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Od redakcji

Józef Placha

Odkryć dar cierpienia 

Halina Bortnowska w jednej ze swoich książek przywołuje 
dwie kategorie pojęciowe: perspektywę tego, co „już” się 

stało w życiu człowieka, jak i perspektywę tego, co przed nami, 
nazywając tę przestrzeń czasową pojęciem: „jeszcze nie”. 

W związku z chwilowym wyłączeniem się z bieżących spraw 
z powodu choroby, i ja spróbowałem spojrzeć na to, czego ostat-
nio doświadczyłem, z tych dwóch perspektyw. Choroba moja 
stała się „tu i teraz” egzystencjalnym stanem niemocy, powodując 
wręcz paraliż myśli, uczuć i wszelkiego działania, by przechodząc 
przez noc cierpienia, zwrócić się w końcu w kierunku Tego, który 
rozświetla wszelkie zakamarki duszy, nękanej czarnym scenariu-
szem wydarzeń. Towarzyszyła mi wówczas myśl wypowiedziana 
przez Jana Pawła II w czasie audiencji w dniu 19 kwietnia 1993 
roku: „Nie ma takiej ciemności, gdzie by człowiek musiał się 
zagubić. Jeśli zaufa Jezusowi, zawsze znajdzie się w świetle”.

Wydaje się, że każdy z nas doznał już podobnego stanu duszy, 
lub też stoi przed ważnym czasem próby, jakim jest doświadcze-
nie cierpienia, które nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
osób zmagających się ze stałą lub czasową niepełnosprawnością. 

Cierpienie ze swej natury jest złem, i nie powinno być nigdy 
celem samym w sobie. Dopiero w zestawieniu z ludzką postawą 
wobec takiego stanu duszy, a nade wszystko złączenie go z per-
spektywą wiary z cierpiącym Chrystusem, nabiera ono zupełnie 
innego wymiaru – zwłaszcza w kontekście Zmartwychwstania, 
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które zostało poprzedzone Krzyżem cierpienia. Rodzi się wów-
czas nadzieja. 

Wiedziała coś na ten temat Matka Czacka, której słowa warto 
przywołać w tym miejscu: „Co zrobi niewidomy, który stracił 
wzrok, lub taki niewidomy od urodzenia, który w całej pełni 
uświadomi sobie rzeczywistość kalectwa z całym szeregiem wy-
rzeczeń, braków, cierpień i upokorzeń, jeżeli poza tym życiem nie 
będzie widział innego. Jeżeli poza grozą krzywdy, niesprawiedli-
wości i cierpienia nie będzie rozumiał sensu tego wszystkiego, 
co go spotyka. Jest prawdą niezaprzeczoną, że kalectwo zamyka 
dotkniętemu nim drzwi do wszystkiego, co ludzie zwykli nazy-
wać szczęściem na ziemi. Jeżeli więc wszystko się tu na ziemi 
kończy, to cóż pozostaje niewidomemu? Rozpacz, rozgoryczenie, 
zazdrość, nienawiść”. 

Jakże bliskie tego rodzaju rozważaniu jest znane rozumowanie 
Pascala, który zwraca uwagę na swoistego rodzaju racjonalną 
„kalkulację” człowieka w zakresie wyboru perspektywy życia 
z wiarą lub bez wiary w Boga. Jeżeli ktoś na przykład uzna, że nie 
ma Boga, a żyje zgodnie z Jego przykazaniami, to najwyżej „traci” 
kilkadziesiąt lat życia – skoro nie czeka go nagroda wieczna. Na-
tomiast gdyby założyć, że Bóg istnieje, a my żyjemy tak jakby Go 
nie było, wówczas niestety, ale „tracimy” całą wieczność. A więc 
warto żyć z perspektywą obecności Boga w nas, aby osiągnąć 
szczęśliwą wieczność. 

Cierpienie niejako narusza rzeczywistość naszego dobrosta-
nu, dlatego odnosimy wrażenie, że gdy nas dotyka, to jest ono 
wtargnięciem niepomyślnej dla nas rzeczywistości w nasze naj-
głębsze pragnienia i życiowe plany. Dlatego zawsze aktualnym 
pozostaje pytanie o sens życia, zwłaszcza w sytuacji cierpienia. 

Cierpienie również czegoś nas uczy – jak stwierdza Tadeusz 
Gadacz w swojej książce pt. „O umiejętności życia”: „Cierpienie 
uczy kochać. Jest próbą miłości Boga. Miłość jest bezinteresowna 
– i takiej właśnie bezinteresowności uczy cierpienie, które odbiera 
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wszystko. Być może podobna mądrość rysuje się w końcowej 
partii Księgi Hioba, gdzie – jak czytamy – Hiob zaczął miłować 
Boga – z a  n i c, przez co szatan przegrał swój początkowy zakład 
– pisał Ricoeur”. 

A także – jak zauważa T. Gadacz – uwrażliwia naprawdę bez 
zamaskowania i jakichkolwiek złudzeń: „Cierpienie uczy także 
prawdy o życiu. Budzi człowieka z marzycielstwa. (…) Cierpienie 
może także pomóc człowiekowi doznać, czym jest smak życia 
i na czym polega jego wartość. Prawda o zdrowiu częstokroć 
odsłania się człowiekowi dopiero w chorobie. (…) W cierpieniu 
człowiek może także dojrzewać do siebie samego. Cierpienie 
uczy wewnętrznej wolności, pozwala zdobyć świadomość siebie 
i doświadczyć własnych granic, oczyszcza duszę i ułatwia jej 
oderwanie od przywiązań, może skruszyć w człowieku zarozu-
miałość i pychę, a wreszcie – może poszerzyć horyzonty życia”.

Aplikując tę myśl do dewizy mądrości Krzyża, wpisaną nie-
jako w charakter Dzieła Lasek, w zgodzie z ideą Matki Czackiej, 
będzie to wówczas powiązanie ludzkiego cierpienia z sensem 
Krzyża Chrystusa, postrzeganego w perspektywie Jego Zmar-
twychwstania. Dlatego codzienne pozdrowienie w Laskach 
brzmi: Przez Krzyż – do Nieba.

Jakże bliskie jest to pozdrowienie przesłaniu Ojca Świętego 
Franciszka, który w orędziu na XXIV Światowy Dzień Chorego 
powiedział: „Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje ja-
kiś kryzys ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. 
W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie 
to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że 
wszystko stracone, że nic już nie ma sensu… W tych sytuacjach 
wiara w Boga z jednej strony jest wystawiona na próbę, a jed-
nocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Nie dlatego, że dzięki 
wierze znika choroba czy ból, czy też pytania, jakie one rodzą, 
lecz dlatego, że daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens 
tego, co przeżywamy; pozwala nam zobaczyć, że choroba może 
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być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego 
boku, dźwigając krzyż”. 

Przy okazji wielkopostnego rachunku sumienia połączonego 
z radością świętowania Zmartwychwstania Jezusa należałoby 
sobie życzyć, aby z uwagą wsłuchiwać się w słowa papieża Fran-
ciszka i niejako na nowo odświeżyć oraz wzmocnić znaczenie 
laskowskiego pozdrowienia, zakorzenionego w perspektywie 
naszego zbawienia. 

Jest to kolejna szansa na odkrycie także na nowo wartości 
cierpienia jako jednego z najcenniejszych darów. 

Tego życzymy także wszystkim naszym Drogim Czytelnikom 
„Lasek”.

P.S. Mając na uwadze okres Wielkiego Postu oraz Wielkanoc, 
spóbujmy pochylić się także nad wybranymi epizodami z życia 
świętych, które „rozsialiśmy” na kartach niniejszego numeru „La-
sek”, wykorzystując niektóre fragmenty z książki ks. Zygmunta 
Podlejskiego pt. „Święci (nie)Święci”, wydanej przez Wydawnic-
two Księży Sercanów pod koniec 2015 roku.

Post

Święty Augustyn mawiał, że post ma dwa skrzydła: mo-
dlitwę i czyny miłości bliźniego. Pozbawiony skrzydeł 
nic nie znaczy!



Władysław Gołąb

Na Jubileusz Chrztu Polski

W tym roku, zgodnie z decyzją Episkopatu, obchodzimy rok 
jubileuszu Chrztu Polski. W 966 roku książę Mieszko I 

przyjął wraz ze swym dworem chrzest. W roku 2016 obchodzimy 
1050-lecie tego wydarzenia. Jak będziemy ten jubileusz obcho-
dzić, zależy tylko od nas. Co więcej, równocześnie przeżywamy 
Rok Miłosierdzia. Ostatnio często mówi się, że „Polak to katolik”. 
Bardzo bym chciał, aby to hasło znalazło pełne odbicie w naszym 
postępowaniu. Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka oznacza, 
że wzorem dla każdego Polaka ma być Jezus Chrystus. A jak to 
wygląda w praktyce? Katolik powinien być otwarty na każdego 
człowieka, na każdego patrzeć z miłością. Przypomina mi się 
wypowiedź pewnego działacza „teologii wyzwolenia” z Ameryki 
Południowej: „najpierw wymordujemy burżujów, a potem bę-
dziemy się miłować”. Ileż słów padło w naszych mediach na temat 
uchodźców, ile na temat osób politycznie inaczej myślących! Jak 
tu mówić o chrześcijańskim przebaczeniu, o miłości nieprzyjaciół 
i o tym, aby zło dobrem zwyciężać.

1 lutego w audycji radiowej o. Tomasz Zamorski mówił mię-
dzy innymi: „Ponieważ u początku Polski jest chrzest, stanowi on 
część naszej wrażliwości na świat i siebie. Przyjęcie chrztu ozna-
czało, że pierwszą konstytucją Polski jest Ewangelia Jezusa Chry-
stusa. Oczywiście jej poznawanie, głoszenie, uczenie się trwało 
kolejnych kilka wieków, z różnym zresztą skutkiem. Jednak to 
ona kształtowała naszą narodową duszę. Jeśli jest w nas jakieś 
dobro, to dzięki niej i dzięki chrześcijaństwu. Nie interesują mnie 

LiSt
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spory historyków, jak to się odbyło i «co by było, gdyby…». Nie 
interesuje mnie również zbytnio i to, co dzieje się obecnie w świe-
cie polsko-polskim. Czuję się, jak pewnie spora część Polaków, 
wewnętrznie zatruty narodową kłótnią, wycieraniem sobie gęby 
Kościołem i chrześcijaństwem dla jakichś doraźnych i nie-Bo-
żych celów. Być może należałoby zdiagnozować chorobę polskiej 
duszy, jakieś jej znikczemnienie i ogłosić potrzebę narodowych 
rekolekcji (…). Mam taki niepokój, że ciągle nie rozumiemy sa-
mych siebie, że nie zdefiniowaliśmy podstawowych pojęć, albo 
że nie rozumiemy siebie nawzajem, bo język, którego używamy, 
nie niesie już treści, nie odnosi się do wartości, do czegoś stałego, 
niezmiennego. Wszystko jest zależne od jakiegoś punktu widze-
nia, od konstrukcji narracji, które się nawzajem znoszą i sobie 
przeczą (…). Jubileusz Chrztu Polski może być szansą, może być 
okazją. Chcę wierzyć, że w świecie niewiary można odnaleźć na 
nowo wiarę, że w świecie beznadziei można odnaleźć nadzieję, że 
można kochać, kochać Polskę, to znaczy być gotowym do ofiary, 
a może po prostu do pracy”.

Chciałbym, aby te słowa dotarły do naszych serc, do naszej 
świadomości. I my w Laskach mamy wiele do zrobienia, aby jubi-
leusz Chrztu Polski stał się okazją do spojrzenia w samych siebie. 
Przeżywając jednocześnie Rok Miłosierdzia, z miłością spójrzmy 
na to wszystko co trudne i co rani nasze serce.

Przeżywamy Wielki Post – czas nawrócenia. Z prochu po-
wstaliśmy i w proch się obrócimy. To wszystko, co jest naszą 
codziennością, oddajmy Bogu. Niech Matka Czacka będzie dla 
nas wzorem, jak należy traktować pokutę i nawrócenie. Była ona 
otwarta na każdego człowieka, a jej „Hymn o Miłości” zawiera 
swoiste pedagogiczne credo odnośnie zachowań i postaw czło-
wieka.

Wielki Post to czas przygotowania do Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. W Laskach odbędą się rekolekcje dla wychowan-
ków i dla pracowników. Rekolekcje dla pracowników zakończy 
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11 marca, wzorem lat ubiegłych, Droga Krzyżowa alejkami Za-
kładu. Droga Krzyżowa to nie tylko rozważanie męki i śmierci 
Jezusa, ale również odniesienie tajemnic biblijnych do naszych 
codziennych spraw: wiele razy i my wydajemy wyroki potępiające 
innych; z jakim trudem i oporem bierzemy nasz codzienny krzyż 
na ramiona; jak często upadamy pod jego ciężarem i jak trudno 
nam nieraz podnieść się z upadku; ile razy spotykamy na naszej 
drodze życiowej przepojony miłością wzrok Najświętszej Maryi 
Panny; jak często krzyżujemy Pana Jezusa naszymi grzechami?

Niedzielny Poranek Zmartwychwstania Pańskiego jest blisko. 
Życzę wszystkim Państwu pełnego radości przeżywania tego Po-
ranka. Niech nasze serca otworzą się na przyjęcie Jezusa, który 
rozświetli ciemność naszej duszy i wleje w nią swoją bezgraniczną 
Miłość. Zatem dla nas wszystkich „Radosnego Alleluja”! 

Trauma po zamachu na życie Jana Pawła II

Papież wrócił wprawdzie po zamachu z 1981 roku do 
relatywnie dobrej kondycji fizycznej, ale zdaniem pro-
wadzącego go lekarza Corrado Manni z kliniki Gemelli, 
nigdy nie pozbył się on traumy tamtego wydarzenia. 
Od tamtego zamachu był człowiekiem osłabionym. Nie 
miało to nic wspólnego z określoną chorobą, ale było 
wynikiem wewnętrznego cierpienia. Lekarz powiedział: 
Gdy jesteś człowiekiem pełnym miłości i ktoś do ciebie 
strzela, wtedy skutki psychiczne są nader poważne.



W listopadzie 1918 roku z pozwoleniem J. Em. Kardyna-
ła Kakowskiego dwanaście pierwszych postulantek rozpoczęło 
pracę w Zakładzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi od 
rekolekcji, prowadzonych przez ks. profesora Krawieckiego. 

(m. Elżbieta Czacka, „Historia Triuno”)

Dzień 1 grudnia 1918 r., w którym postulantki po zakoń-
czeniu rekolekcji rozpoczęły pracę, uważany jest za początek 
istnienia Zgromadzenia. Obecna nazwa: Siostry Franciszkanki 
Służebnice Krzyża została ustalona nieco później. 

Pragniemy jak najlepiej przygotować się do setnej rocznicy 
powstania naszego Zgromadzenia poprzez dziękczynienie za 
Matkę Założycielkę Elżbietę Różę Czacką, za powstanie Dzieła 
i wszystkie lata posługi, za każde powołanie i za każdą siostrę. 
W modlitwie i rozważaniach chcemy odszukiwać Boże wska-
zania określające kierunek dalszego rozwoju Zgromadzenia 
w Dziele Lasek. W tym czasie chcemy też przepraszać Pana 
Boga oraz wszystkich nam bliskich współpracowników i przy-
jaciół za te sytuacje, kiedy nie dałyśmy pełnego świadectwa 
naszej konsekracji.

Sercem całym prosimy wszystkich współpracowników Dzieła 
o modlitwę i o trwanie razem z nami we wspólnej refleksji.

Matka Radosława

przygOtOwania dO jubiLeuSzu
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ks. Andrzej Gałka 

Czas dziękczynienia
Homilia na rozpoczęcie Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia  

(30 listopada 2015)

Św. Paweł mówi, że to, co zostało niegdyś zapisane w Piśmie 
Świętym, zostało napisane ku pouczeniu dzisiejszego poko-

lenia”. Ale to, co w Piśmie Bożym zostało napisane ku pouczeniu 
współczesnego pokolenia, winno być przeczytane, przemyślane 
i przemodlone w kontekście realiów naszego czasu. Jak mówił 
święty papież Jan XXIII, trzeba się uczyć Boga i życia, czytając 
Ewangelię, ale jednocześnie trzeba się uczyć Boga i życia, odczy-
tując znaki dzisiejszych czasów. 

Chcemy tak właśnie, kochani moi, medytować dzisiejsze 
święte teksty poprzez wydarzenie, które przeżywamy. 

30 listopada 1918 roku zakończyły się pierwsze rekolekcje 
sióstr. Rozpoczęło się życie nowego Zgromadzenia. Przypomnę – 
zbiegło się ono w czasie z początkiem polskiej suwerenności. Była 
to pierwsza wspólnota żeńska, która powstała w niepodległej Pol-
sce. Jako datę powstania Zgromadzenia przyjęto dzień 1 grudnia. 
Wcześniej, 29 listopada, wygasły umowy z dotychczasowym per-
sonelem Zakładu. Ponieważ Matka Elżbieta miała już dwanaście 
postulantek, postanowiła zatrudnić je w Dziele, nie rezygnując 
oczywiście z angażu osób świeckich. Tak się wszystko zaczęło. 

Dzisiaj chcemy rozpocząć czas dziękczynienia za wielkie 
Dzieło, które Bóg w swojej Opatrzności powołał do życia w Ko-
ściele, w Polsce. 

Nasze życie i powołanie są obecne w odwiecznym planie Boga. 
Stwórca chciał naszego życia, oczekiwał na nas i z miłością dalej to 
życie podtrzymuje, a powołanie jest darem i jednocześnie życiowym 
zadaniem. Dar i zadanie. Nie tylko dar, i nie tylko zadanie. Bóg 
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udziela się nam nieustannie, czyli mówimy: daje potrzebne łaski, by 
sprostać tym zadaniom, ale równocześnie chce, aby z naszej strony 
była to odpowiedź pełna wielkiej hojności i wielkoduszności.

Księga proroka Izajasza, której fragment dzisiaj czytamy, po-
kazuje nam, z jaką serdeczną troską Bóg o nas myśli i jak ważne 
są dla Niego nasze problemy. To wielka radość dla każdego z nas, 
dla całego Dzieła i Zgromadzenia, że możemy razem Bogu słu-
żyć swoim zwyczajnym życiem i że jesteśmy Mu potrzebni. Jak 
wielka musi być moc w Słowie Jezusa, że pociąga nieustannie, 
tak jak to było w chwili powołania pierwszych apostołów. Słowo 
daje siłę do podjęcia radykalnych decyzji, a następnie daje siłę, 
żeby konsekwentnie tę podjętą decyzję przekuwać w modlitwie 
na służbę. Nie ma służby bez modlitwy i to modlitwy nieustan-
nej, modlitwy, która jest z jednej strony przestrzenią spotkania 
z Bogiem, ale jest też przestrzenią spotkania wspólnoty. Nigdzie 
wspólnota nie dojrzewa tak, jak w modlitwie. Możemy więc za-
pytać, co zrobiliśmy i co robimy z naszą wspólną modlitwą. Czy 
odmawiamy brewiarz, czy modlimy się wspólnie brewiarzem? 
Czy odmawiamy różaniec, czy modlimy się wspólnie różańcem? 
To pierwsze jest wypełnieniem obowiązku, to drugie tworzy prze-
strzeń, w której dojrzewa wspólnota. 

Wśród wielu dobrych wyborów, które ludzie podejmują, są 
również te, które w wielkim wymiarze społecznym przekuwają 
się na codzienność. W tym wielkim wymiarze społecznym lu-
dzie budują nowe dzieła. To miłość buduje dzieła, miłość, która 
w prawdzie chce pokornie służyć. Wtedy powstaje prawdziwe 
Boże dzieło; nie to, co sobie człowiek wymyślił, ale dzieło, które 
człowiek odkrywa, a które było do tej pory ukryte w Bogu. Jezus 
szanuje człowieka i daje mu wolność, nie stosuje przemocy, ani 
nawet perswazji. Jezus prosi. Jezus potrzebuje twojej pomocy 
i mówi: „Pójdź za mną”. Zobaczmy, jak Jezus jest w tym pokorny 
i jak przyjmuje każde ludzkie zaangażowanie. Wreszcie widzi 
nasze możliwości, zna je lepiej niż my sami. 
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Spójrzmy na ten trzyletni okres przed dniem Jubileuszu, który 
przypada 1 grudnia 2018 roku. Róża Czacka od roku 1915 na sku-
tek działań wojennych przez trzy lata przebywała w Żytomierzu. 
Pomimo swoich planów, nie mogła wrócić wcześniej do Warszawy. 
Kiedy na to patrzymy dzisiaj, widzimy, że w perspektywie Bożej 
te trzy lata to czas jej pustyni, czas zmagania się, czas dojrzewania 
w wierze, czas rodzenia się służebnej miłości. Musiała w tym czasie 
wiele zostawić. Myślę, że dla was, siostry kochane, te trzy lata to 
czas przemyśleń, czas wzrastania w miłości i wdzięczności. 

Dla Róży zaczął się stopniowy czas wyrzeczeń, które wyma-
gały od niej wysiłku. Pisała o trudnych do zniesienia warunkach 
mieszkaniowych, zimnie. Dla niej, hrabianki, to nie tylko nowa 
rzeczywistość, ale rzeczywistość po ludzku nie do zaakceptowa-
nia. Rzeczywistość, z którą musiała, i to bardzo, się zmagać. Sługa 
Boży ksiądz Korniłowicz powiedział o tym czasie, że Bóg tak 
kierował jej losami, że w pewnym momencie odciął ją od rodzi-
ny, dał warunki odosobnienia i intensywniejsze życie modlitwy. 
Matka napisała: „Dał mi te lata Pan Bóg w Żytomierzu, abym 
mogła przemyśleć i pogłębić moje plany życiowe”. 

Nie czuję się uprawniony, żeby mówić, jaki program siostry 
przyjęły na te trzy lata, ale warto te wypowiedzi usłyszeć, przyjąć, 
ponieważ mogą one być pomocne w przeżywaniu tego czasu. 
Bóg daje znowu ten trzyletni okres przygotowania do Jubileuszu, 
aby Zgromadzenie mogło przemyśleć i pogłębić swoją misję, 
stanąć w prawdzie, odpowiadając na pytanie, czy rzeczywiście 
tak jest, że „Dzieło to jest z Boga i dla Boga” i że najważniejsze 
w Zgromadzeniu i w Dziele są miłość i prawda. „Dał mi Pan 
Bóg te lata, abym mogła to wszystko przemyśleć”. Ważną też jest 
zachowana notatka ks. Korniłowicza: „W Żytomierzu Miłosier-
dzie Boże wielkie”. Jak pięknie wpisuje się to w rozpoczynający 
się obecnie w Kościele „Rok Miłosierdzia”. 

Siostra Elżbieta zapisała: „W Żytomierzu odrzuciłam powo-
li wszystko. W Żytomierzu był taki czas, że bardzo cierpiałam 
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i miałam uczucie, jakbym przechodziła przez czyściec i jakbym 
wydostała się z ognia. Cierpiałam długo. Widziałam Pana Jezu-
sa. Przychodził dłuższy czas, gdy cierpiałam. Widziałam przy 
Komunii świętej, jak Bóstwo wylewa się na mnie i przeze mnie, 
a potem znowu ustaje. Czułam tak mocno, że mi się zdawało, że 
łaski swojej Pan Jezus może udzielić tym, którzy się mnie dotkną. 
Czułam po Komunii świętej, że Pan Jezus w sercu moim czyni 
ofiarę, spełnia i ofiaruje Trójcy Przenajświętszej”. To też ważne 
słowa, które nam zostawia na to trzylecie. 

Właśnie w Żytomierzu siostra Elżbieta podjęła zasadniczą de-
cyzję dotyczącą przyszłości Dzieła. Odkryła to, że potrzebne jest 
Zgromadzenie. Miała szczęście, jak sama powiedziała, spotkać 
wcześniej ks. Władysława Krawieckiego. Helena Makowiecka, 
późniejsza siostra Franciszka, napisała: „Do kościoła z hotelu 
mieliśmy zaledwie kilkanaście kroków. Hrabianka na drugi dzień 
poszła do spowiedzi i od razu trafiła na księdza Krawieckiego. 
Spotkanie w konfesjonale światłego kapłana okazało się znakiem 
opatrzności Bożej”. A Matka napisała: „Szczęśliwie się stało, że 
się z nim zetknęłam, bo od razu mi nadał właściwy kierunek”. 
I właśnie ks. Krawieckiego poprosiła o kierownictwo duchowe. 
Był to jej pierwszy stały kierownik duchowy: „Spowiadałam się 
stale u księdza Krawieckiego i bardzo wiele mu zawdzięczam”.

 Jest jeszcze jeden piękny epizod zanotowany przez Helenę 
Makowiecką: „Hrabianka nie tylko dawała jałmużnę, ale wprost 
sypała: rubel, dwa, trzy. Widząc, że hrabianka sypie pieniędzmi, 
odważyłam się raz powiedzieć: «Panna hrabianka tu sypie pie-
niędzmi, a nasz Zakład może nie ma chleba». Odpowiedziała mi 
na to: «Ile razy tu daję biednym, proszę Pana Jezusa, aby to oddał 
moim ociemniałym w Zakładzie»”. Jakie to ważne, a jednocześnie 
jak te słowa świadczą o wielkim zaufaniu do Pana Jezusa. 

W sercu siostry Elżbiety zrodziło się pragnienie założenia zgro-
madzenia zakonnego, w którym siostry oddadzą całe swoje życie 
sprawie niewidomych. Patronem, czy pomocnikiem, stał się święty 
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Józef: „Modliłam się do świętego Józefa, żeby zdecydował moje 
powołanie. Bardzo się modliłam. I święty Józef dał mi tę łaskę”. 

A więc rozpoczęło się wielkie Dzieło. Helena Makowiecka ze 
zdumieniem obserwowała przemianę hrabianki: „Raz, rozmawiając 
z siostrą Elżbietą, mówiłam, że będąc świecką osobą, była zawsze 
bardzo strojna i elegancko ubrana”. Siostra Elżbieta odpowiedziała: 
„Całe życie uczyli mnie nosa zadzierać, a teraz sama muszę uczyć się 
go spuszczać”. To też ważne przesłanie na te trzy lata, nie zadzierać, 
a spuszczać. To bardzo ważne. Już dalej nie wchodzę w całą historię. 

Myślę, że rozpoczynający się okres przygotowania do Jubi-
leuszu to dobry czas do ponownego odczytania tekstów Matki, 
a także osobistego czy wspólnotowego ich medytowania. Roz-
poczynając ten swoisty trzyletni adwent, warto przypomnieć 
sobie początki Zgromadzenia, sięgnąć do fundamentu, dostrzec 
i podziękować za to co dobre. Może jest to również czas, aby zo-
baczyć, że wiele rzeczy narosło, które nie mają z tym wiele, albo 
prawie nic, wspólnego. 

Prośmy więc Jezusa, aby dał poznać całemu Zgromadzeniu 
i Dziełu, każdej siostrze, co mamy dziś zostawić, by jeszcze bar-
dziej i w pełni pójść za Jezusem. By Go naśladować nie tylko 
słowem, ale całym swoim życiem, swoimi czynami, czynami 
miłości i służby, czynami dobroci, wielkoduszności i hojności.

Niech dobry Bóg przyjmie wszystkie nasze pragnienia, które 
chcemy u początku tego czasu dziękczynienia, przepraszania i po-
rządkowania Mu przedstawić. Niechaj nas przyjmie i nieustan-
nie daje nam moc swojego Ducha, abyśmy nie zmarnowali tego 
adwentu, tego czasu odkrywania na nowo początków Dzieła, by 
dalej budować na pierwotnych Bożych fundamentach. Być może 
wiele rzeczy wygląda dzisiaj inaczej, ale fundamentu ruszać nie 
można, nie wolno naruszać tego, co najważniejsze. Trzeba oprzeć 
się chęci „budowania obok”. 

Tyle jest miłości Matki do swoich duchowych córek, że jej 
wystarczy. Nie trzeba szukać niczego innego. 



s. Lidia Witkowska FSK

Do wszystkich niech dotrze balsam Miłosierdzia

Papież Franciszek ustanawiając 
Rok Jubileuszowy wskazuje, że 

tradycja Kościoła nadal trwa. 
W wielkim skrócie słów kilka 

o historii jubileuszowej. W roku 
1300 papież Bonifacy VIII pierwszy 
raz ogłosił jubileusz związany z piel-
grzymowaniem do grobów aposto-
łów Piotra i Pawła w Rzymie, który 
początkowo miał być obchodzony 
co 100 lat. Od roku 1475 Rok Jubi-
leuszowy nazwano po raz pierwszy 

Rokiem Świętym. Sięga on tradycją do Starego Testamentu, gdzie 
czytamy o nim w Księdze Kapłańskiej (25,8-17.23-25). Został on 
ustanowiony przez Boga i miał być obchodzony co 50 lat jako Rok 
Jubileuszowy (Kpł 25,11), inaczej zwany również rokiem uwol-
nienia, w nawiązaniu do uwolnienia niewolników (Kpł 25,10). 

W opisie Księgi Kapłańskiej Rok Jubileuszowy (25,8-55) zo-
stał połączony również z Rokiem Szabatowym (25,1-7), który 
obchodzono co 7 lat. Przepis o roku szabatowym nakazywał, aby 
dawać ziemi odpoczynek. Widać tu wyraźną analogię do każdego 
siódmego dnia, który daje człowiekowi odpoczynek. Po siedmiu 
latach szabatowych, czyli po 49 latach, następował rok jubile-
uszowy jako „rok pięćdziesiąty”. Był to szczególny czas, kiedy to 
Izraelici mogli zbliżyć się do Boga, który jest „Święty”. Początek 

z duchOwOści LaSek
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Roku Jubileuszowego ogłaszany był dźwiękiem rogu i wzywał 
do wspólnego przeżywania radości z wielkich dzieł Boga, które 
czynił Izraelitom. Rok Jubileuszowy był również próbą wprowa-
dzenia idealnego stanu społecznej sprawiedliwości i równości. 
Od 1423 roku oficjalnemu rozpoczęciu obchodów towarzyszy 
symboliczny obrzęd otwarcia Świętej Bramy. 

Idea Roku Jubileuszowego pojawia się również w Nowym 
Testamencie w wystąpieniu Chrystusa w Nazarecie, kiedy ko-
mentował On tekst proroka Izajasza: 

Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski od Pana. (Łk 4, 18-19) 

Zatem Rok Jubileuszowy to czas wyjątkowy, święty, czas wiel-
kich zmian i odnowy ducha, czas szczególnej radości i odkrywa-
nia działania Bożego w naszym codziennym, konkretnym życiu. 
Początek tego czasu nie oznajmia już dźwięk trąby – jak w Starym 
Testamencie – lecz głos Jezusa, Jego SŁOWO obecne w Ewangelii.

Dwie epoki Starego i Nowego Testamentu łączy działalność 
Jezusa Chrystusa. Każdy kolejny Rok Jubileuszowy jest zapro-
szeniem do tego, aby na nowo odkrywać Boży zamysł wobec 
wierzących. Jest również zachętą do wsłuchania się w słowa wy-
powiedziane przez Jezusa w Kazaniu na Górze: Nie sądźcie, że 
przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić (Mt 5, 17).

Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał do tego, aby 
chrześcijanie w naszych czasach stawali się apostołami, świadkami 
wiary. Zachęcał, aby zgłębianie tajemnicy miłosiernej miłości 
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Boga do człowieka prowadziło go do ukazywania ewangelicznych 
postaw: zaufania Bogu i miłosierdzia względem bliźnich.

Ten szczególny czas ma nas utwierdzić w mocniejszym i sku-
teczniejszym świadectwie wiary i przybliżyć do tajemnicy Miło-
sierdzia Bożego, które jest dla nas – jak pisze Franciszek w bulli 
– „źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego 
zbawienia. […] Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z czło-
wiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na 
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”. 

Papież Franciszek, ustanawiając w Kościele katolickim Rok 
Miłosierdzia, zaprasza nas do kontemplowania tej wielkiej ta-
jemnicy i jednocześnie do odkrywania, jak bardzo miłosierny 
jest Bóg wobec człowieka. Samo kontemplowanie oczywiście nie 
wystarczy, bo owocem kontemplacji jest podjęcie konkretnego 
działania. Miłość nie jest abstrakcyjnym słowem, ale objawia 
Tego, który do końca nas umiłował, Tego, który, zamieszkując 
pośród nas, okazuje nam wielkie miłosierdzie. 

Czym jest duchowość miłosierdzia? Treść i ducha tego pojęcia 
wyczerpują trzy czynniki zawarte w przypowieści o Samarytaninie 
(Łk 10, 33-34): zobaczył – wzruszył się głęboko – poszedł i opatrzył. 
Zatem miłosierdzie to: zauważenie, współczucie i konkretne dzia-
łanie1. Wyraża ona przede wszystkim postawę chrześcijanina na 
drodze realizacji świętości. Stanowi ona pełnię życia chrześcijań-
skiego, zapoczątkowanego dzięki łasce chrztu świętego. Jak z tego 
wynika doświadczenie świętości nie jest aktem jednorazowym 
i całkowitym, ale dokonuje się dynamicznie na drodze relacji 
człowieka z Bogiem. Jest odpowiedzią człowieka na miłość Boga. 
Bóg wciąż obdarowuje nas miłością i miłosierdziem, chociaż-
by w sakramencie pokuty, aby na nowo nadać naszym czynom 
charakter uświęcający. Świadomość Miłosiernego Boga pozwala 
chrześcijaninowi wejść w relację nacechowaną przebaczeniem, 
1 Leksykon teologii duchowości, red. ks. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, 
s. 518.
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która ostatecznie prowadzi do świętości kształtującej się w po-
stawie miłości miłosiernej.

Znaczenie pojęcia „miłosierdzie” w ciągu wieków nabierało 
różnego znaczenia. Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał do od-
krywania autentycznego piękna i bogactwa miłosierdzia. W en-
cyklice Dives in misericordia przytaczał różne terminy biblijne 
opisujące niezwykle bogatą rzeczywistość Miłosierdzia Bożego 
i międzyludzkiego, ukazał również, co należy do istoty miłosier-
dzia. Mówił o miłosierdziu, że jest to drugie imię miłości, albo 
wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, dźwiganie 
czy podnoszenie w górę tego, który upadł2.

Słowo „miłosierdzie” ma wiele znaczeń i nie kończy się jedy-
nie na rozważaniu Miłosierdzia Boga, na naszych deklaracjach, 
ale sprowadza się do konkretnego działania. Papież Jan Paweł II 
w Sanktuarium Miłosierdzia dnia 7 czerwca 1997 roku mówił: 
Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego świadectwa miłosierdzia, 
potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia, potrzebuje waszej modlitwy 
o miłosierdzie. Reasumując: wyraźnie widać, że droga szeroko 
otwarta. Nikt z nas nie może powiedzieć, że miłosierdzia czynić 
nie może.

Najbardziej popularne rozumienie miłosierdzia to: wielko-
duszność serca, hojność, charytatywność, dobrotliwość, ofiar-
ność, bezinteresowność, łaska, filantropia, miłość bliźniego, 
wspaniałomyślność, wyrozumiałość, dobroduszność, współ-
czucie, poświęcenie, litość. Wszystkie wymienione przymioty 
miłosierdzia są bardzo istotne, a paradoksem jest, że w najmniej 
oczekiwanych momentach życia dotyka nas mały gest, który po 
latach odczytujemy jako prosty gest Miłosierdzia Bożego. Cza-

2 Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim 
jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji 
wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, 
które wdziera się również do jego serca i może go «zatracić w piekle» [por. Mt 
10,28] (DM p. 7).
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sami jakieś małe wydarzenie, spotkanie czy rozmowa stają się 
nowym początkiem – punktem przełomowym. Każdy człowiek 
cierpi na różne sposoby, ma również w swoim sercu wspomnie-
nie takich chwil, które go wzruszają, ale również wzruszają serce 
Boga. To On pozwala człowiekowi idącemu różnymi drogami 
podążać do swego domu. Nie zmusza nas do kroczenia jedną 
drogą, ale pozwala rozwijać w sobie piękno charyzmatu i szcze-
gólnego naznaczenia nowym imieniem Boga. Jakie jest moje imię?

Matka Elżbieta Czacka, hrabianka, której życie mogłoby się 
zupełnie inaczej potoczyć zostaje naznaczona tajemnicą fizycznej 
ciemności. Traci wzrok, by poprzez to odnaleźć siłę w Bogu, który 
jest Bogiem światłości. Już pierwsze karty Pisma Świętego poka-
zują, że światło i ciemność są bardzo ważnym zjawiskiem, również 
pokazują, że Bóg przenika wszelkie ciemności: Naród kroczący 
w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków zabłysło światło (Iz 9,1). Zatem można powiedzieć, że to 
dla nas szczególnie ważna prawda, bo Boga spotykamy nie tylko 
w Księdze Rodzaju, w historii, ale w ciemności naszych doświad-
czeń. Bóg jest większy od naszych ciemności i nic nie przeszkadza 
nam, abyśmy mogli Go znaleźć. Zatem mamy koncentrować się 
nie na mroku, ale wpatrywać się oczami wiary w Tego, który 
nad nim panuje. Założycielka Lasek w ciemności doświadczeń 
odnalazła drogę przepełnioną Bożym światłem. Wiara najbar-
dziej jest nam potrzebna, aby móc przejść przez tę noc. Wiara 
potrzebna jest właśnie w chwilach światłocienia, wieloznaczności 
życia i świata, a także na czas nocy i zimy Bożego milczenia. Jej 
zadanie nie polega na tym, by ugasiła nasze pragnienie pewności 
i bezpieczeństwa, lecz by nauczyła nas żyć z tajemnicą3.

3 T. Halík, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą. Kraków 2011, 
s. 8. Tomáš Halík – czeski duchowny katolicki, filozof, psycholog i teolog, pra-
cujący między innymi jako duszpasterz akademicki i wykładowca Uniwersyte-
tu Karola w Pradze. Należy do najbardziej znanych katolickich intelektualistów 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Należał do bliskich współpracowników 
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Matka Czacka przeżywając swoją noc, wychodzi umocniona. 
To jest lekcja nie tylko dla ludzi niewidomych, ale również dla 
tych, którzy im posługują i sami również doświadczają różnego 
rodzaju niemocy ducha i ciała. Wiara nie potrzebuje pokładać 
nadziei w tym, co widzi, ale oczekuje nowego spojrzenia, zaufa-
nia i poddania się Bogu. Wiara sprawia, że człowiek przyjmuje 
każde cierpienie z głębokim przeświadczeniem, że Bóg je dopuszcza 
dla uświęcenia jego. Rozumie wtedy rację cierpienia. Nie tylko 
przyjmuje je z poddaniem się woli Bożej, ale nawet z wdzięcznością. 
Chociaż cierpi bardzo, z miłością zwraca się ku Bogu, bo wie, że 
za tym cierpieniem jest miłosierna Opatrzność Boża, która chce 
jedynie dobra jego. Człowiek żyjący z wiary nie tylko ze spokojem 
i radością nawet przyjmuje większe cierpienia. Przyjmuje on 
w ten sam sposób wszelką przeciwność, która go spotyka. Wiara ta 
sprawia, że z męstwem i z wytrwałością wszystkie cierpienia swoje 
znosi. Ufać Bogu, że krzywdy człowiekowi nigdy nie zrobi, chociaż 
karci i próbuje, ale przeciwnie, otacza jednocześnie człowieka 
i zalewa go potokami łask płynących z Męki Pana Jezusa. Te łaski 
sprawiają, że człowiek mający głęboką wiarę we wszystkie prawdy, 
których Kościół uczy, stoi nieustraszony wobec cierpień, które go 
spotykają4. 

Przyjmując cierpienie w duchu wiary, stajemy się świadkami 
Chrystusa, sługami, którzy niosą na sobie znamię miłosierdzia. 
Każdy, kto bezstronnie i uczciwie patrzy na Kościół, dostrzeże 
w nim święte oblicze Chrystusa, dostrzeże Jego miłość, miło-
sierdzie, przebaczenie. Im bardziej zagłębiamy się w mroczne 

byłego prezydenta Czech Václava Havla jak i wieloletniego arcybiskupa Pragi 
kard. Františka Tomáška. Urodził się w Pradze. Studiował socjologię i filo-
zofię, psychologię kliniczną oraz teologię. Pracował jako psychoterapeuta. 
Uczestniczył w ruchu odnowy w okresie Praskiej Wiosny. W 1978 r. został 
tajnie wyświęcony na księdza katolickiego. Działał w opozycyjnych środo-
wiskach intelektualnych. Od lat podejmuje liczne inicjatywy ekumeniczne 
i międzyreligijne. 
4 M. E. Czacka, Dyrektorium, UKSW, Warszawa 2007, s. 76–77.
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i nieznane obszary ludzkiej rzeczywistości, tym lepiej rozumiemy, 
że właśnie w sytuacjach najtrudniejszych i najbardziej niepo-
kojących, pełnych ciemności, ujawnia się czułość kochającego, 
najczulszego Boga, Boga pełnego miłosierdzia. Jest to dla nas 
wezwanie, abyśmy kroczyli drogami miłosierdzia, drogami prze-
baczenia, wiary, nadziei. Nie jest ważne ile mamy darów, jakie 
pełnimy funkcje, ale jedynie, czym kierujemy się w życiu jako 
słudzy Dzieła Lasek.

Matka Elżbieta Róża Czacka zauważa zależność między ludz-
ką słabością a wielkością Bożego Miłosierdzia. Pisze: Czym by 
człowiek był, gdyby nie ta Opatrzność Boża licząca się z jego sła-
bością? Ileż straconych w życiu okazji do zasługi? Ale jakie u Boga 
miłosierdzie w przebaczaniu win, gdy skrucha i żal szczery zmyje 
przewinienia. Niech więc wiara i miłość otwierają nam oczy duszy. 
Niech Bóg króluje w naszej duszy i niech rządzi nami i wszystkim, 
co nas otacza5.

Prośmy o to, aby Bóg otwierał nam oczy duszy na to, co było, 
jest i będzie. Marnujemy wiele czasu na niepotrzebne roztrząsanie 
czegoś, z czego nic nie wynika. Niechaj Rok Miłosierdzia będzie 
dla nas czasem podjęcia konkretnych działań do budowania jed-
ności, pięknych relacji, do większego wysiłku wewnętrznej pracy 
i mocnego kroczenia drogami wiary, drogami cichego towarzy-
szenia niewidomym braciom cierpiącym na ciele i na duszy. 
Stańmy przy człowieku, który woła o miłosierdzie i otoczmy go 
płaszczem miłosierdzia, modlitwą, współczuciem i serdeczną 
przyjaźnią. Wróćmy do czynienia uczynków miłosierdzia wzglę-
dem duszy i ciała. 

5 Tamże, s. 346.
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Grzeszących upominać. 
Nieumiejętnych pouczać. 
Wątpiącym dobrze radzić. 
Strapionych pocieszać. 
Krzywdy cierpliwie znosić. 
Urazy chętnie darować. 
Modlić się za żywych i umarłych.

Głodnych nakarmić. 
Spragnionych napoić. 
Nagich przyodziać. 
Podróżnych w domu przyjąć. 
Więźniów pocieszać. 
Chorych nawiedzać. 
Umarłych pogrzebać.6

Niech to co ubogie w moim wnętrzu stanie się źródłem bło-
gosławieństwa7.

6 Katechizm Kościoła Katolickiego 2447.
7 Życzeniem papieża Franciszka jest między innymi zadanie zapisane w bulli 
Misericordiae vultus: O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczo-
ne miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć 
i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech 
dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne 
pośród nas.
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Niech modlitwa świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, wielkiej 
orędowniczki Miłosierdzia, stanie się naszym codziennym woła-
niem do Pana i uczyni nas apostołami miłosierdzia w konkrecie 
życia: 

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym 
odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to 
jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę 
moją do bliźnich. 

Dopomóż mi, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym ni-
gdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, 
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła 
im z pomocą. 

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się 
do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki 
bliźnich. 

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy 
nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo po-
ciechy i przebaczenia. 

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne do-
brych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na 
siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. 

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpie-
szyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmę-
czenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. 

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła 
ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca 
swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że 
nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w Najmiłosier-
niejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech 
odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. 

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz8. 
8 Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej 163.



s. Lidia Witkowska FSK – Dotyk Miłości 27

s. Lidia Witkowska FSK

Dotyk Miłości

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,  
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!  
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,  
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.  
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,  
i nie strawi cię płomień.  
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,  
Święty Izraela, twój Zbawca (Iz 43,1-3).

Głuchoniewidoma Krystyna Hryszkiewicz1 odeszła do Pana 
27 stycznia 2013 roku, by kroczyć w promieniach Bożego 

światła. Nadszedł dla niej czas obietnicy, gdzie nie ma łez, ani 
śmierci, ani krzyku, ani trudu (Ap 21,3). Przeminęło życie tu na 
ziemi, ale rozpoczęło się nowe.

1 Zob. Laski 3–4 (83–84) 2008, Z surdopedagogicznej teki: Historia życia głu-
choniewidomej Krystyny Hryszkiewicz. Zob. Laski 1–2 (111–112) 2013, Odeszły 
do Pana: Otulona Bożą tajemnicą (świadectwo o śp. Krystynie Hryszkiewicz).
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Dzisiaj, z perspektywy czasu, z całą pewnością można stwier-
dzić, że jej życie było naznaczone szczególną troską i miłością 
Pana Boga, który nie zostawił jej samej ani na moment. Mimo 
głębokiej ciszy i ciemności, prowadził ją Bóg poprzez najdrob-
niejsze wydarzenia i nadawał im wyjątkowy sens. To On wy-
prowadzał ją z chaosu i z pustki, uczył odróżniać dobro od zła. 
Nasze ludzkie działania były jedynie towarzyszeniem wielkiemu 
dziełu Boga. On pozwolił nam uczestniczyć w nowych naro-
dzinach człowieka, w powolnym procesie jego wewnętrznego 
dojrzewania. 

Nie widząc fizycznego światła, jego blasku, Krystyna pełna 
była Bożej światłości i wewnętrznego piękna. Zadziwiająca była 
jej czystość serca, radość niczym niezmącona i nieodparta chęć 
poznawania świata. Wszystko chciała objąć nie tylko dłońmi, 
ale sercem, które często przekraczało ludzkie granice poznania. 
Była pełna życia i mimo jej ograniczeń wielu ludzi stawiało sobie 
pytania: Jak można tak żyć? Skąd ta siła? Była świadkiem wiary 
i realizowała pragnienie Matki Elżbiety Róży Czackiej, stając 
się apostołem wśród widzących. Apostołowała w codzienności 
i pokazywała innym, że duch jest mocniejszy niż ciało. 

Jej codzienne życie, proste czynności, kontakt z drugą osobą, 
„mowa do ręki” (sposób komunikacji z otoczeniem) – to wszyst-
ko opierało się na zmyśle dotyku. Dzięki Krystynie można było 
zrozumieć, jak ważny jest dotyk. Naukowcy dowodzą, że u osób 
niesłyszących kora słuchowa mózgu jest w dużo większym stop-
niu wykorzystywana do przetwarzania bodźców dotykowych 
i wzrokowych niż u ludzi słyszących. Dzieje się tak prawdopo-
dobnie dlatego, że nie podlegając działaniu bodźców słuchowych, 
adaptuje się ona do innych zadań. Dotyk nigdy nas nie opuszcza: 
można zamknąć oczy albo zatkać uszy czy nos, ale nie da się 
świadomie wyłączyć czucia.

Czasami my, widzący, nie doceniamy roli dotyku, ale dla Kry-
styny był on podstawowym narzędziem komunikowania się ze 
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światem zewnętrznym. Jej delikatne dłonie wciąż były w ruchu: 
przesuwały się po drobnych punktach w tekstach pisanych braj-
lem, po przedmiotach, podczas witania się z drugim człowiekiem. 
Jej dotyk poznawał to, co dla jej oczu i uszu było niedostępne. Był 
pełen delikatności. Krysia doskonale rozumiała granice, których 
nie wolno przekraczać. Patrząc na nią, można powiedzieć, że jej 
dotyk jakby mówił o innym życiu, i o innych przestrzeniach po-
znania, ale też o jej wyjątkowej inteligencji i osobowości. Przecież 
nigdy nikogo nie naśladowała, a miała w sobie wielkie wyczucie 
taktu. Była Bożym promieniem, który świeci w ciemności i przy-
pomina dotyk anioła.

Jej rocznica śmierci wywołuje wiele pięknych wspomnień, 
które uświadamiają nam niedocenianą często rolę zewnętrznego 
i wewnętrznego dotyku.

Na kartach Ewangelii jest wiele przykładów, które pokazują 
nam, że dotyk Jezusa przynosi uzdrowienie. Dobrze wyrażają 
to słowa św. Jana, który dzieli się przeżytym osobiście doświad-
czeniem bliskości: To wam oznajmiamy, co było od początku, 
cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na 
co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się 
(1 J,1-2). 

Bóg pozwala się dotykać, co więcej, On sam nas dotyka. Do-
tyka nas w sakramentach, np. w sakramencie pojednania, czy 
w sakramencie Eucharystii, kiedy daje się nam w kawałku Chleba, 
który spożywamy. Dotyka nas także przez swoje Słowo na kartach 
Pisma. Ono jest żywe i skuteczne, przenikające aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku (por. Hbr 4,12). 

Czytając Nowy Testament, można łatwo zauważyć, że Jezus 
uzdrawiając używał gestów, m.in. dotykał trędowatego (Mk 1,41), 
kładł ręce na córkę Jaira (Mk 5,41), swoim czułym dotykiem 
uzdrowił teściową Szymona z gorączki (Mk 1,31), głuchonie-
memu włożył palce w jego uszy i śliną dotknął języka (Mt 7,31), 
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dotykając przywrócił wzrok niewidomemu z Betsaidy (Mk 8,22-
25). Jezus nie bał się wyrażania uczuć wobec człowieka; dotykał 
nawet rytualnie nieczystego czy zmarłego. Wyrażał miłość wobec 
człowieka na wiele sposobów, poprzez gesty, spojrzenie…

Patrząc na sceny z Ewangelii wyraźnie widać, że Jezus był bez-
pośredni, bliski, nie wahał się podejść do człowieka i dotknąć go. 
Zdawał sobie sprawę, jak ważna jest bliskość drugiego człowieka. 
Tego samego chciał od swoich uczniów. Powiedział do nich: Idź-
cie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu […] Na 
chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15.18). 
Dzięki temu uczniowie wypełniający wolę Jezusa i ci, do których 
są posłani doświadczali i doświadczają zbawczej mocy Ewangelii 
w swoim życiu. 

Dotknięcie może mieć ogromną moc. Wszystko wskazuje na 
to, że miał tę wiedzę również Michał Anioł, gdy w Kaplicy Syk-
styńskiej malował stworzenie Adama. Widać na nim precyzyjnie 
zbliżenie dłoni Boga-Stwórcy i człowieka. Widać wyraźnie, że 
Bóg, dotykając człowieka, tchnie w niego życie.

W dzisiejszych czasach warto zastanowić się nad rolą dotyku. 
Jakie znaczenie ma on dla mnie, dla mojego życia, dla rozwoju? 
Dotyk, który miał być wyrazem ludzkiej czułości niejednokrotnie 
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jest skażony i odbierany negatywnie, może wprowadzać wiele 
niepokoju, lęku, dwuznaczności. Kultura współczesna lansuje 
panerotyzm z jednej strony, a podejrzliwość wobec jakiegokol-
wiek dotyku z drugiej strony. 

Jezus przyjął postać człowieka i narodził się z łona Dziewicy 
Maryi. On pokazał, że miłość to czystość i piękno. Z pewno-
ścią trzeba strzec się niewłaściwego używania zmysłów. Nigdy 
nie możemy traktować zmysłów jako środka do narcystycznego 
szukania doznań służących własnemu zaspokojeniu. Jednak pa-
miętajmy, że gdy boimy się komunii z innymi, lękamy się również 
czułości. A życie bez czułości pozbawia nas komunii, pozbawia 
nas w jakimś sensie rozwoju.

Głuchoniewidoma Krystyna swoje życie przeszła w wielkiej 
ufności wobec tych, którzy ją otaczali i których dotyk był dla niej 
wszelaką pomocą: fizyczną, psychiczną i poznawczą. Nie lękała 
się człowieka. Szła drogą ewangelicznych błogosławieństw: bło-
gosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, błogosławieni 
czystego serca (por. Mt 5,8). 

Niech jej życie będzie ważnym przypomnieniem dla współ-
czesnego człowieka, że delikatny dotyk, pełen czystych intencji 
ma w sobie uzdrawiającą moc i niesie nas do wyżyn nieba. 

Od dnia narodzin po sam kres naszych dni każdy człowiek 
potrzebuje bliskości, nawet ten, który wstydzi się o niej mówić. 
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H. Nouwen przed swoją śmiercią napisał: Czułem taki ból, że nie 
mogłem modlić się słowami, ani nawet za bardzo myśleć. Jednak 
ilekroć pielęgniarka wkładała mi w ręce mój drewniany różaniec, 
odczuwałem pociechę. Dotykanie tych koralików było jedyną rze-
czą, jaką mogłem robić, ale to widać wystarczało, abym się modlił. 
Nie słowa, nie myśli, tylko zwyczajny dotyk2. 

Pamiętajmy, że Jezus szanując wolną wolę człowieka, niepro-
szony nie wkracza w ludzkie życie. On delikatnie zaprasza nas 
do przyjaźni, puka do naszego serca. A potem? Jezus chce cię 
dotykać, chce dotykać twoich bolesnych przestrzeni serca, myśli, 
pamięci. Chce dotykać twoich zranień, twoich cierpień, niezrozu-
mień i łez. Chce dotykać trądu twojego grzechu – twoich nałogów 
i nieprawości. Chce dotykać twojego życia – takiego jakim jest. 
Chce zamieszkać w twoim sercu, by je powoli uzdrawiać. Czy 
pozwalasz Mu na to? 

2 H. Nouwen, Po drugiej stronie lustra, Kraków 2004, s. 35.
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Prawo dziecka do radości

W zdrowej rodzinie narodziny dziecka są bardzo radosnym 
wydarzeniem. Pierwsze fotografie krążą wśród bliskich, 

których jeszcze nie dopuszcza się do kontaktu z położnicą i no-
worodkiem. Potem radość bezpośrednich spotkań, radość ob-
serwowania rozwoju dziecka. Ta radość towarzyszy dziecku, jego 
kolejnym osiągnięciom rozwojowym: już uśmiecha się, już sięga, 
już chce siadać, już bazgrze kredką po papierze... Radość bliskich 
udziela się dziecku, które zaczyna cieszyć się swymi sukcesami 
rozwojowymi, swoimi z czasem coraz większymi kompetencjami, 
coraz większą samodzielnością. 

Starannie wychowywane dziecko dostaje zabawki dostosowa-
ne do poziomu rozwojowego. Zabawa zabawkami jest radością – 

z pedagOgicznych rOzważań
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dziecko dokonuje zmian w otoczeniu, ustawiając wieże z klocków, 
lepiąc, rysując itp. 

Już kilkuletnie dziecko lubi przebywać w grupie rówieśniczej. 
Wspólna zabawa, wspólna gra sportowa, wspólne dobrze zorga-
nizowane działanie są źródłem zdrowej radości i cennym etapem 
wychowania społecznego. Rozpoczęcie nauki w przedszkolu, 
potem w szkole zaspokaja istotną potrzebę bycia w grupie ró-
wieśniczej. Poszerza środowisko, w którym funkcjonuje dziecko. 
Jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo, to w gromadzie uczy się 
nie tylko osiągania sukcesów, ale i ponoszenia porażek, wyciąga-
nia z porażek wniosków mobilizujących, a nie deprymujących. 
Zdrowa proporcja sukcesów i porażek pozwala zachować opty-
mizm i chęć do wysiłku. Radością dziecka i rodziny są kolejne 
pozytywnie ukończone etapy edukacyjne, aż po zdobycie zawodu 
i pracy zgodnej z wykształceniem i zainteresowaniami. 

Informacja o tym, że dziecko ma wzrok poważnie uszko-
dzony jest zawsze szokiem dla rodziców. Dobrze, jeśli rodzice 
otrzymają pomoc placówki wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka niewidomego. Gdy rodzice w pełni zaakceptują dziec-
ko z jego uszkodzeniem wzroku, problemem pozostają reakcje 
szerszego otoczenia: „Znajomi składają nam wyrazy współczucia 
z powodu, że Piotruś nie widzi. A przecież Piotruś jest słońcem 
naszego domu”. Jeśli rodzice wychowają środowisko do akcepta-
cji niewidomego, to dziecko wzrasta w środowisku przyjaznym, 
cieszącym się sukcesami na miarę możliwości dziecka. Wzrasta 
w atmosferze radości. Kontakty z dziećmi z rodziny i sąsiedztwa 
przeżywane w atmosferze akceptacji niewidomego dziecka mogą 
być dobrym, pozytywnym doświadczeniem.

Zabawki produkowane dla dzieci widzących są początkowo 
wystarczające dla dziecka niewidomego. Zabawki edukacyjne 
nie zawsze nadają się dla niego, ale staranni rodzice są w stanie 
uzupełnić braki własnymi pomysłami.



Z pedagogicznych rozważań36

Przychodzi czas pójścia do przedszkola lub szkoły i tu muszą 
pojawić się trudności. 

Przedszkoli i szkół dla dzieci niewidomych jest niewiele, tylko 
nieliczne dzieci mogą dojeżdżać na zajęcia i codziennie wracać do 
domu, do rodziców. Internat jest rozwiązaniem koniecznym tylko 
wtedy, gdy dom nie jest w stanie zapewnić dziecku zaspokojenia 
podstawowych potrzeb bytowych, psychiczno-emocjonalnych lub 
rewalidacyjnych. Pozostaje przedszkole integracyjne lub ogólnie 
dostępne, czyli nauka i zabawa wspólnie z dziećmi widzącymi. 
To musi być bardzo trudne. Dziecku niewidomemu, tak jak każ-
demu dziecku, do prawidłowego rozwoju społecznego konieczna 
jest grupa rówieśnicza dzieci na tym samym poziomie rozwoju, 
posługujących się tym samym językiem. Językiem słów, ale nie 
niedostępnym dziecku językiem mimiki i gestów. Dzieci widzące 
nawiązują najpierw kontakt wzrokowy – mimiką i gestami, 
dopiero później kontakt słowny. Dziecku niewidomemu grozi 
samotność w tłumie – najbardziej niszcząca psychicznie sytuacja. 
Trzeba wiele starannego wysiłku pedagogicznego, by niewidome 
dziecko nie pozostało samotne w grupie, która pozostawi je na 
uboczu po nieudanych próbach nawiązania naturalnego kontaktu 
drogą dla widzącego dziecka naturalną. W zabawach ruchowych 
dzieci posługują się w naturalny sposób gestem. Trzeba wielkiej 
wyobraźni twórczej, by niewidome dziecko włączyć do zabawy 
ruchowej tak, by nie było kłopotliwym balastem dla widzących. 

Zajęcia edukacyjne w przedszkolu ogólnodostępnym zapla-
nowane są dla dzieci posługujących się wzrokiem jako podsta-
wowym zmysłem. Adaptacja zajęć, pomocy i metody to duże 
wyzwanie dla nauczyciela i rodziców. Jeśli brakuje prawidłowych 
metodycznie zajęć, to dziecko niewidome marnuje czas potrzebny 
na rozwój. I obniża poziom swego startu do szkoły! Czy polskie 
przedszkole jest dostatecznie przygotowane do podjęcia tego wy-
zwania? Czy niewidome dziecko będzie w przedszkolu rozwijać 
się i cieszyć swymi sukcesami rozwojowymi, czy będzie spędzać 
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czas w smutku, izolowane od grupy, na zajęciach organizowanych 
tylko dla zabicia czasu?

A w szkole?
Niewidome dziecko uczy się poznawania rzeczywistości 

materialnej tymi zmysłami, które posiada. Otrzymuje znacznie 
mniej bezpośrednich informacji z otoczenia niż dzieci pełno-
sprawne.

Proces poznawania bezwzrokowego jest powolniejszy i bar-
dziej pracochłonny niż poznawanie z udziałem wzroku. Dziecko 
musi włożyć znacznie więcej wysiłku, by korzystając z posia-
danych zmysłów zbudować ze swoich spostrzeżeń poprawne 
wyobrażenia otaczających przedmiotów, relacji i zjawisk, by na-
stępnie tworzyć z nich pojęcia abstrakcyjne. Na zdobycie realnej 
wiedzy o otoczeniu niewidome dziecko potrzebuje znacznie 
więcej czasu niż dziecko widzące. 

Nawet dzieci niewidome wcześnie i starannie rewalidowa-
ne wchodzą w wiek szkolny z nieuniknionym opóźnieniem 
rozwojowym w sferze poznania otoczenia przyrodniczego, 
społecznego i technicznego, w sferze rozumienia słów, który-
mi o tym otoczeniu mówimy do dziecka. Tak zwane wyobra-
żenia zastępcze, surogatowe, powinny obejmować tylko treści 
wzrokowe niedostępne poznaniu zmysłowemu niewidomego. 
W rzeczywistości niewidome dziecko wyobraża sobie nieprawi-
dłowo wiele rzeczy, które są dla niego dostępne, tylko dlatego, że 
jeszcze nie miało z nimi kontaktu. Rozumie wiele słów inaczej niż 
widzący, bo rozumie je w świetle swoich ubogich doświadczeń 
i obserwacji.

Dziecko niewidome nieobciążone dodatkowymi brakami ma 
prawo i powinno realizować ogólnie obowiązujący program na-
uczania. W toku realizacji tego programu należy jednak prze-
widzieć czas na rewalidację poznawczą – na kontrolę i uzupeł-
nienie w miarę potrzeby wiedzy przyswajanej przez dziecko 
pełnosprawne na wcześniejszych etapach rozwoju. Kontrola taka 
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i uzupełnianie powinno niejednokrotnie sięgać daleko wstecz, by 
wiedzę niewidomego dziecka oprzeć na konkretnych obserwacjach 
i wyobrażeniach, by nie wprowadzać dziecka w wiedzę werbalną, 
nie opierającą się na żadnych prawidłowych wyobrażeniach o rze-
czy, lub opartą na wyobrażeniach fałszywych.

Problem braku czasu należy rozwiązywać przede wszystkim 
intensyfikując naukę szkolną – dziecko nie powinno spędzać 
czasu lekcyjnego na czekaniu, aż coś do niego dotrze. Koniecz-
ne jest również wydłużenie etapu nauczania początkowego 
i zapewnienie czasu na zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze.

Oczywiste jest, że nawet najbardziej zaangażowany nauczy-
ciel nie jest w stanie dać do rąk niewidomemu dziecku wszyst-
kiego, co oglądają widzący rówieśnicy. Tym bardziej nie będzie 
tego robił nauczyciel zaangażowany w typowy proces nauczania 
grupy/klasy dzieci widzących. A niewidomy uczeń powinien 
poznać bezpośrednio reprezentację rzeczywistości wystarczającą 
do zbudowania prawidłowych pojęć. Właściwe rozumienie pojęć 
otworzy umysł ucznia na rozumienie informacji słownej. Proces 
dydaktyczny powinien być nasycony obserwacją dotykiem, 
słuchem i pozostałymi zmysłami dziecka. 

W klasie uczniów niewidomych można zorganizować proces 
dydaktyczny tak, by zapewnić wszystkim uczniom rzeczywisty 
postęp edukacyjny, a więc i świadomość sukcesu – radość z wła-
snego rozwoju. 

W klasie ogólnodostępnej proces dydaktyczny dostosowany 
jest do możliwości przeciętnego ucznia, a środki dydaktyczne 
dostosowane są do możliwości ucznia widzącego. Uczniowie 
przeżywają sukcesy, pokonując dobrze ustawione progi trud-
ności. W zespole koleżeńskim uczniów równie lub podobnie 
niepełnosprawnych żadne dziecko nie czuje się inne. Wszyscy 
uczą się wiele od siebie nawzajem. Uczą się przede wszystkim 
koleżeństwa w zespole, w którym wszyscy mają podobne możli-
wości, trudności i zadania.
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Niewidomy uczeń w klasie widzących musi uczyć się z in-
nego elementarza niż koledzy. Do pisania musi używać innych 
narzędzi. Problemem rewalidacyjnym jest bowiem opanowanie 
innych niż u widzących technik pracy szkolnej. Uczeń widzący 
ma w toku nauczania szkolnego opanować pisanie długopisem 
i pracę z klawiaturą komputerową. Uczeń niewidomy powinien 
nauczyć się pisania na maszynie brajlowskiej oburącz i jedną ręką, 
pisania liter czarnodrukowych ołówkiem oraz pracy z kompute-
rem ze zwykłą klawiaturą z akustycznym i z dotykowym odbie-
raniem informacji z komputera. Zakres nauczanych umiejętności 
manualno-technicznych jest więc istotnie większy i istotnie inny 
niż sprawności przyswajane przez uczniów widzących. Osob-
nym problemem jest nauczanie grafiki w sposób odpowiedni 
dla ucznia niewidomego. Uczeń niewidomy nie korzysta, lub nie 
w pełni korzysta z ilustracji, filmów edukacyjnych. A więc proces 
dydaktyczny odpowiedni do potrzeb rozwojowych dziecka 
niewidomego powinien przebiegać inaczej niż proces dydak-
tyczny odpowiedni dla jego pełnosprawnych rówieśników. 

Jak zorganizować proces dydaktyczny w klasie uczniów wi-
dzących, by nie zaniżając poziomu ich wiedzy dać niewidomemu 
dziecku szansę nadrobienia opóźnienia poznawczego i umożliwić 
mu pracę na poziomie klasy? Jak zapewnić realny sukces nie-
widomemu dziecku, które ma nikłe możliwości samodzielnego 
zdobycia takiego sukcesu? 

Trudnym do rozwiązania pozostaje też problem rozwoju spo-
łecznego dziecka niewidomego w grupie widzących rówieśników.

W klasie uczniów niewidomych jednolity proces dydaktyczny 
sprzyja kształtowaniu się więzi koleżeńskich. Uczeń wielu rzeczy 
uczy się od kolegów szybciej niż od nauczyciela. Wspólne, dosto-
sowane do możliwości uczniów zabawy ruchowe, wycieczki edu-
kacyjne i rekreacyjne zwiększają zakres sytuacji społecznych po-
zwalających na rozwój społeczny każdego ucznia. Pomoc między 
uczniami opiera się na partnerskiej zasadzie pomocy wzajemnej. 
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Nabyta w tym czasie umiejętność budowania więzi koleżeńskich/
przyjacielskich w przyszłości zaowocuje autentyczną integracją 
w grupie osób widzących na dalszym etapie kształcenia, w pracy 
zawodowej, kontaktach sąsiedzkich … 

Nauczanie indywidualne poza zespołem właściwej klasy 
w szkole ogólnodostępnej wyklucza dziecko z grupy rówieśniczej. 
Nauczyciel wspierający, stale towarzyszący dziecku w klasie ogól-
nodostępnej pomaga w procesie nauczania, ale izoluje dziecko od 
normalnych kontaktów koleżeńskich. Uczeń może w ten sposób 
zdobywać wiedzę szkolną, ale rozwój społeczny nie będzie prze-
biegać normalnie. Nauczyciel klasy w szkole ogólnodostępnej na 
ogół nie jest w stanie prowadzić równolegle dwu procesów dydak-
tycznych dla widzących i dla niewidomego, i jeszcze troszczyć się 
o integrację społeczną niewidomego. Dziecko niewidome, nawet 
rozumiejąc zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej, może 
samodzielnie nigdy nie osiągnąć statusu pełnoprawnego członka 
grupy. Sytuacja, która z założenia miała zbliżać, integrować, może 
w rzeczywistości okazać się sytuacją bolesnej izolacji. Ta sytuacja 
musi generować wewnętrzne napięcia mające przełożenie na 
bardzo niską efektywność nauczania i rewalidacji, a także prowa-
dzić do kształcenia w uczniu postawy podopiecznego cierpliwie 
czekającego na pomoc, nie zaś człowieka twórczo rozwiązującego 
problemy. 

Oprócz realizacji programu edukacyjnego i stworzenia 
niewidomemu dziecku odpowiednich warunków do rozwoju 
społecznego potrzebna jest mu również rewalidacja w zakresie 
nauki podstawowych czynności życiowych. Dziecko niewidome 
nie uczy się czynności drogą naśladowania osób z otoczenia. Po-
trzebna jest systematyczna nauka bezwzrokowego wykonywa-
nia czynności życia codziennego w zakresie zabawy, spożywania 
posiłków, higieny osobistej, troski o odzież, przygotowywania 
posiłków i innych czynności, które opanowują pełnosprawni 
rówieśnicy. 
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Poza indywidualnym wyrównywaniem deficytu umiejętności 
życiowych i pojęć przestrzennych konieczna jest nauka samo-
dzielnego przemieszczania się prowadzona przez profesjonalistę 
– nauczyciela orientacji przestrzennej. Jeśli uczeń posiada choćby 
bardzo nikłą zdolność posługiwania się wzrokiem, to bardzo 
potrzebny jest profesjonalnie prowadzony trening widzenia.

Kilka lat nauki w klasie dzieci niewidomych może doprowa-
dzić ucznia do osiągnięcia szeroko pojętej dojrzałości integra-
cyjnej: 

– w dziedzinie rozwoju intelektualnego uczeń powinien osią-
gnąć etap myślenia abstrakcyjnego, 

– w dziedzinie rozwoju społecznego powinien zdobyć umie-
jętności życia koleżeńskiego i umieć przenieść je do sytuacji 
w grupie/klasie uczniów pełnosprawnych,

– w dziedzinie podstawowych czynności życiowych i lokomo-
cji powinien być samodzielny w przestrzeni budynku szkolnego 
i w drodze z domu do szkoły. 

Uczeń w ten sposób dobrze przygotowany do integracji może 
podjąć naukę w klasie uczniów widzących. Będzie to nauka peł-
nowartościowa, jeśli uczeń otrzyma wsparcie w zakresie pomocy 
tyflotechnicznych potrzebnych do codziennej pracy szkolnej i od-
powiednie dla niego pomoce tyflodydaktyczne. Będzie potrze-
bował pomocy metodycznej np. w zakresie notacji matematycz-
no-fizyko-chemicznej, a także w umożliwieniu bezpośredniego 
poznania wielu zjawisk i przedmiotów.

Uczeń, którego w porę nauczono aktywnej postawy wobec 
trudności będzie cieszył się pokonywaniem ich, osiągniętą wie-
dzą i sukcesami. Będzie cieszył się koleżeńskim współżyciem 
z kolegami, którzy będą mu nieraz pomagali i którym on niejed-
nokrotnie pomoże.

Wybór właściwej drogi kształcenia na każdym z kolejnych 
etapów edukacji jest więc warunkiem wychowania człowieka 
samodzielnego i szczęśliwego.
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Józef Placha

Perspektywa optymalnego rozwoju osób 
z niepełnosprawnością w rodzinie  

oraz w warunkach wychowania instytucjonalnego1

Perspektywa optymalnego rozwoju...
Wprowadzenie

Dla podkreślenia podstawowych potrzeb dziecka warto zwró-
cić uwagę na słowa francuskiego pedagoga Celestyna Frei-

neta:

 Dzieciom potrzebne są chleb i róże, chleb dla ciała, aby utrzy-
mać je w dobrym zdrowiu, chleb dla umysłu w postaci wy-
kształcenia. Ale potrzebne są im również róże i to nie jako 
luksusowy dodatek, lecz jako konieczność życiowa. Potrzebu-
ją naszego serdecznego spojrzenia, naszej myśli i życzliwości. 
Pragną wiedzieć, że mają w nas kogoś, kto z uwagą wysłucha 
tego, co nam chcą powiedzieć, kogoś, kto odpowie na ich py-
tania i pocieszy w zmartwieniach. Pragną wykonywać rzeczy 
piękne i pożyteczne dla tego, kto potrafi je ocenić2.

By to osiągnąć, potrzebny jest prawdziwy dom. Czasem tego 
domu trzeba szukać poza rodziną – rodzina zastępcza, adopcja, 
dom dziecka i tym podobne. Znane są sytuacje oderwania od 
rodziny w przypadku śmierci rodziców, wojny, kataklizmów czy 
innych wypadków losowych. Jest to wówczas niewątpliwie bardzo 

1 Referat wygłoszony podczas Kongresu „Obudzić (nie)odkryty potencjał 
rodziny” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim we wrześniu 2015 r.
2 H. Semenowicz, Kształtowanie więzi rodzinnej, Instytut Wydawniczy CRZZ, 
Warszawa 1976, s. 4.
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poważny cios dla dziecka, powodujący nieraz wiele psychicz-
nych urazów.

Zdarzają się również przypadki oderwania od rodziny w sy-
tuacji, kiedy ojciec i matka żyją, ale nie są w stanie zapewnić 
dziecku warunków do normalnego rozwoju. Zjawisko sieroctwa 
społecznego jest dużo bardziej szkodliwe i dokuczliwe niż sie-
roctwo naturalne.

W przypadku dzieci i młodzieży – z niektórymi rodzajami 
niepełnosprawności – nie ma potrzeby tworzenia społeczności na 
wzór adopcji czy rodziny zastępczej. Wszak dzieci – na przykład 
niewidome czy z dysfunkcją słuchu – gromadzone z konieczno-
ści w ośrodkach szkolno-wychowawczych, zazwyczaj posiadają 
kochające rodziny. Zdarzają się jednak również przypadki, kiedy 
dziecko niewidome uważane jest przez rodziców za „mniej uda-
ne” – rodzice niejednokrotnie wstydzą się jego kalectwa przed 
najbliższym otoczeniem, dlatego lepiej, jeżeli – jak twierdzą – 
„pójdzie do zakładu”.

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie

Pozbawianie dziecka z taką czy inną niepełnosprawnością 
najważniejszego źródła wpływów – rodziny jest niepotrzebne, 
a w zdecydowanej większości przypadków nikt nie ma do tego 
prawa. Tworzenie tak zwanych rodzinnych domów dziecka wska-
zane jest jedynie w odniesieniu do sierot pełnych. Być może 
również dla pewnej grupy dzieci z niepełnosprawnością – osie-
roconych społecznie – taki model wychowania byłby najlepszy, 
jednakże dla większości wychowanków „zakład” może pozostać 
wyłącznie instytucją wspomagającą rodzinę.

Mimo to nawet te dzieci, które mają zapewniony rodzinny 
„komfort psychiczny”, w warunkach internatowych również na-
rażone są na niebezpieczeństwo „głodu uczucia”. Wynika to z cza-
sowej rozłąki z rodzicami. Fakt, że niejednokrotnie dziecko z taką 
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czy inną dysfunkcją od 3–4 aż do 19–20 roku życia przebywa 
poza rodziną, nie może pozostawać bez wpływu na jego rozwój. 
Krótkie pobyty w domu rodzinnym w czasie ferii i wakacji bądź 
odwiedziny rodziców w „zakładzie” nie są w stanie wypełnić 
luki, jaką jest dłuższa, fizyczna nieobecność rodziców. Najlepiej 
więc byłoby, gdyby społeczność, której rodzice powierzają swoje 
dziecko na tak długi czas, w jakimś sensie ich zastąpiła. Mówi się 
wówczas o substytutywnej roli instytucji wychowawczej.

W warunkach życia zbiorowego zastąpienie rodziny to bardzo 
trudne zadanie, niemniej przynajmniej niektóre elementy życia 
rodzinnego w pracy wychowawczej powinny zostać zachowane. 
Przy dobrej woli, mimo trudności, uzyskanie atmosfery rodzinnej 
w ośrodku szkolno-wychowawczym jest możliwe i nieodzowne. 
Domaga się tego zasada kompensacji, która odnosi się nie tylko 
do funkcji zastępstwa zmysłów, ale dotyczy także szerszego aspek-
tu prawidłowego rozwoju: wyrównywania „deficytów” uczucio-
wych spowodowanych izolacją od rodziny.

W internacie – trzeba zaznaczyć: dobrym internacie – nie-
zależnie od ujemnej strony, jaką jest niewątpliwie „skoszarowa-
na” forma współżycia, zauważa się również uzdrawiający wpływ 
tego środowiska – głównie w kierunku budowania potrzebnego 
dystansu do kalectwa i dowartościowywania poszczególnych jed-
nostek, które w gronie ludzi o podobnej sytuacji życiowej łatwiej 
znajdują swoje miejsce. Własne kalectwo niejednokrotnie prze-
staje być jedyne i wyjątkowe; najdrobniejszy sukces na drodze 
do jego przezwyciężenia bywa konkretnym wkładem w proces 
żmudnego odbudowywania zachwianego poczucia wartości.

Do tego zachwiania przyczyniają się czasem nawet sami ro-
dzice, którzy – na pewno nie ze złej woli, lecz zwykle z błędnie 
rozumianej miłości – zbyt często uświadamiają dziecku ograni-
czenia wynikające z kalectwa. „Zarażają” niejednokrotnie swo-
je pociechy niepotrzebnym niepokojem, obawami, bezradno-
ścią, nieuzasadnionym poczuciem winy płynącym z rzekomego 
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„spowodowania” kalectwa. Jeżeli dodać do tego jeszcze przesądy 
środowiska, w którym żyje takie dziecko, to obraz jego sytuacji 
rodzinnej nie przedstawia się zbyt interesująco.

Zdarzają się wciąż, niestety, przypadki zbyt łatwego odda-
wania dziecka do instytucji wychowawczej; rodzice za szybko 
zwalniają się ze swoich obowiązków wychowawczych na zasadzie: 
„Ponieważ sprawiasz trudności – niech inni sobie z tobą poradzą”. 
Takie „zwalanie” osobistych problemów z dzieckiem – zwłaszcza 
w przypadku dzieci sprawiających pewne kłopoty – na instytucje 
wychowawcze świadczy o braku właściwej postawy dorosłych, 
zupełnie nieprzygotowanych do odpowiedzialnego podejmo-
wania trudu opieki nad dzieckiem. Odpowiednia pomoc takim 
niedorosłym opiekunom ze strony instytucji wychowawczych 
– w kierunku pedagogizacji rodziców – dałaby niejednokrotnie 
więcej niż zbyt szybka zgoda na „kukułcze” podrzucanie dziecka, 
choćby najlepiej prowadzonemu ośrodkowi.

Niepełnosprawność dziecka, a także osoby dorosłej może być 
przyczyną bardzo poważnego kryzysu rodziny. Nawiązując do 
obecności dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie, Aleksander 
Hulek zauważa, że zaburza ono 

 (…) związki w obrębie rodziny, z jej środowiskiem społecz-
nym oraz powiększa trudności materialne (…), dziecko nie-
pełnosprawne jest ciężarem. Powiększają go jeszcze postawy 
społeczne, w których ludzie zdrowi w sposób często zama-
skowany wyrażają swą dezaprobatę dla anormalności takiej 
rodziny. W rezultacie pozostaje ona w izolacji tym cięższej, 
że pogłębionej samym upośledzeniem3. 

Aby uniknąć tego rodzaju negatywnych konsekwencji w związku 
z pojawieniem się jakiejkolwiek niepełnosprawności, potrzeba 
3 A. Hulek, Rodzina istotnym ogniwem rewalidacji, w: tenże (red.), Rewalidacja 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, PWN, Warszawa 1984, s. 11.
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wiele wysiłków w kierunku optymalizowania pomocy ze strony 
otoczenia wobec osób nią dotkniętych. Ma temu służyć integral-
nie rozumiana rewalidacja.

Dom Rodzinny oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach jako środowisko 

rewalidacyjne dziecka z niepełnosprawnością

Cokolwiek by sądzić na temat miejsca dziecka z niepełno-
sprawnością w społeczeństwie, optymalnym środowiskiem re-
walidacyjnym – jak wcześniej zaznaczono – pozostaje wciąż ro-
dzina. Oczywiście w sytuacji skrajnego zagrożenia w rodzinach 
patologicznych teza ta musi być poddana weryfikacji na rzecz 
bardziej odpowiedniego środowiska pozarodzinnego, gdzie fa-
chowo przygotowani i w pełni zaangażowani rewalidatorzy po-
mocniczy otoczą taką osobę specjalistyczną opieką i zapewnią 
w miarę normalny rozwój.

Przekonującymi argumentami wzmacniającymi tezę, że pod-
stawowym środowiskiem rewalidacyjnym pozostaje wciąż rodzi-
na, posłużył się Roman Ossowski, stwierdzając:

 Wychowanie w rodzinie dzieci pełnosprawnych traktujemy 
jako coś bardzo oczywistego. Nie wyobrażamy sobie ich wy-
chowania poza rodziną. Natomiast w odniesieniu do dzieci 
niepełnosprawnych istnieje swoiste „myślenie”, że ich rozwój 
powinien odbywać się pod kierunkiem specjalistów i naj-
częściej w specjalistycznych zakładach zamkniętych. Wiemy 
jednak, że każdej jednostce, w tym i niewidomej [głównie 
temu rodzajowi niepełnosprawności poświęca uwagę ów au-
tor – przyp. J.P.], jest potrzebne życie rodzinne. Dzieci nie-
widome także należy przygotować nie tylko do pracy zawo-
dowej, uczestnictwa w kulturze, ale i do życia rodzinnego. 
Dziecko niewidome musi nauczyć się roli syna (córki), brata 
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(siostry), w przyszłości matki (ojca), żony (męża). Internali-
zacja (uwewnętrznienie) tego rodzaju ról może odbywać się 
głównie w rodzinie. Także przygotowanie do pracy zawodo-
wej i uczestnictwo w kulturze odbywa się w istotnym stopniu 
także w rodzinie4.

Powyższe stwierdzenia potwierdzają także opinie niewido-
mych wychowanków z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Laskach, w których wyrażają oni swoje 
argumenty za przewagą domu rodzinnego nad nawet najlepszym 
ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Są to: „miłość i ciepło ro-
dzinne, większa swoboda i więcej wolnego czasu, uspokajający 
wpływ domu i możliwość wypoczynku od szkoły”5.

Jednak z badań, jakie zostały przeprowadzone przeze mnie 
na ten temat, wynika także, iż zarówno dom rodzinny, jak i Laski 
jako instytucja są dla wielu badanych prawie na równi istotnymi 
i ważnymi czynnikami w osobowym rozwoju. Należało spodzie-
wać się zdecydowanej przewagi domu rodzinnego, tymczasem 
owe wyobrażenia o tym naturalnym otoczeniu dziecka trzeba 
poddać weryfikacji: nie jest ono aż tak dobre, by mieć pewność 
o zawsze właściwym jego oddziaływaniu wychowawczym, choć 
też i nie tak złe, by uważać, że tylko zakład wychowawczy jest 
w stanie zapewnić najbardziej pożądany kierunek rozwoju wy-
chowanków. Niemniej pozostaje faktem, iż w wielu przypadkach 
Laski są jednak dla nich drugim – a czasem nawet jedynym 
– „domem rodzinnym” w zakresie zaspokajania najbardziej 
podstawowych potrzeb.

4 R. Ossowski, Dzieci niedowidzące i niewidome, w: I. Obuchowska (red.), 
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1991, s. 321.
5 J. Placha, Dziecko niewidome w rodzinie oraz w instytucji wychowawczej, w: 
K.J. Zabłocki, Dziecko niepełnosprawne. Jego rodzina i edukacja, Wyd. Aka-
demickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 59.
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Wymowne są motywy, na które powołują się wychowanko-
wie; część z nich czuje się lepiej w domu rodzinnym, a część woli 
środowisko Lasek. Dlaczego niektórzy czują się lepiej w domu ro-
dzinnym, zostało już wcześniej powiedziane. Natomiast większą 
bliskość wewnętrzną Lasek niż domu rodzinnego wychowanko-
wie motywują najczęściej: możliwością nauczenia się w Laskach 
wielu rzeczy, szansą rozmowy z koleżankami, kolegami i wy-
chowawcami, odczuciem „domu rodzinnego” w Laskach, moż-
liwością spotkania wielu wartościowych ludzi, a również tym, że 
będąc w Ośrodku, nie trzeba ukrywać się ze swoim kalectwem.

Warto także uświadomić sobie, dlaczego wychowankowie nie 
czują się dobrze zarówno w domu rodzinnym, jak i w Laskach. 
W pierwszym przypadku najczęstszymi przyczynami są: brak 
kontaktu z rodzicami i rodzeństwem, gorsze traktowanie z po-
wodu kalectwa, brak duchowego oparcia, zbytni materializm 
i gonitwa rodziców za pieniędzmi, brak zainteresowania religią 
oraz nierzadko alkoholizm w rodzinie.

Fakt, iż niektórzy wychowankowie źle czują się w Laskach, 
uzasadniany jest najczęściej: zbyt dużymi zewnętrznymi naciska-
mi na życie religijne młodzieży, tym, że Laski nie przygotowują 
wystarczająco do samodzielności, oraz tym, że uczniowie skazani 
są na zbyt dużą masowość życia, co stwarza często wiele niepo-
trzebnych konfliktów.

Należy również stwierdzić, że mimo dostrzegania przez wy-
chowanków większej liczby pozytywów w Laskach – przy jedno-
czesnym zdawaniu sobie sprawy z pewnych niedociągnięć domu 
rodzinnego – młodzież niewidoma z Lasek niejednokrotnie chce 
przebywać w otoczeniu swoich najbliższych, co nie podważa 
zresztą uprzedniego twierdzenia, że wielu z nich owego „domu 
rodzinnego” poszukuje w końcu w Laskach.

Należałoby również zwrócić uwagę na możliwość rozwoju 
duchowego młodzieży niewidomej. Rodzina i zakłady wycho-
wawcze nie zawsze tę szansę pełniejszego ich rozwoju wykorzy-
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stują. Mimo iż zdecydowana większość tyflopedagogów to gorliwi 
apostołowie szkolenia i wychowania integracyjnego niewido-
mych, należałoby stwierdzić, że często obecność wychowanków 
w warunkach zakładowych, w których zapewnia się pełniejszy 
rozwój duchowej strony życia, jest potwierdzeniem zasady, że 
dom i zakład wychowawczy nie zawsze muszą stać w opozycji 
do siebie, lecz mogą uzupełniać się i pomagać sobie wzajemnie; 
czasem zakład może – a nawet jest zobowiązany – zastąpić dom 
rodzinny swoim wychowankom.

Pojawia się w tym miejscu okazja, aby ustosunkować się także 
do niezwykle dyskusyjnego – choć dla niektórych oczywiste-
go – zagadnienia inkluzji czy nauczania inkluzyjnego. Na ten 
temat ukazało się już wiele publikacji, a także odbyło się wiele 
konferencji, zmierzających do uczynienia z tej formy kształcenia 
panaceum na wszelkie trudności. Między innymi podczas jed-
nej z konferencji, zorganizowanej przez Zarząd Okręgu Łódz-
kiego Związku Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem: „Szanse 
i zagrożenia w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”, za-
stanawiający był głos jednej z matek dziecka z upośledzeniem 
umysłowym, która powiedziała: „Chodziłam z synem od szkoły 
do szkoły i ciągle był dramat. Zapisałam go do szkoły specjalnej 
i zaczęła się normalność”.

Podczas tej samej konferencji jeden z dyskutantów – ks. Sła-
womir Szczepaniak, nauczyciel religii w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach – podkreślił 
konieczność uświadomienia sobie, na czym polega prawdziwa 
edukacja człowieka. Wprawdzie jest to bardziej filozoficzne po-
dejście do problemu, ale bardzo pouczające dla pedagogów. Mia-
nowicie stwierdził on, że owa edukacja to tyle co wychodzenie 
„od siebie”, aby zmierzać „ku sobie”. I jeżeli uda nam się uzyskać 
ten efekt w sytuacji edukacji włączającej – to bardzo dobrze. Na-
tomiast jeżeli będziemy jedynie zmierzać do uczynienia zadość 
systemowym rozwiązaniom, podyktowanym przez administrację 
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szkolną i narzucone z góry standardy oświatowe, wówczas zamiast 
owego włączenia osoby z taką czy inną niepełnosprawnością 
w środowisko osób sprawnych, możemy spowodować wręcz 
odwrotny skutek, to znaczy ekskluzję – a więc wyłączenie 
z pełnych możliwości rozwojowych danej jednostki. Dziecku 
z różnego rodzaju niepełnosprawnością w drodze „od siebie” – 
„ku sobie” musimy zapewnić:

 (…) po pierwsze, uznanie, czyli zobaczenie kim jestem 
w sytuacji niepełnosprawności, w której żyję; po drugie, 
odkrycie i potwierdzenie mojej najgłębszej tożsamości jako 
osoby zdolnej do…; po trzecie, stawanie się tym, kim w głę-
bi jestem. Etap ten polega na codziennym pokonywaniu 
życiowych doświadczeń i trudności narzuconych mi przez 
sytuację niepełnosprawności, którą zostałem dotknięty. Tak 
pojęta edukacja jest nieustannym stawaniem twarzą w twarz 
z samym sobą, odkrywaniem siebie każdego dnia, jako nowe 
wyzwanie6.

A skoro już mowa o integracji, dodajmy, że to nie tylko kwe-
stia, iż system integracyjny lepiej przygotowuje niewidomych 
do życia w społeczeństwie, a system izolacyjny gorzej. Problem 
należy rozpatrywać również na płaszczyźnie tego, czy środowisko 
rodzinne przygotowane jest – chociażby tylko pod względem od-
powiedniej atmosfery – do realizacji wszystkich założeń systemu 
integracyjnego. Wydaje się – na co zresztą wskazują wypowiedzi 
wychowanków – że w zbyt wielu przypadkach dom rodzinny nie 
nadąża za tym, co byłoby najbardziej pożądane dla rozwoju dziec-
ka. Ponadto nie zawsze ów dom jest w stanie zapewnić moralne 
wsparcie, nie mówiąc już o wręcz szkodliwych efektach różnego 
rodzaju podstawowych zaniedbań, a nawet patologii społecznej, 
6 S. Szczepaniak, Edukacja w sytuacji niepełnosprawności, „Laski” 2013, 
3(113), s. 85.
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w której dziecko z niepełnosprawnością zmuszone jest czasem 
przebywać. W takiej sytuacji możliwość zapewnienia kształcenia, 
jak również bardziej wszechstronnej opieki, stwarza tak zwany 
system izolacyjny, który właściwie z prawdziwą izolacją ma nie-
wiele wspólnego. Oczywiście zakładamy, że mamy do czynienia 
z dobrze prowadzonym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. 

Wychowanie zakładowe ma sens wówczas – i tylko wówczas – 
gdy w jakiejś mierze zastąpi ono wychowanie w domu rodzinnym 
i zapewni te wszystkie wartości, które sprzyjają wszechstronnemu 
rozwojowi człowieka. Ponadto otwarcie na świat, na wszystkie 
ludzkie sprawy oraz duża liczba kontaktów z otoczeniem ro-
zumianym jak najszerzej nie tylko „zintegrują” wychowanków 
społecznie – we właściwym znaczeniu tego słowa – ale pozwolą 
stopniowo, mądrze i odważnie żyć: wśród innych i dla innych. 
Podstaw tej nauki życia, rzecz jasna, nie muszą wszyscy zdobywać 
w zakładzie przez cały okres dzieciństwa czy dorastania.

Formy pomocy rodzinie dziecka z niepełnosprawnością

Osoby niepełnosprawne, które mają zapewniony właściwy 
klimat w rodzinie, mogą, a nawet powinny – z biegiem czasu 
skorzystać z szansy stanięcia na własnych nogach i iść przez 
życie samodzielnie, ewentualnie przy mądrej pomocy rodziny. 
Jest jednakże wciąż bardzo wiele osób, którym potrzebny jest 
dłuższy okres przygotowania pod specjalnym kierunkiem do 
samodzielnego życia; jeszcze inni wymagają zupełnie indywi-
dualnego podejścia, aby nauczyć się trudnej sztuki życia. Każdy 
przypadek jest inny; co odpowiada jednemu, wcale nie musi być 
korzystne dla drugiego. Dla jednych określone wymagania okażą 
się opatrznościowe dla rozwoju, dla drugich inny zakres zadań 
twórczo wpłynie na wybór właściwego kierunku ich życiowego 
zaangażowania. Dlatego, mimo szacunku do dążenia do inte-
gracji społecznej osób z niepełnosprawnością, zachowanie rów-
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nież pewnego umiaru, jaki podpowiada zdrowy rozsądek, oraz 
realnych miar dla każdego z osobna jest warunkiem rzetelnego 
i szerokiego podejścia do zagadnienia i prawdziwego – a nie tylko 
„modnego” lub „niemodnego” – reprezentowania dobra sprawy 
osób z niepełnosprawnością.

Dlatego bardzo trafne wydaje się być podsumowanie artykułu 
siostry Elżbiety Więckowskiej z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Laskach na temat dylematów pedagogicznych dotyczą-
cych sensu integracji szkolnej:

 Dobry system powinien dawać rodzicom, pedagogom, mło-
dzieży możliwość wyboru takiej drogi kształcenia, która oka-
że się najlepsza dla danej osoby na danym etapie jej rozwoju, 
powinien pomagać w odnalezieniu tej drogi. A jednym z ce-
lów reformy systemu oświaty powinno być doprowadzenie 
do tego, by każda szkoła specjalna była dobrą szkołą, a każda 
szkoła „normalna” była otwarta dla tych dzieci, które będą 
mogły znaleźć w niej warunki pełnego rozwoju7.

W rodzinie autentycznie kochającej się obecność osoby z nie-
pełnosprawnością nie musi być balastem, a wręcz może być oka-
zją do jeszcze większego jej zintegrowania. Sprzyjają temu takie 
uwarunkowania emocjonalne, jak: spontaniczność wychowania 
rodzinnego, codzienne empatyczne zachowania członków rodzi-
ny oraz jej intymność8.

Mimo to nawet wtedy potrzebny jest często dłuższy proces 
„oswajania się” z tą niepełnosprawnością. Andrzej Twardowski 
zwraca uwagę na różne etapy towarzyszące temu procesowi i wy-
mienia okresy: szoku, potem kryzysu emocjonalnego, pozornego 

7 s. E. Więckowska, O integracji szkolnej dzieci niewidomych, „Laski” 2012, 
5(109), s. 40.
8 Por. I. Obuchowska, Wprowadzenie, w: taż (red.), Dziecko niepełnosprawne 
w rodzinie, WSiP, Warszawa 1991, s. 13–15.
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przystosowania się do nowej sytuacji i wreszcie konstruktywnego 
przystosowania się, który prowadzi do poszukiwania dróg prze-
zwyciężenia stresu, jaki pojawił się wraz z zaistniałą trudną sytuacją 
rodziny oraz do organizowania racjonalnej pomocy nie tylko dla 
osoby dotkniętej jakąś niepełnosprawnością, ale także dla całej 
rodziny9. Jest to oczywiście tylko ujęcie modelowe, zakładające 
ogólną ewolucję zjawiska przystosowania się do niepełnospraw-
ności, natomiast w konkretnych przypadkach ów proces może 
mieć zupełnie inny przebieg. W przypadku konkretnych rodzin 
– stwierdza Twardowski – może on trwać dłużej lub krócej i może 
być mniej lub bardziej intensywny. Często bywa również tak, że 
rodzice nie dochodzą w swych przeżyciach do okresu konstruk-
tywnego przystosowania się. Mogą oni trwać w rozpaczy i poczuciu 
beznadziejności lub też mogą u nich dominować mechanizmy 
obronne, które z czasem ustępują miejsca przekonaniu, że nic już 
nie da się zrobić. Jedynie ci rodzice, którzy osiągają ostatni z opisa-
nych wyżej okresów, potrafią wyjść z kręgu przeżyć paraliżujących 
ich funkcjonowanie i naprawdę pomóc swemu dziecku10.

Skuteczność owej pomocy uzależniona jest od takich czyn-
ników, jak: etap rozwojowy dziecka, na którym pojawiła się nie-
pełnosprawność, sposób poinformowania rodziców o niepełno-
sprawności dziecka, mniej lub bardziej „rzucająca się w oczy” 
niepełnosprawność, jak również sposób reagowania i zachowanie 
dziecka wobec jego niepełnosprawności11. Na negatywne przeży-
cia związane z pojawieniem się niepełnosprawności w rodzinie 
narażeni są najbardziej: 

 (…) rodzice dzieci autystycznych, głębiej upośledzonych 
umysłowo i niepełnosprawnych sensorycznie. Istotne znacze-

9 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, w: I. Obuchowska, 
Dziecko niepełnosprawne…, s. 21–27.
10 Tamże, s. 27.
11 Tamże, s. 27–30.
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nie ma również odporność emocjonalna rodziców i sposoby 
reagowania przez nich na stres. W korzystniejszej sytuacji 
są ci rodzice, którzy w sytuacjach trudnych przyjmują po-
stawę aktywną i dążą do ich konstruktywnego rozwiązania. 
Natomiast rodzice, którzy na trudność reagują lękiem i wy-
cofaniem się, są narażeni na długotrwałe przeżywanie nega-
tywnych emocji12.

Tak czy inaczej, obecność dziecka niepełnosprawnego w ro-
dzinie pociąga za sobą szereg zmian w jej funkcjonowaniu. Mię-
dzy innymi wpływa na zmianę w relacjach między rodzicami, 
zmianę warunków rozwoju dla pełnosprawnego rodzeństwa, mo-
dyfikację życia zawodowego rodziców, ograniczenie uczestnictwa 
w życiu kulturalnym i wywołuje wiele innych konsekwencji. Taka 
sytuacja wymaga nieraz ogromnych wyrzeczeń; może dojść do 
różnego rodzaju komplikacji życia, z którymi rodzina skazana na 
własne siły nie zawsze sobie radzi. Dlatego rodzinie potrzebna 
jest wieloraka pomoc i wsparcie13. Ossowski podkreśla to w spo-
sób szczególny:

 Współpraca rodziców z zespołem rewalidującym, ich wy-
trwałość i cierpliwość dają zdumiewające efekty. Zatem błęd-
ny jest pogląd niektórych rodziców, że odpowiedzialność za 
rewalidację ich dziecka należy przerzucić na specjalistyczne 
instytucje. Tajemnica sukcesu rewalidacji z udziałem rodzi-
ców związana jest przede wszystkim z więzią emocjonalną, 
która łączy rodziców i dzieci. Ich następstwem są dodatnie 
emocjonalne komunikaty przekazywane dzieciom w trakcie 
ćwiczeń. Te komunikaty mają dodatnią wartość gratyfikacyj-

12 Tamże, s. 34.
13 Tamże, s. 48–53.
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ną i skłaniają do dalszego wysiłku, mającego na celu uczyn-
nienie zachowanych sprawności14.

Nawet krytyczne uwagi raportu Polskiej Akademii Nauk15, 
na który powołuje się Ossowski, wypowiedziane pod adresem 
utopijnej i wręcz represyjnej pomocy rewalidacyjnej osobom 
z niepełnosprawnością, nie są w stanie powstrzymać konieczno-
ści takiej pomocy, która – jak to już powiedziano wyżej – powin-
na zmierzać do jak najdalej idącej współpracy z rodziną, co jest 
zgodne z założeniami integralnego modelu rewalidacji, w który 
wpisana jest także potrzeba pedagogizacji rodziców. Twardowski 
zwraca uwagę na dwa rodzaje owej pedagogizacji:

 Pierwszy obejmuje oddziaływania informacyjne oraz udzie-
lanie porad i wskazówek wychowawczych, drugi natomiast – 
kształtowanie u rodziców różnych umiejętności niezbędnych 
do prowadzenia rehabilitacji dziecka w warunkach domo-
wych. Pedagogizacja rodziców prowadzona jest przez insty-
tucje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, placówki służby 
zdrowia, organizacje inwalidzkie16.

Można do tych uwag dodać, że również proponowany przeze 
mnie model, wypracowany w świetle chrześcijańskiej pedagogiki 
personalno-egzystencjalnej i „doświadczenia Lasek”17, mógłby 
być pomocny także rodzinom doświadczonym obecnością osób 
z taką czy inną niepełnosprawnością.

14 R. Ossowski, Dzieci niedowidzące i niewidome…, s. 321.
15 Tamże.
16 A. Twardowski, Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych, w: I. Obuchow-
ska, Dziecko niepełnosprawne…, s. 568.
17 J. Placha, Integralny model rewalidacji na podstawie „doświadczenia Lasek” – 
w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, Wyd. UKSW, 
Warszawa 2012.
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Zarówno chrześcijański, jak i rodzinny charakter tego modelu 
pozwala – jak się wydaje – na wyznaczenie najlepszej z możliwych 
strategii działań wobec osób z niepełnosprawnością – także ra-
zem z nimi w celu doprowadzenia ich do samorewalidacji – czy 
to w warunkach domowych czy przy pomocy wychowania in-
stytucjonalnego.

Odwołanie się do Głównego Rewalidatora, którym jest Bóg 
w Trójcy Jedyny, to nic innego jak próba aplikacji atrybutów Boga 
na płaszczyznę relacji międzyludzkich. Bóg Ojciec to uosobienie 
pierwiastka ojcostwa i macierzyństwa jednocześnie, a więc naj-
lepsze z możliwych uwarunkowanie, które pozwala na „rodzin-
ną”, a tym samym najbardziej spokojną i bezpieczną realizację 
założeń rewalidacyjnych. Z kolei Chrystus – Syn Boży – jest 
najbliższym dla osób rewalidowanych wzorcem osobowym (mo-
delem) w zakresie realizacji ich człowieczeństwa, a Duch Święty 
jest tym, który ożywia i pociesza w trudnych nieraz działaniach 
zarówno rewalidatorów pomocniczych, jak i osoby rewalidowa-
ne; tworzą oni razem wspólnotę w Kościele, a także poza nim.

Wydaje się więc, że mamy do czynienia z optymalnym mo-
delem rewalidacji, który uosabia niejako wszystkie najlepsze ele-
menty działań interpersonalnych. Jest to wynik syntezy zarówno 
jego najwyższego, teologicznego wymiaru, jak i humanistyczne-
go, bez pozbawiania go tym samym tak zwanej ludzkiej twarzy.

Propozycja tego modelu rewalidacji wpisuje się także w naj-
nowszą dyscyplinę w klasyfikacji nauk, jaką są nauki o rodzinie, 
dyscyplinę szczególnie mocno eksponowaną dzisiaj w oficjalnym 
nauczaniu Kościoła18, a także rozwijaną przez badaczy tego za-
gadnienia – zwłaszcza w aspekcie potrzeby permanentnej peda-
gogizacji rodziców19.

18 Por. B. Mierzwiński, Kościół katolicki wobec współczesnych zagrożeń rodziny 
polskiej, w: I. Celary, G. Polok (red.), Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-
-społecznym, Katowice 2008, s. 33–49.
19 Por. A. Skreczko, Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania 
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Do pomocy rodzinie włączył się również Kościół, a zwłaszcza 
„papież rodziny” – jak nazywa się Jana Pawła II – który w ad-
hortacji apostolskiej Familiaris consortio, w całości poświęconej 
rodzinie, pisze:

 Państwo i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszel-
kimi możliwymi formami pomocy, aby rodziny mogły pra-
widłowo wypełniać swe zadania wychowawcze. W tym celu, 
zarówno Kościół, jak i państwo, powinny tworzyć i popierać 
te instytucje i taką działalność, których słusznie domagają 
się rodziny: pomoc winna być proporcjonalna do niewystar-
czalności rodziny.

Pomoc taka – na przykład w ramach duszpasterstwa specjal-
nego – jest szczególnie cenna w przypadku rodzin, w których 
znajdują się osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Cyprian 
Rogowski konstatuje:

 W duszpasterstwie specjalnym ważną rolę odgrywa chrześci-
jańska rodzina osoby niepełnosprawnej, którą Kościół lokalny 
otacza specjalną troską. W myśl nauki Soboru Watykańskiego 
II, jak również dekretów synodalnych jest ona w pierwszym 
rzędzie powołana do wpajania potomstwu chrześcijańskiej 
nauki i ewangelicznych cnót (Konstytucja dogmatyczna o Ko-
ściele i Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim). Rodzice 
chrześcijańscy powinni poprzez swą wiarę i łaskę Bożą przyj-
mować każde dziecko, zdrowe czy kalekie, jako dar Boży20.

prorodzinnego dziecka, w: M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna, 
Kraków 2000, s. 240–246.
20 C. Rogowski, Wymiar społeczno-eklezjalny edukacji osób z niepełnosprawno-
ścią, w: Cz. Kosakowski, C. Rogowski (red.), Wielowymiarowość edukacji osób 
z niepełnosprawnością, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005, s. 20.
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Pomoc rodzinie, jak każda dobra pomoc, wymaga szczegól-
nej roztropności i mądrości: „Mądrze i dla wychowania poucza 
przysłowie, że «głodnemu daje się wędkę, a nie rybę»”21. A więc 
chodzi nie o gotowe recepty, ale sposób takiego pedagogizowania, 
który pozwala uruchomić mechanizmy samopomocowe, o wiele 
trwalsze i skuteczniejsze niż doraźne wsparcie. 

Jeszcze inaczej można to nazwać „rodzinną kulturą peda-
gogiczną”, która „jest podstawowym warunkiem prawidłowego 
i efektywnego wychowania dziecka w rodzinie”22. Dla uzupełnie-
nia można dodać, że owa kultura pedagogiczna powinna obejmo-
wać wszystkich członków rodziny, a nie tylko rodziców, w tym 
również dzieci – w naszym przypadku także dzieci z taką czy 
inną niepełnosprawnością.

Adam Skreczko, dochodząc do sedna rozumienia kultury 
pedagogicznej rodziców, podkreśla również element kultury du-
chowej rodziny, na którą składają się: słowo, symbol, rytuał oraz 
wartości23.

Nie wnikając w wiele różnych definicji i prób analizowania 
tego problemu, przyjmijmy za Józefem Wilkiem, na którego po-
wołuje się Skreczko, że owa kultura pedagogiczna obejmuje takie 
obszary zainteresowania, jak:

 (…) świadomość wychowawcza, umiejętność nawiązywa-
nia relacji wychowawczej, wiedza pedagogiczna, na którą 
składają się takie kanony, jak: obecność rodziców – wycho-
wawców, uczestnictwo obojga rodziców w procesie wycho-
wania dziecka, miłość wychowawcza, stałość i konsekwen-

21 J. Homplewicz, Rodzina egzaminatorem własnej dojrzałości wychowawczej, 
w: B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia z teorii 
i praktyki pedagogiki rodziny, Lublin 2006, s. 234.
22 A. Skreczko, Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej 
rodziców w Polsce, Trans Humana, Białystok 2011, s. 30.
23 Tamże, s. 34.



Józef Placha – Perspektywa optymalnego rozwoju... 59

cja, jednolitość, harmonijność, umiar, indywidualizacja, 
wszechstronność, aktywność dziecka, samowychowanie, 
umiejętność stosowania metod i środków wychowawczych, 
stosowanie nagród i kar24.

Kultura pedagogiczna rodziców powinna prowadzić do 
dojrzałego rozwoju osobowego wszystkich członków rodziny, 
w której kluczową rolę odgrywa osobisty przykład rodziców. 
W związku z tym Maria Ryś mówi, że skutecznie pomagać innym 
mogą osoby charakteryzujące się następującymi cechami: auten-
tyczność i szczerość, akceptacja siebie, prawidłowa samoocena, 
otwartość na innych, wolność szanująca najważniejsze wartości. 
Osoba taka powinna również umieć wybaczyć sobie i innym oraz 
spotykać się z innymi w wyjątkowej relacji prawdziwej miłości. 
„Ważne jest także, aby to była osoba o głębokiej empatii, rozu-
miejąca drugiego człowieka i potrafiąca z miłością wejść w jego 
świat”25.

Chodzi o to, aby pojawiła się u dziecka chęć – w dobrym 
tego słowa znaczeniu – naśladownictwa dobrych przykładów, 
co pięknie wyraża łacińskie przysłowie: Verba docent, exempla 
trahunt – Słowa uczą, a przykłady pociągają.

Podsumowanie

Problemy związane z obecnością w rodzinie dorosłych osób 
z niepełnosprawnością w zasadniczej warstwie pokrywają się 
z tymi, które dotyczą dziecka z niepełnosprawnością. W jednym 
i drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, która wymaga 
szczególnej mobilizacji wszystkich członków rodziny, aby z jed-

24 Tamże, s. 39–40. Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, 
Lublin 2002, s. 79–87.
25 M. Ryś, Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie, w: M. Ryś, M. Jankowska 
(red.), W trosce o rodzinę, Wyd. UKSW, Warszawa 2007, s. 40.
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nej strony uniknąć negatywnych skutków niepełnosprawności, 
włącznie z chęcią oddania takiej osoby do zakładu opiekuńcze-
go, a z drugiej strony, by wykorzystać to trudne doświadczenie 
do nowej organizacji życia i być może odkrycia wartości, które 
jeszcze bardziej zintegrują rodzinę i wyzwolą postawy swoistej so-
lidarności.

Miłość krzyża

Proboszcz z Ars miał własne sposoby, by uporać się 
z cierpieniem. Opisał je w liście do jednego z konfra-
trów: Gdy się cierpi, kochając, zauważy się wnet, że 
cierpienie przestało być cierpieniem. Gdy się natomiast 
ucieka przed krzyżem, potyka się człowiek i upada pod 
jego ciężarem. Módl się o łaskę ukochania twoich krzyży, 
wtedy bowiem staną się lekkie. Wierz mi, przed kilku laty 
wiedziałem zbyt dobrze, co znaczy krzyż: permanent-
nie byłem lżony i pogardzany. Tak, miałem tyle krzy-
ży, że ledwo umiałem je unieść. Potem modliłem się do 
Boga, żeby pozwolił mi je pokochać. Nagle poczułem coś 
w rodzaju szczęścia. Byłem szczęśliwszy niż kiedykolwiek 
przedtem w życiu.
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Małgorzata Pyrka

O granicach i tworzeniu przestrzeni do rozwoju

Przez wiele lat swojej pracy zawodowej obserwowałam swego 
rodzaju fenomen relacji koni i dzieci, koni i osób niepełno-

sprawnych. Zastanawiałam się, jak to właściwie działa. Na czym 
to polega, że w relacjach z takimi osobami te wielkie, kopytne, 
futrzaste istoty potrafią wykazać tyle uważności, tyle delikatno-
ści, że potrafią zachowywać się w stosunku do osób z różnymi 
dysfunkcjami, jak mi się wydawało, tak inaczej. 

Nie sądziłam, że kiedykolwiek wyjdę w tej sferze poza obser-
wacje. Z jakiegoś powodu los zarządził inaczej i przyszedł taki 
dzień, kiedy stanęłam przed koniem z perspektywy osoby niepeł-
nosprawnej. Trochę z tym zwlekałam, była we mnie jakaś obawa, 
miałam nieodparte poczucie, że teraz, będąc w takim stanie, nie 
mogę dać koniowi tyle, ile dawałam do tej pory. Moje obawy nie 
dotyczyły poziomu uważności czy zaangażowania, tu wciąż było 
bez zmian. Dotyczyły natomiast poziomu ciała – bo w tej chwili 
moje ciało mnie nie słucha, bo moje ciało się chwieje i poruszam 
się w sposób, w mojej ocenie, bardzo nieskoordynowany i dość 
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nieprzewidywalny, nawet dla mnie samej. Obawiałam się również 
powstałego w związku z tą sytuacją braku spójności między tym, 
co w mojej głowie czy emocjach, a tym, co w ciele. Wiedziałam, 
że moja klacz nie czuje się komfortowo w takich sytuacjach. 
Wiedziałam, że w wyniku wieloletniej pracy stała się zwierzę-
ciem wytrenowanym, bardziej świadomym i odpowiedzialnym 
za swoje własne ciało i doskonale poradzi sobie z własnym dys-
komfortem fizycznym, który ja mogę teraz dodatkowo genero-
wać. Pozostawało pytanie: co z jej komfortem emocjonalnym, 
co z pewnym chaosem, choćby informacyjnym, który w moim 
mniemaniu teraz tworzę? Byłam gotowa na to, że na otwartej 
przestrzeni padoku, pozostając w towarzystwie innych koni, klacz 
prawdopodobnie zostanie w dystansie. Stworzyłam sobie tym 
samym jakieś kolejne założenie, przekonanie ograniczające, które 
przez ostatnie kilka dni studziło do pewnego stopnia mój rozpęd 
w kierunku stajni, mimo iż wszystko inne we mnie krzyczało, że 
tam właśnie chcę i potrzebuję się znaleźć. Ostatecznie mój opór 
został przełamany przez solidny motywator w postaci jednej 
z moich niewidomych podopiecznych i wolontariuszki, które 
pewnego dnia zadzwoniły i najzwyczajniej w świecie oznajmiły, 
że właśnie są u koni, że wyniosły tam już szczotki, kantar z uwią-
zem i krzesełko. Zapytały, czy czegoś jeszcze będę potrzebować, 
po czym oświadczyły, że czekają, aż do nich dojdę. 

Wyszłam z domu, zaczęłam się przemieszczać z mieszanymi 
uczuciami, bez kul, bez wózka, korzystając z obecności płotu, 
żeby, biorąc pod uwagę leżący na ziemi śnieg i lód, ograniczyć 
do minimum konieczność zmagania się z oporem materii. Nie 
żałuję ani minuty. Klacz przyszła do mnie sama, nie miało dla 
niej znaczenia, że moje ciało dość niepewnie kołysze się na boki, 
a każdy ruch jest sztywny i rozwleczony w czasie. Wyszłyśmy 
przed padok; przez półtorej godziny stała przy ogrodzeniu nie-
mal w bezruchu, a ja obserwowałam ją uważnie. Pomimo moich 
starań nie udawało mi się uniknąć zachowań, których wcześniej 
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zdawała się nie akceptować. Nie zważając na moje nieprzewidy-
walne opieranie się o nią (gdyż co chwilę łapał mnie skurcz i się 
akurat poślizgnęłam, robiąc kolejny sztywny krok) i na moje dość 
chaotyczne ruchy, ona wciąż stała w rozluźnieniu i komforcie, 
i z kompletnie „miękkim okiem”. Nie robiła przy tym wrażenia 
bardziej czujnej czy uważnej niż zwykle, nie obchodziła się ze 
mną „jak z jajkiem”. 

Wydawało mi się, że czyszczenie mojego konia trwało w nie-
skończoność (udało mi się osiągnąć zamierzony skutek po ok. 
1,5 h) ale wyczyściłam ją całą, z wyczesaniem ogona i wyczyszcze-
niem kopyt włącznie. W trakcie wykonywania tej ostatniej czyn-
ności przesuwałam się ze stołkiem wokół jej ciała i układałam 
sobie po kolei jej nogi na moich kolanach. A ona zachowywała się 
tak, jakby całe życie było właśnie tak, jak dziś. Jakby tak właśnie 
wyglądała dotąd ta czynność. I wszystkie inne też. Po prostu była 
ze mną tak, jak niejednokrotnie widziałam ją w relacjach z na-
szymi podopiecznymi – całym końskim ciałem, całym umysłem, 
całą sobą. Była tak z nimi pod jednym warunkiem: że ja sama 
pozwalałam sobie i jej na to, aby ona i dzieciaki miały szansę 
stworzyć dla siebie taką przestrzeń, w której ja mogłam sprowa-
dzić swoją pomoc do dyskretnego towarzyszenia, a w toczącym 
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się procesie powstrzymać od czynnej ingerencji i narzucania 
własnych, gotowych rozwiązań. 

Przez głowę zaczęły przelatywać mi moje wcześniejsze obser-
wacje, różne sytuacje, w których moje konie próbowały przejąć 
odpowiedzialność za powierzone ich opiece osoby. Z dnia na 
dzień obserwowałam, jak coraz lepiej radzą sobie, nawiązując 
kolejne relacje z podopiecznymi, jak budują w relacjach rzeczo-
nych swoją pewność – siebie samych i tego, co robią. Jak przestają 
reagować na wiercenie się na ich grzbietach i zmienianie pozycji, 
dając tym samym dzieciom przyzwolenie na taką formę „zaba-
wy”, jak wykazują coraz większą wyrozumiałość w stosunku do 
ściskających je dziecięcych rączek czy nóżek. Jak z własnej ini-
cjatywy kładą się obok dzieci na ziemi i pozwalają się do siebie 
przytulać, jak chodząc swobodnie wokół dziecka podstawiają 
pod rączkę ze szczotką coraz to inny kawałek własnego ciała do 
wyczyszczenia. Nie pozwalały jednak na wszystko. Obserwując 
ich zachowania zdałam sobie sprawę, jak wyraźnie stawiają swoje 
granice i jak stanowczo, acz delikatnie, to komunikują. Nigdy 
nie czekały z komunikatem, aż im się „przeleje”, aż trzeba będzie 
komunikować w sposób agresywny, aż dziecko rozbryka się na 
tyle, że będzie za dużo, by mogły to znieść. A przy tym wszystkim 
potrafiły być niewiarygodnie uważne, wręcz sprawiały wrażenie 
„zanurzonych” w te relacje. 

Pomyślałam sobie – a gdzie są moje granice? Kiedy i w jaki 
sposób je stawiam? Czy rzeczywiście stawiam je sobie samej, wy-
rażając tym samym szacunek i akceptację dla własnych potrzeb 
i możliwości, czy też raczej otaczam się murkiem warownym 
izolującym ode mnie podopiecznych, tworząc im tym samym 
granice? Ile z tych granic tworzę ze względu na szacunek – do 
potrzeb podopiecznych, do moich własnych potrzeb i możliwo-
ści, a ile ze względu na przekonania, lęki i obawy? W jaki sposób 
tłumaczyłam sobie dotychczas potrzebę tworzenia tych granic? 
Czym były te granice? Skupiona byłam bardziej na tym, co być 
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„powinno”, albo na tym, co się innym wydawało, że być powinno, 
albo na wtłaczaniu moich podopiecznych w ramki mojej własnej 
wiedzy, doświadczeń, czy też moich własnych aktualnych możli-
wości, tudzież interpretowaniu ich zachowań, reakcji i informacji 
zwrotnych poprzez moje własne lub, co gorsza, cudze filtry. Czy 
w taki właśnie sposób mogę stworzyć najbardziej optymalną 
przestrzeń do rozwoju? Czy też raczej udawało mi się – nieświa-
domie, acz sukcesywnie i skutecznie – ograniczać ich ciekawość 
świata, kreatywność, zaradność, samoświadomość etc. 

Zamiast tworzyć im warunki do bezpiecznego rozwijania 
i poszukiwania elementów wyżej wymienionych, ja próbowa-
łam, przez wiele lat, w dobrej wierze, podawać im całą wiedzę 
i zaradność na tacy. Zamiast stworzyć im bezpieczną przestrzeń 
do nauki, chciałam w pewien sposób minimalizować jakieś – 
w moim mniemaniu oczywiście – niepożądane skutki oddziału-
jącego na nich otoczenia, tudzież, niby dyskretnie, ochronić przed 
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całym „złem i niebezpieczeństwem” tego świata i PO PROSTU 
NAUCZYĆ. Wyznaczałam im ciągle jakieś granice, (bo przecież 
dzieci i konie potrzebują granic żeby czuć się bezpiecznie), za-
miast uświadamiać sobie, gdzie właściwie są moje własne granice. 
Trzeba stawiać je wyraźnie i uczyć tym samym poszanowania 
własnej i cudzej przestrzeni. Trzymałam się kurczowo tego, co 
wydawało mi się, że już wiem, że jest sprawdzone oraz w pewnym 
sensie „bezpieczne”, bo oswojone. Tego dnia, obserwując siebie 
i klacz, czułam coraz większy spokój, uświadamiając sobie przy 
okazji, ile pracy dotyczącej stawiania granic, przede wszystkim 
moich własnych granic, wciąż jeszcze przede mną. 

Jak bumerang wróciło wspomnienie jednej z lekcji, która 
szczególnie zapadła mi w pamięci, a dotyczyła zaufania i tego, 
na ile potrafię odpuścić swoją kontrolę i swoje „wydaje mi się” 
podyktowane oczywiście poczuciem odpowiedzialności za two-
rzenie warunków bezpieczeństwa w trakcie zajęć oraz komfort 
podopiecznego i konia. Chłopiec siedział na koniu, bodaj piąty 
raz w swoim życiu. Dzień wcześniej zasmakował odrobiny kłusa 
i w czasie kolejnych zajęć wyraził chęć kontynuowania tej ak-
tywności. Poszłam na ring i co prawda puściłam konia luzem, 
ale wciąż szłam przy nich obojgu, asekuracyjnie trzymając moją 
dłoń na pasie do hipoterapii. Zrobiliśmy tak wspólnie kilka kółek, 
chłopiec siedział jak przyklejony do końskiego grzbietu, a koń 
starał się iść tak wolno, żeby stworzyć dziecku możliwość wy-
godnego siedzenia. W zasadzie oboje świetnie sobie radzili. Po 
chwili zorientowałam się, że mój koński współterapeuta zerka na 
mnie co chwila pytająco, a ja WCIĄŻ TKWIŁAM PRZY TYM 
NIESZCZĘŚNYM PASIE!!! Po co ja tu tkwię? Po co ingeruję w tę 
sytuację? Przecież ufam swojemu koniowi, a przy okazji widzę, 
że dobrze sobie radzą beze mnie. 

Kiedy dotarło to do mnie, wycofałam się na środek ringu, do 
pozycji obserwatora. Klacz parsknęła, bo teraz już mogła w stu 
procentach skupić się na dziecku (zamiast na moich oczekiwa-
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niach w stosunku do nich obojga), a ja patrzyłam na to, co się 
tam zaczęło dziać. Z punktu widzenia biomechaniki ruchu konia 
i jakiejś spójności obrazu tego ruchu na moich oczach działy 
się cuda. Chłopiec cmokał, dając kopytnej znać, że może ruszyć 
szybciej, ta jednak czekała z ruszeniem zawsze do momentu, aż 
malec usadzi się już w równowadze, a potem zaczynała bujać 
grzbietem troszkę intensywniej, podbijała rytm zadnimi nogami, 
a dopiero na samym końcu dołączała do tego swoje przednie 
nogi – żeby wszystko odbyło się maksymalnie płynnie. Chłopiec 
szybko się zorientował, że ona nie ruszy, zanim nie będzie siedział 
w równowadze więc… sam, bez mojej podpowiedzi, zaczął dość 
szybko zwracać uwagę na to, jak siedzi, a potem – dopiero kiedy 
był rzeczywiście gotowy – dawał sygnał do ruszenia. Cała pro-
cedura ruszania zaczęła w związku z tym odbywać się sprawniej. 
Pod koniec lekcji klacz przestała rozbijać to swoje zakłusowanie 
na części pierwsze, bo dziecko opanowało własne ciało na tyle, 
że przestało potrzebować takiej pomocy. Cały ten proces trwał 
może 15 minut. Stałam tam z nimi, obserwowałam rozwój całej 
sytuacji, a w mojej głowie krążyło wciąż jedno pytanie: na jakim 
etapie jest dziś moja gotowość do tworzenia takiej przestrzeni? 
Przestrzeni, w której bawiąc się i eksperymentując, uczymy się 
nawzajem. Przestrzeni, w której uświadamiamy sobie i komuni-
kujemy swoje własne granice? 

W stosunku do mnie samej, jako trenera czy terapeuty, go-
towość ta nastąpiła już jakiś czas temu. Dzisiaj potrafię określić, 
gdzie aktualnie znajdują się moje ograniczenia dotyczące po-
ziomu wiedzy czy umiejętności, potrafię wyjść z ramek wiedzy 
tego, co „słuszne”, „prawdziwe” i co „należy”. Potrafię odpuścić 
sobie i koniowi, potrafię podążać za swoimi aktualnymi możli-
wościami, dając sobie zgodę na to, że w tej chwili takie właśnie 
są. Jednocześnie potrafię dość płynnie wyjść z własnej strefy 
komfortu, żeby poszukać nowych możliwości, kiedy zaczynam 
dostrzegać, iż nie do końca pokrywają się one z aktualnymi po-
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trzebami pacjenta. Potrafię pozwolić sobie nie wiedzieć i tworzyć 
swoim koniom przestrzeń do rozwoju czując, słuchając, obser-
wując i chłonąc uważnie informacje zwrotne, ale… wygląda na 
to, że ta moja nadmierna „odpowiedzialność” za powierzonych 
mi podopiecznych wciąż jeszcze ogranicza nieco tworzenie prze-
strzeni rozwoju dla nich. 

Kiedy znalazłszy się realnie w pozycji mojego własnego pod-
opiecznego, stałam z koniem przy padoku, po raz kolejny, jeszcze 
intensywniej uświadomiłam sobie, że przez tyle lat można być 
tak blisko kogoś/czegoś i jednocześnie tak obok i może nawet, 
mimo uważnej obserwacji, nigdy w życiu nie zmienić pozycji 
percepcyjnej, nigdy nie dać sobie szansy „doświadczyć”. A wy-
starczy pozwolić sobie i komuś, po prostu szczerze być i pozwolić 
sobie wzajemnie na stały rozwój i… zmiany, które przecież są 
nieodłączną częścią procesu i które przecież będą towarzyszyć 
temu rozwojowi. W oparciu o to powstaje przestrzeń. Tylko od 
nas zależy, czy pozwolimy naszym podopiecznym i sobie samym 
w pełni się w niej rozwijać. 

fot. A. Magner i M. Pyrka
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Ze wspomnień Alberta Schweitzera: Kiedy byłem dziec-
kiem, jeszcze przed pójściem do szkoły, nie mogłem zro-
zumieć, dlaczego w wieczornym pacierzu modlę się tylko 
za ludzi, a za zwierzęta i rośliny nie. Kiedy więc matka 
odmówiła ze mną modlitwę i pocałowała mnie na do-
branoc, odmawiałem po cichutku modlitwę, którą sam 
wymyśliłem: «Ojcze nasz, chroń wszystko, co żyje, bło-
gosław całemu stworzeniu, broń je od złego i niech ono 
śpi w pokoju».



Robert Michalski

Hipoterapia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach  

na przestrzeni lat

Hipoterapia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Wykres przedstawia obszary, jakie obejmuje hipoterapia.

Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu po-
ruszającym się stępem. Najważniejszy jest tu ruch konia 

podczas jazdy stępem. Ruch miednicy jeźdźca odpowiada wzor-
cowi ruchu idącego człowieka, miednica porusza się w trzech 
płaszczyznach, ruchy są naprzemienne. Takich impulsów jest 
średnio 90 na minutę, do tego dochodzi wyższa temperatura 
ciała konia (38,5°C to u konia normalna temperatura). Ułatwia 
to rozluźnienie przykurczonych mięśni i wzmocnienie mięśni 
wiotkich, przez co następuje normalizacja napięcia mięśniowe-
go. My, hipoterapeuci, nie musimy wymyślać specjalnych ćwi-

25-Lecie hipOterapii
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czeń gimnastycznych na koniu – to ruch konia idącego stępem 
jest najważniejszy. Oczywiście korygujemy sylwetkę, dbamy 
o prawidłowy dosiad i możemy regulować tempo konia, pro-
mień skrętu, zatrzymywać się i ruszać, czy np. zjeżdżać konno 
z górki. Ponieważ wygodniej jeździć w prawidłowej postawie, 
z czasem przychodzi to samoistnie. Profesor ortopedii w trakcie 
wykładu na kursie hipoterapii mówił nam, że u Mongołów, gdy 
robiono badania w latach 50., nie było skolioz u osób dorosłych. 
Mongołowie, lud koczowniczy, od oseska jeździli konno, jeszcze 
zanim nauczyli się chodzić. Skoliozy pojawiły się u dzieci wraz 
ze zmianą trybu życia na osiadły.

Psychopedagogiczna jazda konna – zespół działań jeździec-
kich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu 
usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fi-
zycznego. W tę definicję wpisuje się zarówno jazda konna rekre-
acyjna, jak i sportowa. Dla osób niepełnosprawnych najlepszą 
formą rewalidacji jest taka, gdy mogą robić to, co osoby pełno-
sprawne.

Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie 
kontaktu ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie 
z innymi ludźmi. Istotą terapii w tym przypadku jest kontakt z ko-
niem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie 
konia. Może to być realizowane np. przez czyszczenie, pasienie 
konia lub tylko przebywanie w jego towarzystwie.

Jak widać na wykresie, sfery oddziaływań wzajemnie się prze-
nikają. Realizując główny cel, oddziałujemy też w innych obsza-
rach. Podczas kolejnych zajęć możemy wyznaczać inne priorytety 
i inaczej poprowadzić zajęcia.

Dla naszych dzieci ważny jest też aspekt edukacyjny. Nie-
widomi powinni uczyć się na konkrecie, gdyż inaczej będą mieli 
wyobrażenie modelu. Dzieci wsadzane pierwszy raz na konia 
z reguły zachowują się tak, jakby siedziały na bujanej zabawce. 
Pytają, czy ten koń jest z plastiku, gdzie ma kółka, jak się włącza 
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wsteczny bieg. Czasami w nieoczekiwany sposób badają konia 
np. liżąc go albo szczypiąc. Dźwięki wydawane przez konia dla 
niektórych są ogromnym przeżyciem. Jazda kłusem czy galopem 
też jest niespotykanym wcześniej doznaniem i wywołuje niepo-
hamowane objawy radości.

Moja koleżanka z zespołu, Wanda Kozikowska, 2–3 lata temu 
wpadła na pomysł, aby stworzyć kronikę naszej stajni. Prosiła 
różne osoby związane z hipoterapią o spisanie wspomnień i dzię-
ki temu częściowo udało się odtworzyć zdarzenia z minionych 
lat. Tę kronikę umieściłem w Internecie. Można ją obejrzeć pod 
adresem: www.hipoterapia.braille.edu.pl 

Kronika zawiera sylwetki hipoterapeutów, opis koni oraz za-
pis wydarzeń na przestrzeni lat. Są tam wymienieni wolontariu-
sze, niestety tylko z ostatnich lat oraz ich wypowiedzi o tym, jak 
tu trafili, dlaczego postanowili być wolontariuszami. Nadmienię, 
że różnica wieku między naszym najmłodszym a najstarszym 
wolontariuszem wynosi 70 lat. Pan Henryk Wnorowski jest u nas 
codziennie, zajmuje się kucykiem Bajką, pomaga nam podczas 
zajęć w przedszkolu czy szkole podstawowej, wykonuje różne 
prace porządkowe i zawsze słyszymy: „Nie ma sprawy, oczywi-
ście, się zrobi, skoro jest do zrobienia”. Wanda jest osobą, która 
potrafi wolontariuszy przyciągnąć do nas i zatrzymać.
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Uzupełniając kronikę pod koniec roku, zorientowałem się, że 
właśnie w tym roku minęło 25 lat istnienia tej formy terapii w La-
skach. Autorką wspomnień o początkach hipoterapii w Zakładzie 
dla Niewidomych jest pani Urszula Weber-Kusch. 

Podczas wakacji 1989 roku w ramach obozów letnich Akcji 
„Znaku Pokuty” do Polski przyjechała grupa młodych osób z by-
łej NRD do pomocy przy żniwach w Żułowie. Między innymi 
była wśród nich Edda Härtig z Saksonii, z zawodu zootechnik 
oraz zapalony jeździec. Pani Urszula rozmawiała z nią o potrze-
bie założenia w Laskach placówki umożliwiającej prowadzenie 
hipoterapii. O rozszerzeniu działań terapeutycznych w Laskach 
myślał również Włodzimierz Samborski. Pani Urszula utrzymy-
wała kontakt listowny z Eddą Härtig. W jednym z listów Edda 
napisała, że chętnie przyjechałaby wraz z koniem, prezentem od 
członków Akcji „Znaku Pokuty” do Lasek, by podjąć działania 
terapeutyczne. Kierownictwo Lasek, w osobach prezesa Włady-
sława Gołąba i pani Zofii Morawskiej, wyraziło na to zgodę. 
Eddę Härtig wsparł radą Michał Żółtowski, były kawalerzysta. 
Ówczesny dyrektor administracyjny Witold Podczaski też miał 
doświadczenie w hodowli koni. Na pomieszczenie dla konia prze-
znaczono przybudówkę magazynu, znajdującą się obecnie na ty-
łach rozbudowanej stajni, gdzie kiedyś już była niewielka stajnia.

 Wczesną jesienią 1990 roku do Lasek dotarła Edda razem 
z dwuletnią wówczas klaczą Bellą, kasztanką rasy trakeńskiej. 
Bella szybko dała się poznać jako bardzo wrażliwe, cierpliwe 
zwierzę, z zadziwiającą intuicją, zwłaszcza w kontakcie z dzieć-
mi. Około roku trwało przygotowanie konia do pracy z naszymi 
niewidomymi wychowankami. 

W Laskach należało stworzyć bazę do prowadzenia hipotera-
pii. Powstał wybieg (najpierw na łące koło Pawiloniku przy szkole 
specjalnej). Za padok służyły różne miejsca: łąka koło boiska 
szkolnego, miejsce między drzewami przed szkołą specjalną, 
plac przy dawnym sadzie. Postarano się o owies, siano, słomę, 
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poidła, sprzęt jeździecki. 
Następnego roku Bella wy-
jechała nawet „na wakacje” 
do pensjonatu dla koni, do 
Kani pod Warszawą. Jak 
wspomina pani Urszula, 
zasłynęła tam z różnych 
„dowcipów”, na przykład 
z wchodzenia niespodzie-
wanie po schodach do  
biura. 

Wiosną 1991 roku 
Edda Härtig i Włodzi-
mierz Samborski odbyli 
w Kolonii dziesięciodnio-
wą praktykę w Centrum 

Terapeutycznym Jeździectwa. Byli gośćmi właściciela Centrum – 
Hansa Imhoffa, dzięki pośrednictwu Gertrudy Elsner, córki za-
przyjaźnionego od lat z Laskami Hansa Elsnera, dyrektora Szkoły 
Montessori w Kolonii. Drugi koń, jaki pojawił się w Laskach, był 
kupiony za pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeprowadzonej 
wśród nauczycieli i rodziców tej szkoły. Po powrocie do Polski 
Włodzimierz Samborski opracował plan zajęć rehabilitacyjnych 
w Laskach, włączając do niego hipoterapię. Opracowano także 
kartę zajęć hipoterapeutycznych, dostosowaną pod względem 
medycznym do wymogów rehabilitacji. Edda Härtig zorgani-
zowała obóz letni dla grupy niemieckiej młodzieży, która miała 
pracować przy rozbudowie stajni. Stanęły fundamenty drugiego 
boksu. 

W czerwcu 1992 roku panie Urszula i Edda pojechały do 
Stadniny Ogierów w Sierakowie Wielkopolskim, gdzie hodo-
wano stado koników polskich i zakupiły tam Neklę. Klacz była 
źrebna. W międzyczasie szukano hipoterapeuty. Pracowałem 
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wtedy w Fundacji „Hipoterapia” na Ursynowie. Z panią Urszulą 
i panem Włodkiem rozmawiałem już wcześniej podczas konfe-
rencji hipoterapeutycznej w Józefowie, a po rozmowach z Eddą 
i Dyrektorem Ośrodka miałem zgłosić się do pracy od września 
1992 roku. Niestety, w sierpniu 1992 roku Edda Härtig niespo-
dziewanie wyjechała do Niemiec, by podjąć trzyletnie studia 
zawodowe w zakresie terapii zajęciowej oraz roczną praktykę 
w ośrodku hipoterapii w Stanach Zjednoczonych. 

Mimo że zostałem sam, miałem komfortową sytuację. Konie 
w pełni nadawały się do prowadzenia zajęć, mieliśmy siodła, 
pasy hipoterapeutyczne, ogrodzoną ujeżdżalnię, wybieg dla koni, 
urządzoną stajnię – mogłem liczyć na pomoc pani Urszuli, pana 
Krystiana Wypicha i Włodzimierza Samborskiego, który poma-
gał mi podczas zajęć z dziećmi z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. Jednak wkrótce dzięki fundacji z Norwegii wybudowano 
budynek rehabilitacyjny oraz basen do prowadzenia rehabilitacji, 
gdzie odtąd pracował W. Samborski. 
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Już wtedy w ciągu tygodnia około 80 dzieci korzystało z hi-
poterapii i terapeutycznej jazdy konnej, w tym około 30 dzieci 
z przedszkola. Z konieczności zajęcia dla większości dzieci były 
znacznie krótsze niż obecnie i z reguły odbywały się na ujeżdżal-
ni. Popołudniami oba konie pracowały jednocześnie, a uczniowie 
przychodzili grupkami. Co roku korzystałem z pomocy wolonta-
riuszy z Niemiec, Anglii, Norwegii, którzy najczęściej przebywali 
w Laskach przez rok. Przychodziły też młode osoby z okolic. 
Przyuczałem również niektórych starszych uczniów do pomocy 
w prowadzeniu koni.

Po nowym roku Nekla urodziła klaczkę Nelę, która po od-
chowaniu również została koniem terapeutycznym. Tak jak jej 
matka została przyuczona do bryczki. 

W 1999 roku po wizycie pani prezydentowej Jolanty Kwa-
śniewskiej dostaliśmy czwartego konia – Aleksa, który padł 
w styczniu 2015 roku. 

Edda, która często odwiedzała Laski i pracowała z końmi jako 
wolontariuszka, najczęściej podczas wakacji, z czasem podjęła 
pracę na etacie i razem prowadziliśmy zajęcia przez parę lat. 
Wkrótce pan Robert Mielżyński sfinansował rozbudowę stajni 
i wstawił dwa swoje konie.
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Klacz Natasza, oprócz zajęć jeździeckich, z czasem została 
podstawowym koniem do lonżowania. Młodzież startowała na 
niej w zawodach.
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U klaczy Belli lata pracy odbiły się na zdrowiu i uznaliśmy, 
że należy jej się pogodna starość. Wyjechała na Mazury do pana 
Mielżyńskiego, który w zamian sfinansował zakup nowego ko-
nia imieniem Bandera. Po jakimś czasie do Belli na Mazurach 
dołączyła Nekla.

Wkrótce biskup Piotr Libera przekazał Laskom pięknego 
konia imieniem Trzos maści tarantowatej. Jak na konia był w po-
deszłym wieku, miał 18 lat. Początkowo przed zajęciami robili-
śmy długą rozgrzewkę, gdyż był bardzo zesztywniały. Z czasem 
roztrenowaliśmy go i wręcz odmłodniał. Ten wspaniały koń dożył 
u nas prawie 30 lat. Od jego umaszczenia wywodzi się nazwa 
naszego Klubu Jeździeckiego „Tarant”.

Pod koniec 2002 roku Edda wyjechała do Niemiec, a na jej 
miejsce przyszła Małgorzata Pyrka. Jako wolontariuszka zaczęła 
przychodzić Anna Olizarowicz, która potem pracowała w hi-
poterapii przez dwa lata. W trakcie urlopów wychowawczych 
pani Pyrki zastępowały ją Dorota Kossowska, a potem Wanda 
Kozikowska i Dorota Makowiecka. Wanda i Dorota pracują 
z nami do dziś.

Od momentu przyjścia Małgosi w Laskach zaczęło się dziać 
dużo nowych rzeczy. W Klubie Jeździeckim „Tarant” zawod-
nicy przygotowywali się do uczestnictwa w zawodach parajeź-
dzieckich. Powstała też sekcja olimpiad specjalnych. Wyszkoleni 
wcześniej jeźdźcy zaczęli brać udział w zawodach ogólnopolskich 
oraz mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych. Startowali 
pięciokrotnie. Przy okazji zawodów, dla jeźdźców i trenerów 
odbywały się szkolenia prowadzone przez czołowych trenerów 
parajeździectwa z Niemiec i Anglii. 

W mazowieckich mityngach jeździeckich olimpiad specjal-
nych braliśmy udział czterokrotnie. W sumie wystartowało 25 
osób. Dodatkową trudnością w takich zawodach jest to, że star-
tuje się na koniach organizatora. 
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Nasi uczniowie star-
towali też w mityngach 
ogólnopolskich w Jele-
niej Górze i Kwidzynie. 
Dwukrotnie braliśmy 
też udział w zawodach 
towarzyskich w Heleno-
wie. W sumie wystar-
towało dwadzieścioro 
dzieci. 

Ponadto zorgani-
zowaliśmy zawody jeź-
dzieckie podczas na-
szego Święta Ośrodka, 
w którym w różnych 
konkurencjach jeździec-
kich wzięło udział 27 
dzieci. 

A w 2012 roku zorganizowaliśmy Laskowisko, czyli mityng 
Olimpiad Specjalnych, gdzie obok 9 naszych dzieci gościliśmy 20 
zawodników z 4 mazowieckich klubów. 

Obecnie w znacznie większym stopniu skupiamy się na fi-
zjoterapii na koniu oraz na terapii poprzez kontakt z koniem.

 Mamy zajęcia we wszystkich placówkach. Wczesne lata roz-
woju są najważniejsze, dlatego z dziećmi z przedszkola i wcze-
snego wspomagania rozwoju mamy zajęcia dwa razy w tygodniu. 

Ze szkoły podstawowej specjalnej i działu głuchoniewido-
mych w zajęciach hipoterapii uczestniczą wszystkie dzieci, o ile 
nie ma przeciwwskazań lekarskich. 

Gdy jest gorsza pogoda, zajęcia odbywają się na dwóch symu-
latorach jazdy konnej, które otrzymaliśmy od sponsorów.

Podczas wakacji odbywają się turnusy PZN; często również 
panie z Żułowa uczestniczą w terapii.
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Rokrocznie organizujemy też spotkanie wigilijne i ognisko 
na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczestników na-
szych zajęć.

Przez lata, dzięki operatywności pani Marii Roguskiej, która 
koordynuje wolontariat, hipoterapia w Laskach była hojnie wspo-
magana przez sponsorów. Dzięki temu dostawaliśmy pasze i wi-
taminy dla koni, środki pielęgnacyjne, finansowano nam zakup 
sprzętu i koni. W zeszłym roku pomogli nam: Eggersmann, Glaxo, 
Mustang, Basf Polska, Arpas, Trouw Nutrition oraz osoby indy-
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widualne. Ponadto pracownicy wymienionych firm, jako wolon-
tariusze, porządkowali nam teren, malowali stajnie i ogrodzenia.

W kronice jest też wspomnienie o jednej z pracownic Ośrod-
ka i roli, jaką w jej życiu odegrały konie. Jest nią Maria Wodziń-
ska-Zandbangowa, pochowana na leśnym cmentarzu w Laskach. 
Jej wyczynem było wygranie w 1913 roku międzynarodowego 
konkursu jeździeckiego dla pań im. Arcyksiężnej Austriackiej 
w Wiedniu. W 1936 roku jako pierwsza amazonka została od-
znaczona przez Polski Związek Jeździecki Honorową Odznaką 
Jeździecką „Za zasługi na polu czynnego uprawiania i reprezen-
towania polskiego jeździectwa przed powstaniem Odrodzonej 
Polski”. Podczas drugiej wojny światowej Maria Zandbang zo-
stała wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. 
Życie w tym obozie uratowały jej konie: gdy była prowadzona 
do komory gazowej, eskortująca ją esesmanka usłyszawszy słowa 
Marii o koniach pracujących opodal, wdała się z nią w rozmowę 
i w rezultacie wyciągnęła ją z grupy więźniarek idących na śmierć. 

Po powrocie do Polski od 1946 r. pracowała w biurze szkol-
nym w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Do końca życia 
mieszkała tu jako rezydentka. Już przed wojną wspomagała La-
ski. Towarzystwu zapisała parcelę wraz z kamienicą przy ulicy 
Senatorskiej. Odbudowana po zniszczeniach w czasie Powstania 
Warszawskiego, do dziś użytkowana jest przez gminę Śródmie-
ście. Maria Zandbangowa zmarła w Laskach w 1972 roku. 

Jeździectwo w damskim siodle przeżywa obecnie renesans. 
Od 2010 roku odbywa się Memoriał Marii Wodzińskiej i Marii 
Zandbang (matki i córki) – są to zawody jeździeckie amazonek 
w damskim siodle. Celem jednego z licznych konkursów jest 
pobicie rekordu Polski w skoku w damskim siodle, wynoszącego 
160 centymetrów – ustanowionego w 1926 roku. Dokonała tego 
właśnie Maria Zandbang, podczas pułkowych zawodów, zorga-
nizowanych przez 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Jest 
to od 90 lat rekord Polski. 
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Portret Marii Wo-
dzińskiej-Zandbango-
wej na klaczy Aluet-
te, pędzla Wojciecha 
Kossaka, przez długie 
lata prezentowany 
był na Warszawskich 
Wyścigach Konnych. 
Z inicjatywy Marii 
Zandbang wystawia-
ny jest obecnie w Mu-
zeum Narodowym.

Laski mają swój wkład w rozwój hipoterapii: przed wakacja-
mi pani Małgorzata przeprowadziła dla Polskiego Towarzystwa 
Hipoterapeutycznego warsztat dla instruktorów hipoterapii, aby 
zaznajomić ich ze specyfiką pracy z niewidomymi. Nasza stajnia 
od dziesięciu lat działa pod patronatem Towarzystwa Hipotera-
peutycznego. Oznacza to między innymi, że jesteśmy pod me-
rytorycznym nadzorem i realizujemy zabiegi hipoterapeutyczne 
zgodnie z obowiązującymi standardami.



Evelyn Waugh jest jednym z wybitnych pisarzy konwertytów. 
Historię jego nawrócenia przybliża nam ks. Zygmunt Podlejski. 
W charakterystyczny dla siebie sposób opisuje złożone mean-
dry poszukiwania sensu życia, odnalezionego w końcu przez  
Waugha w Bogu. 

10 kwietnia br. minie 50 lat od śmierci tego znanego an-
gielskiego pisarza. Autor jego biografii również w tym roku 
obchodzi 60-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji składamy 
księdzu Zygmuntowi Podlejskiemu gorące życzenia asystencji 
Ducha Świętego w posłudze słowa, dobrego zdrowia i sił, aby 
jak najdłużej mógł siać Boże Ziarno tam, gdzie poprowadzą go 
plany Bożej Opatrzności.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i piękne teksty, 
które są drukowane na łamach czasopisma „Laski”. Szczęść Boże!

Redakcja

ks. Zygmunt Podlejski

Evelyn Waugh
1903–1966

W pierwszej połowie XX wieku w Anglii ruszyła potężna 
fala nawróceń protestantów, anglikanów i ateistów na 

katolicyzm. Wśród konwertytów byli tacy znakomici pisarze 
jak Gilbert Keith Chesterton, Bruce Marshall czy Robert Hugh 
Benson, który był synem prymasa Kościoła anglikańskiego, ar-
cybiskupa Canterbury. Benson został znakomitym, odważnym 
krytykiem i pisarzem, a także księdzem katolickim, co mocno 
wzburzyło opinię Kościoła anglikańskiego. Do wybitnych pisarzy 

bez aureOLi
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i wielkich osobowości tamtej fali 
należał także konwertyta Evelyn 
Arthur St. John Waugh.

Evelyn Waugh ujrzał światło 
dzienne 28 października 1903 
roku w Londynie. Jako mały chło-
piec był bardzo pobożny. W swoim 
pokoju urządził kapliczkę prywat-
ną i ciągle rysował postacie świę-
tych i aniołów. W czasie wakacji, 
które spędzał u krewnych, służył 
jako ministrant do mszy świętej 
w Kościele katolickim. Rodzi-
ce byli z tego powodu niezadowoleni. Ojciec Evelyna, Arthur 
Waugh, był człowiekiem pobożnym, ale jak wielu anglikanów 
uprzedzonym do katolicyzmu.

Trzynastoletni Evelyn uczył się w Lancing College w Sus-
sex, w którym jeden z nauczycieli, oksfordzki teolog Robinson, 
lansował teorię modernizmu i liberalne podejście do zagadnień 
religijnych, pozbawiając swoich uczniów wiary. Pod wpływem 
nauczyciela, który później został biskupem anglikańskim, młody 
Waugh stał się ateistą i antyklerykalnym cynikiem. Studiował 
historię ogólną i historię sztuki. Po maturze napisał w swoim 
diariuszu: „Przestałem być chrześcijaninem. Uświadomiłem so-
bie, że od co najmniej dwóch semestrów jestem przekonanym 
ateistą, jeżeli nie liczyć braku odwagi, aby uznać się za takiego 
przed samym sobą”. W zapiskach zaznaczył, że jego sytuacja nie 
jest odosobniona. Co najmniej połowa maturzystów przechwa-
lała się swoim ateizmem lub agnostycyzmem. Dodał jeszcze, że 
nikt z profesorów czy duchownych nie zatroszczył się o to, żeby 
było inaczej. Nikt nigdy nie namawiał uczniów do przeczytania 
choćby jednej książki z zakresu filozofii chrześcijańskiej. Były to 
czasy, kiedy nawet niektórzy anglikańscy duchowni nie kryli się 
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ze swoimi „postępowymi” poglądami, które oddalały ich coraz 
bardziej od ducha Ewangelii.

Waugh stwierdził na dalszych stronach swoich notatek, że 
przyznanie się do ateizmu nic go właściwie nie kosztowało. Nie 
miał poczucia straty czegokolwiek, nie czuł też żadnej szczegól-
nej ulgi. Ogarnął go jednak swego rodzaju Weltschmerz, jakieś 
niesprecyzowane przygnębienie. Nawiedzały go myśli samobój-
cze. Tracił poczucie sensu życia. W czasie studiów w Oksfordzie 
wstąpił do Klubu Hipokrytów i pogrążył się po uszy w pijackim 
hedonizmie. Pił często na umór i spędzał czas bezsensownie. Na 
trzeźwo kłócił się z wierzącymi kolegami, bo jego pustka we-
wnętrzna w jakiś sposób go niepokoiła, ale próbował dorabiać 
filozofię do swej marnej kondycji. Czasami słuchał kazań kon-
wertyty Ronalda Knoxa, który był synem anglikańskiego biskupa, 
i wykładów znakomitego pisarza i publicysty Gilberta Chester-
tona. Pewnego dnia odkrył Ziemię jałową Eliota, co zmusiło go 
do głębszej zadumy.

Evelyn Waugh ukończył studia i został nauczycielem. Nauczy-
ciel musi porywać swoich uczniów, a do tego potrzebna jest wiara 
w jakieś ideały, w jasno określone cele; do tego jest potrzebna 
optymistyczna wizja człowieka i świata, którą trudno zbudować 
na nihilizmie. Tego wówczas Waughowi brakowało. W swoim 
diariuszu zanotował, że szkoła „zapłaci mi za uczenie małych 
chłopców przez rok. Myślę, że będzie to cholernie okropne. Ale 
pieniądze są najbardziej użyteczne dla kogoś tak biednego jak ja”. 
Z jego notatki wynika, że został nauczycielem z pobudek mate-
rialnych; że zaangażował się na rok, żeby przeżyć. Jego kariera 
nauczyciela trwała trzy lata. Został zwolniony. Próbował popełnić 
samobójstwo: chciał się utopić w morzu, ale uciekł z wody, bo 
otoczyła go ławica meduz, które parzyły jak diabły.

Prowadził w dalszym ciągu życie pozbawione sensu, jałowe 
i nijakie. Jego bliska znajoma, Olivia Plunket Green, drażniła go 
zbyt swobodnym zachowaniem, co znaczy, że mu na niej zależa-
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ło. Dziewczyna tańczyła charlestona jak szalona, pod wpływem 
alkoholu zachowywała się prowokacyjnie i często pozwalała sobie 
na erotyczne ekscesy. Potem jednak zmieniła styl życia. Razem 
z matką przeszła na katolicyzm i w wierze znalazła sens i praw-
dziwą radość życia.

17 czerwca 1928 roku Waugh ożenił się z Evelyn Gardner. 
Dziewczyna była arystokratką. Nie traktowała miłości i małżeń-
stwa poważnie. Wkrótce po ślubie nawiązała intymny kontakt 
z przyjacielem męża, pracownikiem BBC, i zostawiła Evelyna 
na lodzie. Po tych wydarzeniach był nerwowo wykończony, nie 
mógł pracować.

Waugh przyznał później, że nie przykładał się szczególnie do 
studiów. Nie znosił literatury angielskiej. Czas spędzał na przyję-
ciach, podczas których alkohol pozwalał zabijać pustkę i znosić 
jałową paplaninę. Po roku nauczania małych chłopców został 
korespondentem wojennym w Abisynii (Etiopii), na Środkowym 
Wschodzie i na Krecie. W tym czasie napisał biografię XIX-
-wiecznego angielskiego poety i malarza Dantego Gabriela Ros-
settiego. Książka była niewątpliwym sukcesem. Wkrótce potem 
wydał swoją pierwszą powieść zatytułowaną Zmierzch i upadek, 
która także odniosła znaczny sukces, choć wielu dobrze o sobie 
myślących Anglików z tak zwanej klasy średniej było oburzonych, 
bo autor krytykował niemiłosiernie, z wielką dozą ironii i cyni-
zmu ich sposób myślenia i bycia. Ludzie przez niego krytykowani 
mieli pieniądze i byli święcie przekonani, że dzięki temu są kimś. 
Jeszcze bardziej zdecydowanie Wauhg wykpił dorobkiewiczów 
w następnej powieści pod tytułem Ale ciało mdłe. Pisarz wypra-
cował własny, uszczypliwy, sarkastyczny i dowcipny styl pisania, 
który przyniósł mu rozgłos i uznanie w świecie literackim.

W późnych latach dwudziestych Evelyn spotkał dziewczynę, 
która go zauroczyła. Była to Laura Herbert, siostra dziennikarza 
Oberona Herberta, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków. Mło-
dzi ludzie pobrali się w 1937 roku, choć matka dziewczyny była 
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wielce z tego powodu niezadowolona, bo w jej oczach Waugh 
był „młodym człowiekiem z niewielkimi dokonaniami i jeszcze 
mniejszymi widokami”. Po ukazaniu się jego pierwszych książek 
matka Laury zmieniła zdanie, nie dlatego jednak, że znała się na 
literaturze, ale dlatego że o zięciu pisano w gazetach, córka zaś nie 
musiała klepać biedy. Mimo niewątpliwych sukcesów literackich 
i towarzystwa młodej, pięknej, kochającej żony Waugh był nieza-
dowolony z życia, był w duchu smutny. Jego małżeństwo z Laurą 
było jednak szczęśliwe, mieli sześcioro dzieci.

Pewnego dnia ktoś – najprawdopodobniej Tolkien – zabrał 
Waugha na spotkanie do katolickiego centrum Newman Socie-
ty. Przemawiał tam znakomity pisarz i publicysta Gilbert Keith 
Chesterton. Waugh słuchał uważnie jego wywodów, po czym 
nawiązał z nim kontakt. Był to początek wielkiej przyjaźni, która 
przetrwała do końca życia i zaowocowała konwersją Waugha. 
W 1930 roku przyjął wiarę katolicką i stał się jej wiernym wy-
znawcą i propagatorem.

Waugh oddał się w ręce znanego jezuity o. Martina D’Arcy’ego, 
który przygotował go w 1930 roku do chrztu. Stał się katolikiem: 
odważnym i świadomym. Napisze później, że przystąpienie do 
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Kościoła katolickiego było najważniejszym wydarzeniem jego ży-
cia. Odzyskał pogodę ducha i wewnętrzny spokój. Wielki wpływ 
na jego decyzję miało kilku prawdziwych chrześcijan, gromadzą-
cych się w każdy wtorek w jednym z pubów, gdzie rozmawiali 
sensownie i snuli wizje lepszego, chrześcijańskiego świata. Do ich 
grona należeli między innymi: Clive Staples Lewis, John Tolkien, 
jego syn Christopher, dominikanin o. Mathiew, Hugo Dyson 
i Owen Barfield. Wszyscy byli głęboko wierzącymi chrześcijana-
mi i pracownikami naukowymi uniwersytetu w Oksfordzie. We 
wtorki pub w mieście stawał się wyspą w społeczeństwie, w któ-
rym nikt zbytnio się nie trudził myśleniem i szukaniem prawdy.

Konwersja Waugha była bardzo różnie komentowana. Jego 
brat, który także był pisarzem, powiedział po jego nawróceniu: 
„Wiadomość wywołała szok w naszej rodzinie”. Potem przyznał, 
że faktycznym sprawcą konwersji brata był „czynnik nadprzyro-
dzony, kierujący naszym przeznaczeniem”.

Evelyn Waugh długo dyskutował z o. D’Arcym, zanim osta-
tecznie zdecydował się przyjąć katolicyzm. Był katechumenem 
bardzo krytycznym. Akceptował wszystko, czego nie potrafił 
odrzucić. Przylgnął w końcu całą duszą do Chrystusa i Jego Ko-
ścioła. Wybrał Kościół katolicki, bo był Kościołem najstarszym, 
założonym przez samego Jezusa z Nazaretu. Wszystkie inne Ko-
ścioły chrześcijańskie powstały później. Ich założycielami byli 
ludzie, którzy kierowali się różnymi interesami, niekoniecznie 
uczciwymi. Tak było z Henrykiem VIII, który oderwał Kościół 
angielski od katolickiego, nie kierując się bynajmniej miłością 
do Kościoła.

Po nawróceniu Waugha zaczął się dynamiczny okres w jego 
twórczości literackiej. Tematyka jego dzieł wiązała się przeważ-
nie z problemami moralnymi i teologicznymi, które go żywo 
interesowały. Było w nich wiele krytyki rodzącego się społe-
czeństwa konsumpcyjnego (Garść prochu, Nieodżałowana czy 
Śmierć w Hollywoodzie) i rozważań pacyfistycznych, snutych na 
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podstawie wspomnień z drugiej wojny światowej. W 1945 roku 
ukazało się jego największe dzieło, powstała w latach wojny po-
wieść Brideshead revisited (Znowu w Brideshead). Jest to powieść 
o wielkim ciężarze gatunkowym, oparta częściowo na doświad-
czeniach autobiograficznych. Waugh przedstawia religię jako 
przeciwległy biegun współczesnego absurdalnego stylu życia. 
Powiedział o tej książce, że jest ona próbą przedstawienia Bożych 
zamiarów w pogańskim świecie poprzez historie angielskiej ro-
dziny katolickiej.

W powieści wymowna jest scena śmierci starego lorda March-
maina, który przez wiele lat żył w Paryżu i Wenecji. Wrócił do 
Anglii, żeby umrzeć w domu rodzinnym. Niektórzy członko-
wie jego rodziny mimo prześladowań nadal byli katolikami; nie 
chcieli, żeby lord zmarł bez księdza. Inni byli religijnie obojętni, 
sam lord zresztą też. Gdy zjawił się u jego łoża proboszcz, odpra-
wił go słowami: „Nie jestem «in extremis», od dwudziestu pięciu 
lat nie jestem praktykującym członkiem Kościoła”. Proboszcz 
poszedł, ale na prośbę rodziny wrócił, gdy stary lord był in extre-
mis. Umierający Marchmain nie mógł już mówić. Ksiądz prosił 
go, żeby jakimś znakiem zaświadczył, że przeprasza Boga za grze-
chy. Lord nie zareagował. Ksiądz udzielił mu mimo to absolucji 
i namaścił jego czoło olejem. Wtedy umierający poruszył ręką 
i powoli wykonał znak krzyża świętego. Odżyła w nim zagrzebana 
wiara dzieciństwa. Waugh powiedział później, że znak krzyża, 
zrobiony przez starego ojca tuż przed śmiercią, był decydującym 
momentem jego powrotu do Kościoła.

Evelyn Waugh był katolikiem tradycyjnym, w pewnym sensie 
konserwatywnym. Szczególnie cenił papieża Piusa IX. II Sobór 
Watykański był jego zdaniem zdradą zasad określonych przez 
tego papieża, a Jan XXIII „nie ma pojęcia, jaką puszkę Pandory 
otworzył”. Waugh żałował łacińskiej liturgii w Kościele, która 
była dla niego wspaniałym mistyczno-estetycznym przeżyciem, 
wyrazem powszechności Kościoła.
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Przed Wielkanocą 1966 roku poprosił znajomego jezuitę, żeby 
odprawił dla niego Mszę świętą po łacinie. Wziął jeszcze udział 
w liturgii wielkanocnej. Kilka godzin później oddał Bogu ducha.

Jedna z jego córek tuż po jego zgonie napisała do znajomej, 
lady Diany Cooper: „Nie przejmuj się za bardzo tatusiem. Moim 
zdaniem to był wspaniały cud. Wiesz, jak bardzo pragnął umrzeć, 
i śmierć w Niedzielę Zmartwychwstania, kiedy cała liturgia opo-
wiada o śmierci i zmartwychwstaniu, po łacińskiej Mszy świętej 
i Komunii świętej, to było dokładnie to, czego pragnął. Jestem 
pewna, że modlił się o śmierć podczas Mszy. Bardzo się cieszę!”.

Evelyn Waugh zmarł 10 kwietnia 1966 roku w Combe Florey, 
w hrabstwie Somerset.

Światło dla innych

Karol Boromeusz, krytykowany przez przyjaciół 
z powodu zbyt ostrych umartwień, powiedział: Żeby 
innych obdarzyć światłem, świeca spala się sama!



Władysław Gołąb

Dar dla Dzieła Lasek

W 2015 r. ukazała się książka dr Elżbiety Przybył-Sadowskiej 
Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek 1911–1961 opubli-

kowana w Wydawnictwie „Libron”. Autorka jest religioznawcą, 
adiunktem w Zakładzie Historii Chrześcijaństwa Instytutu Re-
ligioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej ukazały 
się następujące pozycje jej autorstwa: W cieniu Antychrysta. Idee 
staroobrzędowców w XVII wieku (Kraków 1999), Wyznania wiary. 
Kościoły orientalne i prawosławne (Kraków 2006) i Prawosławie 
(Kraków 2000 i 2006).

z kSięgarSkiej półki



Władysław Gołąb – Dar dla Dzieła Lasek 95

Elżbieta Przybył-Sadowska do Lasek trafiła dzięki prof. Annie 
Świderkównie, z którą w 2002 r. przeprowadziła wywiad stano-
wiący treść książki Chodzić po wodzie. Wtedy to zaprzyjaźniła się 
z s. Hieronimą. Gdy zbliżała się setna rocznica powstania Towa-
rzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zaistniała potrzeba opracowa-
nia historii Dzieła Lasek. Zarząd Towarzystwa powierzył to zada-
nie pani Elżbiecie Przybył-Sadowskiej. Początkowo miała to być 
historia widziana oczami ludzi Lasek. Jednak autorka zachwyciła 
się ideą Matki Elżbiety Czackiej, tym niezwykłym Dziełem w hi-
storii Kościoła. Jednocześnie Uniwersytet Jagielloński domagał 
się, aby pani Przybył-Sadowska przygotowała pracę habilitacyjną. 
Wtedy zrodziła się myśl o napisaniu pracy na temat „Triuno”.

Tom, który trafia do rąk czytelników jest pierwszym elemen-
tem większego dzieła obejmującego trzy części. Drugi poświęco-
ny będzie historii Towarzystwa, albo raczej Dzieła w oczach ludzi 
Lasek. Tom ten nie wejdzie w ramy pracy habilitacyjnej, a zatem 
będzie wolny od rygorów wiążących się z habilitacją. Wierzę, że 
będzie to również praca doskonale udokumentowana. 

Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek 1911–1961 obejmuje 
277 stron, 510 przypisów zamieszczonych pod tekstem, 19 stron 
bibliografii, w tym źródła drukowane i archiwalne, 11 stron ilu-
stracji całostronicowych. Wprowadzenie liczące 43 strony uka-
zuje nam warsztat naukowy autorki. Pod względem naukowym 
jest to praca doskonała, świetnie udokumentowana i co najważ-
niejsze łatwa do czytania, a dla większości czytelników może 
być odkrywcza.

Już na okładce książki m.in. czytamy: 

 Podwarszawskie Laski, ze znajdującym się tam ośrodkiem 
dla niewidomych prowadzonym przez Towarzystwo Opie-
ki nad Ociemniałymi przy współpracy ze Zgromadzeniem 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, to miejsce szczególne 
i ważne dla dziejów polskiego katolicyzmu, a zwłaszcza dla 
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odrodzenia religijnego i formacji katolickich środowisk inte-
ligenckich w dwudziestoleciu międzywojennym. Niepodwa-
żalna jest również rola, jaką odegrało w późniejszej historii 
powojennej, gdyż z miejscem tym związanych jest wiele róż-
nych środowisk, twórców kultury i działaczy opozycyjnych. 
  Struktura tego środowiska i wspólnoty, którą ono utworzyło, 
zawsze wymykała się tradycyjnemu pojmowaniu relacji po-
między różnymi podmiotami w Kościele, szczególnie między 
duchowieństwem i osobami świeckimi. Model wypracowany 
w Laskach przez Matkę Elżbietę Różę Czacką (1876–1961) 
z pewnością należy uznać za unikatowy. System zakładający 
równorzędną współpracę pomiędzy zakonnicami i osobami 
świeckimi, a także pomiędzy osobami niepełnosprawnymi 
i pełnosprawnymi był na tyle nowoczesny, że o kilka dziesię-
cioleci poprzedził rozwiązania oficjalnie przyjęte w Kościele 
podczas II Soboru Watykańskiego (…).
  TRIUNO, dosłownie „troista jedność”, to nazwa nadana wspól-
nocie stworzonej przez Matkę Elżbietę Różę Czacką przez jej 
bliskiego współpracownika ks. Władysława Korniłowicza w 1924 
r. Miała ona z jednej strony wyrażać cześć dla Trójcy Świętej, 
a więc podkreślać religijny charakter działalności wspólnoty, 
z drugiej zaś stanowić odzwierciedlenie struktury samej grupy, 
którą na równych prawach tworzyli niewidomi, świeccy współ-
pracownicy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i zakonnice 
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

W książce rozdziały poświęcone są: Towarzystwu, Zgroma-
dzeniu, Trzeciemu zakonowi św. Franciszka w Laskach, Bibliotece 
Wiedzy Religijnej, „Kółku”, „Verbum” i Domowi Rekolekcyjnemu 
w Laskach.

Autorka bardzo celnie pisze: 

 Zastanawiające jest jednak to, że mimo tej dość powszech-
nej zgodności opinii o wadze dokonań środowiska Lasek 
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dla historii Kościoła w Polsce ciągle brakuje całościowego 
opracowania pokazującego, na czym właściwie ów fenomen 
polega. W rezultacie zarówno w wypowiedziach naukowców, 
jak i współczesnych hierarchów kościelnych często znaleźć 
można podstawowe błędy wynikające z niezrozumienia spe-
cyfiki środowiska Lasek, jego historii i struktury organizacyj-
nej. Do tych najczęściej powtarzanych błędów z pewnością 
należy zaliczyć najczęściej powtarzane wypowiedzi, że zakład 
w Laskach prowadzą siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża, 
co należałoby de facto zrównać z opinią, że ośrodek w Laskach 
stanowi własność Zgromadzenia. 

Na potwierdzenie tej tezy zainteresowanych odsyłam do pu-
blikacji: Zakony w Polsce1, IV Synod Archidiecezji Warszawskiej2 
oraz Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski3.

Dalej autorka pisze:

 W znakomitej większości przypadków źródłem tego typu 
nieporozumień jest niezrozumienie złożonego charakteru 
i specyfiki społeczności Lasek oraz rodzaju relacji, jakie wiążą 
poszczególne podmioty tam działające, a także historycznych 
uwarunkowań, które zrodziły taką właśnie, a nie inną struk-
turę.

Autorka podkreśla, że wspólnota Lasek opierała się na moc-
nych osobowościach, jak Matka Czacka, ks. Władysław Korniło-
wicz i ich najbliżsi współpracownicy. Wspólnotę tę na przestrzeni 
lat nazywano Dziełem Lasek, Dziełem Niewidomych, a po śmier-
ci Założycielki Dziełem Matki Elżbiety Róży Czackiej.
1 Zakony w Polsce, opr. Michał Grychowski i ks. Józef Marecki, wyd. Carta 
Blanca, 2009, str. 274.
2 IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Wydawnictwo Archidiecezji Warszaw-
skiej, 2003, statut 410.
3 Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
1994 [hasło: Laski, str. 335].
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„Wspólnota to fuzja uczuć i myśli, tradycji i zobowiązań, 
członkostwa i woli. Może być zbudowana lub przejawiać się sym-
bolicznie poprzez miejsce zamieszkania, religię, naród, rasę, oby-
watelstwo albo krucjatę. Jej archetypem, zarówno historycznie jak 
i symbolicznie, jest rodzina”. Dlatego Matka Czacka wspólnotę 
laskowską nazywa rodziną; w tej rodzinie sama pełni funkcję 
matki, a ksiądz Korniłowicz ojca.

Pani Elżbieta Przybył-Sadowska poza źródłami publikowa-
nymi przewertowała z benedyktyńską skrupulatnością archiwa 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża, Matki Elżbiety Róży Czackiej 
i ks. Władysława Korniłowicza. Archiwa te niestety nie są jeszcze 
do końca opracowane, dlatego jej praca ma tak ogromne znacze-
nie, gdyż kompleksowo, w sposób naukowy ukazuje nam pierw-
sze pięćdziesiąt lat Dzieła i to w najszerszym znaczeniu definicji.

Omawiając początki działalności Towarzystwa autorka na-
pisała: „Róża Czacka od samego początku w swojej działalności 
była nastawiona przede wszystkim na rewalidację niewidomych, 
a nie na doraźną pomoc materialną”. Powoływane początko-
wo na terenie Warszawy domy nazywano „zakładami” i dlatego 
jeszcze po drugiej wojnie światowej mówiło się „Zakłady dla 
Niewidomych w Laskach”. Róża Czacka realizowała zaczerpniętą 
od francuskiego tyflopedagoga zasadę: „uczynić z niewidomego 
człowieka społecznie użytecznego”. Maurice Sizeranne napisał: 
„Nasze przedsięwzięcie udało się, ponieważ my, którzy je zapo-
czątkowaliśmy, jesteśmy niewidomi (…). Marzę o umieszczeniu 
przy każdym niewidomym ręki, która by go wiodła i podtrzymy-
wała przez całe życie”. Idea ta utwierdziła Różę Czacką w przeko-
naniu, że zgodnie z zaleceniem dr. Bolesława Gepnera powinna 
zająć się problemem niewidomych w Polsce.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zarejestrowały jesz-
cze władze carskie 11 maja 1911 r. Do Lasek działy opieki za-
mkniętej działające na terenie Warszawy zostały przeniesione 
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dopiero w latach dwudziestych. Od 1966 r., a nie jak podała au-
torka od 1969 r., decyzją kuratorium szkoły i internaty w Laskach 
tworzą „Ośrodek Szkolno-Wychowawczy”.

 Swoiste apogeum Zakłady dla Niewidomych w Laskach 
przeżywały w połowie lat trzydziestych. W siedmioletniej szkole 
powszechnej realizowano ogólnie obowiązujący program rozsze-
rzony o naukę języka francuskiego oraz o prace ręczne (naukę 
zawodu) i umuzykalnienie. Lekcje gry na fortepianie prowadzili 
niewidomi nauczyciele: dr Włodzimierz Dolański oraz skrzypek 
i pianista Włodzimierz Bielajew. Między innymi ich uczniem 
był Edwin Kowalik, który uzyskał wyróżnienie na V Konkursie 
Chopinowskim w 1955 r. W 1935 r. w Laskach pracowało 27 
nauczycieli, w tym 7 niewidomych.

Autorka ukazuje nowatorski charakter szkoły w Laskach; już 
od 1931 r. podjęto pracę z niewidomymi dziećmi z niepełno-
sprawnością intelektualną, a w r. 1937 wydzielono grupę 12 dzieci 
i powierzono ich wychowanie s. Klarze Jaroszyńskiej. Była to 
pierwsza tego typu placówka w Polsce. Dalej autorka szczegó-
łowo przedstawia trudności, z jakimi Towarzystwo spotkało się 
w latach powojennych: 

 Śmierć Matki Czackiej (1961) poprzedziła wieloletnia 
choroba, która odcięła ją od zarządzania Towarzystwem 
i Zgromadzeniem; chociaż od 1937 prezesem Towarzystwa 
był Antoni Marylski, dla wszystkich osób związanych z To-
warzystwem i instytucjami z nim współpracującymi Matka 
Czacka była niekwestionowanym autorytetem i ostateczną 
instancją w sprawach, które wydawały się nie do rozwiązania 
(…) wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące spraw Towarzy-
stwa i całego Dzieła podejmowane były wspólnie z nią i to ona 
właśnie wyznaczała zasadnicze kierunki rozwoju.

Zacytowany fragment ukazuje, jak dobrze autorka weszła 
w sprawy związane z Dziełem Lasek. 
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Drugi rozdział omawianej pracy dotyczy Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które decyzją władz ko-
ścielnych powstało 1 grudnia 1918 r. Dla władz kościelnych nie 
była to decyzja łatwa; pani Elżbieta Przybył-Sadowska z ogrom-
nym obiektywizmem przedstawia całą złożoność nie występującej 
dotąd w Kościele struktury organizacyjnej tworzącego się Dzieła. 
Do tego doszły trudności materialne i osobowe – brak dobrze 
przygotowanych intelektualnie kandydatek do Zgromadzenia. 
Pamiętajmy, że dzieła święte zawsze rodzą się w trudach.

Pierwszą konstytucję Zgromadzenia zatwierdzono dopiero 
w 1922 r. Określiła ona obecną już w Zgromadzeniu strukturę: 
jeden chór, praca na rzecz niewidomych i wierność idei św. Fran-
ciszka z Asyżu.

Pierwszą umowę Zgromadzenia z Towarzystwem Opieki nad 
Ociemniałymi podpisano dopiero w 1935 r., ale praktycznie za-
częła funkcjonować z dniem 1 grudnia 1918 r., kiedy to Zakłady 
Towarzystwa opuściły siostry Obliczanki. Praca sióstr postulan-
tek była nieodpłatna, pracowały po prostu za utrzymanie. Tak 
rzecz się miała aż do czasów drugiej wojny światowej. W tym 
pierwszym okresie wiele postulantek opuszczało Zgromadzenie 
ze względu na trudne warunki życia. Jak pisze autorka: 

 Ważną trudnością zorganizowania życia zakonnego i prowa-
dzenia regularnej formacji pierwszych sióstr były ekstremalne 
warunki bytowe. Można je streścić w kilku słowach: ciężka 
praca, niewyobrażalna ciasnota i głód.

Postulantki po prostu opuszczały Zgromadzenie, nie mogąc 
wytrzymać takich warunków. Mimo to Zgromadzenie rozwijało 
się, współpracując z Towarzystwem. Bardzo trudnym okresem 
były lata okupacji, a po wyzwoleniu czasy Polski Ludowej. Autor-
ka szczegółowo wypunktowuje ważne wydarzenia: śmierć Ojca 
Korniłowicza, choroba Matki Czackiej, przejęcie klasztoru i ko-
ścioła św. Marcina na Piwnej w Warszawie i wspólna z Towarzy-
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stwem walka o religijne oblicze Dzieła Lasek we wszystkich wy-
miarach. Oczywiście główny front walki spadał na Towarzystwo, 
ale jak już wyżej było powiedziane, nic w Dziele nie odbywało 
się bez udziału Matki Czackiej. Jak pisze pani Przybył-Sadowska: 

 Już w 1945 r. Matka Czacka przezornie usunęła większość 
sióstr z eksponowanych stanowisk w Zakładzie. Ich miejsce 
zajęli wieloletni świeccy współpracownicy i członkowie To-
warzystwa. Kierownikiem wszystkich placówek edukacyjnych 
w Laskach w 1945 r. został Zygmunt Serafinowicz. (Przed 
wojną to stanowisko zajmowała siostra Teresa Landy, a w 
czasie wojny siostra Maria Stefania Wyrzykowska). On także 
wraz z Henrykiem Ruszczycem i Zofią Morawską miał odtąd 
reprezentować Zakład wobec władz.

Dowodzi to ogromnej mądrości Matki. Zgodnie z zalecenia-
mi władz siostry zakonne powinny być wycofane ze stanowisk 
nauczycielskich, poza nauką religii. Laski temu zaleceniu nigdy 
się nie podporządkowały. 

Rok 1950 był przełomowy; Matka Czacka zrezygnowała 
z funkcji przełożonej generalnej i przekazała tę funkcję siostrze 
Benedykcie, choć nadal zachowała stanowisko prezesa Zarządu 
Towarzystwa aż do śmierci. W tymże roku ukończyła prace nad 
dwoma niezwykle ważnymi dokumentami: Konstytucją Zgroma-
dzenia i Dyrektorium. Są to niewątpliwie dwa najważniejsze teksty 
formacyjne Zgromadzenia i jak wspominała s. Maria Gołębiow-
ska stanowiły one rodzaj testamentu Założycielki. Konstytucje są 
przede wszystkim tekstem z zakresu prawodawstwa zakonnego, 
Dyrektorium zaś skupia się na duchowości i ma zdecydowanie 
szersze przeznaczenie, dotyka bowiem nie tylko duchowości 
Zgromadzenia, ale też duchowości i formacji całego Dzieła. 

Pierwsza Kapituła Generalna Zgromadzenia odbyła się 
w czerwcu 1956 r. (od tej pory kapituły generalne odbywają się 
co sześć lat), podczas której na przełożoną generalną wybrano 
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ponownie s. Benedyktę Woyczyńską. Podczas Kapituły w 1962 r. 
przełożoną generalną Zgromadzenia wybrana została s. Maria 
Stefania Wyrzykowska. W latach pięćdziesiątych ważnym wy-
darzeniem dla Zgromadzenia było powołanie domu zakonnego 
przy kościele św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie i powoła-
nie przez Księdza Prymasa Wyszyńskiego w 1958 r. Krajowego 
Duszpasterza Niewidomych – ks. Tadeusza Fedorowicza, który 
w Laskach był następcą ks. Władysława Korniłowicza.

Kolejne rozdziały opisują instytucje, które związane są z Dzie-
łem Lasek, ale ich cele daleko wykraczają poza problematykę zwią-
zaną z niewidomymi.Trzeci zakon św. Franciszka w Laskach działał 
w latach 1919–1939 r. Jego ojcem duchowym był ks. Władysław 
Korniłowicz. Pierwsze zanotowane zapisy do tego Zakonu pocho-
dzą z 1923 r. Zakon miał charakter zarówno żeński jak i męski. 
Braci z Trzeciego Zakonu Matka Czacka skierowała do pracy wy-
chowawczej z niewidomymi chłopcami. W szczytowym okresie 
liczył on 12 braci, a przełożonym był najbliższy współpracownik 
Matki Antoni Marylski, który przyjął imię zakonne Piotr. Po wy-
buchu drugiej wojny światowej zakon ostatecznie przestał istnieć. 

Drugą instytucją opisaną przez autorkę jest Biblioteka Wie-
dzy Religijnej, powstała z inicjatywy hrabiny Ireny z Jezierskich 
Tyszkiewiczowej. Również i ta instytucja została powołana przy 
duchowym wsparciu ks. Władysława Korniłowicza. Patronką 
Biblioteki jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Bezcenne zbiory 
obejmowały dzieła teologiczne, filozoficzne i literaturę młodzie-
żową. W 1944 r. spalili ją Niemcy. Po drugiej wojnie światowej 
z ogromnym wysiłkiem przyjaciół Dzieła Lasek udało się Biblio-
tekę odtworzyć na nowo w klasztorze przy ul. Piwnej w Warsza-
wie. Dziś Biblioteka liczy ok. 100 tys. pozycji.

Kolejną instytucję stanowiło „Kółko” składające się z młodych 
intelektualistów poszukujących prawdy i sensu życia. „Kółko” 
założył ks. Korniłowicz jeszcze przed poznaniem Matki Czackiej, 
która miała ogromny wpływ na kształtowanie się duchowości 
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w późniejszych latach jego istnienia. Z tego środowiska pochodzi 
najbliższa współpracowniczka Matki s. Teresa Landy. W „Kół-
ku” zrodziła się też inicjatywa założenia czasopisma „Verbum”. 
Pierwszy kwartalnik ukazał się w 1934 r. i do wybuchu wojny 
wydano 22 numery. Autorka nie pomija spraw trudnych. Z dużą 
kulturą informuje o konflikcie, jaki miał miejsce pomiędzy Marią 
Winowską a księdzem Korniłowiczem. Przypomina, że wspól-
nota Lasek stanęła wyraźnie po stronie ks. Korniłowicza, który 
był człowiekiem wielkiej pokory i szukał porozumienia i zgody. 
Matka Czacka miała do księdza bezgraniczne zaufanie.

Ostatnią instytucją ściśle związaną z Dziełem Lasek jest Dom 
Rekolekcyjny. O jego założeniach ideowych na zebraniu komitetu 
budowy w 1931 r. ks. Korniłowicz mówił: 

 Dom staje w Laskach w siedzibie Matki Czackiej i nie jest 
to przypadkowe. W założeniu instytucji dla ociemniałych 
było przyjęcie z poddaniem ślepoty fizycznej i ofiarowanie jej 
za tych, którzy dotknięci są ślepotą duchową. Jest więc tam 
nagromadzony kapitał modlitw i ofiar tak koniecznych dla 
tego rodzaju Domu, gdzie ludzie mają otrzymywać światło 
i odnajdywać to, co najistotniejsze w życiu.

Stąd już prosty wniosek: Celem Dzieła Lasek jest niesienie 
światła niewidomym na ciele, a przez to obdarzanie światłem 
niewidomych na duszy. 

Duży Dom Rekolekcyjny, który miał powstać na Górze Ojca, 
w pobliżu Zakładu, nigdy nie powstał z powodu wybuchu wojny.

Tzw. mały Dom Rekolekcyjny zbudowany został na terenie 
Lasek w latach 1932–1933. „Większość wyposażenia domu, w tym 
wyposażenie kaplicy, ufundowała wdowa po pisarzu i działaczu 
społecznym Leonie Reynelu”.

W zakończeniu rozdziału autorka napisała: 

 Wszystkie omówione w książce instytucje powstały w celu 
prowadzenia konkretnej, wyraźnie wyodrębnionej działal-
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ności, która jednak łączyła się z głównymi celami wspólnoty. 
Co dość istotne – znacząca większość tych instytucji ma wy-
raźnie zdeklarowany charakter religijny. Jedynie Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi w sensie formalnym (statutowym) 
nie jest organizacją religijną, lecz świeckim towarzystwem 
charytatywnym. Wypowiedzi Założycielki i jej najbliższych 
współpracowników wyraźnie pokazują jednak, że główną 
motywacją dla prowadzenia przez nich działalności, prócz 
oczywistej chęci pomocy osobom niewidomym, były otwarcie 
deklarowane poglądy religijne, a działalność Towarzystwa 
stanowiła miejsce ich wcielania w życie.

Myślę, że z tym poglądem autorki w zasadzie można się zgo-
dzić, z małym zastrzeżeniem: Towarzystwo w założeniu było 
stowarzyszeniem świeckim, ale o kierunku wychowawczo-szko-
leniowym, a charytatywnym tylko w odniesieniu do ogółu nie-
widomych żyjących w chwili powstania Towarzystwa w skrajnej 
nędzy. Już od r. 1922 Towarzystwo ideowo stało się organizacją 
o zdecydowanym kierunku katolickim, a formalnie charakter 
ten przyjęło dopiero po zmianach statutowych w latach dzie-
więćdziesiątych.

Gorąco dziękuję pani Elżbiecie Przybył-Sadowskiej za jej 
skrupulatną i niestrudzoną pracę. Powstało doskonałe opraco-
wanie historii „Triuno” za pierwsze pięćdziesiąt lat istnienia.

Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek 1911–1961 to książka 
poza walorami naukowo-ideowymi i historycznymi bardzo sta-
rannie wydana. Brązowa okładka kolorystycznie nawiązująca do 
stylu franciszkańskiego posiada dodatkowy element w postaci 
napisanego brajlem tytułu i autora książki. W książce znajdują 
się czarno-białe zdjęcia archiwalne, wykaz ilustracji, obszerna 
bibliografia oraz indeks osobowy. Wszystko to sprawia, że jest 
to niezwykle cenny dar dla Dzieła Lasek.
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Zofia Krzemkowska

Nowa pozycja wydawnicza 

Człowiek musi się rozwijać póki żyje. 
Zdrowie psychiczne to zdolność do ciągłego rozwoju. 

  (prof. Halina Szwarc)

Stanisław Kotowski, autor nowo wydanej książki „Cele reha-
bilitacji niewidomych i słabowidzących”, urodził się w 1938 r. 

w Jedwabnem. Wzrok stracił we wczesnym dzieciństwie. Ukoń-
czył Szkołę Masażu w Krakowie, studia psychologiczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, pisząc pracę na temat: „Kształtowanie 
wyobrażeń u dzieci niewidomych na podstawie rysunku pla-
stycznego”. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim; tytuł 
rozprawy doktorskiej: „Funkcjonowanie systemu rehabilitacji 
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inwalidów wzroku w Polsce w świetle realizacji zadań polityki 
społecznej”. 

Stanisław początkowo pracował w Spółdzielni w Białymstoku 
jako szczotkarz oraz przy obróbce metalu, następnie w Zakładzie 
dla Inwalidów Wzroku w Chorzowie jako psycholog, a potem 
przez 11 lat był dyrektorem. W ZG PZN zajmował się rehabi-
litacją. Był p.o. kierownika Związku. Napisał wiele artykułów 
popularno-naukowych, dwie książki: „Pomyślmy i porozmawiaj-
my o naszych sprawach” i „Przewodnik po problematyce osób 
niewidomych i słabowidzących”. 

Ponadto pełnił różne funkcje społeczne np.: był wiceprze-
wodniczącym Stowarzyszenia „CROSS” i skarbnikiem ZG PZN.

Przez kilkanaście lat redagował czasopisma środowiskowe, 
m.in. „Wiedzę i Myśl”. 

Przeszedł na emeryturę w wieku 67 lat. Obecnie pracuje nad 
popularną encyklopedią tyflologiczną.

Autora książki poznałam w Zdworzu na Mazowszu, gdzie ZG 
PZN w 1963 r. zorganizował coroczny turnus rehabilitacyjny dla 
niewidomych studentów, którym kierowali niewidomi nauczycie-
le. Kończyłam historię, poszukiwałam pracy. On, mój rówieśnik, 
studiował psychologię. Przyjeżdżali do nas przedstawiciele władz 
związkowych, była wzajemna wymiana doświadczeń. 

Wiem jakie to ważne, ponieważ w Bydgoskim Ośrodku Re-
habilitacji i Szkolenia Niewidomych przepracowałam 35 lat. Jako 
nauczyciel-instruktor uczestniczyłam, wraz z zespołem innych 
pracowników, w rehabilitacji osób nowo ociemniałych. Niektórzy 
trafiali tutaj po wypadku, inni skierowani przez szpital, jeszcze 
inni po trudnych rodzinnych przeżyciach. Mogli oni poznawać 
konkretne osiągnięcia rehabilitacyjne w bezpośrednich rozmo-
wach z zapraszanymi przez nas dobrze zrehabilitowanymi osoba-
mi niewidomymi, takimi jak: red. Jerzy Szczurek, Michał Kaziów, 
Halina Banaś, niewidomi telefoniści z bydgoskiego szpitala, osoby 
niewidome poruszające się z psami przewodnikami, masażyści. 
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Będąc na podyplomowych studiach w Państwowym Instytu-
cie Pedagogiki Specjalnej – obecnie Akademia Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie – pisałam pracę dyplomową na temat: „Re-
walidacji niewidomych o obniżonej sprawności intelektualnej, 
zaniedbanych środowiskowo”. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji 
i Szkolenia był wówczas kopalnią wiedzy, niezbędnej do napisania 
pracy. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywałam na ogól-
nopolskich sympozjach tyflologicznych organizowanych przez 
dział tyflologiczny PZN.

Zdaniem autora książka skierowana jest do niewidomych 
i słabowidzących, ich rodziców, członków rodzin, rodzeństwa, 
działaczy związkowych. Poszerzyłabym grono odbiorców o spe-
cjalistów ds. niewidomych, nowo zatrudnianych pracowników 
poznających środowisko osób niewidomych, a także o nauczy-
cieli, studentów pedagogiki specjalnej, zwłaszcza tyflopedagogiki.

Walorem książki jest to, że została napisana ładnym, przystęp-
nym językiem, w oparciu o konkretne – wzięte z życia przykłady.

Treść prezentowanej pozycji dotyczy realizacji celów rehabi-
litacyjnych dostosowanych do potrzeb niemowląt, małych dzieci, 
uczących się w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach 
masowych, integracyjnych, uczących się indywidualnie, studen-
tów; w rodzinie, w wieku podeszłym, po przejściu na emeryturę. 
W książce ukazano możliwości spędzania wolnego czasu w zmie-
niających się warunkach oraz cele rehabilitacyjne realizowane 
w ciągu całego życia.

W rozdziale „Nasze dzieci” zamieszczono poruszające listy 
matek opiekujących się dziećmi niewidomymi, zaskoczonych 
i nieprzygotowanych do opieki i wychowania niepełnosprawnego 
dziecka. 

Cenne jest również to, że autor nie boi się poruszać tematów tabu 
np.: dziedziczenia ślepoty i chorób współwystępujących, potrzebę 
przygotowania do życia rodzinnego niewidomego i słabowidzącego. 
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W książce ukazano możliwości działalności społecznej dla innych – 
jakże ważnej dla psychiki – przy nadmiarze czasu wolnego. 

Rozdział IV książki omawia najczęściej popełniane błędy 
wychowawcze, jakimi są: stosowanie taryfy ulgowej w szkole 
i w domu, wyręczanie w czynnościach, które bez trudu może 
wykonać dziecko niewidome, nadopiekuńczość, źle pojęta mi-
łość. Wszystko to daje zgubne skutki w postaci niezaradności 
i niesamodzielności w życiu dorosłym.

W każdym rozdziale jest podrozdział, w którym autor opisuje 
własne doświadczenia. Zgadzam się z autorem, że rezygnacja 
z komputera i Internetu ogranicza możliwości rehabilitacji. Świa-
domie stajemy na uboczu, odsunięci od współczesnej techniki.

Zainteresował mnie rozdział XIII książki zatytułowany „Osią-
gnięcia wybitnych niewidomych”. Zaprezentowano w nim m.in. 
działalność Matki Elżbiety Róży Czackiej i Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi oraz sylwetki znanych osób niewidomych, 
m.in. Andrzeja Bartyńskiego, Jadwigi Stańczakowej, Jerzego 
Szczygła, Teresy Dębowskiej, Edwina Kowalika, Mieczysława 
Kosza, Antoniego Szczucińskiego, Andrzeja Chudkowskiego. 
W tym samym rozdziale omówiono również osiągnięcia osób 
niewidomych obciążonych dodatkowym kalectwem, np. Michała 
Kaziowa czy Heleny Keller.

W ostatnim rozdziale przedstawiono oferty ośrodków kształ-
cących dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku. 

Książka została starannie wydana i dostosowana do potrzeb 
osób słabowidzących. Jest też w wersji dźwiękowej. Należy się 
uznanie dla lektora Michała Maciejewskiego, który czyta wyraź-
nie i w dobrym tempie.

Publikacja jest dostępna w bibliotekach oraz w okręgach PZN.

Ilekroć odłożywszy książkę snuć zaczniesz nić własnych myśli, 
tylekroć książka zamierzony cel osiągnie.

(Janusz Korczak)
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Poniżej zamieszczamy jeden z rozdziałów książki Hanny Pa-
sterny „Moje podróże w ciemno”, która ukazała się w roku 2015 
nakładem Wydawnictwa Credo działającego w ramach Fundacji 
Credo, powołanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie 
(ChSA). 

Autorka była wychowanką Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Laskach. Naukę kontynuowała w Liceum Sióstr Urszulanek w Rybni-
ku. Ukończyła filologię romańską i podyplomowe studia logopedyczne.

Pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w stowa-
rzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

W kolejnych numerach Lasek będziemy prezentować inne fragmenty 
tej niezwykle interesującej książki, opowiadającej o wielowymiarowym 
postrzeganiu świata, ciekawych spotkaniach, podróżach w różne 
zakątki globu i wyniesionych z tego doświadczeniach.

Redakcja

Hanna Pasterny

Moja przyjaciółka blondyna

Nasza przyjaźń rodziła się powoli i w wielkich bólach. Począt-
kowo wstydziłam się z nią wychodzić. Miałam wrażenie, że 

wszyscy się na nas gapią i głupio wyglądam w jej towarzystwie. 
Wiedziałam jednak, że tylko ona da mi niezależność. Z czasem się 
do niej przyzwyczaiłam. Teraz prawie zawsze wychodzimy razem. 
Jestem o nią zazdrosna i nie lubię, gdy ktoś jej dotyka. Czasami 
zdarza się to w autobusie. Dużo bardziej mi przeszkadza, gdy ktoś 
jej dotyka np. podczas rozmowy. Blondyna, czyli biała laska, jest 
przedłużeniem mojej ręki, częścią mojej osobistej przestrzeni. 
To także część garderoby, a nikt nie byłby zachwycony, gdyby 
rozmówca dotykał jego okularów czy torebki.
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Mam różne laski na różne okazje. Zazwyczaj chodzę z laską 
z rollerem, czyli obrotową końcówką. Ten typ nie sprawdza się na 
plaży, w śniegu i na błotnistej nawierzchni, bo kulka przestaje się 
kręcić. Wtedy używam laski z prostą końcówką. Długa, nieskła-
dana laska amerykańska jest bardzo lekka, ale niewygodna w sa-
mochodzie i nieodporna na podeptanie, zderzenie z pieszym lub 
rowerzystą. Składana krótka laska nie nadaje się do chodzenia, ale 
świetnie się sprawdza np. w teatrze, gdy jestem z przewodnikiem 
i przeciskam się przez tłum. Nie służy do badania terenu, lecz jest 
laską sygnalizacyjną.
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Gdy idę gdzieś z Marion, zawsze biorę laskę z rollerem. Jej 
ciągły, jednostajny dźwięk mniej jej przeszkadza niż rytmiczne 
stukanie prostej laski. Mimo że moja laska ją denerwuje, nigdy 
nie daje tego po sobie poznać, nawet gdy jest zmęczona. Laska 
z obrotową końcówką ma gumową rączkę, nieprzyjemną w do-
tyku. We Włoszech w trakcie służbowego wyjazdu odkryłyśmy 
z koleżanką, że ta guma strasznie brudzi dłonie. Gdy po raz kolej-
ny koleżanka oznajmiła, że mam czarne łapska, mimo że chwilę 
wcześniej je myłam, doszłyśmy do wniosku, że to właśnie od 
laski. Był upał, a ja miałam spocone dłonie. Po powrocie znajoma 
krawcowa uszyła mi więc na uchwyt specjalne ubranko.

*   *   *
Samodzielne poruszanie się jest dla mnie trudne, wymaga 

dużego wysiłku, koncentracji i przezwyciężania lęku. Kiedyś kole-
żanka powiedziała mi, że gdy idę sama, nigdy się nie uśmiecham. 
Zaskoczyło mnie to, ale po zastanowieniu doszłam do wniosku, 
że może to prawda. Idąc, jestem skupiona, uważna i czujna.

Reakcje ludzi na białą laskę są bardzo różne. Dzieci reagują 
spontanicznie i bez skrupułów zadają pytania. Jeszcze kilka 
lat temu w takich sytuacjach matki wpadały w histerię. Ich 
zachowanie za każdym razem mnie zadziwiało: „zamknij się, 
przestań, bądź cicho, o takie rzeczy się nie pyta, nie wolno 
tak mówić”. Jeśli czas mi na to pozwalał, zatrzymywałam się 
i odzywałam. Jeżeli zaś nie, to tylko przyśpieszałam i udawałam 
głuchą. Teraz jest inaczej. Mamy tłumaczą dzieciom, że nie 
widzę, bo mam chore oczy, a laska pomaga mi znaleźć drogę. 
Bardzo mnie ta zmiana cieszy. Zadawanie pytań jest czymś na-
turalnym i nie wolno dzieci za to ganić. Poza tym dobrze jest 
oswajać je z niepełnosprawnością.

Dziecięce pytania i reakcje często są zabawne, urocze i dają do 
myślenia także dorosłym. W belgijskim Liège dwie dziewczynki 
pomogły mi przejść przez ulicę. Zapytały, dokąd idę. Gdy im 
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odpowiedziałam, koniecznie chciały się dowiedzieć, skąd będę 
wiedziała, że doszłam tam, gdzie chciałam. Pytanie było bardzo 
trafne, zwłaszcza że w Belgii często nie ma odstępów między 
budynkami – domy ciągną się długimi szeregami. Pewnie wielu 
dorosłych też zastanawia się, jak w takich sytuacjach radzą sobie 
niewidomi. Wyjaśniłam, że tam, gdzie zmierzam, jest schodek, 
tablica i klamka otoczona punktami w kształcie gwiazdy.

Innym razem trzyletni synek znajomego koniecznie chciał 
się dowiedzieć, po co mam laskę. Gdy mu wyjaśniłam, pomy-
ślał chwilę i z radością odkrywcy wykrzyknął: „Tą laską możesz 
w domu znaleźć rodziców!”.

Gdy zbliżam się do dziecka, zwykle mnie o coś pyta lub mówi 
„dzień dobry”. Dzięki temu łatwo mi je bezkolizyjnie ominąć. Jeśli 
nawet dzieci się na mnie gapią, to w przeciwieństwie do dorosłych 
nie stoją jak zaklęte na środku chodnika, lecz schodzą mi z drogi. 
Gdy niedawno wracałam z pracy, jakieś dziecko podśpiewywało 
sobie na balkonie. Na mój widok wykrzyknęło na całą ulicę: 
„Uwaga, słupki!”. Odkrzyknęłam podziękowanie i poszłam dalej. 
Pozytywnie mnie zaskoczyło, że kilkuletnie dziecko wiedziało, co 
oznacza biała laska.

Innym razem wracałam w zimowy dzień. Szło się trudno, 
bo na chodnikach leżało sporo śniegu. Nie lubię go, ponieważ 
zasypuje moje punkty orientacyjne. Nie mogę więc skręcić razem 
z trawnikiem lub gdy chodnik zamienia się w kostkę, bo punk-
ty te znikają pod śniegiem. Na przejściu, gdy szukałam słupa 
z sygnalizacją świetlną, pojawiło się dwoje dzieci. Pomogły mi. 
Pożegnaliśmy się po drugiej stronie ulicy. Dzieci albo się zatrzy-
mały, albo poszły w odwrotnym kierunku, bo ich nie słyszałam. 
Na kolejnym przejściu nagle wyrosły jak spod ziemi. Znów się 
rozstaliśmy, ale podeszły, gdy przedzierałam się przez zaśnieżo-
ny parking. Razem doszliśmy do przystanku. Dopytywały, skąd 
będę wiedziała, że przyjechał mój autobus. Wyjaśniłam, że pytam 
o numer. Dziewczynka i chłopiec stwierdzili, że zaczekają ze mną. 
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Podziękowałam im uprzejmie, ale chciałam odesłać ich do domu, 
bo było zimno.

– Zaczekamy z panią. Zaczyna się drugi tydzień ferii i strasz-
nie się nudzimy – wyznała Patrycja.

– Poza tym bardzo lubimy pomagać – skwapliwie dodał 
jej brat.

Pogadaliśmy o szkole i ich sprawach. Gdy spotkaliśmy się 
kilka miesięcy później, dziewczynka już z daleka wołała:

– Pani Haniu, to ja, Patrycja. Mamy nowego psa.
Trudności ze znalezieniem tego słupa powróciły raz jesz-

cze. W pobliżu odbywały się akurat jakieś roboty drogowe. Huk 
maszyn, stuk młota pneumatycznego, odgłosy innych mecha-
nicznych narzędzi. Hałas mnie dezorientuje. W końcu zamiast 
na przycisk do zmiany świateł moja dłoń natrafiła na jakąś 
wyperfumowaną długowłosą głowę. O dziwo, nie protestowała. 
Widocznie lubi głaskanie.

Zabawnie było też w dniu, gdy pojechałam do pracy z trzema 
laskami. Mąż koleżanki zaoferował, że naprawi mi podniszczoną, 
nieskładaną laskę. Chciał jednak identyczną na wzór. Musiałam 
więc wziąć jeszcze trzecią, tym razem składaną, by jakoś wrócić 
do domu. Po drodze natknęłam się na kolegę, który zobaczył 
mnie z laskami w obu rękach. Zapytał, czy dzisiaj jestem bardziej 
niewidoma niż zwykle.

*   *   *
Spotkania na ulicy zazwyczaj są miłe. Niedawno pewien lice-

alista poinformował mnie, że zbliżam się do sporej kałuży i za-
proponował, bym się go chwyciła, to ominiemy ją razem. W Liège 
mężczyzna idący z naprzeciwka zawołał, żebym uważała, bo 
zbliżam się do psiej kupy. Pomógł mi ją ominąć. Bardzo to do-
ceniłam. Jestem za wlepianiem wysokich mandatów właścicielom 
niesprzątającym po psach. Nie oznacza to, że nie lubię psów. 
Wręcz przeciwnie. Pies może być też świetnym punktem orien-
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tacyjnym. Gdy w Liège zbliżałam się do domu mojej nauczy-
cielki francuskiego, jej pies zaczynał szczekać, więc nigdy nie 
pomyliłam drzwi. Co ciekawe, gdy jej dom mijałam w drodze na 
dworzec lub do szkoły, w której miałam zajęcia logopedyczne, nie 
szczekał nigdy. Skąd wiedział, kiedy należy mi pomóc? Zawsze 
go za to chwaliłam, a gdy miał ochotę na pieszczoty, drapałam 
go za uchem.

Innym razem jakaś kobieta zapytała, czy wiem, że idę ścieżką 
rowerową. Wiedziałam o tym. Wyjaśniłam jej, że muszę nią iść 
kawałeczek, bo skręcam razem z żywopłotem.

Jeżeli ktoś proponuje, że jakąś część znanej mi trasy przej-
dziemy wspólnie, zgadzam się tylko wówczas, gdy idzie znaną 

W Liège – Belgia
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mi drogą. Jeżeli idzie inaczej, np. na skróty, dziękuję i rezygnuję, 
bo gdyby mnie gdzieś zostawił, nie wiedziałabym, gdzie jestem 
i którędy mam dalej iść. Jeśli ktoś mnie łapie, tłumaczę, że lepiej 
będzie, jeśli ja się go chwycę, i wyjaśniam, jak się chodzi z prze-
wodnikiem. Ważne, by ludzie nie bali się pomagać, ale też nie 
robili tego bezmyślnie, lecz pytali, czy potrzebuję pomocy lub jak 
mi pomóc. Mam wtedy wolny wybór – w zależności od sytuacji 
mogę odmówić lub udzielić wskazówek.

Nieumiejętne udzielanie pomocy może być niebezpieczne. 
Gdy w belgijskim Namur wysiadałam z pociągu, jak zwykle jed-
ną ręką trzymałam się poręczy, a w drugiej miałam blondynę. 
Jakaś kobieta chwyciła mnie za rękę powyżej łokcia, więc laską 
nie mogłam dosięgnąć peronu i nie wiedziałam, jak duży krok 
powinnam zrobić. A ponieważ parę godzin wcześniej w samolo-
cie całkiem odebrało mi głos, bo z klimatyzacji wiało mi prosto 
w twarz, nie mogłam do niej zagadać. W końcu udało się mi 
wyszarpnąć rękę. Innym razem przy wysiadaniu z autobusu ktoś 
chwycił mnie za nadgarstek dłoni, którą oparłam na poręczy 
schodków. To też źle. 

Często oferują mi pomoc mężczyźni będący pod wpływem al-
koholu. Widocznie wtedy mają przypływ fantazji, są szarmanccy 
i kurtuazyjni. Przeważnie odmawiam. Z jednym się szarpałam, 
bo koniecznie chciał mnie przeprowadzić na drugą stronę ulicy, 
mimo że nie miałam zamiaru przechodzić. Z pomocy bardzo 
pijanego mężczyzny skorzystałam raz, gdy wszędzie leżał śnieg 
i zgubiłam drogę. Ledwo trzymał się na nogach, ale tak jak ja 
szedł na przystanek. Chodzenie i utrzymanie pionu wyraźnie 
było dla niego trudne, ale ja mocno go trzymałam, dzięki czemu 
nie wywinął orła. Współpraca okazała się owocna i szczęśliwie 
dobrnęliśmy do celu.

Blondyna jest koleżeńska i przydaje się w zimie. Raz zrzuciła 
z daszku przystankowej wiaty zwały topniejącego śniegu. Dzięki 
temu stojącym tam ludziom już nic nie spadało na głowy. Długa 
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laska jest także świetną poduszką. Gdy zasypiam w autobusie, 
zwykle opada mi na nią głowa.

*   *   *
Na przystanku pytam o numery nadjeżdżających autobusów. 

Jeśli ktoś deklaruje, że powie mi, gdy podjedzie mój autobus, 
pytam, czy też do niego wsiada. Jeżeli nie, proszę, by mi po-
wiedział, jeśli jego autobus zjawi się wcześniej, bo mogłoby się 
zdarzyć, że czekałabym na jego informację, a on piłby już kawę 
w domu. Autobus łatwo można przegapić, gdy podjeżdża kilka 
naraz. W ulicznym hałasie trudno jest zorientować się w sytuacji. 
Osoba niemająca problemów ze słuchem jest w stanie usłyszeć 
autobus, który podjechał jako drugi, ale trzeciego zazwyczaj już 
się nie da zidentyfikować tylko uchem. Zanim się zorientujemy 
i dowiemy, jaki numer stoi z tyłu, nasz autobus dawno odjedzie. 
W takiej sytuacji jeszcze trudniej jest namierzyć busa. Jeśli z Ryb-
nika do Katowic jadę pod wieczór, dzwonię do firmy, mówię, 
gdzie wsiądę, i proszę, by przekazano kierowcy, że będzie osoba 
z białą laską. Dzięki temu jest większa szansa, że mnie nie minie, 
lecz się zatrzyma.

Kolejna pułapka to przyciski otwierające drzwi. Macanie 
brudnych drzwi autobusu od zewnątrz w poszukiwaniu przyci-
sku nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Jeśli drzwi nie otworzy inny 
pasażer lub kierowca (co niestety się zdarza, nawet gdy widzi białą 
laskę), nie zawsze zdąży się wsiąść.

W autobusach dalekobieżnych zazwyczaj czytam lub słucham 
książki. Jeżeli kierowca ma włączone radio, staram się usiąść 
na tyle daleko, by jego dźwięk mnie nie rozpraszał. Natomiast 
w autobusach komunikacji miejskiej wolę miejsce jak najbli-
żej kierowcy, ponieważ w razie nietypowych sytuacji szybciej 
uzyskam informację, np. gdy autobus ma awarię lub jest objazd 
z powodu wypadku i będę musiała wysiąść na innym przystan-
ku. Jeżeli nie jest to moja stała trasa i proszę kierowcę, by mi 
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powiedział, kiedy będzie mój przystanek, jest mi też łatwiej mu 
o sobie przypomnieć. Co prawda niektórzy kierowcy odbierają to 
jako brak zaufania, ale z doświadczenia wiem, że lepiej na zimne 
dmuchać. W autobusie, którym dojeżdżam do pracy do Rybnika, 
zazwyczaj nie pytam o mój przystanek. Poznaję go po punktach 
charakterystycznych (korek, rondo, zakręt) i dopytuję jedynie 
wówczas, gdy zasnę, obudzę się w ostatniej chwili i nie do końca 
jestem przytomna.

Raz pełnosprawna współpasażerka powiedziała mi, że zdarza 
się jej przejechać przystanek, mimo że nie śpi. Zaskoczyła mnie 
tym, bo to pierwszy przystanek za rondem. Wcześniej długo się 
jedzie prosto. Stwierdziła jednak, że to nie takie proste, gdy jest 
ciemno. Nie wiem, co wspólnego ma rondo z porą dnia, ale do-
myślam się, że wtedy gorzej się widzi przez szybę. Od tego czasu, 
jeśli siedzimy razem, mówię jej, kiedy ma nacisnąć guzik przed 
swoim przystankiem.

Niestety, w autobusach w moim mieście nie są zapowiadane 
nazwy przystanków. Takie podpowiedzi to nieoceniona pomoc 
nie tylko dla niewidomych, lecz także turystów, seniorów, a nawet 
stałych pasażerów. Jednak aby system był funkcjonalny, komuni-
katy muszą być odpowiednio głośne i wyraźne. Często kierowcy 
je ściszają. Natomiast w Strasburgu zapowiedziom w tramwa-
jach towarzyszą dodatkowe, zbędne dźwięki – muzyczne tło lub 
ćwierkanie ptaków. Bardzo mnie to irytowało, bo z powodu tych 
zakłóceń zazwyczaj nie rozumiałam nazw przystanków.

Kiedyś w autobusie spotkałam faceta, który zauważył, jak 
bardzo stresują mnie grzmoty. Stwierdził, że widzi błyskawice, 
więc ma czas przygotować się na huk, a skoro ja nie mogę tego 
zrobić, to będzie mnie uprzedzał. Przed każdym grzmotem zaafe-
rowanym tonem komentatora sportowego wykrzykiwał: „Teraz!”.

W autobusach poznałam wielu ciekawych ludzi. Niektóre 
znajomości trwają do dziś. Zauważyłam też, że na Zachodzie 
współpasażerowie czy osoby stojące ze mną na przystanku poru-
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szają całkiem inne tematy i zadają mi inne pytania niż w Polsce. 
U nas zazwyczaj chcą wiedzieć, od kiedy nie widzę, co mi się 
stało, ewentualnie jakie mam problemy, czy leczę się na depresję 
i czy chciałam popełnić samobójstwo. W krajach zachodnich 
rozmowy są normalniejsze, bardziej naturalne. Ludzie pytają 
o pracę, zainteresowania, cel podróży, nie zadają nietaktownych 
pytań i rozmowa nie kręci się wokół niepełnosprawności. Czasem 
ktoś o nią zapyta, ale w kontekście aktywności zawodowej, np. 
czy mam w jakiś sposób dostosowane stanowisko pracy. Takie 
rozmowy są dla mnie o wiele przyjemniejsze. Mam nadzieję, że 
Polacy też do nich dojrzeją i będą zwyczajnie ze mną rozmawiać, 
a nie tylko użalać się nade mną, biadolić, że biedactwo, że taka 
młoda, ładna, a nie widzi.

W Ostendzie – Belgia
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Raz w Belgii jechałam z Namur na konferencję do Brukseli. 
Wiedziałam, że hotel, w którym miała odbywać się konferencja, 
znajduje się tuż przy dworcu. Zapytałam kilka osób o drogę, 
lecz odpowiadały w pośpiechu i nieco chaotycznie. Gdy ktoś 
się śpieszy, nigdy nie nalegam. Natknęłam się także na kilku 
niezorientowanych turystów. W końcu jakiś mężczyzna udzielił 
mi jasnych wskazówek: mam iść prosto, prawą stroną, na pierw-
szym rozwidleniu skręcić w prawo do schodów, po wyjściu na 
górę ponownie w prawo, przejść na drugą stronę ulicy i będę na 
miejscu. Zastosowałam się do jego instrukcji. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy po przejściu na drugą stronę nie mogłam doszu-
kać się chodnika! Stałam tak na jezdni skonsternowana i dopiero 
jakiś kierowca wysiadł z samochodu, żeby mi pomóc. Informator 
nie wspomniał nic o tym, że na drugą stronę ulicy należy przejść 
dopiero po trzydziestu metrach!

Niemniej jednak byłam mile zaskoczona, że nikt na mnie 
nie trąbił. Pewnie w Polsce ryk klaksonów zdmuchnąłby mnie 
z drogi. W najlepszym razie usłyszałabym parę niewybrednych 
komentarzy, wulgaryzmów i dobrą radę, że jak się jest ślepym, 
należy siedzieć w domu.

*   *   *
Moja przyjaciółka blondyna ma na koncie trzy ofiary. Rozu-

miem, że ludzie się śpieszą, ale skakanie przez laskę to bezna-
dziejny pomysł. Byłoby też dobrze, gdyby nie bujali w obłokach, 
lecz patrzyli przed siebie. Pierwsza ofiara wyłożyła się 15 paź-
dziernika 2008. Zapamiętałam tę datę, bo to Międzynarodowy 
Dzień Białej Laski, a poza tym miałam w tym dniu pierwsze 
w życiu spotkanie autorskie po wydaniu książki Jak z białą laską 
zdobywałam Belgię. Gdy kobieta idąca z naprzeciwka upadła 
po niefortunnym skoku, bardzo się przejęłam. W pierwszym 
momencie przestraszyłam się, że jeśli złamała mi laskę, to nie 
dotrę do pracy. Na szczęście tego dnia miałam przy sobie twardą 
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sztukę. Kiedy stwierdziłam, że lasce nic nie jest, skupiłam się na 
ofierze. Stresowało mnie to, że nie wiem, w jakim jest stanie i co 
się dzieje. Przeprosiłam, zapytałam, jak mogę jej pomóc, czy we-
zwać pogotowie. Nic nie chciała, ale gdy zebrał się tłum gapiów, 
oznajmiła dramatycznym głosem:

– Wiem, że ona nie widzi, ale złamała mi rękę!
Byłam naprawdę przerażona i nie wiedziałam, co robić. Na 

szczęście podeszła do mnie jakaś kobieta i głośno stwierdziła, że 
poszkodowana grubo przesadza. Widząc, jak jestem roztrzęsiona, 
zaproponowała, że odprowadzi mnie na przystanek.

Koledzy w pracy śmiali się z mojej przygody i żartowali, że 
laska w ten sposób uczciła swoje święto. Dowiedziałam się, że 
jestem skuteczniejsza od telewizyjnego uzdrowiciela Kaszpirow-
skiego, bo łamię ludzi bez dotykania. Mnie nie było do śmiechu. 
Odechciało mi się nawet spotkania autorskiego! Ale postanowi-
łam, że wykorzystam ten wypadek ku dobremu i podczas spo-
tkania opowiedziałam o nim zaraz na wstępie. Zaapelowałam 
do uczestników, by nie skakali przez laskę. O pozostałych dwóch 
incydentach nie ma co wspominać – nie były aż tak widowiskowe.

Nad Pacyfikiem



Hanna Pasterny – Moja przyjaciółka blondyna 121

Może powinnam wdrożyć rozwiązanie, które niedawno pod-
patrzyłam u niewidomej Włoszki. Na laskę założyła rowerowy 
dzwonek. Używa go w tłumie lub gdy ludzie nie schodzą jej 
z drogi. Mówi, że bardziej reagują na dźwięk dzwonka niż na 
słowo „przepraszam”.

*   *   *
Zdarzały się też inne nieprzyjemne sytuacje. Na peronie lon-

dyńskiego metra ktoś mocno nadepnął na moją laskę. Roller 
przestał się obracać, a blondyna była tak wykrzywiona, że nie 
mogłam już z niej korzystać. Gdy wyjeżdżam na dłużej, zwykle 
zabieram ze sobą zapasową laskę. Tym razem tego nie zrobiłam. 
Na szczęście ktoś doprowadził mnie do wyjścia, gdzie zaczekałam 
na jadącą rowerem Marion, a następnego dnia w brytyjskiej or-
ganizacji niewidomych kupiłam nową blondynę. Gdy ponownie 
jechałam londyńskim metrem, ogłoszono alarm. Utknęliśmy 
między stacjami. Ściskałam w dłoni moją nową białą przyjaciółkę 
i starałam się zachować zimną krew, ale nie sposób było nie my-
śleć o zamachu sprzed kilku lat. Dokonano go właśnie w pobliżu 
tego miejsca. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Gdy na studiach uczyłam się trasy z krakowskiego PKS-u na 
uczelnię, dotknęłam laską jakiegoś mężczyznę. Zanim zdążyłam 
go przeprosić, ze złością nadepnął na moją laskę i zaczął wrzesz-
czeć, że został zaatakowany od tyłu. Z wściekłym zapamiętaniem 
deptał laskę i sporo wysiłku kosztowało mnie jej wyszarpnięcie. 
Cóż, laska nie nadawała się już do użytku. Zażądałam zwrotu pie-
niędzy za zniszczony sprzęt. Skutek był taki, że zaczął wydzierać 
się jeszcze głośniej. Wokół nas zebrał się tłumek, ale nikt się nie 
odzywał. Oznajmiłam, że dzwonię na policję i poprosiłam prze-
chodniów, by zatrzymali tego gościa do momentu aż przyjedzie 
radiowóz. Nikt nie zareagował, nawet moja nauczycielka. Byłam 
zła, zbulwersowana i rozczarowana ich bezdusznością, brakiem 
empatii czy wręcz obywatelskiej postawy.
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Innym razem w Katowicach czekałam z Marion na autobus. 
Mam taki zwyczaj, że nigdy nie stoję na krawędzi chodnika. 
Zawsze robię krok lub dwa w tył, a przed sobą trzymam laskę, 
która jest dodatkową ochroną. Nie wiedziałam wówczas, że 
w niektórych autobusach drzwi otwierają się na tyle szeroko, że 
można nimi oberwać nawet wtedy, gdy się jest tak ostrożnym 
jak ja. No i stało się. Otwierające się drzwi zahaczyły o moje 
okulary, które spadły na ziemię. Wypadło mi szkło. Powiedzia-
łam kierowcy, by następnym razem uważał. Nie zamierzałam 
się z nim kłócić. Byłam oszołomiona, lecz także zadowolona, że 
mam wszystkie zęby. Marion podniosła moje okulary, a kierow-
cy jakoś udało się umieścić szkło w oprawce. Zdenerwowana 
Marion zaczęła na niego krzyczeć. Bronił się i tłumaczył, że 
za blisko stałam. Pasażerowie głośno przytakiwali. Zapytałam 
więc, dlaczego nikt nie zwrócił mi uwagi, skoro wszyscy widzie-
li, że stoję za blisko.

Niestety, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wielu kierowców, 
zwłaszcza pekaesów, ma negatywny stosunek do białej laski, 
a właściwie do niewidomych. Może to krzywdzące stwierdzenie, 
ale wiele razy doświadczyłam tej niechęci z ich strony. Kilka-
krotnie kierowca nie chciał mi sprzedać biletu, bo jego zdaniem 
powinnam podróżować z przewodnikiem. Spokojnie tłumaczy-
łam, że poradzę sobie sama, ale i tak nieraz kończyło się kłótnią, 
do której włączali się popierający mnie pasażerowie. Pekaes to 
także jedyny środek transportu, w którym przy wydawaniu reszty 
kierowca mnie oszukał, i to przynajmniej dwukrotnie.

Gdy szesnastoosobową grupą niewidomych i słabowidzących 
jechaliśmy autokarem Eurolines do Niemiec, żaden pasażer nie 
otrzymał darmowej kawy ani herbaty, a zawsze ją rozdawano. 
Przypuszczam, że kierowca obawiał się, że polejemy mu siedze-
nia, a jeśli nawet gorące napoje zaserwuje nam na postoju, wszy-
scy się poparzą. W drodze powrotnej jakiś pasażer upomniał się 
o kawę. Dostał ją cichaczem. Załapało się też paru innych pełno-
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sprawnych szczęśliwców. Wstyd i hańba! Nie interweniowałam, 
ale teraz żałuję, bo bardzo mi się to nie podobało.

Jednak mam też pozytywne doświadczenia z Eurolines. 
W drodze do Paryża poznałam bardzo miłą panią. Przegada-
łyśmy sporą część podróży, ale nie wymieniłyśmy się danymi 
kontaktowymi. Jakoś nie zapytałam nawet, gdzie pracuje. Ponad 
rok później rozpoczęłam uzupełniające studia magisterskie na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Podczas przerwy 
prowadząca zapytała mnie o kilka rzeczy. Zastanawiałam się, 
skąd tyle o mnie wie. Musiałam mieć dość głupią minę, bo sama 
mi przypomniała, że poznałyśmy się w drodze do stolicy Francji. 
Bardzo się ucieszyłam, że się odnalazłyśmy. Z panią Joasią mam 
kontakt do dziś. Odwiedziła mnie nawet, gdy byłam na wolon-
tariacie w Belgii. Świat jest naprawdę mały, a blondyna rzuca się 
w oczy i zapada w pamięć.

*   *   *
Blondyna wpada w oko nie tylko pijakom. Zakochał się w niej 

od pierwszego wejrzenia także pewien rybniczanin. Podszedł 
do nas, gdy wracałyśmy z pracy. Powiedział, że mi ją poniesie. 
Wyjaśniłam, do czego laska jest mi potrzebna i że nie ma sensu, 
by niósł ją ktokolwiek inny, bo wtedy nie zapewni mi bezpie-
czeństwa. Facet był bardzo namolny. Dotknął blondyny, więc 
automatycznie mocniej zacisnęłam na niej rękę. Przygotowując 
się do obrony, czułam, jak mi rośnie adrenalina. Lekko pociągnął 
laskę w swoją stronę, a ja z całej siły pociągnęłam ją do siebie. Na 
szczęście byliśmy blisko przystanku. Wiedziałam, że o tej porze 
zawsze są tam ludzie, więc uprzedziłam wielbiciela blondyny, że 
zacznę wrzeszczeć i od kogoś oberwie, a jeśli przyjedzie policja, 
oskarżę go o napad i usiłowanie kradzieży. Odpuścił.

Na genialny pomysł poniesienia mojej laski wpadł również 
recepcjonista z hotelu w Tbilisi. Oczywiście mu jej nie dałam. 
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Szkoda, że zamiast niej nie chciał ponieść jednego z moich ple-
caków! 

Blondyna i ja musimy być czujne także na lotniskach. Po 
przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa asysta nie towarzyszy 
osobie niepełnosprawnej przez cały czas, lecz wraca, gdy rozpo-
czyna się wpuszczanie pasażerów do samolotu. To zrozumiałe 
– wszystko nie może się kręcić wokół niepełnosprawnego po-
dróżnego. Nigdy nie proszę więc, by osoba z asysty poszła ze mną 
na przykład do lotniskowego sklepu.

Raz odlatywałam z belgijskiego lotniska Charleroi. Zaczęło 
się już wpuszczanie pasażerów na pokład, a jakoś nikt po mnie 
nie przychodził. Wspólnie z blondyną udało się mi namierzyć 
kogoś z obsługi. Miałam cierpliwie czekać i absolutnie nie iść 
z pozostałymi pasażerami. Po chwili ogłoszono koniec odprawy, 
a po mnie nadal nikt nie przyszedł. Na moją prośbę pan stojący 
przy bramkach zadzwonił gdzieś, lecz wciąż nikt się nie pojawiał. 
Przekazano mi w końcu, że personel jest zajęty, bo na lotnisku był 
wypadek. Dopiero po usilnych naleganiach facet z bramki sam 
odprowadził mnie do samolotu.

Innym razem na widok blondyny pani przyjmująca bagaże 
na stanowisku Ryanaira kategorycznie stwierdziła, że nie mogę 
lecieć, bo na mojej karcie pokładowej nie ma informacji, że po-
trzebuję asysty. A ja zamówiłam asystę w momencie kupowania 
biletu! Nie mam pojęcia, dlaczego nie zostało to odnotowane. 
Wyjaśniłam więc sytuację i dodałam, że jeśli nawet nie zarezer-
wowałabym asysty, zgodnie z unijnym rozporządzeniem muszę ją 
otrzymać w ciągu dwudziestu pięciu minut. Nie angażuję przecież 
tabunu ludzi, którzy muszą porzucić nagle swoje stanowiska. 
Potrzebuję tylko przewodnika. Pracownica była nieugięta. Kazała 
mi kupić bilet na następny dzień. Oczywiście nie mogłam na to 
przystać, Poprosiłam, by wzięła mój bagaż. Nie chciałam już asy-
sty. Poinformowałam, że poproszę o pomoc któregoś z pasażerów. 
Na pewno ktoś się zgodzi, bym się go chwyciła i byśmy razem 
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weszli do samolotu. Ale pani odmówiła przyjęcia mojego baga-
żu. Dowiedziałam się również, że nie mam prawa zrezygnować 
z asysty. Zapytałam, jak to możliwe, że nie mogę zrezygnować 
z czegoś, czego nie mam. Nie umiała mi tego wyjaśnić. Ostatecz-
nie do samolotu zaprowadził mnie jakiś pan, być może strażak, bo 
dzięki moim naleganiom kobieta z okienka stwierdziła, że musi 
skonsultować mój przypadek ze strażą pożarną.

W Ryanairze dużym utrudnieniem jest także to, że osoby 
niepełnosprawne wsiadają jako ostatnie (w innych liniach jako 
pierwsze). Toteż kiedy wsiądę do samolotu, idę przed siebie, 
dotykam foteli z brzegu, a jeśli na którymś zamiast człowieka 
znajduję rzeczy, pytam, czy miejsce jest wolne. Niedawno Ry-
anair wprowadził numerowane miejsca, ale od tego czasu nie 
leciałam tymi liniami. Bywa, że schowki na bagaż nad moim 
siedzeniem są pełne, więc znów szukam miejsca, żeby umieścić 
mój plecak. Stresuje mnie to, gdy bagaż jest kilka siedzeń dalej, 
bo nie mogę mieć nad nim pieczy. Niestety, Ryanair jest głuchy 
na uwagi i sugestie.

*   *   *
Ciekawie było na lotnisku w Bukareszcie. Jakiś czas temu 

leciałam Lufthansą do Rumunii na międzynarodowe warsztaty. 
Bilety kupowali organizatorzy. Wcześniej jak zwykle poprosiłam 
o zarezerwowanie asysty. Kiedy pokazałam mój bilet dwóm ko-
leżankom z pracy, stwierdziły, że jest nietypowy, zawiera mało 
informacji i dziwnie wygląda. W związku z tym wróżyły mi kło-
poty. Na wszelki wypadek zadzwoniłam do Lufthansy. Miła pani 
potwierdziła, że jestem na liście pasażerów, a rumuńskie bilety 
wyglądają inaczej niż te kupowane w innych krajach. Dopytałam 
też o asystę. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że nie 
mam żadnej asysty, a z rezerwacji wynika, że z Monachium lecę 
z psem przewodnikiem. Poprosiłam, by go wykreśliła i na całej 
trasie w obie strony wpisała człowieka. Pytała jeszcze parę razy, 
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czy jestem pewna, że nie lecę z psem. Zapewniłam, że nie mam 
nawet zwykłego kundla. Chyba że pies przewodnik jest elemen-
tem wyposażenia lotniska i można go wypożyczyć.

Gdy wylądowaliśmy w Bukareszcie, czekał już na mnie jakiś 
mężczyzna, z pewnością nałogowy palacz. Nie chciał ruszyć się 
z miejsca. Kilkakrotnie dopytywałam, o co chodzi. Chyba kiepsko 
znał angielski, a francuskiego w ogóle. W końcu powiedział, że 
przecież czekamy na mojego przewodnika, z którym rzekomo 
przyleciałam. Nie mógł uwierzyć, że przybyłam tu sama, mimo 
że było to zaznaczone w rezerwacji. Nadal staliśmy. Dopiero po 
wielokrotnych zapewnieniach, że naprawdę jestem sama, powoli 
ruszyliśmy w stronę taśmy bagażowej.

Gdy wracałam do Polski, nikt z personelu nie pomógł mi 
przy nadawaniu bagażu. Szczęściem na bukareszteńskie lotnisko 
udałam się odpowiednio wcześniej. Towarzyszyli mi dwaj Grecy, 
których poznałam w trakcie warsztatów. Byli przerażeni chaosem 
i brakiem organizacji w takim miejscu! Bali się zostawić mnie 

W Grecji
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samą, ale w końcu musieli to zrobić, bo ich samolot odlatywał 
wcześniej. Choć byłam niespokojna, zapewniłam ich, że sobie 
poradzę. Cóż innego miałam im powiedzieć? Na szczęście mój 
Anioł Stróż i tym razem wykazał się skutecznością i ostatecznie 
miałam asystę.

W samolocie dobrym miejscem dla blondyny jest prze-
strzeń między fotelem i oknem. Składaną laskę można umieścić 
w kieszeni znajdującego się przede mną fotela. Raz w Wizzairze 
stewardesa się na to nie zgodziła. Negocjowałam, lecz uparcie 
twierdziła, że jest to niemożliwe, bo siedzę w pierwszym rzędzie. 
Co prawda miałam przed sobą kieszeń z folderami, ale podobno 
nie wolno do niej niczego wkładać. Zaproponowałam, że usiądę 
gdzie indziej. Ostatecznie zostałam na swoim miejscu, a laskę 
stewardesa wrzuciła mi na górę. Nigdy więcej się na to nie zgodzę. 
Gdy chciałam ją wyjąć przed pójściem do toalety, okazało się, że 
jest przywalona bagażami. By się do niej dostać, musiałam zdjąć 
dwie torby. Dobrze, że się nie złamała!

Blondyna wzbudziła podejrzenia także na lotnisku w Py-
rzowicach. W ciągu trzech i pół tygodnia byłam tam kilka razy 
– leciałam stamtąd do Belgii, Gruzji i Anglii. Gdy po raz trzeci 
przydzielili mi tego samego asystenta, zapytał w końcu, czy jestem 
może tzw. „tajemniczą pasażerką”. Skoro w sklepach pojawiają 
się przysłani przez właścicieli tajemniczy goście, sprawdzający 
podejście personelu do klientów, równie dobrze ja mogę być 
„tajemniczą pasażerką”. Odpowiedziałam, że w tak krótkim czasie 
chyba nie wysyłaliby mnie tyle razy na to samo lotnisko.

– Ale zainspirował mnie pan – powiedziałam. – Jeśli kiedyś 
będę szukać innej pracy, zatrudnię się jako „tajemnicza pasa-
żerka”.

*   *   *
Lotniskowa asysta to nieoceniona pomoc, z której chętnie 

korzystam. Dzięki niej jestem bardziej niezależna i mogę samo-
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dzielnie podróżować. Czasami jednak nadgorliwość personelu 
jest męcząca i irytująca.

Niepełnosprawni pasażerowie zazwyczaj wysiadają na końcu. 
Ma to znaczenie w przypadku osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, być może również o kulach, by nie przewrócił ich 
dziki tłum. Natomiast jeśli chodzi o inne niepełnosprawności, 
nie widzę uzasadnienia dla tej praktyki. Gdy śpieszę się na ko-
lejny samolot, pociąg czy autobus, wolę wysiąść ze wszystkimi 
i z asystentem spotkać się na zewnątrz. Niestety, personel po-
kładowy nie zawsze chce mnie wypuścić. Raz po wylądowaniu 

tkwiłam z tego powodu 
w samolocie pół godzi-
ny. Kiedyś w Glasgow 
też miałam problemy. 
Wypuszczono mnie co 
prawda, lecz z poważ-
nym ostrzeżeniem, że 
rękaw może być niebez-
pieczny i jeśli chcę iść 
sama, robię to na wła-
sną odpowiedzialność. 
Nie wiem, co mogłoby 
mi się tam stać. Tam nie 
da się nawet zabłądzić!

Innym razem ste-
wardesa uparła się, że 
mnie nie wypuści, bo 
schody są śliskie i musi 
być asysta. Nie docie-
rał do niej argument, 

W Nowym Jorku
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że schodząc po scho-
dach nie trzymam się 
asystenta, lecz poręczy, 
ani to, że przylecieli-
śmy z półtoragodzin-
nym opóźnieniem, jest 
środek nocy i że kilka-
dziesiąt metrów stąd 
czekają na mnie zna-
jomi. Uprzedziła mnie 
z wyjęciem plecaka ze 
schowka. Podziękowa-
łam i powiedziałam, że 
sprawdzę, czy to mój. 
Ale daremnie wycią-
gałam ręce, bo stewar-
desa wręczyła go panu 
z asysty, który akurat się 
zjawił. Z niejaką ulgą w głosie oznajmiła, że będzie lepiej, gdy to 
on go poniesie, ponieważ jest ślisko. W takich sytuacjach jestem 
wściekła. Czuję się ubezwłasnowolniona i jest to dla mnie upo-
karzające.

*   *   *
Wielu ludzi sądzi, że niewidomi są głusi. Nie dość, że na 

przykład w sklepie czy w urzędzie zwracają się nie do nas, tylko 
do osób nam towarzyszących, to jeszcze nieraz słyszę za plecami 
różne komentarze i uwagi na swój temat. Dziś w drodze do pracy 
szły za mną dwie starsze panie. Nagle dojrzały moją laskę.

Przed katedrą św. Patry-
ka w Nowym Jorku
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– O, niewidoma! – wykrzyknęła z przejęciem jedna z nich. 
Nie wiem, co ją tak zadziwiło lub przeraziło. Czyżby zobaczyła 
siedmiogłowego smoka? Jej towarzyszka pośpiesznie dodała (za-
pewne tytułem wyjaśnienia tak niezwykłego, niewyobrażalnego 
zdarzenia jak idący ulicą niewidomy z białą laską), że czasami 
widuje mnie o tej porze, więc może gdzieś w pobliżu się uczę 
lub chodzę na warsztaty terapii zajęciowej. Przez myśl im nie 
przeszło, że niewidomy może pracować!

Gdy kiedyś oznajmiłam pewnym osobom snującym domysły 
na mój temat, że oto właśnie wracam z pracy i codziennie do niej 
dojeżdżam ponad dwadzieścia kilometrów, uznały, że to niemoż-
liwe. Innym razem co prawda ktoś przyjął do wiadomości, że 
pojawiam się w pracy, ale koniecznie chciał wiedzieć, kto za mnie 
pracuje i kto tej osobie płaci – ja czy mój pracodawca.

Kiedyś zaczepiła mnie pewna pani z mojego osiedla. Wie, że nie 
widzę, lecz miała do mnie pretensje, że na ulicy nie powiedziałam 
jej dzień dobry. A przecież ona głosowała na mnie, gdy kandy-
dowałam na radną. Uprzedziła, że następnym razem już tego nie 
zrobi. Trudno było jej cokolwiek wyjaśnić. Aż ręce opadają!

*   *   *
Zauważyłam również, że na widok białej laski wielu ludzi 

zwraca się do mnie per ty. W takich sytuacjach reaguję różnie. 
Jeśli po głosie poznaję, że jest to osoba starsza, przeważnie nie 
mówię nic. Jeżeli rozmawiam np. z grupką studentów na przy-
stanku i ktoś zwraca się do mnie w ten sposób, stosuję tę samą 
formę i dla obu stron jest to naturalne. Raz powiedziałam komuś, 
iż nie przypominam sobie, byśmy przeszli na ty.

Gdy pewnego razu, odpowiadając jakiejś kobiecie na pytanie, 
zwróciłam się do niej per ty, oburzyła się i zapytała, dlaczego to 
robię. Spokojnie wyjaśniłam, że skoro ona mówi do mnie w ten 
sposób, nie rozumiem, dlaczego ma to działać tylko w jedną 
stronę. Przeprosiła.
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Nie przeszkadza mi taka nieoficjalna forma. Z wieloma oso-
bami jestem na ty, często sama to proponuję lub robi to druga 
strona. Naturalne jest również to, że pewne osoby zwracają się 
do mnie po imieniu, a ja do nich per pan/pani. Natomiast iry-
tuje mnie, gdy wyczuwam, że bezpośredniość rozmówców jest 
spowodowana moją niepełnosprawnością.

Sporo moich znajomych z widocznymi niepełnosprawno-
ściami ma podobne doświadczenia. Słyszymy też bardzo dziwne 
opinie, np. że niewidomy nie może mieszkać sam, bo mógłby 
wpaść do wanny, czy zaskakujące pytania, np. po co niewidomym 
okna w mieszkaniach, „skąd pani wie, że myje głowę szamponem, 
a nie przyprawą do zupy?”. Zazwyczaj tak zachowują się dorośli.

Niestety, biała laska nadal kojarzy się z żebractwem. Gdy 
kandydowałam do rady miasta, chodziłam z koleżanką po do-
mach i zbierałam podpisy mieszkańców. W pewnym momencie 
zapukałyśmy do jakichś drzwi. Pojawił się w nich mężczyzna, wy-
mamrotał „chwileczkę” i zamknął nam drzwi przed nosem. Do-
myśliłam się, że może zadzwonił mu telefon lub coś się przypala 
w kuchni. On jednak wyszedł i chciał nam wręczyć pięć złotych! 
To nie było miłe, ale nie miało sensu się oburzać, więc obróciłam 
to w żart. Nie pierwszy raz doświadczyłam działania tego społecz-
nego mechanizmu litości (pamiętam, że kiedyś w sklepie jakaś 
kobieta na widok białej laski próbowała mi wcisnąć pięćdziesiąt 
złotych). Mając to na uwadze, postanowiłam postępować inaczej. 
Odtąd, pukając do kolejnych mieszkań, blondynę trzymałam 
za sobą i wyciągałam ją dopiero w trakcie wyjaśniania, w jakiej 
sprawie przyszłam.

Gdy moja niewidoma koleżanka zrobiła doktorat, pewna 
pani napisała jej, że to bardzo miło, iż społeczeństwo doceniło 
możliwości osób niepełnosprawnych. Czyżby ta praca doktorska 
była głównie zasługą społeczeństwa, które przyznało jej naukowy 
tytuł z litości lub w dowód uznania za radzenie sobie z niepeł-
nosprawnością? Ciekawe, ile czasu musi jeszcze upłynąć, zanim 
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ludzie uwierzą, że niewidomy może być aktywny i nie potrzebuje 
jałmużny. Stereotyp bezradnego niepełnosprawnego jest bowiem 
wciąż mocno zakorzeniony w powszechnej świadomości. Świad-
czą o tym również niektóre stwierdzenia, które z zamierzenia 
mają być komplementami: „Z panią rozmawia się tak, jakby pani 
widziała”, „Pani nie widzi, a mówi tak ładnie i normalnie”. Jakie 
zatem są wyobrażenia ludzi o sprawności intelektualnej osób nie-
widomych?

*   *   *
Gdy idę z blondyną ulicami, niekiedy słyszę okrzyk „Uwa-

żaj!”. W takich sytuacjach nigdy nie wiem, co powinnam zrobić: 
zatrzymać się, uciekać, schylić się, a może jeszcze coś zupełnie 
innego. Bardzo ważne jest więc, by komunikaty były konkretne. 
Jeżeli natychmiast powinnam się zatrzymać, a na wyjaśnienia nie 
ma czasu, słowo „stop” będzie znacznie bardziej skuteczne. Raz, 
gdy na przejściu czekałam z blondyną na zielone światło, jakiś 
gość powiedział: „Niech się pani odsunie od tego słupa, bo siedzi 
na nim ptok i może panią obesrać” To był konkret. Potrzebuję 
właśnie takich konkretnych informacji, ponieważ pojęcia „tu” 
i „tam” nic dla mnie nie znaczą. Tymczasem w autobusie często 
słyszę, że tu jest wolne miejsce. Tu, czyli gdzie? Okazuje się, że 
nie zawsze obok osoby, która mnie o tym informuje. Lepiej po-
wiedzieć, że np. wolne jest trzecie siedzenie po prawej stronie.

U osób niewidomych w samodzielnym poruszaniu się dużą 
rolę odgrywa słuch. Hałasujące maszyny zagłuszają inne dźwię-
ki, lecz jednocześnie ostrzegają, że trzeba uważać, bo prawdo-
podobnie w pobliżu są prowadzone roboty drogowe. W moim 
mieście od kilku lat karetki wyją zdecydowanie głośniej. Kiedyś 
ich sygnały były cichsze, nie tak przenikliwe. Nawet gdy karetka 
już przejedzie, jej oddalające się wycie jeszcze przez jakiś czas 
zagłusza inne dźwięki. W takich chwilach muszę się zatrzymać 
i przeczekać, bo zupełnie tracę orientację. Koszmarna jest też 
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dudniąca w samochodach muzyka. Gdy stoję przed przejściem, 
słyszę, jak samochód się zatrzymuje. Ale jeżeli w pobliżu znajdzie 
się łomoczące auto, to nie wiem, czy samochody stoją, czy nie ma 
żadnego i mogę przejść, albo czy nie nadjeżdżają inne.

Przy określaniu położenia przeszkód i obiektów w otoczeniu 
wykorzystuję zjawisko echolokacji. Gdy idę otwartą przestrzenią, 
odbity dźwięk generowany przez laskę jest całkiem inny niż przy 
budynkach. W drodze do pracy mijam dwie bramy. Pierwszą bra-
mę słyszę bardziej, druga jest przytłumiona. Pierwsza musi być 
więc wyższa i szersza. Gdy w pociągu po wyjściu z przedziału na 
korytarz stuknę laską w podłogę, wiem, z której strony jest bliżej 
do wyjścia z wagonu.

*   *   *
Pozytywnych doświadczeń ze spacerów z blondyną mam 

znacznie więcej niż negatywnych. Do Loos we Francji przyle-
ciałam z Marion, by odwiedzić szkołę dla niewidomych, lecz do 
Polski wracałam już bez niej. Gdy Marion wyjechała, a ja zosta-
łam sama i przechadzałam się po terenie kompleksu szkolnego, 
podszedł do mnie dozorca. Uprzedził, że mam się nie bać, jeśli 
następnego dnia usłyszę strzały, bo będzie polowanie na króliki. 
Podziękowałam i ucieszyłam się, że ktoś o mnie pamięta.

Następnego dnia dyrektorka zawiozła mnie na autobus do 
Lille, skąd miałam jechać na lotnisko w Charleroi. Śpieszyła 
się i nie mogła ze mną zaczekać. Ale na przystanku zagadnęła 
mnie kobieta, która jechała do Włoch. Odprowadzał ją syn, 
student prawa. Nadjechał jej autobus, a mojego nadal nie było. 
Spóźniał się coraz bardziej, więc zaczęłam się denerwować. 
Chłopak powiedział, że ma czas i zaczeka ze mną. Zadzwonił 
na numer telefonu podany na tablicy z rozkładem. Okazało się, 
że dziś żaden autobus nie pojedzie, bo jest piątek, drugi listo-
pada, więc firma postanowiła sobie zrobić długi weekend. Na 
szczęście pięć minut drogi od dworca autobusowego znajdował 
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się dworzec kolejowy. Chłopak zaprowadził mnie do informacji. 
Bardzo się ucieszył z polskiego Prince Polo, które zostawiłam 
w plecaku na czarną godzinę. Ostatecznie na lotnisko dotar-
łam z dwiema przesiadkami. Podróżowałam w asyście sympa-
tycznych konduktorów, którzy też się przesiadali i nosili moje 
plecaki – duży i mniejszy z laptopem. Na koniec chciałam im 
dać dwa ostatnie Prince Pola, ale stwierdzili, że nie wolno im 
przyjmować żadnych korzyści materialnych. Chyba nie bali się 
ukrytej kamery ani podsłuchu. Czy poczęstunek jest korzyścią 
materialną? Może we Francji tak.

Są lotniska, na których pojawiam się bardzo często, na przy-
kład w Balicach. Mam już tam stałych pomocników. Kilkakrotnie 
asystowała mi pani Małgosia. Jeśli odlatuję lub przylatuję w dniu, 
gdy jest w pracy, prosi swoją szefową, by ją do mnie oddelego-
wała. Śmiałyśmy się, gdy kiedyś mi powiedziała, że mnie sobie 
zarezerwowała. Ostatnio pogadałyśmy sobie, bo nie widziałyśmy 
się ponad pół roku i chciała się dowiedzieć, co u mnie słychać.

Od niedawna autobus, którym jeżdżę do pracy, przestał się za-
trzymywać na moim przystanku. Za pierwszym razem podeszło 
do mnie kilku pasażerów i poinformowało mnie o tej zmianie. 
Zapytali, czy w związku z tym mogą mi jakoś pomóc. O likwidacji 
przystanku wiedziałam z internetu, ale było to bardzo miłe, że 
współpasażerowie pamiętali o mnie.

Przyjaźnię się z blondyną. Bardzo mi pomaga, ale nie mogła-
bym podróżować bez wsparcia życzliwych ludzi. Kiedyś bardzo 
się wstydziłam prosić o pomoc. Nadal nie jest to dla mnie łatwe, 
lecz robię to, bo dzięki pomocy innych mogę żyć aktywnie, po-
dróżować – czuję się niezależna. Poznaję nowe osoby, poszerzam 
horyzonty, a moje życie jest znacznie ciekawsze. Niekiedy jed-
nak mam duże opory i zastanawiam się, czy wypada zawracać 
komuś głowę.

Tak było na przykład z ostatnim wyjazdem do Niemiec. Do 
Poczdamu miałam jechać z koleżanką z pracy. Coś jej wypadło 
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i musiałam pojechać sama. Miałyśmy się zatrzymać u jej kolegi 
w Berlinie, a następnego dnia z Berlina dotrzeć do Poczdamu. 
Z duszą na ramieniu napisałam Romanowi, że przyjadę sama. 
Zapytałam, czy będzie na mnie czekał na dworcu i czy następ-
nego dnia odprowadzi mnie na pociąg. Było mi strasznie głupio. 
Przenocowanie u kogoś to całkiem co innego niż proszenie o do-
datkową pomoc. Poza tym pociąg powrotny do Polski odjeżdżał 
wcześnie rano i nie dostałabym się na dworzec transportem pu-
blicznym. Dotarcie z Poczdamu do Berlina wiązało się z tym, że 
ktoś będzie musiał wcześnie wstać.

Przedstawiłam organizatorowi moją sytuację. Napisałam, że 
zależy mi, aby w tym spotkaniu uczestniczyć, ale nie chcę im robić 
kłopotów, więc mogę zrezygnować i ustalić z nimi pewne rzeczy 
na Skypie. Odpisał, że mam przyjechać bez względu na wszyst-
ko. Berliński znajomy czekał na mnie na peronie. Było bardzo 
miło. Poprosił nawet, bym została dłużej. Organizator spotkania 
w Poczdamie nie miał żadnego kłopotu z odwiezieniem mnie na 
dworzec. Reakcje obu panów, ich otwartość, życzliwość i bezpo-
średniość bardzo mnie podbudowały.

Spotkanie ze stróżami prawa w Nowym Jorku
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*   *   *
Wspominałam już, że jestem zazdrosna o moją blondynę. 

Jednak bardzo ważne jest dla mnie, by zaprzyjaźnił się z nią mój 
przyszły mąż. Nawet gdy idę z przewodnikiem, zazwyczaj mam 
też laskę. Mój facet nie może w takich sytuacjach być zażenowany. 
Mogę ją schować do plecaka, np. gdy niosę jeszcze torbę z zaku-
pami, ale na pewno nie zrobię tego po to, by poprawić komuś 
humor. Blondyna i ja jesteśmy nierozłączną parą, a mężczyzna 
musi się jakoś w tym trójkącie odnaleźć. W przeciwnym razie 
związek nie ma przyszłości.

Zdjęcia z prywatnego archiwum autorki.

Miłość Boga ponad wszystko

Katarzyna z Genui zanotowała w zakończeniu dzienni-
ka kobiety światowej: Dzisiaj wychodzę z samej siebie, 
by więcej tu nie wrócić!



Maria Wołodko

Kawiarenka u Przyjaciół

Kawiarenka u Przyjaciół to miejsce pełne uroku; znajduje się 
ono w Laskach w Domu Przyjaciół Niewidomych. Dla mnie 

stało się miejscem spotkań wielu ciekawych ludzi, przyjaciół, ale 
też zaangażowania w Dzieło Matki Czackiej. O podjęcie tego za-
dania poprosiła mnie Matka Radosława podczas rekolekcji o św. 
Franciszku. Propozycję przyjęłam ku obopólnej radości. Pani 
Elżbieta Szczepkowska – dyrektor Ośrodka – wręczyła mi klucze, 
potem rodziły się pomysły wystroju wnętrza kawiarenki, żeby bez 
większych nakładów finansowych to pomieszczenie „ocieplić”.

Z przyjaciółmi zgromadziłam prace uczniów Ośrodka: z ce-
ramiki, wikliny, metalu i drewna. Wszystkie zostały umieszczone 
w witrynach okiennych. Wieczorową porą są oświetlane lamp-
kami wykonanymi przez dzieci, co nadaje temu miejscu tajem-
niczości i wyjątkowego uroku.

Pragnę poinformować, że jeśli któraś z prac zainteresuje przy-
bywających, istnieje możliwość ich nabycia. 

W kawiarence dzięki s. Eligii mamy pianino, na którym przy-
grywają uczniowie. Mamy nadzieję w przyszłości na minirecitale 
naszych wychowanków i przyjaciół.

cO nOwegO w LaSkach
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Trzeba wspomnieć o otwarciu kawiarenki. Ten wyjątkowy 
dzień stał się okazją do spotkania osób zaangażowanych w Dzieło 
TRIUNO. Wszystkich gości powitała dyrektor Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego Elżbieta Szczepkowska. Ksiądz Michał Wudar-
czyk pobłogosławił to miejsce, modląc się za tych, którzy będą 
tutaj przebywać, spotykać się i rozmawiać... 

Wszyscy mogli skosztować pysznych ciast przygotowanych 
specjalnie na tę okazję oraz napić się gorącej czekolady… jak na 
prawdziwą kawiarenkę przystało. Tego dnia do pomocy zgłosi-
li się wychowankowie Ośrodka. Serdecznym rozmowom przy 
większych i mniejszych kawiarnianych stoliczkach nie było koń-
ca, a pytania przy pożegnaniu o godziny otwarcia Kawiarenki 
u Przyjaciół świadczą o tym, że wszyscy dobrze się tutaj czuli.

Cieszę się każdym przybywającym gościem i przyjaciółmi, 
którym leży na sercu dobro drugiego człowieka, którzy chcą 
dawać swój czas innym i służyć ludziom w każdym wymiarze. 
Kawiarenka u Przyjaciół otwarta jest dla mieszkańców oraz 
wszystkich przybywających do Lasek, którzy pragną poznawać 
to miejsce i Dzieło Matki Czackiej. 
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Kawiarenka otwarta jest w:
czwartki od godz. 18:15 do 20:30
soboty – dla osób chętnych – po uprzednim zgłoszeniu
niedziele po godz. 12.00

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i opinie dotyczące 
funkcjonowania Kawiarenki; kontakt tel.: 780 546 817; e-mail: 
kawiarenka@laski.edu.pl



Hanna Pasterny

List do Redakcji
Droga Redakcjo,

z uwagą przeczytałam artykuł Anny Marii Sobolewskiej pt. 
„Spacer z białą laską” [nr 6 (128) 2015]. W trakcie lektury 

byłam coraz bardziej zdumiona.
Jestem niewidoma i mimo że od wielu lat samodzielnie poru-

szam się z białą laską, nadal wymaga to ode mnie sporego wysił-
ku, koncentracji i jest stresujące. Gdy jako nastolatka zaczynałam 
moją przygodę z białą laską, nie miałam na to najmniejszej ocho-
ty. Bardzo się jej wstydziłam i miałam wrażenie, że wszyscy się 
na mnie gapią. W przełamywaniu tych lęków i barier mentalnych 
istotną rolę odgrywa postawa nauczyciela orientacji przestrzen-
nej. Niestety odnoszę wrażenie, że autorka artykułu ma krytyczne 
nastawienie do świata i ludzi. Dlaczego życzenie miłego spaceru 
wzbudza w niej negatywne emocje? Jak według autorki powinna 
zareagować spotkana osoba? Użalać się nad dziewczyną, że musi 
się tak męczyć i chodzić z białą laską? Nawet jeśli wychodzę 
z domu tylko po to, by się przejść, samodzielne poruszanie się 
nigdy tak do końca nie jest dla mnie prawdziwym spacerem. Na 
spacer wolę pójść z jakąś osobą widzącą, by wyłączyć czujność 
i w pełni się zrelaksować. Jednak gdy idę sama, a ktoś życzy 
mi miłego spaceru, uśmiecham się, dziękuję i nie doszukuję się 
podtekstów ani złośliwości. Po co miałabym tłumaczyć ludziom, 
że na spacerze się odpoczywa, a moje szare komórki i zmysły 
wciąż pracują na wysokich obrotach?

Ciekawa jestem również, które źródła tyflologiczne podają, 
że niewidomy powinien bezstresowo reagować na przykre sytu-
acje. W trudnych momentach opisywana Zosia bezsensownie się 
uśmiecha, ale co to zmieni, gdy ani nauczycielka, ani uczennica 
nie sygnalizują napotykanym ludziom, na czym polega problem 

LiSt dO redakcji
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i czego potrzebują. Jeśli mężczyźnie sprzątającemu toalety nie 
zada się pytania: „Tam, czyli gdzie?” lub „Co to znaczy tam?”, 
następnym razem zachowa się dokładnie tak samo. W opisie wi-
zyty w toalecie razi mnie także zwrot „ludzik siedzący na wózku”. 
Brzmi dość lekceważąco.

Na koniec jeszcze jedna kwestia techniczna. Zgadzam się 
z opinią, że w niektórych sytuacjach trzymanie laski za wszelką 
cenę jest niebezpieczne, ale wypuszczanie jej, gdy ktoś na nią 
wpadnie, to według mnie duży błąd. Niewidomy jest wówczas 
całkowicie zdany na pomoc innych, a nie zawsze w pobliżu są 
ludzie. Czekanie na kogoś, kto włoży laskę do ręki, jest dość 
złudne. Laska może zostać zdeptana i zupełnie zniszczona. Poza 
tym gdy jest śnieg, nie słychać, gdzie dokładnie upadła. Co w sy-
tuacji, gdyby wytrącona laska stoczyła się pod jadący pociąg lub 
metro? Aby uniknąć takich niespodzianek i miotania się w razie 
wypadnięcia laski z ręki, zazwyczaj zakładam na nadgarstek sznu-
rek laski, mimo że wielu instruktorów orientacji przestrzennej 
to krytykuje.

Autorce życzę pogody ducha i otwartości na ludzi. Wiele 
spotykanych osób jest życzliwych i ma dobre chęci.

Hanna Pasterny

Święte posłuszeństwo

Święta Jadwiga prowadziła życie nad wyraz wstrze-
mięźliwe i zorganizowane. Ku zgorszeniu dworu, by 
umartwić ciało, chodziła boso. Gdy spowiednik surowo 
nakazał jej nosić obuwie, odtąd nosiła je pod pachą.



Wojciech Święcicki

Tata Antoni

Trudno pisać o zmarłej, bliskiej osobie, której obecność jest 
wciąż tak żywa. Od śmierci Taty wyświetlają mi się obrazy 

związane z jego osobą. Poniższy tekst stanowi opis kilku z nich.

Tata bardzo dużo pracował, wchodził do domu szybkim 
krokiem, jadł coś w pośpiechu i z wypchaną torbą pędził do 
pacjentów. Był na każde zawołanie zarówno mieszkańców Za-
kładu (sióstr, pracowników, niewidomych) jak i mieszkańców 
okolicznych wsi. Nie pamiętam, żeby się ociągał lub narzekał, 
że nie ma życia prywatnego; był telefon od pacjenta i Tata po 
prostu wychodził, często w nocy, w czasie niedzielnego obia-
du albo nawet podczas kolacji wigilijnej. Wszystkich pacjentów 

wSpOmnienia
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traktował bardzo poważnie i był wyjątkowo cierpliwy, dlatego 
był ulubieńcem starszych pań niekoniecznie ciężko chorych, ale 
spragnionych zainteresowania, zwłaszcza ze strony pana doktora. 
Kiedy już był bardzo chory, nie wyobrażał sobie zrezygnowania 
z pracy i praktycznie pracował aż do końca, z wyjątkiem czasu 
pobytu w szpitalu. W powszechnej opinii pacjentów uchodził za 
ludzkiego lekarza, czyli takiego, który słuchał uważnie i wszyst-
ko, co mówił pacjent, traktował niezmiernie poważnie. Pacjenci 
wychodzili z gabinetu Taty zadowoleni, bo ktoś ważny ich wy-
słuchał i potraktował serio. Był świetnym lekarzem; jest bardzo 
wiele świadectw, potwierdzających, że Tata niejednokrotnie ra-
tował pacjentom życie. Intuicja zawodowa połączona z pasją 
i z osobistymi cechami dawała właśnie taki efekt. Zdecydowanie 
był lekarzem z powołania. W okresie stanu wojennego podczas 
zamieszek ulicznych udzielał poszkodowanym pierwszej pomocy 
lekarskiej. Pewnego razu przywiózł nawet do domu rannego de-
monstranta.

Obserwując Tatę, odnosiłem wrażenie, że pomaganie innym 
było u niego intuicyjne, to było niemalże jak odruch, reakcja 
bezwarunkowa. Być może takie zachowanie było ukształtowane 
przez wychowanie i osobiste doświadczenia. W młodości Tata 
był drużynowym i instruktorem harcerstwa o przedwojennych 
tradycjach. Jego ojciec, Maciej Święcicki, walczył w kampanii 
wrześniowej, był w Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu 
Warszawskim. 

Pomoc, jakiej udzielał Tata nie dotyczyła tylko pacjentów, ale 
wszystkich potrzebujących, którzy znaleźli się obok. Raz był to 
leżący człowiek zamroczony alkoholem, innym razem kierowca 
na trasie przy zepsutym samochodzie. Takich sytuacji pamiętam 
bardzo wiele. Nie liczyło się tu zupełnie czy mógł, czy miał czas, 
czy było to wygodne, bezpieczne. 

Tata był człowiekiem niezwykle odważnym. W stanie wojen-
nym założył jednoosobową komórkę oporu przeciw dyktaturze. 
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Wieczorami godzinami przepisywał zakazane teksty, tworzył 
i powielał ulotki. Ponieważ pracował wówczas również w War-
szawie w tzw. NPL (nocna pomoc lekarska), po wizycie u pa-
cjentów ulotki rozkładał na klatkach schodowych. To czego nie 
udało mu się rozkolportować samemu, rozdawał nam, starszym 
synom. Tata wołał nas do swojego gabinetu i wydawał proste 
polecenie: „Masz tu 30 ulotek, wejdź do bloku i porozkładaj na 
wycieraczkach”. Wcześniej ulotki rozklejaliśmy na przystankach 
czy drzwiach klatek schodowych, ale Tata doszedł do wniosku, 
że jest to chyba zbyt niebezpieczne. Potem tylko pytał krótko, 
czy i gdzie te ulotki zostały przez nas rozłożone. Podzieliłem się 
kiedyś z Tatą swoją obawą, że jako młody student z plecakiem je-
stem narażony na zatrzymanie i rewizję. Tata natychmiast znalazł 
sposób i poradził mi, żebym ulotki Solidarności schował w kurtce 
w kołnierzu na kaptur. 

Razem z Tatą braliśmy udział w demonstracjach ulicznych. 
Tata nosił ze sobą torbę z opatrunkami i udzielał pomocy po-
szkodowanym, sam również pełnił rolę demonstranta. Szczytem 
odwagi było wtedy rozwinięcie na demonstracji flagi narodowej 
z napisem „Solidarność”. Samą flagę można było schować pod 
swetrem, ale co zrobić z drzewcem? Osoba idąca ulicą z długim 
kijem natychmiast zostałaby zatrzymana przez ZOMO. Tata wy-
myślił patent i pożyczył składaną laskę dla niewidomych, która 
doskonale spełniała funkcje drzewca. Innym patentem Taty było 
trzymanie w ręku Trybuny Ludu i w trudnej chwili udawanie 
partyjnego, zabłąkanego przypadkiem w rejonie zamieszek. 

Pewnego razu podczas demonstracji, gdy milicja rozpraszała 
tłum, uciekaliśmy przed uzbrojonym w tarczę i pałkę funkcjo-
nariuszem ZOMO. Ponieważ byliśmy ubrani na sportowo, bez 
problemu przeskoczyliśmy przez płotek odgradzający jezdnię 
od chodnika. Goniący nas funkcjonariusz próbował zrobić to co 
my, ale potknął się i z wysokości 1,5 m runął twarzą na chodnik. 
Tata zatrzymał się, zawołał mnie i razem podnieśliśmy zdezo-
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rientowanego funkcjonariusza, podając mu upuszczoną pałkę 
i tarczę. „Czy czuje się pan dobrze? Może mogę pomóc, jestem 
lekarzem” – spytał Tata zomowca spokojnym głosem. Harcerska 
zaradność Taty często przydawała się w tamtych trudnych cza-
sach. Mimo konspiracyjnego przeszkolenia odebranego od Taty 
w końcu dałem się złapać milicji. Tata swoimi sposobami odna-
lazł komisariat, gdzie byłem zatrzymany, i za pieniądze z fundu-
szu podziemnej Solidarności zostałem wykupiony z aresztu. Po 
wyjściu Tata powiedział: „Jestem dumny z takiego syna”. Było to 
dla mnie wielkie wyróżnienie, bo Tata szczędził pochwał, uważa-
jąc przyzwoitość i odwagę za coś zupełnie naturalnego.

Żył sprawami Lasek, był aktywnym członkiem Towarzystwa. 
Przed laty, kiedy już od kilku lat pracowałem w Ośrodku, Tata 
powiedział mi, że zapisanie się do Towarzystwa należy traktować 
jako obowiązek i mam się koniecznie zapisać. Potem przed każ-
dym walnym zebraniem przypominał mi o obowiązku uczestnic-
twa. Dopiero ostatnio przypomniałem sobie, że to Tata w jakimś 
sensie spowodował, że podjąłem pracę w Laskach. Laski to wów-
czas było dla mnie przede wszystkim miejsce rodzinnego domu, 
więc oczywistym było, że skończę studia, wyprowadzę się z domu 
i znajdę pracę w Warszawie. Pracę poza Laskami znalazłem, ale 
byłem pełen obaw. Spacyfikowana przez generała rzeczywistość 
była dosyć ponura, a ja dzięki domowemu wychowaniu miałem 
wyrobione zdanie na temat partii i socjalizmu. Tata w krótkiej 
rozmowie podsunął mi pomysł: „W Internacie Chłopców poszu-
kują wychowawcy. Idź, dowiedz się, spróbuj, najwyżej po roku 
zrezygnujesz”. Uchwyciłem się tej możliwości zrezygnowania po 
roku i mija właśnie 30. rok mojej pracy w Laskach. 

Do Zakładu przyjechaliśmy z Rodzicami w 1966 roku. Dla 
mnie, małego wówczas chłopca, było to miejsce nieznane, ma-
giczne i tajemnicze. Rodzina Taty była z Laskami związana jesz-
cze od czasów przedwojennych. Siostra mojej Babci wstąpiła tu 
do Zgromadzenia (siostra Klara Jaroszyńska), Dziadek Maciej 
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Święcicki w czasie okupacji pomagał w ewakuacji niewidomych 
dzieci, a Rodzicom w tutejszej kaplicy Ojciec Tadeusz Fedorowicz 
w 1961 roku udzielił ślubu. 

Tata, mimo że początkowo pracował głównie poza Laskami, 
wspierał Mamę w jej obowiązkach lekarza zakładowego. W prak-
tyce to wsparcie oznaczało pełną dyspozycyjność na każde we-
zwanie potrzebujących pacjentów. Obserwowałem Rodziców, jak 
tworzyli zgrany tandem lekarski. Tata bardzo pracowity, syste-
matyczny i uporządkowany, Mama błyskotliwa, niezwykle inte-
ligentna, z fotograficzną wręcz pamięcią, ale bez zamiłowania do 
wszelkich spraw papierkowych. W sytuacjach trudnych diagno-
stycznie oboje zawsze zwracali się do siebie po radę i w tych spra-
wach mieli do siebie pełne zaufanie. Jestem przekonany, że stąd 
właśnie brała się siła ich talentów lekarskich. Podczas rodzinnych 
posiłków odbywały się często konsultacje medyczne: „Słuchaj 
Anteczku, miałam dziś takiego pacjenta…” albo: „Dorotko, wiesz, 
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ten pacjent, pan S., znów narzeka na ból w klatce piersiowej”. Jako 
małe dziecko nie bardzo rozumiałem, co znaczy K. lub S., potem 
już wiedziałem, że w taki sposób Rodzice dbali o zachowanie 
tajemnicy lekarskiej, a ponieważ byli wciąż zabiegani, konsulta-
cje prowadzili przy dzieciach podczas posiłków. Z czasem Tata 
ograniczył swoje liczne aktywności medyczne do pracy w La-
skach. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika tutejszego Działu 
Medycznego, który dzięki jego staraniom został przekształcony 
w Przychodnię POZ finansowaną ze środków NFZ.

Tata lubił żyć intensywnie, zawsze coś robił, gdzieś się spie-
szył. Krótkie urlopy również musiały być intensywne i pełne przy-
gód. Wielką miłością Taty były góry, spływy kajakowe, jazda na 
rowerze, a w młodości na motocyklu, wspinaczka wysokogórska, 
a nawet skoki spadochronowe. Najważniejsze dla Taty było prze-
życie przygody. Wyprawa bez przygody nie miała sensu. Przygody 
te, w ocenie nas – uczestników, były często bardzo niebezpieczne, 
ale Tata zupełnie to lekceważył.
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W narzeczeństwie part-
nerką przygód Taty była 
Mama, ale po ślubie coraz 
mniejszy zapał wykazywa-
ła do jazdy na motocyklu 
górską drogą podczas burzy 
lub wspinaczki w trudnym 
i eksponowanym terenie. 
Wówczas to my, najstar-
si synowie, zaczęliśmy 
z Tatą „uprawiać sporty 
ekstremalne”. Dzięki temu 
mogłem imponować kole-
gom z podstawówki, bo do 
12. roku życia zaliczyłem 
zjazd na nartach z Zawratu 

i Czerwonych Wierchów, zimowe przejście Orlej Perci, wejście na 
Gerlach lub spływ Popradem w pontonie. Podczas tych wypraw 
wiele razy znaleźliśmy się w tarapatach. Topiliśmy się w rwącej 
rzece, chowaliśmy się przed burzą na górskiej przełęczy, zgu-
biliśmy drogę podczas śnieżycy. Zawsze byłem przekonany, że 
Tata coś wymyśli i cało wyjdziemy z opresji. Będąc już starszym 
dostrzegłem, że Tata, aby wzbudzić w nas poczucie bezpieczeń-
stwa, często po prostu blefował, zapewniając, że wszystko jest 
pod kontrolą. Z czasem nierozłącznym kompanem wszystkich 
wypraw Taty został Kuba. Jeszcze w 2015 roku zimą byli na nar-
tach biegowych w górach, gdzie wedle ulubionego zwyczaju Taty 
udało im się pobłądzić.

Tata w sposób naturalny odnosił się do każdej inności i nie-
pełnosprawności, dlatego również osoby niepełnosprawne in-
telektualnie traktował zupełnie zwyczajnie. Do końca życia był 
aktywny we wspólnocie rodziców i osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie, uczestniczył w spotkaniach, wyjazdach, szukał sposo-
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bów na znalezienie środków 
na dokończenie domu dla 
niepełnosprawnych w fun-
dacji Malwa. 

Był dla nas przykładem 
gorliwego katolika. Czymś 
naturalnym dla nas był wi-
dok Taty modlącego się, 
odmawiającego brewiarz. 
Jeśli tylko mógł, starał się 
uczestniczyć we Mszy świę-
tej każdego dnia. Podczas 
naszych podróży po Polsce 
Tata odwiedzał najbliższy 
kościół i zaprzyjaźniał się 
z miejscowym probosz-
czem. Był inicjatorem po-
wstania kręgu Kościoła 
Domowego, utworzonego 
z przyjaciółmi z Lasek, któ-
rego opiekunem duchowym 
był ks. Zbyszek Kapłański. 
Tajemnicą poliszynela był 
młodzieńczy pomysł Taty 
wstąpienia do seminarium 
duchownego. Dziadek sam 
pomysł zaaprobował, ale poradził Antkowi, żeby spróbował zdać 
na jakąś inną uczelnię, a jak po roku nadal będzie trwał przy 
swoim pomyśle, to droga wolna. Antek dostał się na akademię 
medyczną, spotkał tam Dorotkę i zakochał się, ale coś z księdza 
w nim pozostało.

Pobyt w szpitalu i ostry stan choroby przechodził bardzo 
dzielnie. Mama Dorota była z nim każdego dnia. Jak tylko mógł, 
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uśmiechał się do odwiedzających i zapewniał, że czuje się bardzo 
dobrze i niczego nie potrzebuje. Mówił, że z taką obstawą miło 
jest nawet chorować. 

W ostatnim czasie często mówił, że czuje się człowiekiem 
spełnionym i wszystko co planował zrobić w życiu, udało mu się 
zrealizować. Ale jednocześnie chciał żyć, wrócić ze szpitala do 
domu, być może przeżyć jeszcze jakąś niebezpieczną przygodę, 
spotkać się z bliskimi, pójść do pracy do swoich pacjentów…

Zdjęcia z domowego archiwum.

*   *   *
Dane biograficzne oraz opis przebiegu uroczystości pogrzebo-
wych zostały umieszczone w „Wydarzeniach” pod datą 22.12.2015.
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s. Hieronima Broniec

Lodzia

Leokadia Krawiec urodziła się 14 kwietnia 1936 r. w Krakowie. 
Matka miała na imię Maria. O ojcu prawie nic nie wiadomo 

– najprawdopodobniej zginął na początku wojny.
Do Lasek przywiozła ją siostra szarytka. Lodzia twierdziła, że 

trafiła tu ze szpitala. W Laskach uważana była za sierotę. Matka 
pierwszy raz przyjechała do niej chyba w 1948 r. Do Zakładu 
trafiła szczęśliwym zbiegiem okoliczności: spotkała w Warszawie 
moją mamę. Wyglądała na kogoś szukającego i na pytanie, czy nie 
trzeba pomocy, powiedziała, że jedzie do córki do Lasek, ale nie 
zna miasta i nie bardzo wie, jak tam trafić. Mama właśnie jechała 
do mnie, więc zaproponowała jej wspólną podróż. 

Pamiętam, że przyjechały pod koniec zajęć szkolnych. Był to 
w internacie dzień iście świąteczny: koniec września, cudowna 
pogoda. Na wieść o przyjeździe mamy Lodzi powstało wielkie 
radosne poruszenie. Potem ilekroć odwiedzała mnie mama, Lo-
dzia zawsze uczestniczyła w mojej radości.

Chodziłyśmy do jednej klasy. Lodzia miała kłopoty z nauką 
matematyki i innych przedmiotów, zwłaszcza języków obcych. 
Byliśmy klasą bardzo ambitną i wymuszaliśmy na niej staranie 
o lepsze noty niż miewała i pewnie dlatego na przedwiośniu, 
pod koniec szkoły podstawowej, w przedostatniej klasie, Lodzia 
zachorowała bardzo ciężko na serce. Był rok 1951. Gdyby nie 
była pacjentką siostry Katarzyny, która potrafiła zdobyć każde 
lekarstwo, nie przeżyłaby. 

Do szkoły wróciła po przeszło pół roku, ale już nie do na-
szej klasy. Skończyła szkołę zawodową z dyplomem czeladnika 
tkactwa i pracowała w Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych”.
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Nie wiem jak i gdzie poznała Alfonsa Grzybowskiego, za 
którego wyszła za mąż w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. Za-
miast mnie na jej ślubie była moja mama, ponieważ ja byłam 
wtedy na studiach w Lublinie. Państwo Grzybowscy wychowali 
i wykształcili jednego syna.

Lodzia szczerze i trwale przywiązała się do mojej mamy. Spo-
tykały się od czasu do czasu, a przy spotkaniach ze mną pokazy-
wała mi czasem poszewkę na jasiek albo fartuszek, który uszyła 
jej moja mama.

Lodzia była człowiekiem pogodnym, wdzięcznym i bardzo 
usłużnym dla swoich całkowicie niewidomych koleżanek. Sama 
do końca życia trochę widziała. Zmarła 17 września 2015 roku. 

Szukając o niej informacji w jej rodzinnej parafii, usłyszałam 
od księdza jedno słowo: boni1. 

Lodzia pochowana została na cmentarzu parafialnym w Lat-
chorzewie. 

1 boni (łac.) – dobry.

Szkoła miłości

Pewnego razu zapytano siostrę Miriam z Abellin, co 
trzeba zrobić, żeby wzrastać z miłości. Siostra Miriam 
pochyliła się, podniosła ziarnko piasku i powiedziała 
z pewnnym wdziękiem: Trzeba stać się takim małym 
jak to ziarnko



s. Rut Wosiek FSK

Dnia 10 stycznia 2016 roku 
odeszła do Pana 

Siostra Eugenia
od Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

Przeżywszy lat 75; życia zakonnego 56;  
Profesji zakonnej 53.

Siostra Eugenia – Karolina Kułakowska urodziła się 10 paź-
dziernika 1940 r. w Sierakowie, w ówczesnym powiecie prusz-

kowskim. Sakrament chrztu św. otrzymała w kościele parafialnym 
we wsi Łomna, pow. Nowy Dwór Mazowiecki 3 listopada 1940 r., 
a sakrament bierzmowania z rąk Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go 13 lipca 1952 r., rok po erygowaniu nowej parafii, a w dniu 

OdeSzła dO pana
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poświęcenia wybudowanego przez ks. Aleksandra Fedorowicza 
kościoła p.w. św. Franciszka w Izabelinie. 

Karolina była jednym z dziewięciorga dzieci (jedno z nich 
zmarło we wczesnym dzieciństwie) Jana Kułakowskiego i jego 
żony Ewy z domu Sucharskiej, którzy prowadzili czterohektarowe 
gospodarstwo. 

Ojca swego nie pamiętała, gdyż, jak wielu okolicznych miesz-
kańców, zaangażowany był w działania partyzanckie, za co został 
aresztowany i rozstrzelany. Jego imię zostało po wojnie upamięt-
nione na pomniku w centrum Sierakowa wśród imion innych 
bohaterskich obrońców tego terenu. Z mamą i resztą rodzeń-
stwa przeżyła jeszcze kolejne pacyfikacje wsi, w tym tę najwięk-
szą w czasie trwania Powstania Warszawskiego, kiedy oddziały 
Niemców i własowców w akcie zemsty spaliły doszczętnie całą 
wieś. Pamiętam – pisała we wspomnieniach z okazji swoich spo-
tkań jubileuszowych – że po spaleniu wsi mama wróciła z nami na 
miejsce naszego domu i tam naszym oczom przedstawił się wstrzą-
sający widok. Pamiętam dużo popiołu, jak po ognisku i w  tym 
popiele trochę kartofli. Była wielka bieda. 

I wtedy otrzymywaliśmy pomoc z Zakładu w Laskach. O ile pa-
miętam, była to głównie zasługa p. Marylskiego, który zatroszczył 
się o to, by wielodzietne wdowy z Sierakowa wspierać paczkami 
odzieżowymi. Dotąd mam dla niego wdzięczność i uznanie, że 
umiał dostrzec ludzi w wielkiej biedzie.

Mama postanowiła wybudować dom na tym samym miejscu, 
gdzie był ten spalony. I tak się stało. Na życie nasze zarabiała 
wieńcami cmentarnymi, które dostarczała komuś zaprzyjaźnione-
mu przy Cmentarzu Powązkowskim, a on je sprzedawał. Było też 
trochę ziemi. Pamiętam, że mama trzymała zawsze krowę, świnkę, 
jakiegoś psa, kota. Nasza wieś nie miała kościoła i chodziliśmy do 
Parafii do Izabelina. W Izabelinie też skończyłam szkołę podsta-
wową i to było całe moje wykształcenie, bo na nic więcej nie było 
możliwości. Pomagałam mamie w gospodarstwie, pasłam krowę. 
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Pamiętam, że pewnego razu spotkałam w Puszczy gromadkę nie-
widomych dzieci z siostrami z Zakładu. I wtedy błysnęła mi myśl, 
że chciałabym na zawsze zostać w Zakładzie. Ale ta myśl, jak przy-
szła, tak poszła i więcej nie wracała. Mieliśmy kontakt z izabelińską 
parafią. Ksiądz Aleksander odwiedzał nas, czasem odwiedzała 
s. Anna. Kiedyś powiedziała, że przed Wielkanocą urządzane będą 
zamknięte rekolekcje dla dziewcząt w Parafii. Zgłosiłam się na te 
rekolekcje. Mama trochę się dziwiła. Powiedziała: a po co ty tam 
pójdziesz, ale się nie sprzeciwiała. Modliłyśmy się, słuchałyśmy 
konferencji Księdza Aleksandra, stołowałyśmy się i nocowałyśmy 
w parafii. Wtedy pomyślałam, że chciałabym być siostrą. Powie-
działam to siostrze Annie.

Po Wielkanocy tego samego roku (1959) zostałam przyjęta do 
pracy w Zakładzie, do pomocy w ogrodzie siostrze Alojzie. Ale po-
szłam tam z wyraźnym pragnieniem przyjrzenia się Zgromadzeniu 
i pozostania jako siostra.

Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża zo-
stała przyjęta 29 lipca 1959 r. Pierwszą Profesję złożyła 6 stycznia 
1963 r. – Profesję Wieczystą – 6 stycznia 1969 r.

W postulacie pracowała w ogrodzie z s. Pawłą Święcicką, 
potem w Domu Rekolekcyjnym w kuchence i przy sprzątaniu 
oraz w „Hoteliku”. W tym czasie zmarła Matka Elżbieta Czacka. 
Postulantka Karolinka była wtedy z s. Hanną Wróbel w Rabce 
i bardzo przeżyła fakt, że nie mogła być na pogrzebie Matki. 
Przed nowicjatem Matka Benedykta dała jej do wyboru dwa 
imiona dawniej zmarłych sióstr: Eugenia i Prakseda. Wybrała to 
pierwsze, a przy pierwszych ślubach – tajemnicę „Od Dzieciątka 
Jezus i Matki Bożej”.

Po pierwszej profesji przez kilka lat (1963–1967) pracowa-
ła w Laskach w kuchni centralnej, w refektarzach Domu św. 
Franciszka (1967–1968) i Domu św. Stanisława. Przed profesją 
wieczystą spędziła rok w Klasztorze Matki Boskiej Pocieszenia 
na Piwnej, gdzie sprzątała i pracowała w refektarzu. 
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Przez rok była w Żułowie, pomagając w polu i ogrodzie, 
a w 1971 r. wróciła do Lasek, gdzie pozostała już do końca ży-
cia. W latach 1971–1985 pracowała w kuchni Domu św. Teresy 
i w kuchni centralnej. 

Rok 1985 otworzył nowy, najbardziej twórczy okres jej życia: 
s. Eugenia została wyznaczona do pomocy s. Marii Alfonsie Hib-
ner w zakładowej pasiece, a wkrótce, po nagłej śmierci s. Marii 
Alfonsy, w lipcu 1987 r., przejęła odpowiedzialność za ten duży 
i ważny wówczas dla zakładowej gospodarki dział pracy. Jak 
większość pszczelarzy zawodowych, lub amatorów, Siostra Euge-
nia była bardzo, także uczuciowo, zaangażowana w swoją pracę. 
Starała się dokształcać i przy rożnych okazjach potrafiła z wiel-
kim zapałem opowiadać o życiu i zwyczajach pszczół. Jeździła 
na spotkania Związku Pszczelarzy, które odbywały się w Szkole 
Pożarniczej na Żoliborzu, gdzie słuchała wykładów i prelekcji 
oraz nawiązywała kontakty z okolicznymi pszczelarzami, którzy 
odwiedzali ją w Laskach. W 1985 r. została przeniesiona do domu 
zakonnego św. Rafała, który przed wybudowaniem nowego domu 
mieścił się w drewnianym baraku.

W listopadzie 1988 r. s. Eugenia przeżywała Jubileusz 25-le-
cia Profesji wspólnie z s. Zygmuntą, s. Łucją, s. Blanką, s. Elizą 
i s. Władysławą. W 1999 r. zachorowała na cukrzycę. W miarę 
postępu choroby praca w pasiece, która wymagała dużej spraw-
ności fizycznej, coraz bardziej przekraczała jej siły. Marzyła jesz-
cze o przygotowaniu i wychowaniu swojej następczyni, jednak 
w zgromadzeniu nie było możliwości wsparcia jej stałą pomocą 
młodszej siostry, która mogłaby też przejąć po niej tę służbę. 
Wobec zmian organizacyjnych w gospodarstwie ogrodniczym 
w Żułowie i objęcia tam kierownictwa przez p. Piotra Raczkow-
skiego, Zarząd TOnO zdecydował o przeniesieniu pasieki do 
Żułowa, gdzie ukochane dzieło s. Marii Alfonsy i s. Eugenii w dal-
szym ciągu szczęśliwie się rozwija.
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Ostatnie lata Siostra Eugenia spędziła na oddziale chorych 
sióstr w Domu św. Rafała. 

W dniu Jubileuszu 50-lecia Profesji, 16 listopada 2013 r., 
s. Eugenia, podobnie jak s. Blanka, odnowiła śluby, pozostając 
w swoim pokoju. Matka Radosława odwiedziła osobiście obie 
Siostry Jubilatki w ich pokojach. Po Jubileuszowej Mszy św. Sio-
stra Eugenia przyjmowała u siebie w pokoju życzenia od sióstr 
i licznie przybyłych gości.

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2016 r., gdy 
w Domu św. Stanisława odbywały się jasełka i spotkanie kolędowe 
z udziałem ks. bpa Michała Janochy, stan s. Eugenii gwałtownie 
się pogorszył. Odeszła do Pana około godz. 20.30. Do modlących 
się sióstr dołączyła Matka Radosława i ks. bp Michał Janocha. 

Eksportacja ciała z domowej kaplicy odbyła się w ponie-
działek o godz. 7.15. Modlitwie przewodniczył ks. Tomasz Bek, 
który następnie odprawił Mszę św. w intencji Siostry Eugenii. 
We wspólnej modlitwie i Mszy św. uczestniczyli przybyli ze wsi 
Laski i z Sierakowa: siostra i siostrzenica Siostry oraz siostrzeniec 
p. Sławomir Sądej, pracujący jako kierowca w naszym Ośrodku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 14 stycznia 
o godz. 14.00 w Laskach. 

Zmartwychwstanie ciał

Ksiądz Vianney tak zilustrował zmartwychwstanie ciał: 
A nasze ciała wyjdą z ziemi jak bielizna po praniu.



GRUDZIEŃ 2015

 1.12 W wieku 86 lat po długiej chorobie zmarła w Warsza-
wie dr Barbara Maciejewska-Mitraszewska. Przez 
kilkadziesiąt lat służyła w Laskach ofiarnie i bezintere-
sownie jako lekarz, a przede wszystkim była wiernym 
Przyjacielem całego naszego środowiska, zwłaszcza 
wszystkich osób starszych i chorych. Pogrzeb odbył się 
5 grudnia o godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej Aniel-
skiej i na cmentarzu zakładowym w Laskach. Mszę 
św. pogrzebową koncelebrowali: ks. rektor Sławomir 
Szczepaniak, ks. Kazimierz Olszewski i ks. Edward 
Engelbrecht. 

 3–4.12 W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się 
XIII edycja międzynarodowej konferencji „Reha for 
the Blind in Poland” pod hasłem: „Jak widzieć więcej 
– medycyna, technologia i rehabilitacja idą nam z po-
mocą”. Konferencję zorganizowała Fundacja „Szansa 
dla Niewidomych” z udziałem Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi, Polskim Związkiem Niewidomych 
i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Patronat nad 
Konferencją objęli: Agata Kornhauser-Duda – żona 
Prezydenta RP, Krzysztof Michałkiewicz – Pełno-
mocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Teresa 
Hernik – Prezes Zarządu PFRON, Elżbieta Rafalska 
– Minister Pracy i Polityki Społecznej, Adam Struzik 
– Marszałek Województwa Mazowieckiego i Hanna 
Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Warszawy. Obrady 
rozpoczął, jak zwykle z dużą swadą i humorem, prezes 
Fundacji Marek Kalbarczyk. Następnie głos zabrali 
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goście honorowi: minister Krzysztof Michałkiewicz, 
prezes Teresa Hernik, prezes PZN Anna Woźniak-Szy-
mańska, prezes honorowy TOnO Władysław Gołąb 
i prof. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. Następnie odby-
ło się wręczenie wyróżnienia „Idol” i seria prelekcji 
o charakterze naukowym. Odbyło się wiele spotkań 
w grupach dyskusyjnych i pokaz światowych osią-
gnięć technicznych. Na Konferencję przybyły firmy 
z całego świata (62 stoiska). 

  O godz. 14.30 przed głównym wejściem do Pałacu 
Kultury odbyła się manifestacja pod hasłem: „My nie 
widzimy nic. A Wy – czy widzicie nas?”, w której wzię-
ło udział kilkuset niewidomych z białymi laskami.

 3–5.12 W kościele św. Marcina w Warszawie odbyły się trady-
cyjne rekolekcje adwentowe. W tym roku prowadzili 
je trzej kapłani z Monastycznych Wspólnot Jerozo-
limskich, którzy kolejno sprawowali Msze św., głosili 
konferencje rekolekcyjne i służyli sakramentem po-
jednania. 

 6.12 Za pośrednictwem transmisji telewizyjnej i innych me-
diów uczestniczyliśmy w odbywającej się na stadionie 
sportowym w Chimbote w Peru uroczystości beatyfi-
kacji polskich Męczenników – franciszkańskich ka-
płanów – misjonarzy: ojca Zbigniewa Strzałkowskiego 
i ojca Michała Tomaszka zamordowanych 9 sierpnia 
1991 roku nieopodal swojej placówki misyjnej w Pa-
riacoto przez bojowników rewolucyjnej organizacji 
„Świetlistego Szlaku” w Peru. Mszy św. beatyfikacyjnej 
przewodniczył i dokonał ogłoszenia aktu beatyfika-
cji Przewodniczący Kongregacji d.s. Świętych Kard. 
Angelo Amato. Trzecim beatyfikowanym podczas tej 
samej uroczystości był włoski jezuita ojciec Alexan-
dro Dorini.
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 8.12 W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i przypadającą tego dnia 50. rocznicę 
zakończenia II Soboru Watykańskiego, które miało 
miejsce 8 grudnia 1965 roku, Ojciec Święty Franciszek 
ogłosił otwarcie NADZWYCZAJNEGO ROKU JUBI-
LEUSZOWEGO – ROKU MIŁOSIERDZIA, którego 
zakończenie nastąpi w dniu 20 listopada 2016 roku 
w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
Hasłem Roku są słowa zaczerpnięte z Ewangelii: Mi-
łosierni jak Ojciec.

  Za pośrednictwem transmisji telewizyjnej uczestni-
czyliśmy w celebrowanej przez Ojca Świętego o godz. 
10.00 Mszy świętej, podczas której nastąpiło uroczyste 
otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Świętego Piotra. 
W Laskach celebracja rozpoczęcia Roku Miłosierdzia 
miała miejsce w kaplicy Domu Rekolekcyjnego o godz. 
19.00 modlitwą Liturgii Godzin; homilię wygłosił ks. 
rektor Sławomir Szczepaniak. Po adoracji Najświętsze-
go Sakramentu przeszliśmy w procesji przed zamknię-
te i udekorowane drzwi kaplicy Matki Bożej Anielskiej. 
Na wezwanie celebransa zostały one otwarte. Uroczy-
stość zakończono śpiewem pieśni z Taizé i litanią wsta-
wienniczą przed Relikwiami Krzyża Świętego.

 16.12 W sali Domu św. Stanisława w Laskach o godz. 9.30 
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska 
TRIUNO z udziałem abp. ks. kardynała Kazimierza 
Nycza. Spotkanie rozpoczęło się adwentowym progra-
mem artystycznym przygotowanym przez młodzież. 
W imieniu Zgromadzenia i Zarządu TOnO Matka 
Radosława powitała Dostojnego Gościa i złożyła mu 
życzenia. Życzenia od różnych grup TRIUNO składali 
też przedstawiciele sióstr, świeckich współpracowni-
ków i młodzieży. Ksiądz kardynał w swoim przemó-
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wieniu nawiązał do słów Ojca Świętego i hasła Roku 
Miłosierdzia: Miłosierni jak Ojciec, a potem dzielił się 
opłatkiem z uczestnikami spotkania. Przed wyjazdem 
z Lasek Kardynał odwiedził chore siostry w Domu św. 
Rafała. Po krótkiej modlitwie przemówił do zgroma-
dzonych w kaplicy domowej, udzielił błogosławień-
stwa i ze wszystkimi przełamał się opłatkiem. 

  Tego samego dnia w Filharmonii Narodowej w War-
szawie odbył się uroczysty koncert zorganizowany 
przez firmę Bayer Spółka z o.o. Przed koncertem mia-
ło miejsce wręczenie Nagród Prezesów Towarzystw 
Naukowych. W koncercie wystąpiła Orkiestra Cen-
trum Sztuki Mościce pod dyrekcją Sławomira Chrza-
nowskiego oraz tenorzy: Adam Zdunikowski i Adam 
Sobierajski. Wykonano popularne arie operetkowe, 
znane pieśni, w tym neapolitańskie, i kolędy. Przypo-
mnijmy, że Spółka Bayer współpracuje z Laskami już 
od kilku lat. Pracownicy tej firmy na terenie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego społecznie wykonują róż-
ne prace. Poza tym w ramach wsparcia finansowego 
firma kupuje niezbędne pomoce. W 2015 dla potrzeb 
niewidomych dzieci zakupiono przyrządy do siłowni. 
Za życzliwość i pomoc składamy na ręce prezesa Spół-
ki, p. Christopha Dumont, serdeczne podziękowanie. 
Laski reprezentowali: wiceprezes Zarządu TOnO – 
matka Radosława Podgórska, dyrektor Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego – Elżbieta Szczepkowska, prezes 
honorowy – Władysław Gołąb, pracownicy Ośrodka 
oraz przede wszystkim niewidome dzieci. 

 22.12 W warszawskim szpitalu po długiej i wyczerpującej 
chorobie zmarł w wieku 76 lat dr Antoni Święcicki. 
W ciągu ponad pięćdziesięciu lat służył on jako le-
karz w naszym Ośrodku w Laskach. Początkowo był 
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współpracownikiem s. Katarzyny Steinberg, potem 
razem ze swoją żoną dr Dorotą, również pediatrą, 
a także dr Barbarą Maciejewską-Mitraszewską pra-
cowali w przychodni i szpitaliku laskowskim. Doktor 
Antoni Święcicki był z Laskami związany od swego 
dzieciństwa. Siostrzeniec i syn chrzestny s. Klary Jaro-
szyńskiej. Urodzony w kwietniu 1939 r., we wrześniu 
podczas bitwy o Warszawę znalazł z rodziną schronie-
nie w Laskach, a potem, po Powstaniu Warszawskim, 
z siostrami i grupą niewidomych dzieci w domu sióstr 
na Bukowinie. Wkrótce po studiach, i już do końca 
życia, służył jako lekarz w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Laskach, a w ostatnich latach przyjmował 
także pacjentów z terenu wsi. Pogrzeb odbył się 28 
grudnia 2015 roku. Mszy św. pogrzebowej w kaplicy 
Matki Bożej Anielskiej przewodniczył ks. rektor Sła-
womir Szczepaniak, współcelebransami byli: ks. rektor 
Andrzej Gałka, który wygłosił homilię, księża z Lasek: 
ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward Engelbrecht, ks. 
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Tomasz Bek i ks. Michał Wudarczyk oraz dawni nasi 
duszpasterze: ks. Zbigniew Kapłański i ks. Grzegorz 
Michalczyk, a także ks. Robert Pawlak, proboszcz pa-
rafii w Starogrodzie. W imieniu kierownictwa Zakładu 
zmarłego pożegnał mec. Władysław Gołąb – Honoro-
wy Prezes TOnO.

 30.12 Kilkuosobowa delegacja sióstr z Warszawy i Lasek 
wyjechała na pogrzeb zmarłego nagle 21 grudnia 
w Poznaniu Ojca Jana Góry. Wiele osób uczestniczyło 
w uroczystościach pogrzebowych za pośrednictwem 
transmisji telewizyjnych. W poznańskim kościele Oj-
ców Dominikanów Mszę św. pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego koncelebrowało 
dziewięciu biskupów i kilkuset kapłanów. Homilię 
wygłosił Prowincjał Dominikanów o. Paweł Kozacki. 
Odczytano pisma kondolencyjne: z Sekretariatu Stanu 
Stolicy Apostolskiej, od kard. Stanisława Dziwisza, od 
Generała Zakonu Kaznodziejskiego, od Prezesa Rady 
Ministrów Beaty Szydło oraz przedstawicieli władz 
samorządowych. Ojciec Jan Góra został przez Prezy-
denta RP pośmiertne odznaczony Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski. Druga część uroczystości 
odbyła się po południu na błoniach nad Jeziorem Led-
nickim, gdzie śp. Ojciec Góra spoczął zgodnie ze swo-
im życzeniem obok pomnika-głazu upamiętniającego 
pontyfikat św. Jana Pawła II, nieopodal Bramy-Ryby, 
w miejscu związanym tradycją z Chrztem Polski. Oj-
ciec Jan miał 67 lat, życia zakonnego 49, kapłaństwa 
41. Był charyzmatycznym inicjatorem i twórcą Ruchu 
i Stowarzyszenia „Lednica 2000”. (Pierwsze modli-
tewne spotkania młodzieży odbyły się w roku 1997). 
W ciągu lat wiele razy do Lednicy na noc Zesłania 
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Ducha Świętego wyjeżdżała też nasza młodzież z La-
sek i Rabki z siostrami i wychowawcami. Ceremonii 
pogrzebowej śp. ojca Jana w Legnicy przewodniczył 
metropolita gnieźnieński i prymas Polski arcybiskup 
Wojciech Polak.

 31.12 Na wieczornych nabożeństwach dziękczynno-przebłagal-
nych i podczas wieczornej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w kaplicy Matki Bożej Anielskiej – pożegnaliśmy 
kończący się rok 2015 i powitaliśmy Anno Domini 2016 
– Mszą świętą o północy – ku czci Maryi Świętej Bożej 
Rodzicielki – z modlitewnym błaganiem o pokój wśród 
nas, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

ROK 2016
 
 6.01 W Warszawie, podobnie jak w wielu miastach Polski, 

odbył się tradycyjny „Orszak Trzech Króli”. W tym roku 
dzieci z Ośrodka, które po przerwie świątecznej wróci-
ły do Lasek, mogły licznie uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu. Grupie ponad 30 dzieci występujących głównie 
w strojach anielskich towarzyszyły siostry z Domu Mat-
ki Bożej Jasnogórskiej, postulantki i nowicjuszki.   
Wychowankowie Ośrodka w Rabce wraz z wycho-
wawcami i siostrami: s. Klaudią i s. Józefą dołączyli 
do Orszaku Trzech Króli, który wyruszył z kościo-
ła parafialnego pw. św. Teresy ulicami miasta. Na 
czele barwnego orszaku jechali na koniach Trzej 
Królowie. Orszak dotarł do amfiteatru, gdzie na 
wszystkich czekała żywa szopka i krótka insceni-
zacja starodawnej pastorałki pt. „Fedory” w wyko-
naniu zespołu studenckiego „Młode Podhale”. Na 
zakończenie kolędowaliśmy wspólnie z zespołem 
góralskim ,,Majeranki”.
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 8.01 W szpitalu w Tychach, w wieku 86 lat zmarł Zygmunt 
Sperling – Ojciec siostry Fides, która przyjechała 
z RPA do rodzinnego domu w przeddzień pogrzebu. 
Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w Bieruniu 
13 stycznia. Uczestniczyły w nich delegacje z Lasek, 
Rabki i z Warszawy. Mszy św. przewodniczył wieloletni 
Proboszcz rodzinnej parafii. Ojciec siostry Fides był 
kolejarzem. Pracownicy Kopalni Węgla Kamienne-
go „Piast” na pożegnanie kolegi włączyli długi sygnał 
z lokomotywy usytuowanej na pobliskim torze kole-
jowym.

 10.01 W Niedzielę Chrztu Pańskiego kończącą liturgiczny 
okres Bożego Narodzenia w Domu Rekolekcyjnym 
o godz. 15.00 odbyło się spotkanie Biało-Żółtej Gru-
py Pielgrzymkowej.

  Natomiast o godz. 18.00 – w sali Domu św. Stanisła-
wa – odbyło się przedstawienie jasełek pt. Gwiazda 
Nadziei według tekstu napisanego przez dwie wycho-
wanki z najstarszej – V. grupy. Reżyserską i choreogra-
ficzną stroną jasełek zajęły się panie wychowawczynie. 
Występowały dziewczęta z czterech grup internato-
wych wraz z wychowawczyniami. Po jasełkach licznie 
zebrana publiczność, do której dołączył także przybyły 
z Warszawy ks. bp Michał Janocha – pozostała jeszcze 
na wieczorze kolęd.

 16.01 W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się 16. 
Noworoczny Koncert Aptekarzy Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej w Warszawie. W ramach koncertu, który 
przygotował dyrektor Izby Warszawskiej Waldemar 
Firek, wystąpili: Orkiestra Straussowska „Obligato” 
pod dyrekcją Jerzego Sobeńko, Chór Filharmonii Kra-
kowskiej oraz soliści: Monika Węgiel, Dorota Wójcik – 
sopran, Rafał Bartmiński – tenor, Rafał Songan – bary-
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ton, Sebastian Marszałowicz – bas, Bartosz Urbanowcz 
– bas. Ponadto gościnnie wystąpili: Bob Jazz Band oraz 
Jacek Bylica – pianista. Prowadzącym był już po raz 
drugi Tomasz Szuran. Koncert składał się z dwóch czę-
ści: operowej i rozrywkowej, w stylu amerykańskim. 
W pierwszej części usłyszeliśmy arie z oper Moniusz-
ki, Pucciniego, Verdiego, Flotowa, Mozarta i innych. 
Drugą część rozpoczęła „Błękitna rapsodia” George’a 
Gershwina. Całość była świetnie przygotowana i wy-
konana. Przypomnijmy, że Okręgowa Izba Aptekarska 
już od kilkunastu lat wspiera Dzieło Lasek. Na koncert 
byli zaproszeni: kierownictwo Lasek oraz dzieci niewi-
dome. W spotkaniu noworocznym z kierownictwem 
Izby Aptekarskiej wzięli udział: wiceprezes Zarządu 
TOnO – przełożona generalna FSK – Radosława Pod-
górska i prezes honorowy Towarzystwa – Władysław 
Gołąb z małżonką. Pragniemy gorąco podziękować 
Izbie Aptekarskiej za życzliwość i wsparcie naszej dzia-
łalności. 

 17.01 Rabka. Dziewczęta z grupy III wraz z siostrami: s. Klau-
dią i s. Józefą wyjechały na VI Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Sułkowicki 
Ośrodek Kultury, w czasie którego nasza wychowanka 
Angelika Drąg zajęła I miejsce w kategorii osób nie-
pełnosprawnych za wykonanie pastorałki „Kołysanka 
dla Dzieciątka.” 

 18–25.01 Przeżywaliśmy doroczny Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, którego hasłem były słowa św. Piotra: We-
zwani, aby ogłaszać wielkie dzieła Pana (por.1 P 2,9). 
Tydzień Modlitw poprzedził Dzień Judaizmu – pod 
hasłem Gdzie jesteś Eliaszu. Natomiast 17 stycznia ob-
chodzony był Światowy Dzień Uchodźcy.
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 23.01 W sali Domu św. Stanisława w Laskach o godz. 18.00 
odbyła się studniówka piętnaściorga naszych tegorocz-
nych maturzystów i osób kończących edukację na po-
ziomie ponadgimnazjalnym. Abiturientom towarzy-
szyli ich wychowawcy, nauczyciele i zaproszeni goście. 
Po programie artystycznym i poczęstunku w jadalni 
zabawa trwała do godz. 4.00.

 24.01 Z okazji imienin śp. s. Blanki przypadających 25 stycz-
nia i drugiej rocznicy Jej śmierci (7 lutego), na Mszę 
św. sprawowaną w kaplicy Domu św. Rafała o godz. 
8.00 przez ks. Tomasza Beka przyjechało z Warszawy 
9 osób, w tym 3 małżeństwa, wywodzące się z gro-
na niewidomych wychowanków s. Blanki. Goście 
włączyli się czynnie w liturgię, a potem spotkali się 
na śniadaniu w kapitularzu domowym. Na opowie-
ściach, wspomnieniach o s. Blance i śpiewie kolęd 
upłynął czas do wspólnego ze wszystkimi siostrami  



Wydarzenia 171

w refektarzu domowym obiadu, po którym goście 
wyjechali do swoich domów, obiecując podtrzymanie 
tradycji takich spotkań.

 24.01 W Sobieszewie w Dziale Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka Niewidomego w godzinach popołu-
dniowych miało miejsce wspólne kolędowanie. Przy-
byli rodzice z dziećmi, zaproszeni goście, siostry, ojciec 
Eugeniusz. Na pianinie akompaniował pan Czesław 
Kurek, a zaproszona p. Beata Kowalczuk grała na fle-
cie. Z Oliwy przyjechała również nasza absolwentka 
p. Eliza Praska-Nowakowska, która ubogaciła spotka-
nie pięknym śpiewem. Nasze przedszkolaki w strojach 
aniołków i pastuszków śpiewały kolędy, otaczając żłó-
bek z Dzieciątkiem.

 28.01 W ostatni czwartek stycznia o godz. 17.30 w koście-
le św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie, pod 
przewodnictwem ks. biskupa Bronisława Dembow-
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skiego, celebrowana była Msza św. o jedność chrze-
ścijan. Po niej odbyła się tradycyjna agapa z udziałem 
duchownych i świeckich przedstawicieli wspólnot 
chrześcijańskich z terenu Warszawy. Wśród gości 
szczególnie serdecznie był powitany 90-letni biskup-
-senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
Zdzisław Tranda.

 31.01 W Polsce rozpoczęło się modlitewne triduum na za-
kończenie Roku Życia Konsekrowanego. Tego dnia 
w kościele Św. Krzyża w Warszawie o godz. 9.00, 
pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Dydycza  
OFMCap, z udziałem międzyzakonnego chóru zgro-
madzeń żeńskich i kleryków z Wyższego Seminarium 
Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie, pod 
dyrekcją s. Dolores Nowak, była sprawowana Msza św. 
transmitowana przez Polskie Radio. Homilię wygłosił 
o. Janusz Sok CSsR, prowincjał Ojców Redemptory-
stów i Przewodniczący Konferencji Wyższych Przeło-
żonych Zakonów Męskich w Polsce, a psalm śpiewała 
s. Margerita FSK. 

 15.02 Sąd dla Warszawy Praga-Południe ogłosił wyrok 
w sprawie o zasiedzenie przez Towarzystwo Opieki 
nad Ociemniałymi nieruchomości zabudowanej, poło-
żonej w Warszawie przy ul. Obrońców 24. Przypomnij-
my, że dom ten stanowił własność Kazimierza Sztajera 
zmarłego jesienią 1982 r. Zamierzał on przekazać nie-
ruchomość na rzecz niewidomych dzieci w Laskach. 
Ponieważ formalnie nie sporządził on testamentu, nie-
ruchomość przeszła na rzecz skarbu państwa. Mimo 
to, dom położony na tej nieruchomości rodzina zmar-
łego przekazała Towarzystwu w 1983 r., a władze Urzę-
du Dzielnicowego Warszawa Praga-Południe oddały 
Towarzystwu w użytkowanie. Sprawa o zasiedzenie 
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trwała blisko dwa lata. Ostatecznie sąd uznał Towa-
rzystwo za prawnego właściciela. Wprawdzie wyrok 
nie jest jeszcze prawomocny, ale mamy nadzieję, że 
władze Miasta Warszawy nie wniosą apelacji od tego 
wyroku. Piszemy o tym, gdyż sprawa w swoim czasie 
nabrała charakteru publicznego, dzięki informacjom 
medialnym. Dziękujemy wszystkim, którzy serdecznie 
nas wspierali w tej sprawie. 

 25.02 W ramach spotkań poświęconych duchowości  
TRIUNO o godz. 14.00 w Domu Przyjaciół odbyła 
się prezentacja książki dr Elżbiety Przybył-Sadowskiej 
„Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek 1911–1961”. 
(Więcej na temat tej książki oraz o Autorce pisze 
Władysław Gołąb w bieżącym numerze „Lasek” na 
s. 94–104).



Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 40 zł (czterdziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”

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