor Ośrod -
ka Elż bie ta Szczep kow ska i dy rek tor ge ne ral ny Szy mon
Sła wiń ski oraz chłop cy i dziew czę ta wraz z wy cho waw -
ca mi z in ter na tów Do mu św. Sta ni sła wa i św. Mak sy -
mi lia na, z sio strą Ju dy tą i p. Do ro tą Szczep kow ską,
a tak że de le ga cja z Do mu z Nie po ło mic. Przy je chał
rów nież p. Jan Kra ko wiak, by ły wie lo let ni kie row nik In -
ter na tu w Rab ce. Pod czas Mszy św. dzię ko wa li śmy za
opie kę na szej Pa tron ki i pro si li śmy ją o „deszcz róż”.
W czę ści ar ty stycz nej wy cho wan ko wie i wy cho waw cy
z gr. IV za pre zen to wa li in sce ni za cję au tor stwa wy cho -
waw cy, Ada ma Zię by, pt. „Za baw ka”. Przed sta wie nie
po wsta ło w opar ciu i na kan wie słów św. Te re sy: „Ofia -
ro wa łam się Dzie ciąt ku Je zus ja ko Je go ma ła za baw ka…
chcia łam za ba wiać Ma łe go Je zu sa, spra wiać Mu ra -
dość…”. Spek takl był pró bą spoj rze nia na re la cję z Bo -
giem tak, jak wi dzia ła to Te re sa. Po czę ści ar ty stycz nej



za sie dli śmy do uro czy ste go obia du, a po po łu dniu ba -
wi li śmy się wspól nie z za przy jaź nio nym ze spo łem „Ka -
wa łek Świa ta”.

5.10 Mat ka Ra do sła wa, s. Sa ra i s. Sy me ona wy je cha ły do
Indii.
Te go sa me go dnia swo je świę to pa tro nal ne ob cho dzi -
ła bli ska nam pa ra fia pod we zwa niem Świę te go Fran -
cisz ka w Iza be li nie. 

6.10 W Brod ni cy zmar ła na gle w wie ku 37 lat Sio strze ni ca
sio stry No emi Mar ta Mał kie wicz. Pra co wa ła ja ko psy -
cho log szkol ny. Przed la ty pra co wa ła w la skow skim
przed szko lu. Osie ro ci ła dwo je ma łych dzie ci: czte ro let -
nie go Bar tu sia i pół rocz ną Zu zię. Po grzeb śp. Mar ty od -
był się 11 paź dzier ni ka w Brod ni cy. 

7.10 W Zło to wie k. Ko ni na zmar ła, w wie ku 91 lat, Ma ma
s. Szy mo ny – Sta ni sła wa Sie dlec ka. Na po grzeb, któ -
ry od był się 10 paź dzier ni ka, przy je cha ła gru pa pań
i sióstr z ks. prof. An to nim Tro ni ną z Żu ło wa, a z La -
sek: s. Ani ta z kil ku oso bo wą de le ga cją sióstr z róż nych
Do mów.

8.10 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 ty tu łem
„Su per Lo do ła ma cza 2014” przy zna wa nym in sty tu -
cjom i oso bom szcze gól nie za słu żo nym w prze ła my wa -
niu ba rier obo jęt no ści wo bec osób nie peł no spraw nych.
Sta tu et kę oraz dy plom ode bra li: Pre zes Za rzą du To wa -
rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi Wła dy sław Go łąb
i sio stra Al ber ta Cho rą ży czew ska re pre zen tu ją ca
Zgro ma dze nie Sióstr Fran cisz ka nek Słu żeb nic Krzy ża.
War to w tym miej scu do dać, że 30 wrze śnia br. w Ga -
le rii Por czyń skich w War sza wie od by ła się po dob na
uro czy stość pod su mo wu ją ca re gio nal ny ma zo wiec ki
etap kon kur su, pod czas któ rej na sze To wa rzy stwo
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otrzy ma ło rów nież ty tuł „Su per Lo do ła ma cza” wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. Wy róż nie nia te pod kre śla ją
ro lę Dzie ła La sek w pro ce sie przy wra ca nia god no ści
i na leż ne go miej sca pol skim nie wi do mym. 

11.10 W In sty tu cie Pa pie ża Ja na Paw ła II w Wi la no wie od -
by ła się kon fe ren cja pt. „Czło wiek – Mi łość – Ro dzi na”,
zor ga ni zo wa na przez ten In sty tut oraz In sty tut Na tu -
ral ne go Pla no wa nia Ro dzi ny wg me to dy prof. J. Rö tze -
ra. Jed nym z pre le gen tów był Jó zef Pla cha, któ ry wy -
gło sił re fe rat pt. „Uczyć się umie jęt no ści ży cia”. Mó wił
on m.in. o tym, że „Na le ża ło by za rów no w szko le, jak
i ro dzi nie, uczyć się – i to naj wcze śniej jak to moż li we
– au ten tycz ne go współ dzia ła nia, wła ści wie ro zu mia nej
so li dar no ści i szcze re go po jed na nia, je że li do cho dzi ło
do ja kich kol wiek kon flik tów mię dzy ucznia mi lub ro -
dzeń stwem. Cho dzi o to, aby uczyć się wza jem nej mi -
ło ści nie za coś, ale jak by mi mo wszyst ko”. Po nad to
pod kre ślił, że „Ucze nie się współ pra cy z in ny mi jest jed -
ną z naj trud niej szych lek cji, któ rej uczy my się przez ca -
łe ży cie. Ośmie lam się na wet sfor mu ło wać te zę, że – pa -
ra dok sal nie – uda nej lek cji w tym za kre sie zwy kle to -
wa rzy szą róż ne go ro dza ju trud no ści, a nie uda ną sta je
się ta lek cja wów czas, gdy wszyst ko idzie zbyt gład ko
i bez pro ble mo wo – rze czy wi stość ta ka jak gdy by «usy -
pia» nas; je że li nie po wo du je sta gna cji, to wy zwa la cza -
sem de struk cyj ne po sta wy ry wa li za cji i za tro ska nia je -
dy nie o wła sny stan po sia da nia”.

11–12.10 Rab ka. Z oka zji XIV Dnia Pa pie skie go ob cho dzo ne go
pod ha słem Jan Pa weł II – Świę ty mi bądź cie! – zor ga -
ni zo wa li śmy rajd pie szy na Tur bacz. Dwu na stu wy cho -
wan kom to wa rzy szy li wy cho waw cy z ro dzi na mi.
Dzień Pa pie ski uczci li śmy, zdo by wa jąc szczyt i uczest -
ni cząc we Mszy św. w Ka pli cy Pa pie skiej Mat ki Bo skiej
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Kró lo wej Gor ców. Ka pli ca pod Tur ba czem jest pierw -
szym obiek tem sa kral nym bę dą cym da rem dla Ja na
Paw ła II pod czas Je go pon ty fi ka tu. Stąd dru ga, naj czę -
ściej uży wa na dzi siaj na zwa – Ka pli ca Pa pie ska. 

12.10 W La skach ob cho dzi li śmy do rocz ny DZIEŃ AB SOL -
WEN TA, na któ ry przy je cha ła gru pa daw nych wy cho -
wan ków, z o. Eu ge niu szem Po kryw ką z So bie sze wa,
któ ry tra dy cyj nie od pra wił Mszę św. i to wa rzy szył mo -
dlącym się na cmen ta rzu za kła do wym. Po Mszy św.
i na wie dze niu cmen ta rza by ła oka zja do spo tkań z daw -
ny mi na uczy cie la mi i wy cho waw ca mi oraz z człon ka -
mi Za rzą du TO nO.

13.10 We Wro cła wiu zmar ła, w wie ku 84 lat, Sio stra s. An -
ny Ma rii – Ma ria Mich no. Po grzeb od był się 16 paź -
dzier ni ka we Wro cła wiu, w Pa ra fii Mat ki Bo żej Po cie -
sze nia. 

14.10 W Ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym ob cho dzo ny był
Dzień Edu ka cji Na ro do wej; roz po czę ty Mszą św.
o godz. 9.00. Na stęp nie w po szcze gól nych szko łach od -
by ły się spo tka nia uczniów i na uczy cie li, w Szko le Pod -
sta wo wej po łą czo ne z pięk ną uro czy sto ścią pa so wa nia
na ucznia na szych pierw szo kla si stów. O godz. 12.00
mia ło miej sce spo tka nie na uczy cie li i wy cho waw ców
przy ka wie i her ba cie w Szko le dla Dzie ci Głu cho nie -
wi do mych, w do mu dr. Włodzimierza Do lań skie go. Pa -
ni Mar ta Zie liń ska za pre zen to wa ła II wy da nie książ ki
Ali cji Go ścim skiej pt. To ro wa ła no we dro gi nie wi do -
mym. Ró ża Czac ka – Mat ka Elż bie ta ja ko ty flo log i wy -
cho waw ca, a Pre zes TO nO, pan Wła dy sław Go łąb wraz
z dy rek to rem Ośrod ka pa nią Elż bie tą Szczep kow ską
z tej oka zji wy róż ni li za słu żo nych pra cow ni ków pe da -
go gicz nych La sek, wrę cza jąc im wy żej wy mie nio ną
książ kę.
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W tym dniu ucznio wie ze szko ły w Rab ce wraz z wy -
cho waw ca mi i sio strą Ir mi ną zo sta li za pro sze ni do
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No wym Tar gu na uro -
czy stą ga lę pod su mo wu ją cą kon kurs pla stycz ny pt. ,,Ja”,
od by wa ją cy się w ra mach Ma ło pol skie go Prze glą du
Twór czo ści Osób Nie peł no spraw nych. W cza sie uro -
czy sto ści ogło szo no wy ni ki kon kur su, w któ rym na sza
wy cho wan ka Ju lia zdo by ła na gro dę, a Szko ła otrzy ma -
ła dy plom. 

15.10 Pod czas uro czy sto ści otwar cia no wej sa li gim na stycz -
nej przy Szko le Pod sta wo wej na Sło nem w Rab ce, bur -
mistrz mia sta, Ewa Przy by ło, z oka zji Dnia Edu ka cji
Na ro do wej na gro dzi ła me da la mi 150-le cia Le cze nia
Uzdro wi sko we go w Rab ce -Zdro ju oso by i in sty tu cje za -
słu żo ne dla roz wo ju mia sta. Wy róż nie nie dla Szko ły
Pod sta wo wej Spe cjal nej i Gim na zjum Spe cjal ne go dla
Dzie ci Nie wi do mych i Sła bo wi dzą cych ode bra ła pa ni
dyr. Elż bie ta Ra diow ska, a sio stra Ir mi na ode bra ła wy -
róż nie nie dla To wa rzy stwa Opie ki nad Ociem nia ły mi
w La skach.
Tego samego dnia w Bi blio te ce Na ro do wej w War sza -
wie ob cho dzo ny był Mię dzy na ro do wy Dzień Bia łej La -
ski, zor ga ni zo wa ny przez Fun da cję „Pra ca dla Nie wi -
do mych”. W uro czy sto ści tej wziął udział skarb nik No -
wo jor skie go Ko mi te tu Po mo cy Nie wi do mym w Pol sce
Piotr Świ der ski, syn Sta ni sła wa, któ ry nie mógł ze
wzglę du na stan zdro wia przy je chać do Pol ski. La ski re -
pre zen to wał Pre zes Za rzą du TO nO Wła dy sław Go łąb.
Za rząd Fun da cji z tej oka zji wrę czył ks. Jac ko wi Po ni -
kow skie mu od zna kę „Ho no ro wy Przy ja ciel Nie wi do -
mych”. Uro czy stość ubo ga cił wy stęp troj ga ar ty stów wy -
ko nu ją cych pie śni woj sko we z okre su pierw szej woj ny
świa to wej i po wstań.
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16.10 Żu łów. Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej w Bisz czy zor ga -
ni zo wa ły VIII Prze gląd Po ezji Re cy to wa nej i Śpie wa -
nej Osób Nie peł no spraw nych „O Księ życ Twar dow -
skie go”. Tra dy cyj nie już uczest ni czy my w prze glą dzie.
W tym ro ku „Dom Na dziei” re pre zen to wa ła pa ni Ma -
ria Cho ma, któ ra przed sta wi ła utwór wła sne go au tor -
stwa „List do Pa ni Sła wy”, na to miast Warsz ta ty Te ra -
pii Za ję cio wej re pre zen to wał pan Krzysz tof Kol buch,
de kla mu jąc wiersz „Na sy ce nie” au tor stwa s. Nul li We -
stwa le wicz FSK. Cie szy my się z wy róż nień otrzy ma -
nych przez na szych ar ty stów.
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17.10 Rab ka. Ob cho dzi li śmy w na szym Ośrod ku Dzień Na -
uczy cie la, po łą czo ny ze ślu bo wa niem uczniów klas
pierw szych: uro czy sto ści roz po czę li śmy Mszą św.
o godz. 9.00. Ucznio wie za pre zen to wa li sa ty rycz ne
przed sta wie nie pt.: Dłu ga prze rwa, po ka zu ją ce dy le ma -

ty na uczy cie li zma ga ją cych się z pod sta wą pro gra mo -
wą, pod ręcz ni ka mi, awan sem za wo do wym, etc. Po
przed sta wie niu nad szedł czas na uro czy stość ślu bo wa -
nia uczniów klas pierw szych, któ rzy by li przyj mo wa -
ni do gro na spo łecz no ści w na szej Szko le. Na ko niec do
uro czy ste go mia no wa nia zo sta ły spon ta nicz nie wy wo -
ła ne na sze sio stry: Ja na Ma ria i Jó ze fa, któ re ja ko
„pierw szo rocz ne” rów nież zło ży ły swo je „ślu bo wa nie”
ukła da ne „na ży wo” przez Sio strę Prze ło żo ną. 

19.10 Mo dli twą i za po śred nic twem me diów to wa rzy szy li śmy
w uro czy stym za koń cze niu Sy no du w Rzy mie oraz Be -
aty fi ka cji Pa pie ża Paw ła VI.
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Te go sa me go dnia w La skach wy stą pił kwar tet: dwóch
mu zy ków Or kie stry Sym fo nicz nej z Chi ca go oraz
dwóch mu zy ków Fil har mo nii Na ro do wej, któ rzy wraz
z przed sta wi ciel ką Am ba sa dy USA przy je cha li do La -
sek.
Rów nież te go dnia w Lu bli nie na Ka to lic kim Uni wer -
sy te cie Lu bel skim o godz. 15.00 od by ła się ostat nia, naj -
bar dziej uro czy sta, część pro mo cji dok tor skiej s. Li dii
Wit kow skiej. Te go rocz nym ab sol wen tom stu diów
dok to ranc kich wrę czo no dy plo my oraz pier ście nie,
sym bo li zu ją ce „za ślu bi ny” z Al ma Ma ter. 

21.10 W Do mu Li te ra tu ry przy Kra kow skim Przed mie ściu
w War sza wie od by ła się pro mo cja dru gie go wy da nia
książ ki Jac ka Mo skwy pt. An to ni Ma ryl ski i La ski
(pierw sze wy da nie – 1987 r.). W spo tka niu uczest ni -
czy li: pre zes Wła dy sław Go łąb z Żo ną, s. Ani ta w za -
stęp stwie Mat ki Ge ne ral nej oraz gru pa sióstr i star szej
mło dzie ży z La sek, a tak że s. An na Ma ria z sio stra mi
z no wi cja tu I ro ku.



22.10 138. rocz ni ca uro dzin na szej Mat ki – Słu gi Bo żej Elż -
bie ty Ró ży Czac kiej. Pod czas Mszy świę tych, a tak że
pro ce sji do gro bu Mat ki na la skow skim cmen ta rzu,
mo dli li śmy się o ła skę wy nie sie nia Mat ki na oł ta rze.
Te go dnia w Ko ta gi ri od by ła się uro czy stość Pierw szej
Pro fe sji Sióstr: s. Ma ry Fau sti ne od Mi ło ści Eu cha ry -
stycz nej Je zu sa i s. Ma ry Chri sti ny od Współ czu ją cej
Mi ło ści Bo ga.
Rów nież te go dnia swo je świę to pa tro nal ne ob cho dził
Dom św. Mak sy mi lia na w La skach. Z tej oka zji po Mszy
św. spra wo wa nej o godz. 16.00 w Ka pli cy Mat ki Bo żej
Aniel skiej miesz kań cy Do mu z udzia łem wy cho waw -
ców, przed sta wi li scen ki na te mat cnót teo lo gicz nych:
Wia ry, Na dziei i Mi ło ści. Wśród za pro szo nych go ści
by li też pa no wie z Nie po ło mic: daw ni wy cho wan ko wie
wraz z ks. Jac kiem Po ni kow skim oraz de le ga cja chłop -
ców z Do mu w Rab ce.

24.10 W ko ście le św. Mar ci na w War sza wie, o godz. 17.30,
pod prze wod nic twem Kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza,
by ła kon ce le bro wa na Msza św. z oka zji 58. rocz ni cy po -
wsta nia Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej. Zgod nie z tra -
dy cją, pod czas tej uro czy sto ści przy zna no też na gro dę
„PON TI FI CI – Bu dow ni cze mu Mo stów” . W tym ro -
ku jej lau re atem zo stał ksiądz Jan Kacz kow ski, za ło ży -
ciel Ho spi cjum w Puc ku, Dusz pa sterz Cho rych,
zwłasz cza cho rych ter mi nal nie. (Przy po mnij my, że w r.
2011 tę na gro dę otrzy ma ła s. Ra fa ela FSK).

24.10 Rab ka. Przed sta wi cie le trzech grup in ter na to wych wraz
z wy cho waw ca mi oraz sio stra mi: s. Ja ną Ma rią i s. Jó -
ze fą, wzię li udział w Fe sti wa lu Pio sen ki Re li gij nej, Sta -
bat Ma ter – w Oraw skim Cen trum Kul tu ry w Ja błon -
ce. W re per tu arze zna la zły się pio sen ki: afry kań ska
i pol ska. Nasz ze spół „Sło necz ne nut ki” otrzy mał wy -
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róż nie nie spe cjal ne, któ re ode bra li śmy pod czas kon cer -
tu lau re atów w nie dzie lę 26 paź dzier ni ka. 

28.10 W Świę to Apo sto łów Szy mo na i Ju dy Ta de usza – w śro -
do wi sku La sek i wspól no ty sku pio nej przy ko ście le św.
Mar ci na w War sza wie wspo mi na li śmy dwóch bli skich
nam so le ni zan tów: śp. Oj ca Ta de usza Fe do ro wi cza oraz
śp. Ta de usza Ma zo wiec kie go pierw sze go pre mie ra
III Rzecz po spo li tej, któ re go pierw sza rocz ni ca śmier -
ci przy pa da ła w dniu je go imie nin. Obu wspo mi na li -
śmy w La skach pod czas kon ce le bro wa nej Mszy św.
o godz. 17.30. W tej in ten cji od ma wia ny był tak że wie -
czor ny ró ża niec pro wa dzo ny przez VI gru pę in ter na -
to wą chłop ców z Do mu św. Te re sy z wy ko rzy sta niem
my śli z pism Oj ca Ta de usza.
Te go sa me go dnia w War sza wie w ko ście le św. Mar ci -
na od pra wio na by ła Msza św., a na ścia nie daw nej wie -
lo let niej sie dzi bie Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej przy ul.
Ko per ni ka od sło nię to pa miąt ko wą ta bli cę, upa mięt nia -
ją cą udział Ta de usza Ma zo wiec kie go w two rze niu śro -
do wisk KI Ku i „Wię zi”.
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30.10 W Żu ło wie zmar ła Ma ria Książ kie wicz lat 74. By ła ab -
sol went ką La sek, a w Żu ło wie prze by wa ła 53 la ta. Msza
św. po grze bo wa zo sta ła od pra wio na w żu łow skiej Ka -
pli cy 31 paź dzier ni ka o godz. 11.00. Po grzeb od był się
na cmen ta rzu w Kra śni czy nie.

5.11 La ski od wie dził mi ni ster Ja ro sław Du da – Peł no moc -
nik Rzą du ds. Osób Nie peł no spraw nych. Mi ni ster spo -
tkał się z Pre ze sem Za rzą du TO nO Wła dy sła wem Go -
łą bem, zwie dził Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy
i spo tkał się z pra cow ni ka mi Dzia łu ds. Ab sol wen tów.
Jak oświad czył po spo tka niu, to co dzie je się w La skach
za słu gu je na wiel kie uzna nie. 

6–7.11 W Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku -
-Bia łej przy Ka te drze Li te ra tu ry i Kul tu ry Pol skiej zor -
ga ni zo wa no kon fe ren cję na te mat: „My śle nie re li gij ne
wo bec wy zwań współ cze sno ści”. Jó zef Pla cha – ja ko
przed sta wi ciel śro do wi ska La sek – wy gło sił wy kład pt.
„Ro la my śle nia re li gij ne go w in te gral nym roz wo ju czło -
wie ka”. W pod su mo wa niu re flek sji na ten te mat pod -
kre ślił: „Re li gia ma za sad ni cze zna cze nie w pro ce sie
wy cho wa nia. Jest ona du żym wspar ciem w ludz kim
roz wo ju. Jan Pa weł II stwier dza, że re li gia nie jest prze -
ciw ni kiem ro zu mu i je go moż li wo ści po znaw czych. Ra -
czej do strze ga się w niej in ny ro dzaj eks pre sji praw dy
o czło wie ku w świe cie. Naj wy raź niej ujaw nia się to
w sy tu acjach eg zy sten cjal nych (lo so wych), kie dy do -
cho dzi nie raz do szczy tu roz wo ju oso bo we go, na przy -
kład osób do tknię tych ja kim kol wiek cier pie niem.
Od kry cie przez nich war to ści du cho wych, któ re prze -
kra cza ją ich smu tek i ogra ni cze nia, jest być mo że tym,
co w ca łym pro ce sie po mo co wym sta no wi «ko ło za ma -
cho we» w od naj do wa niu naj głęb sze go sen su ich ży cia”.
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9.11 Zmarł Adam Kryst kie wicz Ta ta Do ro ty Gro now skiej.
Nie wie lu z nas zna ło oso bi ście pa na Ada ma Kryst kie -
wi cza, ale zna li śmy go z opo wia dań cór ki – p. Do ro ty
– ja ko czło wie ka peł ne go pa sji, za an ga żo wa ne go w co -
dzien ność swo jej ma łej Oj czy zny, ja ką by ły Cho rze le –
mia sto na pół noc nym krań cu Ma zow sza. Ca łe do ro słe
ży cie po świę cił po żar nic twu. Jak po wie dział w cza sie po -
grze bo wej Mszy św. ks. Sta ni sław Dzię kie wicz – pro -
boszcz cho rzel ski, a za ra zem ka pe lan OSP i przy ja ciel
zmar łe go – na czel nym za da niem p. Ada ma by ło spie -
szyć z po mo cą bliź nie mu. Nie dzi wi za tem, że na po -
grze bie dru ha Ada ma obec ne by ły za stę py stra ża ków,
kil ka na ście pocz tów sztan da ro wych i tłu my miesz kań -
ców że gna ją cych spo łecz ni ka, są sia da, przy ja cie la.
Wie dzie li śmy, że od kil ku mie się cy p. Adam zma gał się
z cho ro bą, ale Je go śmierć by ła przed wcze sna. Miał 69
lat. Mo dli my się o wiecz ne ży cie dla Nie go, otu la my ser -
decz no ścią p. Do ro tę i Bli skich Zmar łe go. 

11–12.11 W La skach mia ła miej sce nie co dzien na uro czy stość –
ob raz Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej na wie dza ją cy ko lej ne
pa ra fie na te re nie Pol ski, zo stał przy wie zio ny do ka pli -
cy Mat ki Bo żej Aniel skiej. Na po wi ta nie przy był Kar -
dy nał Ka zi mierz Nycz, któ ry ocze ki wał z na mi przed
bra mą na przy jazd „sa mo cho du -ka pli cy”, a na stęp nie
prze wod ni czył pro ce sjo nal ne mu prze nie sie niu Ob ra -
zu do Ka pli cy i kon ce le bro wa nej Mszy św., pod czas
któ rej wy gło sił ho mi lię. Po Mszy św. za koń czo nej od -
śpie wa niem Aka ty stu, hym nu na cześć Bo ga ro dzi cy,
w cią gu ca łej no cy i w na stęp nym dniu trwa ło mo dli -
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tew ne czu wa nie aż do uro czy stej Mszy św. spra wo wa -
nej w dniu 12 li sto pa da o godz.17.30 pod prze wod nic -
twem ks. bpa Bro ni sła wa Dem bow skie go przez sze ściu
księ ży: Sła wo mi ra Szcze pa nia ka, Ka zi mie rza Ol szew -
skie go, Edwar da En gel brech ta, Mar ci na Ko wal czy ka,
To ma sza Be ka i Sta ni sła wa Ho in kę. Po Mszy św. ob raz
zo stał prze ka za ny do Pa ra fii Świę te go .Fran cisz ka
w Iza be li nie.

15.11 Podczas Mszy św. kon ce le bro wa nej o godz. 14.00 w Ka -
pli cy Mat ki Bo żej Aniel skiej w La skach Sio stry Ju bi lat -
ki od no wi ły swo je ślu by za kon ne. 
Po 25 la tach (1989–2014): 
s. Al ber ta od Krzy ża – Gra ży na Cho rą ży czew ska, 
s. Agnes od Je zu sa Słu gi – Wie sła wa Gaw rych, 
s. Hia cyn ta od Je zu sa Chle ba Ży we go – Bar ba ra Krech, 
s. Ma ri stel la od Ma cie rzyń stwa Bo że go Nie po ka la nej –
Bo że na Czu ba, 
s. Do bro sła wa od Ra do ści Bo żej – Bar ba ra Mro ziń ska,
s. Be ni ta od Mi ło ści Ser ca Bo że go – Bar ba ra Ha da mik.
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Po 50 la tach Pro fe sji (1964–2014): 
s. We ro ni ka od Bo skie go Ob li cza i Mat ki Bo skiej Nie -
usta ją cej Po mo cy – Ja ni na Pej ka, 
s. Anie la od Je zu sa Ukrzy żo wa ne go – Ewa Giel bert.

17.11 W Po zna niu zmar ła, w wie ku 103 lat, Ma ma s. An ge -
li – Ka ro li na Piór. Na po grzeb, któ ry od był się w Po -
zna niu 20 li sto pa da wy je cha ły sio stry z Klasz to ru Mat -
ki Bo skiej Po cie sze nia, wraz z Mat ką Ra do sła wą i ks.
To ma szem Łu ka siu kiem.
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22.11 W szpi ta lu w Zło to ryi zmarł w wie ku 91 lat Oj ciec na szej
s. No emi – Adolf Wró bel. Po grzeb od był się w Zło to ryi
26 li sto pa da. Z War sza wy i La sek na uro czy sto ści po grze -
bo we wy je cha ła gru pa sióstr z s. Ani tą i Prze ło żo ną Klasz -
to ru Mat ki Bo skiej Po cie sze nia, s. Je re mią, oraz ks. Pio -
trem Mar kie wi czem z ko ścio ła św. Mar ci na. Z Rab ki przy -
je cha ły: s. Ja na Ma ria oraz s. An na Ma ria i s. Fau sty na.

24–26.11 W La skach od by ła się Kon fe ren cja: Nie wi do my w Par -
ku Na ro do wym. Kon fe ren cję zor ga ni zo wał po wo ła ny
przez Za rząd TO nO Ze spół Spe cja li stów, któ ry fi na li -
zu je opra co wa nie Atla su Par ków Na ro do wych w Pol -
sce. Pro jekt do fi nan so wa ny jest ze środ ków Na ro do we -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Ce lem Kon fe ren cji by ło prze szko le nie ty flo -
lo gicz ne edu ka to rów z 23 Par ków Na ro do wych funk -
cjo nu ją cych na te re nie Pol ski. Na Kon fe ren cję przy je -
cha ło 59 edu ka to rów z pra wie wszyst kich pol skich Par -
ków Na ro do wych. Wy kła dy i warsz ta ty pro wa dzi li
rów nież pra cow ni cy Ośrod ków dla Nie wi do mych
spo za La sek. 25 li sto pa da o godz. 17.45 uczest ni cy kon -
fe ren cji zo sta li za pro sze ni na „Wie czór mu zy ki pol skiej”
przy go to wa ny przez chór Le śne Pta ki oraz oczniów
i na uczy cie li Szko ły Mu zycz nej i Ogni ska Mu zycz ne -
go w La skach. Na za koń cze nie kon fe ren cji uczest ni cy
w obec no ści Pre ze sa TO nO mec. Wła dy sła wa Go łą ba,
Mat ki Ra do sła wy i dyr. Elż bie ty Szczep kow skiej ode -
bra li dy plo my uczest nic twa w kon fe ren cji i warsz ta tach. 

29.11 W pierw szą nie dzie lą Ad wen tu roz po czę li śmy no wy
rok li tur gicz ny, a tak że ogło szo ny przez Oj ca Świę te -
go pierw szy w hi sto rii Kościoła „Rok ży cia kon se kro -
wa ne go”, któ re go ha słem jest: „Ewan ge lia, pro roc two,
na dzie ja – ży cie kon se kro wa ne w Ko ście le dzi siaj”. Za -
koń cze nie Ro ku ży cia kon se kro wa ne go za po wie dzia -
ne jest na dzień 2 lu te go  2016 ro ku.
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