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Zanim wyjedziemy na letni wypoczynek

W tym odredakcyjnym wprowadzeniu zwróćmy uwagę na 
niektóre wybrane tematy, nad którymi warto się pochylić, 

zanim wyjedziemy na zasłużony letni wypoczynek.
Niedawno przeżywaliśmy początek obchodów jubileuszo-

wych związanych ze stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Z tej okazji papież Franciszek 13 maja br. pojechał do tego por-
tugalskiego sanktuarium i przypomniał światu przesłanie, jakie 
sto lat temu przekazała trojgu pastuszkom Maryja. Pisze o tym 
Maciej Jakubowski w swoim „Notatniku”.

Nawiązując do środowiska Lasek, tego samego dnia co roczni-
ca objawień fatimskich, odbyło się zebranie ogólne Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi, podczas którego wybrano nowy Za-
rząd i podjęto szereg decyzji wyznaczających strategię działania 
na najbliższe cztery lata. O tym informuje prezes Paweł Kacprzyk, 
który w kolejnych numerach „Lasek” będzie na bieżąco przekazy-
wał nam wiadomości o najważniejszych decyzjach i perspektywie 
dalszego rozwoju TOnO. 

Dzieło Lasek jest ściśle powiązane ze Zgromadzeniem Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża, dlatego zaprosiliśmy również 
przełożoną generalną – matkę Radosławę Podgórską – do współ-
pracy i dzielenia się na bieżąco swoimi spostrzeżeniami. Tym 
razem opisuje funkcjonowanie placówki w Indiach, gdzie Matka 
przebywała z wizytacją kanoniczną w lutym i na początku marca 
bieżącego roku. 

Z kolei państwo Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie w swoim 
artykule przybliżają rzeczywistość misyjną w Afryce, gdzie nadal 
osoby niewidome potrzebują wsparcia i fachowej pomocy.
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Dwunastego marca br. odeszła do Pana siostra Alma Skrzy-
dlewska – o czym już informowaliśmy w poprzednim numerze. 
Jej życiorys przedstawia siostra Rut Wosiek. Dopełnieniem są 
wspomnienia Władysława Gołąba z okresu, gdy pełnił funkcję 
Prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Elżbiety 
Dębińskiej-Żurawskiej – jednej z przyjaciółek s. Almy z cza-
sów szkolnych.

Publikujemy również treść broszury, autorstwa s. Almy, 
w której dzieli się refleksjami z perspektywy 50-letniego, oso-
bistego doświadczenia, docierając do korzeni Lasek. Ponadto 
w całym numerze „Lasek” rozmieściliśmy wybrane grafiki au-
torstwa siostry Almy.

Nie mogliśmy pominąć jubileuszu 60-lecia kierowania Spół-
dzielnią „Nowa Praca Niewidomych” przez Kazimierza Lemań-
czyka – wychowanka Lasek. O parę miesięcy więcej liczy sobie 
kierowana przez niego placówka, dlatego można mówić o swo-
istego rodzaju podwójnym jubileuszu, co znalazło swój wyraz 
w artykule Tadeusza Naumiuka – bliskiego współpracownika 
i przyjaciela Jubilata.

W maju – jak co roku – obchodziliśmy Święto Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, które tym razem połączono z jubileuszem 
20-lecia Szkoły Muzycznej im. Edwina Kowalika w Laskach. 

W najbliższej perspektywie czekają nas: Święto Trójcy Świętej 
i Boże Ciało. W głębszym przeżyciu tych ważnych dla Kościoła 
wydarzeń mogą nam pomóc rozważania ks. Sławomira Szcze-
paniaka oraz ks. Edwarda Engelbrechta. Nawet jeżeli ten numer 
ukaże się już po tych liturgicznych uroczystościach, to ich wymo-
wa będzie nadal aktualna. Wciąż ważna pozostanie dla nas lekcja 
jedności, jakiej udziela nam wewnętrzne życie Trójcy Świętej oraz 
potrzeba nieustającego umocnienia w sakramencie Eucharystii.

Dobrze jest przypomnieć sobie również nieco historii. W po-
przednim numerze „Lasek” Marta Zielińska przedstawiła nam 
dzieje Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce. 
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Tym razem przybliża nam historię i działalność Brytyjskiej Fun-
dacji dla Niewidomych z Lasek.

W związku z artykułem Stefana Dunin-Wąsowicza, który 
ukazał się w numerze wielkanocnym i został opatrzony nadty-
tułem: „Głos w dyskusji”, publikujemy nadesłane teksty Hanny 
Pasterny i siostry Elżbiety Więckowskiej. Być może w kolejnych 
numerach „Lasek” pojawią się następne głosy dotyczące poru-
szanych zagadnień. Bardzo na to liczymy.

*   *   *
W związku ze zbliżającymi się wakacjami redakcja „Lasek” 

życzy Czytelnikom wytchnienia po trudach mijającego roku 
szkolnego. Po zasłużonym wypoczynku wracajmy z nowym za-
pasem sił i z nadzieją, że wspólną troską będziemy w stanie po-
konać nawet największe trudności. 



Paweł Kacprzyk

Perspektywa

Laski się zmieniają. Zmieniają się na wielu płaszczyznach. 
Zmienia się infrastruktura, ludzie, motywacje, metody pracy. 

Część z tych zmian wynika z nas samych, część jest skutkiem 
tego, co niesie współczesny świat. Laski dziś są innymi Laskami 
niż kiedy pojawiłem się w nich po raz pierwszy. Są inne, choć 
w jakimś sensie – niezmienne.

*   *   *
Na wstępie pozwolę sobie na trochę wspomnień i refleksji 

z moich Lasek. Z Laskami na poważnie zetknąłem się w 1996 r. 
Podczas wakacji pracowałem wolontariacko w przedszkolu, a od 
września rozpocząłem swoją przygodę z Domem Chłopców. Mia-
łem szczęście trafić do grupy idealnej. Mam tu na myśli oczywi-
ście współpracowników, bo przecież wychowankowie są zawsze 
idealni. „Jaki wychowawca – taka grupa”; to hasło wielokrotnie 
słyszałem od moich współpracowników. Od nich nauczyłem się 
warsztatu pracy, zaangażowania, szacunku do wychowanka, od-
powiedzialności. W internacie przez lata pracowałem z dziećmi 
z różnych roczników, o różnych temperamentach i osobowo-
ściach, zarówno w grupie jak i podczas dyżurów nocnych.

Rola internatu jest nie do przecenienia, to miejsce kształtuje 
młodego człowieka, wychowawcy mają na jego osobowość rów-
nie duży wpływ, jak rodzice. Często znają jego marzenia, potrze-

Być w LaSkach
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by, oczekiwania, pasje – lepiej niż ktokolwiek inny. Internat uczy 
żyć – dla mnie zawsze to będzie jego podstawowa rola.

Po kilku latach pracy w internacie przyszedł czas na szkołę. 
Doświadczenie inne i inna perspektywa. Poza oczywistym celem 
głównym, inne zadania, metody, oczekiwania. Szkołę zna każdy, 
dzieci wielu z nas są w „systemie edukacyjnym”. Nie bez kozery 
używam tu słowa „system”. Szkoła uczy. Uczy postaw, ale przede 
wszystkim przekazuje wiedzę. Od nauczyciela oczekuje się efek-
tu w postaci dobrze zdanego przez uczniów egzaminu, że klasa 
będzie zgrana, a uczniowie dobrze wychowani. Klasa definiuje 
nauczyciela. Nauczyciel może być cenzorem, wykładowcą, straż-
nikiem, przyjacielem, mistrzem. Od niego zależy, do czego będzie 
dążył, ale to uczniowie tak naprawdę określają jego rolę. O relacji 
nauczyciel – uczeń napisano wiele mądrych i mniej mądrych 
słów. Kilka lat temu zetknąłem się z książką Jarka Szulskiego 
„Zdarza się”. Autor jest nauczycielem w warszawskich szkołach. 
Jeśli ktoś chce spotkać niekonwencjonalne, wychodzące poza 
system podejście do roli nauczyciela i szkoły, szczerze polecam.

Moje Laski to nie tylko praca w internacie i szkole, bo miesz-
kałem tu kilka lat. Widziałem Laski codzienne, poza godzinami 
pracy. Laski, kiedy nie ma w nich uczniów. Spotykałem tu różne 
postawy i motywacje. 

*   *   *
W swoim byciu w Laskach przeszedłem przez różne etapy. 

Mówiłem o tym wielokrotnie. Początkową fascynację zastąpiło 
najpierw rozczarowanie, a później bunt (oba te uczucia bynaj-
mniej nie dotyczyły uczniów), potem nadeszła wygodna stagna-
cja. Pracuję, chcę otrzymać pensję i tyle, ale Laski, nawet jak się 
na nie obrazić, nie pozwalają pozostać obojętnym. Kilka lat temu 
zdecydowałem, żeby dać sobie w Laskach jeszcze jedną szansę. 
Prawdopodobnie katalizatorem tego był kryzys i wypłacone kilka 
lat temu pensje zaliczkowe. Zresztą słowo „kryzys”, odkąd tu je-
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stem, jest odmieniane przez różne rodzaje i przypadki. Czasami 
słusznie, czasami nie. 

Kiedy cztery lata temu postanowiłem kandydować do Za-
rządu, wiedziałem, co chcę zmienić, a wiele rzeczy wydawało 
się oczywistymi. Pełnione w kolejnych latach funkcje nauczyły 
mnie, że nasze plany i założenia zawsze weryfikuje rzeczywistość 
i otoczenie.

Kiedyś pewien profesor powiedział mi: „Ludzie nie lubią 
zmian, nawet jeżeli są to zmiany na lepsze”. Jest to prawda, któ-
ra często do mnie wraca. Można powiedzieć, że to tylko hasło, 
a życie to życie. Wydaje mi się jednak, że trafnie oddaje pewien 
poziom zadań, z którymi przychodzi dziś zmierzyć się Laskom. 

*   *   *
Przed obecnym Zarządem perspektywa czterech lat. Decy-

dując się na bycie Prezesem Zarządu, niejako stałem się twarzą 
tego, co Zarząd zdecyduje. To do mnie będzie należało wdrażanie 
podjętych w tym gremium decyzji.

Wydaje się, że najbliższe lata zdecydują o dłuższej perspek-
tywie niż tylko nasza codzienność. Pewnych decyzji i zmian 
nie można dłużej odkładać. Towarzystwo opierając się na idei 
Matki Czackiej, stało się równocześnie firmą zatrudniającą oko-
ło 500  osób. Moim zdaniem nie ma konfliktu pomiędzy tymi 
dwoma światami, to nie są dwa odrębne byty. Przywiązanie do 
wartości, idei i tradycji to jedno. Szacunek do drugiej osoby i służ-
ba, to wszystko w Laskach być powinno. Równocześnie jednak 
Laski, jako stowarzyszenie, jako pracodawca musi opierać się na 
zdrowych zasadach prawnych i ekonomicznych. Mówiłem o tym 
jako skarbnik i powtarzam to również teraz. 

Walne zebranie członków Towarzystwa nakreśliło przed Za-
rządem pewne zadania. Jednym z głównych jest zbilansowanie 
budżetu. Życie w niepewności, czy uda się zebrać środki, nie 
służy ani wychowankom, ani pracownikom. Potrzebujemy zy-
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skać dłuższą perspektywę, tak aby móc rozwijać główny cel, czyli 
pracę z osobami niewidomymi. Nie można z miesiąca na miesiąc 
szukać środków na zapewnienie funkcjonowania Ośrodka. Tu 
powraca pytanie, jak zoptymalizować koszty, czy stać nas na 
wszystko, do czego się przyzwyczailiśmy. Czy obecne formy pracy 
są adekwatne do dzisiejszych wymagań i wyzwań. 

Wydaje się, że w obecnej czteroletniej perspektywie Laski 
będą musiały się zmienić, przede wszystkim organizacyjnie, stać 
się pod wieloma względami bardziej wydajne. Sądzę, że czeka nas 
dyskusja, co jest ważne i na co dziś nas stać. Na pewno ważne jest 
stworzenie buforu bezpieczeństwa, poduszki finansowej, która 
pozwoli patrzeć w przyszłość bardziej optymistycznie.

W tych wszystkich materialnych perypetiach nie można za-
pomnieć, co jest celem i sensem istnienia Lasek. Na pewno nie 
jest to utrzymanie obecnego status quo, ani zapewnienie sobie 
wysokiego poziomu komfortu. 

Sensem istnienia Lasek są niewidomi, towarzyszenie niewido-
mym w ich zmaganiu z codziennością; niewidomym na ciele, ale 
też na duszy. I pracę nad taką perspektywą widzę jako zadanie sta-
wiane przed obecnym Zarządem. Wierzę, że przy wsparciu osób 
dobrej woli, pracowników i sióstr, to zadanie uda się zrealizować. 



m. Radosława Podgórska FSK

Dom w Bangalore

Na początku bieżącego roku, przez półtora miesiąca miałam 
radość, razem z s. Sarą, ponownego pobytu wśród naszych 

sióstr w Indiach. O wiele więcej o doświadczeniu pracy w Indii 
mogłaby napisać s. Sara, która przez 10 lat pełniła służbę w Ban-
galore, także jako przełożona bardzo młodej i licznej wspólnoty 
sióstr. Od 6 czerwca do tamtejszej wspólnoty dołączyła s. Ka-
tarzyna ze wspólnoty św. Rafała i podjęła służbę przełożonej. 
Natomiast s. Bogumiła, będąca ostatnio we wspólnocie w Rwan-
dzie (Kibeho), posłuży swoim doświadczeniem pracy z dziećmi 
w internacie w młodym ośrodku w Nongbah (stan Meghalaya).

Krótkie przypomnienie: obecność Dzieła Lasek w Indiach, 
poprzez służbę Zgromadzenia wśród dzieci niewidomych, 
przed ponad 25 laty rozpoczynała w Bangalore (stan Karnata-
ka) śp.  s.  Rafaela Nałęcz. Stopniowo dojeżdżały i wymieniały 
się następne siostry: s. Angelica Jose, s. Agata, s. Adela, s. Sara, 
s. Katarzyna. Natomiast na dłuższych pobytach wolontariatu 
przebywała p. Hania Smoleń oraz przez parę lat p. Wanda Wajda.

W stawianiu pierwszych kroków na ziemi indyjskiej wspierała 
nas śp. s. Regina Woroniecka, polska urszulanka Unii Rzymskiej, 
która na własną prośbę została oddelegowana do pracy apostol-
skiej w Indiach. Założyła zgromadzenie poświęcające się pracy 
katechetycznej i pedagogicznej – Satya Seva, które od paru lat 
ma także swoją wspólnotę w Polsce. To właśnie dzięki pomocy 
Siostry Reginy, w jednej z uboższych dzielnic Bangalore, w więk-
szości muzułmańskiej, po sąsiedzku z siostrami Satya Seva, s. Ra-

Z życia ZgrOmadZenia
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faela zakupiła pierwszy niewielki dom. Jak opowiada obecna 
przełożona generalna sióstr Satya Seva, m. Theyamma, nasza 
ulica wyglądała o wiele bardziej ubogo i było o wiele mniej do-
mów. Była już wtedy parafia katolicka św. Antoniego. Uznajemy, 
że dom w Bangalore jest naszą wspólnotą macierzystą w Indiach. 

Obecnie, dawny mały domek jest wtopiony w kompleks paru 
budynków, które siostry kupowały i sukcesywnie rozbudowywały 
na potrzeby rozrastającego się Dzieła, dzięki hojności Ofiaro-
dawców z Polski, Indii oraz innych krajów. W pomoc włączał się 
także Rząd Polski, dzięki projektom, które siostry mogą składać 
w ambasadzie. 

Na wzór Dzieła Lasek, organem odpowiedzialnym i zarządza-
jącym szkołą i internatem jest 7-osobowy zarząd Jyothi Seva So-
ciety (Stowarzyszenie Służba Światłu) Franciscan Sisters Servants 
of the Cross. Każdego roku do władz rządowych jest podawany 

Przed budynkiem szkoły – m. Radosława Podgórska (druga od prawej)
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aktualny skład zarządu Jyothi Seva Society. Szkoła istnieje od 1996 
roku. Formalnie rząd Karnataki w 2001 roku zarejestrował szkołę 
dla dzieci niewidomych od klasy 0 do IV, a w późniejszych latach 
siostry uzyskały rejestrację szkoły do klasy VII. 

Na wzór Lasek, w szkole i w internatach pracują osoby świec-
kie i siostry. Szczęściem jest, że wiele naszych młodych sióstr 
nabiera doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
Siostry są także odpowiedzialne za księgowość, administrację, 
zaopatrzenie oraz kuchnię. Większość sióstr, oprócz pracy, jesz-
cze uzupełnia wykształcenie pedagogiczne, aby lepiej wypełniać 
zadania, ale także dlatego, że jest to jeden z ważnych warunków, 
aby nasza szkoła mogła uzyskać dotację indyjskiego minister-
stwa edukacji.

Obecnie w szkole uczy się około 120 dzieci i młodzieży, 
a w internacie mieszka około 96 z nich. Część dzieci jest do-
wożona przez rodziców. Jedna wielka różnica między Laskami 

w szkole
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a Bangalore jest taka, że nasza posesja jest… chyba mniejsza 
od terenu przy przedszkolu w Laskach (mając na uwadze po-
wierzchnię z placem zabaw). W sferze marzeń w Bangalore 
pozostaje choćby plac zabaw, małe boisko czy sala gimnastyczna 
dla dzieci. 

W sypialniach są łóżka piętrowe dla 12 do 20 dzieci oraz 
łazienki, jak kiedyś były w dawnym internacie dziewcząt czy 
chłopców w Laskach. Także nasze aspirantki mieszkają w jednym 
pokoju, w którym jest 5 łóżek piętrowych, oddzielonych od siebie 
taboretami, z jedną półką na podręczne rzeczy.

Patrząc zaś na niewielką kuchnię z jednym oknem, o wymia-
rach ok. 4 na 9 metrów (nie pomyliłam się!), aż trudno uwierzyć, 
że na takiej przestrzeni przygotowuje się dziennie trzy posiłki dla 
około 150 osób (dzieci i sióstr) oraz zmywa wszystkie naczynia. 
Można wyobrazić sobie, jak bywa tam gorąco podczas przygo-
towania posiłków, gdy przez większą część roku jest w Indiach 
bardzo ciepło. 

Wielkim szczęściem jest, jeśli nie brakuje wody. Woda ko-
munalna jest niewystarczająca, więc mamy studnię głębinową, 
ale ona także wymaga bieżącej uważnej konserwacji, ponieważ 
motor bardzo często się zanieczyszcza. 

Życie sióstr jest ściśle związane z rytmem dnia w szkole i in-
ternacie. Siostry odpowiedzialne za grupy w większości mieszkają 
w pokojach czteroosobowych (z dwoma łóżkami piętrowymi) 
i niewielką przestrzenią na szafę i stolik. 

Centrum wspólnoty jest oczywiście kaplica, stosunkowo 
niewielka, z paroma taboretami z tyłu kaplicy. Prawie wszyst-
kie siostry podczas modlitw czy Eucharystii siedzą na podłodze 
pokrytej wykładziną. Na chwilę przed liturgią, gdy dochodzi-
ły ostatnie, następowało przesuwanie się i niemalże wciskanie 
pomiędzy, a dla tych, którzy przychodzili zupełnie na końcu, 
zostawało miejsce na korytarzu, na macie. 
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Takie warunki siostry podejmują w radości, nawet jeśli nie 
jest im łatwo. Widziałam ich skupienie, dbałość o liturgię i czułam 
ich modlitwę. Panu Bogu dziękuję za każdą z nich…

Dobrodziejstwem w każdym pomieszczeniu są duże wiatraki 
zawieszone na suficie. Nie wyobrażam sobie ciepłych lub gorą-
cych dni bez tego urządzenia. 

Spotkania wszystkich pensjonariuszy i mieszkańców odbywa-
ją się na tarasie nad szkołą, na trzecim piętrze, gdzie znajduje się 
także „sala teatralna”. Taras jest pokryty cienką blachą, dlatego 
sprawia wrażenie pomieszczenia. Tam odbywają się wszelkie 
okolicznościowe programy artystyczne. Biada jednak, jeśli w cza-
sie programu zacznie padać rzęsisty deszcz i może zagłuszyć 
cały spektakl. Dzieci ładnie śpiewają, a chór jest prowadzony 
na zasadzie wolontariatu przez naszego absolwenta – Praveena 
(który był także w Laskach latem 2016 roku). Praveen jest naszą 
dużą radością, ponieważ po ukończeniu studiów pracuje w ban-
ku. Podobnie dobre posady w międzynarodowych korporacjach 
otrzymały też nasze absolwentki. Ich pierwsza pensja znacznie 
przewyższyła zarobki świeckich nauczycielek szkoły Jyothi Seva. 

W Dekrecie Soboru Watykańskiego II O działalności misyj-
nej Kościoła czytamy, że Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze 
swej natury. Posłannictwo misyjne Kościoła wypływa ze źródła 
miłości, «czyli z miłości Boga Ojca», który pragnie, aby wszy-
scy ludzie zostali zbawieni. Naszą obecność w Indiach odczytuję 
właśnie w kontekście bycia znakiem Bożej miłości wśród ludzi, 
którzy jeszcze nie znają Boga albo wyznają Go w różnych kul-
tach i religiach. Mówiąc za św. Franciszkiem, który wzywał braci 
do świadczenia, a gdy zajdzie potrzeba, dopiero do nauczania, 
siostry starają się realizować powołanie świadczenia o miłości 
Chrystusa swoim ofiarnym życiem i modlitwą, i radością. Wiele 
osób, różnych wyznań i religii, które licznie odwiedzają dom 
Jyothi Seva, postanawia według zwyczajów ich kultury, ofiaro-
wać jakiś posiłek dla wszystkich z okazji ważnej uroczystości 
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rodzinnej lub po prostu pragnie złożyć ofiarę. Ważne jest dla 
nich świadectwo radości dzieci, ich zachowanie bez kompleksów, 
umiejętność samodzielnego poruszania się, miły uśmiech sióstr 
oraz zapewnienie o modlitwie. 

Gdy patrzyłam na dzieci, obserwowałam siostry i codzienne 
życie wszystkich, gdy obserwowałam życie dzielnicy, choć w ma-
leńkim wymiarze, myślą wracałam do osób, które w Europie 
czy w naszych kręgach są niezadowolone z warunków, w jakich 
mieszkają oraz z różnych drobiazgów, z których składa się życie… 
Myślę, niestety, z odrobiną ironii, że pobyt w domu w Bangalore 
na dłuższym wolontariacie wyleczyłby szybko niejedno nieza-
dowolenie.

Obecnie opisałam jedną wspólnotę – najstarszą, ale jestem 
Panu Bogu wdzięczna za cząstkę Dzieła Lasek w Indiach, za 
wspólnotę 36 sióstr z Indii, które z radością i odpowiedzialnością 

w szkole...
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uczą niewidome dzieci i młodzież w trzech placówkach. Dziękuję 
za wszystkich Przyjaciół, którzy podjęli różne formy pomocy 
m.in. bardzo cenną inicjatywę „Adopcji na odległość” – to już 
liczna rodzina. Natomiast w Laskach i w placówkach TOnO, nie-
zwykle cenna jest otwartość państwa nauczycieli i wychowawców 
na możliwość uczestniczenia sióstr z Indii w różnych zajęciach 
dydaktycznych. 

Dzieli nas odległość, ale dzięki wzajemnym kontaktom i po-
mocy budujemy cenną jedność Dzieła, które w założeniach się 
nie różni, bo jest „Z Boga i dla Boga”.

P.S. Ostatnio tak się nawet wydarzyło, że jedna młoda osoba 
z Polski dowiedziała się o Laskach w Meghalaya! Będąc na wo-
lontariacie salwatoriańskim odwiedziła szkołę dla dzieci niewi-
domych, w której siostra z Indii opowiedziała jej o Założycielce 
Zgromadzenia – Słudze Bożej Matce Elżbiecie Czackiej. Świat 
jest mały …



Władysław Gołąb

Pożegnanie

Pożegnania mają w sobie elementy smutku, swoistej nostalgii. 
Coś w naszym codziennym życiu się kończy. Są wreszcie po-

żegnania po ludzku ostateczne, gdy ktoś bliski umiera. W naszym 
czasopiśmie piszemy o tych ludziach w dziale: „Odeszli do Pana”. 
Bo też śmierć to nic dramatycznego, to po prostu przejście do 
innego życia; tam, gdzie już nie ma cierpienia, smutku i czasu, 
który nieubłaganie mija. Jest natomiast wieczne szczęście płynące 
z oglądania Boga. Dlatego pogrzeby laskowskie dają ich uczest-
nikom swoistą radość przez łzy.

Dwunastego marca 2017 r. w domu św. Rafała w Laskach 
odeszła do Pana siostra Alma od Ducha Świętego, przeżywszy 
86 lat – Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszka-
nek Służebnic Krzyża w latach 1977–1989. Siostrę Almę – Annę 
Skrzydlewską poznałem w 1973 r., gdy zostałem wybrany do Za-
rządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Z miejsca zachwy-
ciłem się pięknym tembrem jej głosu, doskonałą polszczyzną 
i zdolnością konstruowania myśli. Była przy tym osobą odważ-
ną w głoszeniu nieraz trudnych poglądów. Nawiązana przyjaźń 
między nami przetrwała aż do jej śmierci. Obiecałem, że o ile 
dożyję do jej śmierci, to pożegnam ją w dniu pogrzebu. Niestety, 
obietnicy tej nie mogłem spełnić, gdyż jak poinformowała mnie 
matka Radosława, siostra Alma prosiła, aby w czasie pogrzebu 
nie było żadnych przemówień. Dlatego pożegnanie przenoszę na 
łamy czasopisma „Laski”.

Nasze stosunki przyjacielskie zacieśniły się szczególnie od 
1977 r., kiedy siostra Alma, obejmując funkcję Przełożonej Gene-

LiSt
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ralnej, w Zarządzie zaczęła reprezentować Zgromadzenie, a zatem 
jej głos nabierał szczególnego znaczenia. Moim założeniem, jako 
prezesa Zarządu Towarzystwa, była pełna integracja środowiska 
Dzieła Lasek. Swoją troską chciałem ogarniać zarówno siostry, 
jak i osoby świeckie w realizacji głównego celu, jakim jest do-
bro niewidomych. Wszystkie kontrowersyjne decyzje chciałem 
uzgadniać z matką Almą. Nieraz różniliśmy się, ale w końcu za-
wsze dochodziliśmy do porozumienia. Czasem matka Alma mnie 
przekonała, a czasem ja przekonałem ją. Było kilka przypadków, 
gdy pozostaliśmy przy swoich zdaniach i wtedy pomocne w roz-
strzygnięciu kwestii spornej były normy zwyczajowe. Przytoczę 
konkretny przykład. W 1983 r. telewizja zwróciła się do mnie 
z prośbą o możliwość filmowania lekcji fizyki z udziałem siostry 
Elżbiety. Matka Alma zdecydowanie zaoponowała. Powiedziała, 
że nie zgadza się na filmowanie siostry zakonnej. Moim zdaniem 
nagranie mogło być jakąś formą popularyzacji Lasek. Zwróci-
łem się o opinię do ks. kardynała Józefa Glempa. Stwierdził, że 
jeżeli lekcja odbędzie się w programie edukacyjnym, nie widzi 
przeszkód. Na to matka Alma odpowiedziała, że za siostry ona 
odpowiada i nie udziela zgody. Musiałem podporządkować się 
woli matki Almy.

Siostra Alma posiadała mocny charakter, co miało ogromne 
znaczenie w trudnych latach osiemdziesiątych. Miała też zdecy-
dowane poglądy w sprawach budowlanych. Ubolewała, że w la-
tach dziewięćdziesiątych nie udało się jej przekonać Zarządu do 
swojej koncepcji internatu dziewcząt i wnętrza kaplicy pw. Matki 
Bożej Anielskiej w Laskach.

Mój kontakt z matką Almą nabrał szczególnego znaczenia po 
1977 r., gdy w szpitaliku zamieszkała jej matka, pani Krystyna 
Skrzydlewska, urocza starsza pani, wielkiej kultury, z ogrom-
nym poczuciem humoru. Panią Krystynę odwiedzałem z żoną 
co najmniej raz w tygodniu. Tam często spotykaliśmy matkę 
Almę i wtedy rozmawialiśmy na tematy niezwiązane z Laska-
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mi. W okresie świąt Bożego Narodzenia wspólnie śpiewaliśmy 
kolędy. Matka Alma posiadała nie tylko piękny sopran, ale i do-
skonały słuch muzyczny. Te wspólne wieczory były wspaniałe. 
W 1984 r. panią Krystynę Skrzydlewską jako osobę bliską memu 
sercu żegnałem na laskowskim cmentarzu.

W 1989 r. odbyła się kolejna kapituła zakonna. Siostrę Almę 
wybrano na trzecią kadencję, ale po kilku dniach Siostra zrezygno-
wała. Przypuszczalnie stan zdrowia zaczął już mocno ograniczać 
jej możliwości dalszego działania. Jeszcze po operacji stawów bio-
drowych w Rabce przy remoncie domu biegała po rusztowaniach 
i drabinach, ale były to wysiłki ponad jej możliwości. Zastosowa-
ne endoprotezy organizm odrzucił i siostra Alma musiała zacząć 
korzystać z wózka inwalidzkiego. Spotykaliśmy ją na ścieżkach 
zakładowych, zawsze uśmiechniętą i pogodną. Od r. 2010 zaczę-
ły występować problemy z mową, które po paru latach przeszły 
w tzw. „noc”. Jedynie siostrze Goretti udawało się nawiązywać jakiś 
kontakt z siostrą Almą. I tu sprawdzało się powiedzenie: „Stara 
przyjaźń nie rdzewieje”. W tych ostatnich latach, kiedy kontakt 
z siostrą Almą był już bardzo utrudniony, podczas spacerów na 
wózku prowadzonym przez siostrę Goretti, siostra Alma chętnie 
zgadzała się na wstąpienie do naszego domu na wypicie kawy. Jak 
twierdziła siostra Goretti, siostra Alma wszystko rozumiała, co się 
do niej mówi, jedynie sama nie mogła mówić. Ze wzruszeniem 
wspominamy te odwiedziny z ostatnich lat.

Kochana siostro Almo, dziękuję Ci za wspólnie przeżyte lata 
w Dziele Matki Elżbiety Czackiej. Dziękuję Ci za piękne świadec-
two życia, za wierność Bogu i służbę niewidomym, za wspieranie 
mnie w sprawach trudnych, za radość wspólnie spędzonych go-
dzin u Twojej mamy, za uśmiech i za to, że byłaś sobą. Dziękuję 
Ci za krytykę, za uwagi i upór w sprawach, w których nie miałem 
racji. Niechaj dobry Bóg przyjmie Cię w swoje ojcowskie ramio-
na. A Ty, Droga Siostro Almo, módl się za nas, za Dzieło Lasek, 
aby żyło i trwało wierne ideom Sługi Bożej Matki Czackiej.



s. Rut Wosiek FSK

Siostra Alma
od Ducha Świętego

Siostra Alma – Anna Skrzydlewska urodziła się 28 lipca 1930 r. 
w Poznaniu, w rodzinie arystokratyczno-ziemiańskiej. Jej oj-

ciec – Witold Watta Skrzydlewski – zapalony rolnik, był właści-
cielem majątku Luciny w okolicy Śremu. Jeszcze przed zawarciem 
małżeństwa, jako kapitan artylerii brał udział w pierwszej wojnie 
światowej i w powstaniu wielkopolskim. Matka – Krystyna – 
pochodziła z książęcej rodziny Puzynów z Kozielska, z terenów 
Litwy Kowieńskiej. Miała ona duże zdolności literackie, pozosta-
wiła kilka tomików poezji oraz niewydane wspomnienia, głównie 
rodzinne, spisywane z dużym poczuciem humoru i dystansu 
do zmieniającej się rzeczywistości. Po wielu latach i dziejowych 
zawieruchach oboje zmarli w szpitaliku w Laskach i spoczęli na 
miejscowym cmentarzu. 

Anna była ich trzecim dzieckiem, miała starszą o pięć lat sio-
strę Marię i starszego o rok brata Andrzeja. Najmłodsza siostra 

O SiOStrZe aLmie SkrZydLewSkiej FSk
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– Elżunia – zmarła w dzieciństwie na dyfteryt. Rodzice w wycho-
waniu dzieci zachowywali tradycyjne formy religijne, natomiast 
zasadniczy wpływ na ich religijne wychowanie miała babka Sta-
nisława z Lossowów Skrzydlewska, przez którą byli spokrewnieni 
z s. Joanną. Babka, która przed swoim ślubem przeszła z wyznania 
kalwińskiego na katolicyzm, była, podobnie jak jej mąż, gorliwą 
tercjarką, a spośród jedenaściorga ich dzieci trzy córki wstąpiły 
do różnych zgromadzeń zakonnych. Z dwiema z nich, pracują-
cymi wśród trędowatych na Trynidadzie, s. Alma utrzymywała 
bliski kontakt listowny.

Ania – „Hanula” pierwsze klasy ówczesnej szkoły powszech-
nej przerabiała, wraz z bratem, prawie rówieśnikiem, w domu. 
Starsza siostra była już w internacie sióstr urszulanek UR w Po-
krzywnie. W 1938 r. rodzice zdecydowali także dwoje młodszych 
dzieci oddać do szkoły sanatoryjnej w Rabce, gdzie spędzili jeden 
rok szkolny. We wrześniu 1939 r. wybuchła druga wojna świa-
towa. Ojciec został powołany do wojska, a matka z trójką dzieci 
po włączeniu Wielkopolski do „Warthegau” (nazwa regionu ad-
ministracyjnego utworzonego podczas II wojny światowej na 
terytorium RP) musiała opuścić dom. Po kilkumiesięcznej tu-
łaczce zatrzymali się w Warszawie przy ul. Wilczej, w niewielkim 
mieszkaniu jednej z ciotek. Tam dotarła do nich wiadomość, że 
po walce pod Sierakowem Witold Skrzydlewski, wraz z innymi 
oficerami, został wywieziony do Oflagu w Woldenbergu, gdzie 
przeżył cały okres wojny. W tej sytuacji matka podjęła pracę 
zarobkową jako wychowawczyni w prywatnych domach i sekre-
tarka w ubezpieczalni społecznej, a całą trójkę dzieci umieściła 
w internatach: syna u Ojców Marianów na Bielanach, a obie córki 
na ul. Kazimierzowskiej, u sióstr niepokalanek, które prowadziły 
internat dla kilkunastu dziewczynek, wśród których było też kilka 
Żydówek. Siostry prowadziły szkołę powszechną oraz średnią 
w postaci tajnych kompletów. Tam też, w kaplicy sióstr na Ka-
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zimierzowskiej, w maju 1940 r., Anula jako uczennica czwartej 
klasy przyjęła pierwszą komunię świętą.

Na wakacje wyjeżdżali do krewnych na wieś, a w 1944 r. Anu-
la, która skończyła pierwszą klasę gimnazjalną i miała rozpocząć 
naukę w Szymanowie, z grupą dziewczynek i sióstr wyjechała 
do Górek Mironowskich k. Wołomina, gdzie zastał je i odciął 
od Warszawy wybuch Powstania. W okresie przesuwania się na 
tym terenie linii frontu cała gromadka przeniosła się do sióstr ur-
szulanek SJK do Czernej, gdzie – wraz tamtymi siostrami i „ich” 
dziećmi – znalazły na kilka tygodni schronienie w rozległym 
bunkrze, w którym oprócz miejsc noclegowych była też kuchnia 
i „jadalnia”, a między legowiskami znalazło się również miejsce, 
gdzie codziennie odprawiana była Eucharystia. Gdy po prze-
sunięciu się frontu tereny te znalazły się w strefie radzieckiej, 
siostry wyruszyły do Jarosławia, a w kwietniu 1945 r. wagonami 
towarowymi, przez Kraków, dotarły do Szymanowa. Rozpro-
szona przez wojnę rodzina państwa Skrzydlewskich spotkała 
się na krótko w rodowych Lucinach, które oczywiście musieli 
natychmiast opuścić. Matka wynajęła niewielkie mieszkanko 
w pobliskim Zaniemyślu i po zaliczeniu odpowiednich kursów 
podjęła pracę jako wielojęzyczna przewodniczka PTTK. Ojciec 
po powrocie z obozu pracował w administracji majątków po-
niemieckich. Rodzina spotykała się, w miarę możności, podczas 
większych świąt w Zaniemyślu. Starsze rodzeństwo poszło na 
studia, a Anula w 1949 r. przed powołaną, jak to praktykowano 
w tamtym okresie, państwową komisją, zdała w Szymanowie 
maturę i także zaczęła myśleć o dalszej nauce. Złożyła papiery 
do szkoły pielęgniarskiej, ale za namową zaprzyjaźnionej mamy 
swojej przyjaciółki zaryzykowała, że razem z nią złoży też papiery 
do ASP w Poznaniu. Została przyjęta na Wydział Architektu-
ry Wnętrz.
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Z perspektywy lat s. Alma oceniała to wydarzenie jako wy-
raźną ingerencję Bożą, z zaproszeniem do jej przyszłej służby 
w tej dziedzinie.

W grudniu 1949 r. poznała Laski i przez pięć lat studiów 
przyjeżdżała tam w czasie przerw i wakacji. Pracowała jako wo-
lontariuszka, pomagała w internatach, w bibliotece brajlowskiej, 
przy wykonywaniu pomocy szkolnych i map.

Po dyplomie, w 1954 r., zgłosiła się do Zgromadzenia i 6 stycz-
nia 1955 r. rozpoczęła postulat, który trwał pół roku. Po rocznym 
nowicjacie złożyła pierwszą profesję w sierpniu 1956 r. Profesję 
wieczystą złożyła 15 sierpnia 1962 r.

Jej studia początkowo wydawały się mało przydatne w życiu 
Lasek, została więc skierowana do powstałego wtedy Między-
zakonnego Studium Liturgiczno-Organistowskiego z siedzibą 
w Międzylesiu i Aninie, gdzie dojeżdżała z Lasek.

Po wydarzeniach „Polskiego października 1956” i powrocie 
Prymasa Wyszyńskiego z Komańczy, władze PRL oddały zgroma-
dzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża kościół i klasztor 
przy ul. Piwnej w Warszawie. Tam wkrótce po pierwszych ślubach 
s. Alma została przeniesiona. Porządkowanie i przystosowanie 
do nowych zadań odzyskanego klasztoru wymagało ogromne-
go nakładu pracy. Kościół „odbudowany” po Powstaniu przez 
władze PRL popularną wówczas metodą „fasadową”, to znaczy 
wyłącznie od zewnętrznej, widocznej z ulicy strony, z pozostawie-
niem w całkowitej ruinie wnętrz, wymagał opracowania projektu 
i przeprowadzenia całkowitej jego odbudowy. 

Po wielu konsultacjach specjalistów to bezprecedensowe za-
danie, jako pierwszy „staż architektoniczny”, powierzono właśnie 
siostrze Almie. Rozpoczęcie tej pionierskiej na owe czasy pracy 
zmusiło ją do przerwania podjętych z polecenia przełożonych 
studiów muzycznych i całkowitego poświęcenia się nowemu za-
daniu. Zasadnicza odbudowa trwała do 1962 r., czyli do profesji 
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wieczystej s. Almy, a przez kolejne 16 lat trwały prace wykończe-
niowe realizowane również przez zaprzyjaźnionych artystów. Byli 
to m.in.: Jerzy Machaj – twórca Krucyfiksu, Anna Grocholska 
– autorka płaskorzeźby św. Marcina na ścianach prezbiterium, 
Teresa Reklewska – twórczyni witraży. Drogę Krzyżową w tech-
nice sgraffito zaprojektowała i wykonała s. Alma. W 1964 r. zo-
stała mianowana mistrzynią nowicjatu, który został przeniesiony 
z Lasek do warszawskiego klasztoru, rok później została Radną 
Generalną. W 1972 r. s. Alma została przeniesiona do Lasek, 
gdzie została przełożoną Domu św. Franciszka. Tam rozpoczęła 
pracę nad koniecznym remontem i rozbudową tego najstarszego 
Domu Zgromadzenia. W 1977 r. została wybrana na Przełożoną 
Generalną. Funkcję tę pełniła przez dwie kadencje, łącznie 12 lat.

Jako Przełożona Generalna z urzędu była członkiem i pierw-
szym zastępcą Prezesa Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi, uczestnicząc z tego tytułu w działaniach TOnO i współ-
decydując w sprawach organizacyjnych TRIUNO. W tym czasie 
inicjowała i organizowała wszelkie remonty i przebudowy w do-
mach zakonnych i placówkach Dzieła, przede wszystkim osobi-
ście projektowała kaplice powstające w Laskach, Żułowie, Rabce, 
Sobieszewie, dostosowując je do reform posoborowych. Podczas 
swojej pierwszej kadencji musiała wiele razy podejmować decyzje 
dotyczące wspólnoty klasztoru warszawskiego w obliczu ogło-
szenia stanu wojennego w grudniu 1981 r., a wcześniej jeszcze 
głodówki podjętej przez działaczy ówczesnej opozycji na terenie 
kościoła św. Marcina. Ceną, jaką Klasztor i Zgromadzenie płaciło 
za te decyzje, było najpierw podpalenie strychu klasztornego, 
a potem 3 maja 1983 r. napad bojówki ZOMO na teren klasz-
toru, który był wtedy siedzibą Prymasowskiego Komitetu Po-
mocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Matka 
Alma świadomie i w ścisłym kontakcie z ks. Prymasem Józefem 
Glempem oraz rektorem kościoła św. Marcina ks. Bronisławem 
Dembowskim podejmowała wszelkie decyzje i podtrzymywała 
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na duchu mieszkanki Klasztoru: niewidome panie i siostry. Po la-
tach, w rocznicę stanu wojennego w marcu 2011 r., została z tego 
tytułu odznaczona przez ówczesnego prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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W zastępstwie Prezydenta odznaczenie to wręczył, przebywającej 
już na stałe w laskowskim szpitaliku, premier Tadeusz Mazo-
wiecki.

Jako Przełożona Generalna, s. Alma była przez wiele lat 
w Polsce członkinią Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych, a także delegatką polskiej Konferencji 
Przełożonych do udziału w sesjach Międzynarodowej Unii Prze-
łożonych, gdzie była reprezentantką życia zakonnego w Europie 
Środkowo-Wschodniej, co wiązało się z wyjazdami na sesje Unii 
do Rzymu. W trudnym okresie po stanie wojennym zadziwiała 
odwagą i wyobraźnią. W 1983 r., niedługo po spektakularnym 
napadzie na Klasztor, osobiście uczestniczyła w instalowaniu na 
terenie Polski Zgromadzenia Misjonarek Miłości i podjęła na 
prośbę jego Założycielki Matki Teresy z Kalkuty obowiązki jej 
pełnomocniczki i zastępczyni wobec władz PRL. Przy ograniczo-
nych wprawdzie, ale poszerzonych już możliwościach wyjazdów 
zagranicznych, osobiście prowadziła sprawę zatwierdzenia poso-
borowych Konstytucji Zgromadzenia i jego przyjęcia na prawo 
papieskie. Czuwała nad postępem prac w procesach beatyfikacyj-
nych Sług Bożych: ks. Władysława Korniłowicza i Matki Elżbiety 
Czackiej (Akta zostały przekazane do Kongregacji ds. Świętych 
w 1995 r. już przez jej następczynię).

Zdążyła też zapoczątkować proces rozszerzenia posługi zgro-
madzenia poza granice Polski: w 1986 r. powstała pierwsza pla-
cówka zagraniczna w Capodacqua koło Asyżu, która w ciągu 
następnych lat, poza posługiwaniem w parafii, służyła jako ko-
nieczny „przystanek” w drodze do Rzymu, w związku z pracami 
procesowymi, oraz pierwszymi projektami dotyczącymi założe-
nia placówek w Indiach. Pierwsze misjonarki wyjechały w 1989 r., 
kiedy Matka Alma kończyła drugą kadencję posługiwania jako 
Przełożona Generalna.

O roku 1989 s. Alma mówiła, że był „zakończeniem bez-
pośredniej służby Zgromadzeniu”. Rozpoczął się trudny czas 
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kolejnych operacji ortopedycznych, które coraz bardziej ograni-
czały jej samodzielność i możliwość poruszania. W przerwach 
między pobytami w szpitalach w miarę możności pomagała jesz-
cze w klasie robót ręcznych szkoły podstawowej i dojeżdżała do 
Rabki, gdzie wspomagała przebudowę odzyskanego przez Laski 
budynku Szkoły św. Tereski. Wtedy powstał projekt miejscowej 
kaplicy, który realizowała, będąc już w szpitaliku w Laskach, gdzie 
zamieszkała od 1996 r. 

W miarę pogarszającego się ogólnego stanu zdrowia Siostry 
i potrzeby stałej pomocy pielęgnacyjnej – w marcu 2014 r. s. Alma 
została przeniesiona do sąsiadującego z domową kaplicą pokoju 
w Domu św. Rafała. Tam – pod wierną opieką s. Goretti oraz 
miejscowych pielęgniarek – rozpoczął się ostatni, ponad trzyletni 
okres stopniowego odchodzenia Siostry do Domu Ojca.

S. Alma (po prawej) 
z s. Goretti
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W swoim wspomnieniu, spisanym z okazji Jubileuszu pięć-
dziesięciolecia życia zakonnego, w styczniu 2005 r., s. Alma wspo-
minała swój przyjazd do postulatu w Laskach i słowa, którymi 
powitał ją wtedy Ojciec Tadeusz: „usłyszałam słowa: «to jakby na 
śmierć…», uderzyły one we właściwą strunę mego serca…”. 

W ostatnich dniach życia towarzyszyły s. Almie w ciągu dnia 
i nocy siostry z Domu św. Rafała, pielęgniarki i odwiedzający ją 
przyjaciele, wśród nich zawsze wierna Maja Komorowska. Po po-
łudniu drugiej niedzieli Wielkiego Postu 12 marca 2017 r., dzwon 
na rozpoczęcie nabożeństwa Gorzkich Żalów o godz. 17.10 ogło-
sił odejście do Pana Siostry Almy. Eksportacja z domowej kaplicy 
odbyła się o godz. 19.45 tego dnia. Modlitwom przewodniczył 
ks. Kazimierz Olszewski, uczestniczyli w nich także ks. Edward 
Engelbrecht i ks. Tomasz Bek. Zgodnie z wcześniejszą prośbą 
s.  Almy, zaakceptowaną wówczas przez ks. Prymasa Glempa, 
ciało Siostry zostało poddane kremacji, a prochy złożone w grobie 
s. Katarzyny Sokołowskiej. W związku z tym uroczystości odbyły 
się w dwóch terminach: w środę 15 marca o godz. 14.00 odpra-
wiono Mszę św. z egzekwiami przy trumnie, a w sobotę 18 marca 
o godz. 14.30 odprawiona została Msza św. pogrzebowa, a po niej 
złożenie urny w grobie na cmentarzu zakładowym.
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Elżbieta Dębińska-Żurawska

Siostra Alma od Ducha Świętego

Piszę to wspomnienie z racji mojej ponad sześćdziesięciolet-
niej przyjaźni, która mnie z nią łączyła. Mam nadzieję, że 

ludzie Lasek spotkają się znowu po drugiej stronie życia. Siostra 
Alma była wybitną osobowością, od której można było wiele 
się nauczyć. Cechowała ją wrodzona pracowitość, otwarcie na 
ludzi i dążenie do ciągłego doskonalenia swoich poczynań. Była 
dobrze zorganizowana, pełniła różne funkcje najpierw w szkole, 
a potem w zakonie. 

Nasze drogi skrzyżowały się w Gimnazjum i Liceum Sióstr 
Niepokalanek w Szymanowie. Razem zdałyśmy maturę w 1949 r. 
Potem były wspólne studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz za-
kończone dyplomem w 1954 r. W czasie studiów Anna zaprzy-
jaźniła się też z moją rodziną, często bywała w naszym domu, 
traktując go jak swój. Mieszkała wtedy w internacie akademickim 
poza swoją rodziną, a my byliśmy na miejscu. Anulę, bo tak była 
nazywana, moja matka pokochała jak własną córkę. Jeździły ra-
zem na wycieczki w góry, chodziły do teatru i na koncerty. Po-
nieważ moja mama pisała sztuki teatralne o tematyce religijnej, 
miała cichą nadzieję, że Anna dopomoże jej w realizacji tych dzieł 
na scenie. Anula oprócz zmysłu plastycznego miała piękny głos 
i talent do muzyki. 

Nie od razu kształtowało się jej powołanie do zakonu. Pierw-
sze spotkanie z Laskami odbyło się w 1949 r. Przyjechałyśmy 
wtedy obie odwiedzić s. Marię Franciszkę (Irenę Tyszkiewicz), 
która była z moją mamą w wielkiej przyjaźni. Ja również znałam 
ją od dziecka i byłam nią zauroczona. Anna wróciła do Poznania 
pod ogromnym wrażeniem Lasek. I tak to się zaczęło! Odtąd 



O siostrze Almie Skrzydlewskiej FSK32

przyjeżdżała do Lasek w czasie wakacji studenckich i pracowała, 
przygotowując mapy plastyczne dla niewidomych i rozmawiając 
m.in. o Dziele Matki Czackiej ze swoją ciotką s. Joanną (z domu 
Lossow). 

Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek wstąpiła w styczniu 
1955 r. Rektor PWSP (naszej uczelni) Hipolit Polański zareago-
wał na to krótko: „Po cóż to Skrzydlewska kończyła studia, by 
pójść do klasztoru i wszystko zmarnować?”. Tymczasem wła-
śnie w zakonie dostała szansę, by pójść w kierunku sztuki. Jej 
dziełem jest odbudowa kościoła św. Marcina na Piwnej z Drogą 
Krzyżową wykonaną techniką sgraffito. Co roku przygotowywała 
szopki i Groby Pańskie, za każdym razem inne. Będąc już bardzo 
osłabiona zdrowotnie, zaprojektowała kaplicę sióstr w Rabce 
z pięknymi dekoracjami. 

Sama uważała, że «szła w kierunku sztuki» – bez talentu (no-
tatka biograficzna 1989 r.). Swoją wielką pracowitością i umiejęt-
nością współpracy z ludźmi dokonała dzieł, które na stałe wpisały 
się w dziedzictwo sztuki sakralnej na nowoczesnym poziomie. 

Jej zasługi dla Zgromadzenia zostały opisane przez innych, 
bardziej do tego powołanych. Nadmieniam tylko, że była dwu-
krotnie wybierana na Matkę Generalną – okres jej kadencji trwał 
12 lat. W 1983 r. podjęła się obowiązków związanych z reprezen-
towaniem wobec władz PRL Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 
Miłości Matki Teresy z Kalkuty, pomagając im zaistnieć w Pol-
sce. Matka Teresa jako obcokrajowiec początkowo nie miała na 
to pozwolenia naszych władz. Obie z Matką Teresą bardzo się 
zaprzyjaźniły. 

W stanie wojennym w Warszawie w klasztorze na Piwnej 
„urzędował” Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozba-
wionym Wolności i ich Rodzinom. Na korytarzu piętrzyły się 
stosy różnych darów i mnóstwo osób świeckich kręciło się wśród 
mieszkających tam zakonnic.
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Poprzez kontakty z s. Almą Laski stały się dla mnie przystanią, 
do której z radością się zagląda. Z s. Edytą i jej grupą niewido-
mych chodziłam na piesze pielgrzymki do Częstochowy. 

Siostra Alma miała wielu przyjaciół odwiedzających ją do 
końca w czasie jej bardzo długiej choroby. Wśród nich była też 
p. Maja Komorowska. Podczas lat spędzonych w szpitalu po ope-
racjach obu stawów biodrowych, chodząc o kulach, odwiedzała 
chorych, a także intonowała pieśni w tamtejszej kapliczce. 

Na koniec – ponad 2 lata przed śmiercią – straciła głos i moż-
liwość poruszania się o własnych siłach. Leżała troskliwie pielę-
gnowana, zwłaszcza przez s. Goretti. W II niedzielę Wielkiego 
Postu została wezwana do domu Pana. Czytana jest wówczas 
Ewangelia św. Mateusza o Przemienieniu. Prochy Siostry Almy 
zostały złożone na cmentarzu w Laskach w grobie s. Katarzyny 
Sokołowskiej, artystki rzeźbiarki. 

Warszawa, 26 marca 2017 r. 

S. Alma z Elżbietą Dębińską-Żurawską



s. Alma FSK

Wprowadzenie*

Notatka dotycząca duchowej strony Dzieła Lasek, z perspek-
tywy półwiecza, opiera się na własnych doświadczeniach, 

przemyśleniach i obserwacji. Próba dotarcia do korzeni obejmuje 
nie tylko Zgromadzenie, ale całość Dzieła: - Ludzi, wierzących 
w Chrystusa, którzy swoje życie związali z tajemnicą krzyża nie-
widomych na duszy i na ciele.

LASKI, w swoim założeniu, nie są instytucją charytatywno-
-społeczną, ani tylko Zakładem dla Niewidomych. Zawierają 

* Zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję (red.).

rOZmyśLania
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w sobie tajemnicę paschalną, której daleko sięgające konse-
kwencje wykraczają poza tradycyjne rozumienie wielu osób z tym 
miejscem związanych.

„Kto może pojąć pojmuje...”
Laski pociągają dzięki swoim „korzeniom”, czyli Założycielom 

i wielu świętym, którzy życie swoje tu oddali, wrastając w ko-
rzenie krzyża.

W moim rozumieniu, duchowość Lasek streszczona jest w co-
dziennym ofiarowaniu krzyża, który podejmuje każdy z człon-
ków, świadomie, lub mniej świadomie.

Modlitwa
Matki Etżbiety Czackiej

AKt OFIAROWANIA KRZYŻA
Panie, Boże mój,
tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny, 
z miłości ku tobie, w zjednoczeniu z Męką Pana Jezusa 
na większą cześć i chwałę twoją, 
na intencję Ojca Świętego, Kościoła świętego i Ojczyzny
na zadośćuczynienie za grzechy moje, za grzechy całego świata, 
a w szczególności za duchową ślepotę ludzi. 
Przez Chrystusa Pana naszego. 
                                                             Amen.

Pośród świata

Koncepcja Dzieła Triuno, powstała na początku XX wieku, 
była nowa i odkrywcza. Do dziś pozostaje eksperymentem świe-
żym i pionierskim.

Jest to wynik połączenia duchowości Ojca Wł. Korniłowi-
cza, o wielkim dynamizmie apostolskim, otwartości na każdego 
człowieka i Matki E. Czackiej, z Jej misją ulżenia w cierpieniu 
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duchowym i fizycznym niewidomym, oraz zadośćuczynieniu za 
duchową ślepotę świata.

Zgromadzenie znalazło tu miejsce zupełnie jedyne, pośród 
wypróbowanej przez wieki koncepcji życia zakonnego.

Gdy poznawałam Laski 50 lat temu, zetknęłam się z auten-
tycznym zgorszeniem innych Zgromadzeń zakonnych, odnośnie 
„świecko-zakonnej” realizacji życia. A to mnie właśnie porwało 
i do dziś wiem, że to był wybór Opatrzności. Zgromadzenie 
w świecie, ale nie dla świata. Bez ochrony i zabezpieczeń ży-
cia zakonnego, stale pod obstrzałem krytyki i odrzucenia. J.17,14 
„Świat nienawidzi za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem 
ze świata”.

Matka Założycielka zakładając Dzieło i Zgromadzenie, dzia-
łała pod natchnieniem Ducha Świętego i była prekursorem So-
boru Wat. II, który podjął ten kierunek, proponując współpracę 
i otwarcie się zgromadzeń zakonnych na ludzi świeckich. Jeste-
śmy chyba jedynym zgromadzeniem, które to pragnienie Sobo-
ru realizuje, co miałam okazję sprawdzić na spotkaniach UISG 
w Rzymie. Instytuty świeckie wypełniły tę lukę.

Historia pokazuje, jak wyglądał ten „świat” w dwudziestole-
ciu, gdy powstawały Laski. Ludzie świeccy po przeżyciach wojny, 
szukali sensu życia, środowiska otwartego, tolerancyjnego, po-
mocy w odnalezieniu Boga.

Gdy poznałam Laski, powoli kończył się ten okres pierwszego 
pokolenia sióstr i współpracowników, które kontynuowało myśl 
Ojca Korniłowicza, nieżyjącego od trzech lat i Matki, niepewnej, 
czy Zgromadzenie we współpracy z Towarzystwem Opieki nad 
Ociemniałymi ocaleje.

Zacytuję fragment swojej rozmowy z Kard. St. Wyszyńskim 
w 1977 roku, gdy zadawałam Mu pytania:

– Czy Zgromadzenie może istnieć bez Towarzystwa?
Może, ale byłoby innym Zgromadzeniem.
– Czy przetrwa Towarzystwo bez Zgromadzenia?
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Nie…
Gdy „świat” okazuje swoją moc i przewagę, jest tendencja 

kurczenia się i zamknięcia, by ocaleć. To pokusa. To jest z pew-
nością DZIEŁO BOŻE i tylko Bóg może je ocalić.

Kościół 

Modlimy się codziennie, ofiarowując swój krzyż całodzienny 
za Kościół.... 

Jak to rozumiem dziś? 
Zakorzenienie Lasek w Kościele, jako żywym organizmie, 

który wciąż dojrzewa, na nowo przeżywa swoją młodość, wiek 
dojrzały i nieuchronny proces starzenia, (zwłaszcza form) by się 
na nowo odrodzić.

Kościół żywy, składający się z ludzi, podlega tym samym pra-
wom, co organizm ludzki, a więc narażony jest na słabość i cho-
roby, nieraz zakaźne i ciężkie, wciąż ma świadomość zagrożeń, 
które niesie „świat”, w rozumieniu odrzucenia Boga, Chrystusa, 
Ewangelii.

Siostra Katarzyna Sokołowska (1896 + 1924) pisała w swoim 
„Pamiętniku”: „Gwiżdżę na cały świat,
                            bo zakon, to też jest świat...”.

Na naszych oczach „świat” walczy o Laski i próbuje zyskać 
Zgromadzenie przez materializm, przez próby upodobnienia.

Myślę o Kościele, jako o żywym organizmie, gdyż obraz Cia-
ła Mistycznego zakorzeniony w Piśmie Świętym nie wystarcza, 
by zrozumieć, jaką rolę ma Kościół w życiu Lasek.

Człowiek

Od pierwszego spotkania z Laskami, gdy uważnie patrzyłam 
na ludzi zauważyłam, że tu każdy jest inny, jest sobą. Duża 
gmina chrześcijańska: niewidomi, pracownicy, goście i wtopione 
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w tę społeczność siostry, każdy zachowuje swoją indywidualność, 
naturalność, nastawioną na służbę człowiekowi niewidomemu, 
potrzebującemu pomocy, czy inaczej cierpiącemu. Nie ma okre-
ślonego wzorca zachowań, czy stylizacji, co widziałam w niektó-
rych zgromadzeniach.

Gdy poznawałam Laski, z pozycji studentki, był to czas mło-
dości 30-letniego Zgromadzenia, a równocześnie pierwszy kry-
zys, związany z przekazaniem przez Matkę Założycielkę Dzieła 
innej osobie.

Wyróżniały się wtedy wybitne osobowości. W założeniu, nie 
było dwu chórów, ale niektóre siostry tzw. niecenzusowe, miały 
poważne odpowiedzialności, nie tylko gospodarcze, ale i wycho-
wawcze. Uderzająca godność osoby, jako jednostki, wykorzysty-
wanie i rozwijanie indywidualnych charyzmatów.

Zrozumiałam, że szacunek dla każdego człowieka, nie-
zależnie od religii, kultury, przekonań, czy upodobań, to „sa-
krament jedności” wciąż budowany i odnawiany. Szacunek dla 
cierpienia, dla słabych i chorych, a zwłaszcza dla niewidomych.

Tego się uczyłam nie przez słowa, ale przez przykład nie 
tylko sióstr, ale osób świeckich, niewidomych. Nie istniały w zwy-
czaju tzw. „pobożne słowa”. Początkowo panowała duża powścią-
gliwość w związku z życiem wewnętrznym, osobistym. Dzielenie 
się wiarą, to znak ostatniego czasu.

Akceptacja przyjaźni twórczych i pogłębionych, wewnątrz 
Zgromadzenia i z osobami świeckimi istniała od początku, mimo 
trudnych i bolesnych doświadczeń. To był znak zaufania i od-
ważny wybór drogi ku człowiekowi. Drugi człowiek jest niezbęd-
ny w drodze do Boga.

Rozumiem, że taki stosunek do człowieka, jest nie tylko dobrą 
tradycją, ale korzeniami, na których rosną Laski.
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Krzyż

Wciąż powraca pytanie: co to znaczy, że jestem służebni-
cą Krzyża?

Z perspektywy 50 lat rozumiem coraz wyraźniej, że jest to 
rzeczywistość, która wciąż się staje, tak w wymiarze jednostki, 
jak i całej społeczności Lasek:

– niewidomi,
– siostry,
– współpracownicy,

wszyscy są „dotknięci” krzyżem. Jeśli jest to wybór dobrowolny, 
czyli dobry i wolny, krzyż nie jest jedynie ciężarem, lecz daje 
„ramionom skrzydła”.

Gdy poznawałam Laski w 1949 roku, odchodziła w cień 
Matka Założycielka, na 11 lat milczenia. Wtedy nie rozumiałam 
jeszcze co to oznaczało. Czułam intuicyjnie wielką tajemnicę 
KRZYŻA. I właśnie wtedy wybrałam go dobrowolnie, z Bożą 
łaską, na całe życie, jako drogę własną.

„Kochajmy Krzyż...” – to hasło dociera bardzo powoli i nie od 
razu wyzwala radość, na którą wskazuje drugi człon: – i weselmy 
się w Panu”.

Istnieją dobre opracowania dotyczące tego głównego ele-
mentu duchowości Zgromadzenia. Powstaje pytanie: dlaczego 
później, krzyż całodzienny ofiarowywany za Kościół, Ojca św. 
i Ojczyznę, nie jest rozpoznawany w życiu i jakże często rozu-
miany i interpretowany inaczej.

Wydaje się niezbędne znalezienie właściwego miejsca Krzyża 
u początku powołania, później w wieku dojrzałym, gdy już zna 
się gorycz krzyża, na której niekiedy można się zatrzymać i ni-
gdy nie odczuć słodyczy dobrowolnego wyboru. Obserwowałam 
niekiedy, jak pod koniec trudnego życia, Bóg sam prostował 
drogę, „egzekwując” powołanie, które ślubujemy i mamy w na-
zwie Zgromadzenia.
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Dzieje się to najczęściej przez doświadczenie cierpienia, cho-
roby własnej, lub bliskich, także przez noce duchowe.

Ślepota Ducha 

Przed wstąpieniem, w czasie studiów, przyjeżdżałam do Lasek 
na krótsze, lub dłuższe pobyty, zwykle pracowałam, co dało mi 
okazję do zetknięcia się z niewidomymi i środowiskiem świeckich 
i kilku sióstr.

Zauważałam szczególny akcent na służbę niewidomym i na 
problemy z tym związane. Dom Rekolekcyjny w latach 1950-54 
właściwie nie działał, zamieszkiwany przez siostry, przyjmował 
wybrane osoby. 

Słyszałam odmawiane codziennie przez siostry ofiarowanie 
krzyża. Wykluwało się moje powołanie, skierowane ku zadość-
uczynieniu za ślepotę duchową, choć sama wtedy nie rozumiałam 
co to oznacza.

Od 1950 roku Matka Założycielka okryta milczeniem, za-
mknięta w swoim pokoju, upokorzona chorobą. Zanim podjęłam 
decyzję przyjścia do Lasek, mogłam głębiej zrozumieć tajemnicę 
naszego powołania.

Słyszałam opinię osób życzliwych Laskom, że panuje w nich 
wielka pycha i poczucie wyższości środowiska. Później zrozu-
miałam, że to leży u podłoża zaślepienia.

Długo trwało zanim odkryłam własne zaślepienie. Rozu-
miem, jakie to niezmiernie ważne, by zrealizować swoje powo-
łanie w Laskach i ofiarować siebie jako pomoc zaślepionemu 
światu, Ojczyźnie, przez wzięcie na siebie tej cząstki Chrystuso-
wego Krzyża.

Ośmielę się powiedzieć, że to „odkrycie” stoi przed nami 
jako zadanie. Mam głębokie przekonanie, że nasza niewidoma 
Założycielka, która na ostatnim odcinku życia przeszła ciemną 
noc ducha, wyprosi każdej siostrze światłe oczy serca.
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Prawość

W swoich pismach, Matka Założycielka podkreśla bardzo 
mocno prawdę, na której opiera się i buduje złożona Wspólnota 
Lasek. Matka stawia prawdę, jako warunek przyjęcia kandydatki 
do Zgromadzenia. Wrodzoną nieprawość uznaje jako przeszkodę.

Budowanie na prawdzie dotyczy także wychowania niewido-
mych, oraz przyjmowania do pracy osób świeckich, jako współ-
pracowników.

Skażenie nieprawością jest skutkiem grzechu, nie ma człowie-
ka wolnego od tego skażenia. Matka pragnęła opierać prawość nie 
na systemie kontroli, ale na zaufaniu, czyli miłości do człowieka. 
Osobiście rozumiem to wymaganie stawiane przez Matkę Zało-
życielkę, jako dążenie do PRAWDY, którą jest Bóg:

Dyr. I,5 „wszelki fałsz, dwulicowość, obłuda, nieszcze-
rość, wszelkie udawanie czegoś, wszelkie nieprzyzna-
wanie się do winy, jeśli jest czyjąś cechą charakteru, lub 
zakorzenioną wadą, świadczy o tym, że taka osoba nie 
może i nie powinna być współpracownikiem w Dziele”.

To wymaganie obejmuje wszystkich w Laskach. Rozumiem, że 
oparcie się na zaufaniu jest możliwe jedynie na fundamen-
cie wiary.

Szukanie i dążenie do prawdy, jest ściśle związane z pro-
blemem niewidomych na duszy i odkryciem własnego zaślepie-
nia, które dotyka właśnie tych przestrzeni. „Świat” proponuje 
inne wartości i z gruntu podważa prawość już w wychowaniu 
dzieci. Oparcie się tej pokusie jest możliwe tylko z pomocą łaski.

Ludzie przychodzący do Lasek nawet przejściowo, szukają 
wzorów. Ci, którzy związali się na życie, nie mogą obejść się bez 
wiary, by żyć prawdą.
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MODLItWA między liturgią a kontemplacją 

Kształt modlitwy liturgicznej nadał całej Wspólnocie Lasek 
i Zgromadzeniu Ks. Wł. Korniłowicz. Sobą pokazał co znaczy 
duch liturgii. Po nim przejęli ten styl Bracia: Aleksander i Ta-
deusz Fedorowicze.

Liturgia, jako wspólnota osób zgromadzonych wokół Eucha-
rystii. W tym nurcie została zakorzeniona modlitwa osobista, 
w oparciu o św. Tomasza z Aquinu.

Zanim trafiłam do Lasek, byłam przez wiele lat kształtowana 
liturgicznie w szkole średniej. Jednak to, co tu znalazłam, było 
dla mnie odkryciem, gdy pierwszy raz byłam na Mszy św. Ks. 
Aleksandra (10 grudnia 1949 r.).

Matka Założycielka poddała się Ojcu Korniłowiczowi w nur-
cie liturgicznym, który w owym czasie, po I wojnie, by`ł swoistym 
pionierstwem. Sama ukształtowana na dawnych wzorach, Zgro-
madzeniu przekazała wzór modlitwy medytacyjnej, w oparciu 
o św. Tomasza.

Gdy poznałam Laski, pół wieku temu, akcent był wyraźny 
na liturgię. Nie istniała wtedy żadna „szkoła modlitwy”. Pi-
smo Św. nie było w pełni odkryte. Miałam okazję śledzić (dość 
powierzchownie), jak problem modlitwy wygląda w dwóch zna-
nych mi zgromadzeniach.

Przez to porównanie mogłam zauważyć, że w Laskach po-
zostawia się duży indywidualizm dotyczący modlitwy osobistej, 
nie ingerując głęboko. Zwłaszcza na początku, ważne były dla 
mnie wzory osobowe, które znajdowałam nie tylko pośród sióstr, 
ale i świeckich. Zaznaczał się równolegle nurt kontemplacyjny. 
Matka Założycielka, która osobiście kierowała się ku modlitwie 
mistycznej, myślała o założeniu tzw. „gałęzi kontemplacyjnej”, 
czemu później przeciwstawił się Sobór Watykański II*.
* Sobór Watykański II uznał życie i służbę klasztorów kontemplacyjnych 
za bardzo cenne dla Kościoła. Zniósł podział sióstr na dwa tzw. chóry, czyli 
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Mając do czynienia z formacją, zauważyłam różnorodność 
powołań w kierunku modlitwy. Zachwycił mnie stosunek sza-
cunku, dyskrecji w odniesieniu do mnie samej, więc później 
próbowałam odpowiadać na indywidualne zapotrzebowania 
w podobny sposób.

Odkrycie Pisma św. jako podstawy do uczestnictwa w liturgii 
i modlitwy osobistej, nastąpiło później. Z własnego doświadcze-
nia wiem, jak potrzebna jest pomoc łaski i drugiego człowieka.

Kierownictwo duchowe, wolne i otwarte istniało od po-
czątku i zaowocowało w wielu świętych ludziach Lasek.

*   *   *
Tak jak wspomniałam na początku, u podstaw naszej ducho-

wości, w samych korzeniach, leży OFIAROWANIE KRZYŻA ca-
łodziennego w którym streszcza się powołanie DZIEŁA Z BOGA 
I DLA BOGA.

*   *   *

grupy o różnych regulaminach życia i modlitwy. Natomiast w dokumentach 
dla Zgromadzenia pisanych gorliwie przez m. Elżbietę Czacką po 1945 roku, 
czyli pod koniec życia czynnego, nie ma żadnych wskazówek ani odniesień 
dotyczących owej gałęzi kontemplacyjnej [przyp. red.].
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ks. Edward Engelbrecht

Eucharystia – ukryte życie miłości

1. Bóg-Człowiek Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy 
w Wielki Czwartek ustanawiając sakrament Eucharystii – 

Mszy św. – ukrył się pod postaciami chleba i wina, aby uobecniać 
swoją zbawczą ofiarę krzyżową. Nie tylko! Jak zauważył św. To-
masz z Akwinu: „właściwym skutkiem Eucharystii jest przemiana 
człowieka w Boga” (komentarz do ksiąg Piotra Lombarda).

Boska Miłość (Agape) pragnie nas wydźwignąć na szczyty 
człowieczeństwa oraz doprowadzić do świętości i zbawienia. Kto 
ten fakt zbawczy pojął wie, że „dzień bez Mszy św., to dzień, jakby 
bez słońca”.

2. Zwróćmy uwagę i na to, że Zbawiciel ustanawiając Eu-
charystię – Mszę św. – odsłania nam swoje działanie („drogę”) 
upodobniania nas do swojego boskiego Wzoru – Ideału. W ka-
nonie Mszału Rzymskiego czytamy:

„Jezus na Ostatniej Wieczerzy: «wziął chleb» (accepit pa-
nem), «pobłogosławił» (benedixit panem), «połamał» (fre-
gat panem), «dał uczniom swoim» (dedit discipulis suis)”.

3. Wybranie. Kiedy Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy „wziął 
chleb” w swoje święte i czcigodne ręce, to wziął jeden spośród wie-
lu chlebów. Dlaczego „ten”, a nie „inny”? To tajemnica Jego Serca.

Przed wiekami Bóg wybrał Izraela na swoją wyłączną wła-
sność. „Dlaczego nas?” – pytali Izraelici. Odpowiedź Boga była 
prosta – „Bo was umiłowałem”.

Czyż w tym działaniu Jezusa nie dostrzegamy wybraństwa 
apostołów i nas?

4. Przemiana. Jezus ten chleb, który wziął do rąk „pobłogosła-
wił” (Jesus benedixit panem). To błogosławieństwo ze słowami: 
„To jest Ciało moje…, to jest kielich Krwi mojej”, jest konsekracją 
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chleba i wina. Jaka ogromna, boska moc dokonała tego „Dzie-
ła”! – rzecz (res) – chleb – zostaje przeistoczony w Osobę Syna 
Bożego (persona).

Tajemnica tej przemiany poszerza się na każdego z nas. 
W sakramencie Chrztu św. Zbawiciel przemienia nas z człowieka 
grzesznego w dziecko Boże uwolnione od grzechu pierworodne-
go i obdarowane łaską żywej wiary, świętej nadziei i miłości, która 
„wszystko czyni nowe” (Ap 21,5).

Ofiarowując nam siebie w każdej Mszy św. – „Bierzcie i jedz-
cie, to jest Ciało moje… bierzcie i pijcie, to jest kielich Krwi 
mojej” – upodabnia nas do siebie. Dzięki Jezusowej mocy z po-
korą możemy wyznać: „Niebem jesteś i do nieba idziesz” (św. 
Augustyn).

Pamiętajmy! Bóg nie jest panem tego, co znikome. On zawsze 
daje więcej niż się spodziewamy…

5. Błogosławiony ból. „Pan Jezus połamał chleb” (Jesus fregat 
panem) tak, aby go „dopasować” do wielkości ust apostołów.

Tu się spotykamy z głęboką symboliką, która naprowadza nas 
na problem cierpienia.

Przez wiele utrapień i krzyży przeprowadził Jezus apostołów, 
aby bez przeszkód mógł nimi „karmić” rzesze ludzi. Na przykład 
ostatnim „łamaniem” jakie przeżył św. Piotr była jego krwawa 
śmierć na Wzgórzu Watykańskim.

Pomyślmy w tej chwili o swoich bólach fizycznych i psychicz-
nych, z którymi żyjemy na co dzień.

Jezus pragnie – z miłości do nas – doprowadzić nas do zba-
wienia, pełni szczęścia i radości. Innymi słowy dopuszcza cier-
pienie nie po to, aby nas udręczyć, ale „dopasować” do potrzeb 
tych, z którymi żyjemy w rodzinie czy jakiejś innej wspólnocie, 
i abyśmy razem z nimi osiągnęli wspólnotę z Bogiem na wieki.

Wszystko, co Bóg czyni z nami ma określony cel: być darem 
dla Boga i bliźnich.
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6. Apostolstwo. „Jezus dał chleb” (Jesus dedit panem). Przez 
fakt wybrania, poświęcenia i połamania apostołowie zostali przy-
gotowani do ofiarowania ich ludziom („Aby szli i owoc przyno-
sili”). 

Nic dziwnego, że już wkrótce usłyszą: „Idźcie na cały świat 
i nauczajcie (sprawiajcie mi uczniów)… kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony”.

Tak niebo będzie ofiarowane ludziom przez ich posługę apo-
stolską. Czyż to nie wspaniałe ofiarowywać bliźnim bezcenny 
DAR zbawienia?

Przygotowywanie i nas do „bycia darem” trwa przez całe na-
sze życie. Trzeba być czujnym i wspaniałomyślnym, aby nigdy nie 
zapomnieć: żyję, kocham i cierpię, bo pragnę być człowiekiem- 
uczniem Jezusa – niosącym światu Boga i zbawienie.

7. Jeszcze na koniec pragnę prześledzić słowo MIŁOŚĆ uka-
zane nam w Piśmie św.

Zrozumienie tego słowa pogłębi naszą świadomość chrze-
ścijańską, ponieważ odpowiada na pytanie: jakim darem mam 
być dla bliźnich.

a) W języku greckim istnieją cztery różne słowa określające 
miłość. Jest rzeczownik „storge” i towarzyszący mu czasownik 
„stergein”. Słowa te określają miłość rodzinną – miłość rodziców 
do dziecka i dziecka do rodziców. „Dziecko – powiedział Platon 
– kocha (stergein) i jest kochane przez tych, którzy wydali go 
na świat”.

b) Jest rzeczownik „eros” i towarzyszący mu czasownik „era-
ri”. Wyrazy te określają miłość mężczyzny do kobiety. Sofokles 
określił eros jako „straszną tęsknotę”. Słowa te nie oznaczają nic 
ujemnego. Z biegiem czasu ich znaczenie zaczęło wiązać się raczej 
z pojęciem pożądliwości, niż miłości.

Słów tych Nowy Testament w ogóle nie używa.
c) Jest rzeczownik „philia”(filia) i towarzyszący mu czasownik 

„philein”. To najpiękniejsze greckie słowo oznaczające miłość. 
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Tego słowa używa Menander w słynnej wypowiedzi: „kogo bo-
gowie miłują, ten umiera młodo”. 

Jest to słowo bardzo ciepłe, określające serdeczne uczucie, 
najwyższy stopień miłości.

d) Jest jeszcze rzeczownik „agape” i towarzyszący mu czasow-
nik „agapen”. Oznacza niewyczerpaną dobroczynność, niestru-
dzoną dobrą wolę. Bez względu na to, jak nas kto traktuje, rani 
czy zasmuca, nie będziemy do niego czuli urazy, lecz będziemy 
go traktować z niewyczerpaną dobrocią, dbając o jego najwyż-
sze dobro.

W obliczu Boga można tylko kochać, nigdy nienawidzić. 

*   *   *
Eucharystia jest ukrytą i niewyczerpaną obecnością kochają-

cego nas Jezusa oczekującego na odpowiedź najgłębiej rozumia-
nej miłości także ze strony człowieka. 



W latach 2012-2015 w Laskach ks. rektor Sławomir Szczepa-
niak wygłosił cykl konferencji na temat wiary, nadziei i miłości. 
W tym roku została przygotowana płyta z ich nagraniami. Jest 
to efekt zatroskania pani Marii Wołodko, aby te cenne dla na-
szego środowiska konferencje nie uległy zapomnieniu. Poniżej 
– po przygotowaniu redakcyjnym do wymogów słowa pisanego 
i autoryzacji przez ks. Rektora – publikujemy jedną z nich. Jest 
to refleksja nad wiarą w Trójcę Świętą – jedyną w swoim rodzaju 
więź osobową między Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem 
Świętym. Dla środowiska Lasek jest to szczególnie bliski model 
relacji osobowych. Matka Czacka, inspirując się tą podstawową 
tajemnicą wiary, uczyniła ją punktem odniesienia w budowa-
niu Dzieła Lasek, nazywając je „Triuno” – a więc Troje w Jed-
nym. Chodzi o to, aby w codziennej współpracy między osobami 
duchownymi i świeckimi na rzecz osób niewidomych tworzyć 
wspólnotę zakorzenioną w prawdzie o Bogu w Trójcy Jedynym.

Redakcja

ks. Sławomir Szczepaniak

O trójcy Świętej

W wyznaniu wiary mówimy: wierzę w Ducha Świętego, który 
od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie 

odbiera uwielbienie i chwałę. A zatem trzeba jeszcze wspomnieć 
o tej tajemnicy, którą później nazwano tajemnicą Trójcy Świętej. 
Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna i wspólne z Ojcem 
i Synem odbieranie uwielbienia i chwały wskazuje na jedność 

kOnFerencje w LaSkach
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osób. Z poznaniem tajemnicy Trójcy Świętej mamy zawsze kło-
pot. Święty Augustyn mówił, że łatwiej jest opróżnić ocean za 
pomocą muszelki niż rozstrzygnąć tajemnicę Trójcy Świętej.

Dlaczego mamy taki kłopot? Bo chyba patrzymy na zagadnie-
nie Trójcy Świętej jako na koncept, jako na coś, co jest zewnętrz-
ne, co jest jakimś przedmiotem naszego myślenia, wyobrażenia. 
Tymczasem Trójca Święta jest to pewna rzeczywistość życia Bo-
żego. To znaczy, że w jakiś sposób to życie realizuje się w Bogu 
i w jakiś sposób w nas.

Jeśli w ten sposób spojrzymy i będziemy próbowali wniknąć 
w tę rzeczywistość, to stanie się ona jaśniejsza. Dla nas zasadniczą 
sprawą jest, abyśmy nie traktowali Trójcy Świętej jako jakiegoś 
konceptu teologicznego, który tak naprawdę miałby nam poka-
zać, że Bóg jest transcendentny w swoim istnieniu i immanentny 
w swoim działaniu. 

My mówimy, że Jezus opuszcza tajemnicę swojego niedo-
stępnego istnienia, żeby zjednoczyć się z człowiekiem po to, aby 
go podnieść i zjednoczyć z Ojcem. W takim razie Trójca Święta 
jest pewnym życiem, podczas którego realizuje się coś bardzo 
istotnego dla nas; to my coraz pełniej wchodzimy w tajemnicę 
miłości, tajemnicę życia w Bogu i z Bogiem.

W naszym wyznaniu wiary jest zasadniczy problem, który 
nas różni z Kościołem wschodnim, mianowicie problem Filio-
que. Mówimy: który od Ojca i Syna pochodzi. Kościół wschodni 
bardzo zazdrośnie strzeże tego, że wszystko pochodzi wyłącznie 
od Ojca. Dlaczego zazdrośnie strzeże tego stwierdzenia, że Duch 
Święty od Ojca pochodzi? Bo wtedy jest jasna natura Ducha 
Świętego. Jeśli pochodzi od Ojca, ma tę sama naturę co Ojciec, 
jest równy Ojcu. A zatem nie jest Kimś, kto jest dodany, ale Kimś, 
kto rzeczywiście wyłania się z tajemnicy Boga, tajemnicy Ojca, 
tajemnicy Jego miłości.

My dodając Filioque: od Ojca i Syna pochodzi, chcemy bar-
dziej pokazać tajemne przenikanie się, tę wzajemność osób, które 



Konferencje w Laskach50

działają i które stanowią najgłębszą istotę Boga. Co to znaczy? 
Chrystus wielokrotnie w Ewangelii świętego Jana mówi, że: bę-
dziecie prosili, a Ojciec mój da wam Go; pożyteczne jest dla was 
moje odejście; jeśli nie odejdę, Ojciec nie da Go wam, nie ześle Tego, 
który ma przyjść, który ma was doprowadzić do całej Prawdy. Ale 
również mówi: Ojciec ode mnie weźmie i wam da; mówi również: 
Ja wam Go poślę.

Jeśli zestawimy te wszystkie zdania, kiedy Chrystus mówi 
o Duchu Świętym i o posłaniu Ducha Świętego, to okaże się za-
razem, że jest to dzieło Ojca, ale dzieło, w którym On uczestniczy 
całkowicie. Jak mówi Chrystus: nic nie dzieje się poza Synem, nic 
nie dzieje się poza Ojcem. Działanie Boga jest jednym działaniem.

Jest bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli i Filioque ma nam 
pomagać w zrozumieniu tajemnicy Trójcy Świętej. Według świę-
tego Jana jest to nieustanne i wzajemne przenikanie się osób. 
Oczywiście możemy spojrzeć na tę tajemnicę w formie dialogu: 
Ojciec posyła Syna, ufa Jemu, Syn odpowiada na wezwanie Ojca 
i na tę ufność odpowiada posłuszeństwem. Ta relacja, więź, która 
łączy Ojca i Syna, jest samym Bogiem. Ta wymiana pomiędzy 
nimi miłości jest samą miłością Boską, a więc jest Duchem Świę-
tym, jest więc z istoty Bogiem.

Teologowie zmagający się z prawdą o Bogu Trójjedynym 
wyrazili ją jednym słowem „perychoreza*. Słowo pochodzi od 
greckiego choreia, „taniec”. A zatem i perychoreza wiąże się na 
pierwszym miejscu z tańcem, i to szczególnego rodzaju tańcem, 
na który wskazuje początkowe peri – „wokół”. Perychoreza ozna-
cza mistyczny taniec, który dokonuje się w łonie Trójcy Świętej. 
Osoby wzajemnie oddają siebie drugiemu, Ojciec daje siebie 
Synowi, Syn oddaje siebie Ojcu i wszystkim tym oddaniem jest 
Duch Święty.

* Pierwszym dokumentem kościelnym zawierającym opis trynitarnego prze-
nikania się Osób boskich była bulla papieża Eugeniusza IV Cantate Domino 
z 1442 roku [red.].
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Można też powiedzieć, że nikt w łonie Trójcy Świętej nie 
strzeże zazdrośnie tego, co posiada. Jeśli Ojciec doznaje chwały, 
to Syn zostaje uwielbiony. Jeśli Syn zostaje uwielbiony, to Ojciec 
doznaje chwały. To znaczy nie ma tego, co wyłącznie moje, że-
bym tylko ja mógł się rozradować, podkreślić swoją ważność, 
swoją istotę. Przypomina to może obraz matki, która cieszy się 
ze wszystkich osiągnięć swojego dziecka. Może dzieci się cieszą 
z osiągnięć rodziców. Ale od strony matki jest radość, ona chwali 
się dzieckiem, tak to przeżywa i czuje.

Perychoreza – to zrobić w sobie miejsce dla drugiej osoby. 
Tak, aby moje życie było oddane drugiemu: drugi żyje we mnie, 
a ja żyję w drugim. W takiej miłości nie ma lęku. Zobaczmy, skąd 
bierze się nasz lęk. Czasami spadnie na nas więcej obowiązków 
i od razu myślimy, że pewnie nas dostatecznie nie docenią, nie 
zauważą, zostaniemy pominięci. 

To są lęki wynikające z tego, że widzimy konieczność obrony 
naszej tożsamości, obrony indywidualności, którą jesteśmy. Tego 
nie ma w Bogu. W Nim jest całe oddanie siebie i odnalezienie 
siebie w drugim bez lęku, bez tworzenia barier, bez budowania 
jakiejś własnej przestrzeni dla siebie, aby być sobą, aby móc siebie 
realizować. W Bogu cała chwała i nadzieja jest w drugiej osobie 
i ta druga osoba jest spełnieniem mnie.

Matka Czacka często mówiła o Trójcy Świętej i do Niej się 
odnosiła. Zapewne coś takiego szukała, tej jedności, wzajem-
nego przenikania się, tego jednego ducha, który jest obecny we 
wszystkich stanach, elementach, gdzie nie ma konkurencji, gdzie 
druga osoba triumfuje, a mnie nic nie zabiera z mojej tożsamości, 
gdzie mam swoje miejsce do realizacji siebie. Takie wzajemne 
przenikanie jest realizacją tajemnicy Trójcy Świętej.

Wyznanie wiary mówi nam, że jeżeli w ten sposób spojrzy-
my na tę tajemnicę, to widzimy wyraźnie Ducha, który z Ojcem 
i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Myślę, że to słowo 
„wspólnie” jest bardzo ważne. To nie jest tak, że jeden ma tej 
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chwały więcej, drugi mniej. Nie jest tak, że ktoś dla kogoś pracuje, 
ktoś jest podporządkowany. Nie ma podporządkowania, nie ma 
tego, który wyłącznie kształtuje obraz Syna; wspólnie odbierają 
uwielbienie i chwałę, a są złączeni poprzez wzajemną miłość, we 
wzajemnym działaniu w świecie.

Jeśli będziemy rozumieli tajemnicę Trójcy Świętej jako wza-
jemne istnienie, przenikanie się siebie, wtedy chyba możemy 
spojrzeć na tę tajemnicę jako na nieustanną drogę do odkry-
wania miłości dla nas. Bo tak naprawdę my mamy nieustannie 
odkrywać tę miłość, która przenika nas wzajemnie, która dawana 
innym pomnaża się w każdym z nas. 

Mamy odkrywać tę miłość w odmienności osób, którymi je-
steśmy, w odmienności funkcji, które realizujemy, w odmienności 
naszych postaw, naszego sposobu myślenia. Mamy odkrywać 
nieustannie i pogłębiać tę miłość, którą Bóg wlewa w nasze serca, 
abyśmy w pełni należeli do tego życia Bożego.

Chyba w Kościele zachodnim mniej się o tym mówi, ale w Ko-
ściele wschodnim nieustannie się podkreśla, że chrześcijanin jest 
uczestnikiem świętej wymiany, tego mistycznego tańca, który 
realizuje się w Trójcy Świętej, jest włączony w Jej życie. Jeżeli 
rzeczywiście chcemy nasze życie realizować w Duchu Świętym, 
który ożywia, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem 
i Synem odbiera uwielbienie, to zawsze warto zapytać o zaufanie, 
o wezwanie, którym zostałem obdarzony. Zapytać, jakie to jest 
wezwanie, jak bardzo Ojciec mi zaufał i na ile moje posłuszeń-
stwo jest obecne w moim życiu, aby zgłębić miłość Ojca do Syna 
i Syna do Ojca, które jest Duchem Świętym.



Maciej Jakubowski 

W poszukiwaniu odpowiedzi  
na wezwania płynące z Fatimy

Fatima. Stulecie objawień. Nie wydarzyło się nic spektakular-
nego, ale uroczystości z udziałem Papieża Franciszka były 

podniosłe i poruszające. Przypomniały sens i znaczenie objawień 
fatimskich; przypomniały o tym, co niezmiennie ważne, a teraz 
może najważniejsze.

Objawienia fatimskie należą do najbardziej znaczących w ży-
ciu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swej aktualności – napisali w li-
ście pasterskim polscy biskupi, wzywając do „ewangelicznej od-
nowy życia, pokuty i modlitwy w intencji nawrócenia błądzących 
i wybawienia nas od wojny…. (Informacje KEP, 10.05.2017)

Podobnie po powrocie z Fatimy mówił Papież Franciszek, 
zwracając się do pielgrzymów na Placu Świętego Piotra: Także 
w naszych dniach istnieje wielka potrzeba modlitwy i pokuty, aby 
wybłagać łaskę nawrócenia, jak również zakończenia tak wielu 
wojen toczonych na świecie i to coraz liczniej oraz bezsensownych 
konfliktów i aktów przemocy…. (KAI/ed, 14.05.2017)

Z pewnością istnieje teraz wielka potrzeba modlitwy o nawró-
cenia i o pokój, o uchronienie świata od wojny totalnej i od wojen 
lokalnych, także tych bezkrwawych – typu „wojna polsko-polska”, 
które są, jak wspomina Papież, w znacznej mierze bezsensownymi 
konfliktami. 

Trzeba się modlić o cud nawrócenia, pokoju i pojednania, 
w Polsce i na świecie. Istnieje potrzeba aktów wyrzeczenia i poku-
ty podejmowanych w tych samych intencjach. Ale taka modlitwa 
i takie wyrzeczenia byłyby ułomne i skażone czy wręcz nieszcze-

Z nOtatnika
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re, gdyby nie towarzyszyło im zabieganie o własne nawrócenie, 
które nie może być pełne bez pokonywania w sobie złych emocji, 
gniewu, niechęci czy wrogości albo zniechęcenia.

Jak o to nawrócenie zabiegać? Raz po raz wracam w tym 
notatniku do myśli, że wielką szkołą nawrócenia, sposobem 
uciszania wzburzonych emocji, gniewu, niechęci, zawziętości, 
i przeciwnie – zniechęcenia, goryczy lub lęku jest adoracja eucha-
rystyczna. Eucharystia i Komunia święta – oczywiście, tak! Ale 
potem i dalej – cicha adoracja Pana Jezusa ukrytego pod postacią 
świętej Hostii, Najświętszego Sakramentu. 

Najważniejsze rzeczy dokonują się w ciszy, zwłaszcza w ciszy 
przed Panem. A On jest naszym Pokojem, bo zadawszy w sobie, 
przez krzyż, śmierć wrogości, obala mury, jakie są w nas i między 
nami. Rozdział drugi Listu do Efezjan (Ef 2,14-18) to słowo na 
chwilę obecną. Tak myślę.

Oczywiście, bardzo potrzebne i niezbędne są różnego rodzaju 
dobre inicjatywy i działania społeczne, charytatywne, ekono-
miczne, w sferze kultury i polityki, w sferze prób podejmowania 
dialogu społecznego.

Ale jest też ta niezmiernie ważna, najcenniejsza aktywność 
polegająca na pozornej bezczynności – adoracja eucharystyczna 
w ciszy. Każdy moment adoracji, choćby krótkotrwałej, jest cen-
ny, ale najbardziej cenna jest adoracja wytrwała i długotrwała, 
a zwłaszcza nieprzerwana, wieczysta. 

Trafiłem ostatnio na informacje i relacje z VI Krajowego Forum 
Wieczystej Adoracji Najświetszego Sakramentu w Parafiach, które 
odbyło się w ostatnich dniach kwietnia w Głuszycy, małym miastecz-
ku w Górach Sowich. Parafii, w których trwa nieustanna adoracja 
jest w tej chwili w Polsce 12 lub 13, ale jest też 10 kaplic klasztornych, 
jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i 4 kaplice 
w szpitalach czy domach opieki, razem 27 miejsc wieczystej adoracji. 
A kościołów, z codzienną i całodzienną, a co najmniej wielogodzinną 
adoracją jest blisko 300. Czy nie jest to nasz ogromny skarb?
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To właśnie we wspólnotach adorujących Pana, gromadzą-
cych ludzi różnego stanu i wieku, dzieją się rzeczy najważniejsze 
z punktu widzenia naszych losów indywidualnych i zbiorowych. 
Może więc postępując za apelem płynącym z Fatimy wyprosimy, 
przede wszystkim właśnie poprzez wspólnoty adorujące – cho-
ciaż, oczywiście, nie tylko przez nie i w nich – cud nawróceń i cud 
pokoju, w Polsce i na świecie?

Adoracja przynosi też bardziej wymierne i widoczne skut-
ki (zmiany) w życiu osobistym i społecznym. W czasie Forum 
w Głuszycy ks. bp Marek Mendyk z diecezji legnickiej mówił: 
Adorowanie Pana Boga jest zachwytem nad Jego doskonałością, 
miłosierdziem, pięknem. Można powiedzieć, że jest także kocha-
niem, byciem blisko, dzieleniem się, oddawaniem, zawierzaniem, 
słuchaniem. Także ciszą, która wiele mówi, bo jest głosem samego 
Boga… Tajemnica eucharystyczna ma także konsekwencje społecz-
ne. Po to oddajemy cześć Bogu, po to się z Nim jednoczymy, abyśmy 
byli bardziej dla drugiego człowieka. I po to – warto dodać – by-
śmy byli bardziej zdolni do wybaczania, szukania tego, co łączy 
i rozeznawania tego, co moglibyśmy i powinniśmy zrobić razem. 

Może więc właśnie ze wspólnot adoracyjnych będą też płynęły 
impulsy prawdziwej odnowy; może w nich powstają pierwociny 
prawdziwie i głęboko odnowionej Polski?

*   *   *
Gdy skończyłem pisać tę notatkę, przyszły mi na myśl trzy 

pytania, jakby bez związku, ale chyba tylko pozornie bez związku, 
z treścią tej notatki: cokolwiek będzie, albo nie będzie się działo:

– Czy jestem gotowy na spotkanie z Panem w każdej chwili?
– Czy mam odwagę spytać kogoś (ale z miłością!): czy Ty jesteś 

gotowy (gotowa) na spotkanie z Panem?
– Czy modlę się wytrwale za tych, co nie są gotowi, o których 

wiem lub domyślam się, że gotowi nie są?



Z okazji podwójnego jubileuszu: Spółdzielni „Nowa Pra-
ca Niewidomych” i jej prezesa Kazimierza Lemańczyka – za-
mieszczamy poniżej obszerny materiał Tadeusza Naumiuka, 
w którym Autor oprócz tego, co dotyczy teraźniejszości, sięga do 
bogatej historii, ukazując złożoną rzeczywistość społeczną, w ja-
kiej powstała i funkcjonowała ta jedna z czołowych Spółdzielni, 
nie zatracając do dzisiaj wartości, które w dużej mierze zostały 
zaczerpnięte z modelu wychowawczego środowiska Lasek.

Ogromną rolę w wierności tym wartościom odegrała osoba 
jej Prezesa. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez udziału jego 
rodziny, bez gruntownej edukacji w Laskach pod kierunkiem 
wspaniałych pedagogów oraz oddanych członków całej zało-
gi Spółdzielni.

Redakcja „Lasek” życzy całemu zespołowi „Nowej Pracy” 
oraz następcy Kazimierza Lemańczyka, wiele inicjatywy w po-
dejmowaniu trudnych wyzwań współczesności i sukcesów na 
niełatwym rynku działalności gospodarczej. Oby nowe usy-
tuowanie na Ursynowie stworzyło nowe możliwości dalszego 
rozwoju. 

Dziękując Panu Kazimierzowi za 60 lat pracy życzymy, aby 
– już jako Prezes Honorowy – mógł nadal towarzyszyć i służyć 
w tych zmaganiach swoją radą i wieloletnim doświadczeniem.

Redakcja

pOdwójny juBiLeuSZ
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Tadeusz Naumiuk

60 lat Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych  
i jej Prezesa

Jubileusz 60-lecia działalności Spółdzielni przypadł na dzień 
1 października 2016 r., zaś 60 lat nieprzerwanego pełnienia 

funkcji prezesa przez Kazimierza Lemańczyka minęło 15 mar-
ca 2017 r. Zbiegło się to w czasie, gdy Radę Nadzorczą, Zarząd 
oraz wielu członków załogi absorbowały obowiązki związane 
ze zbyciem obiektów dotychczasowej siedziby oraz nabyciem 
nowego obiektu w celu przeniesienia tam agend Spółdzielni dla 
kontynuowania dalszego jej bytu i działania. 

Snucie opowieści o podwójnym jubileuszu dotyczącym oma-
wianych dwóch podmiotów, z których jeden jest osobą prawną, 
drugi zaś osobą fizyczną, nie jest łatwe. Spółdzielnia Nowa Praca 
Niewidomych „Cepelia” nie jest bowiem typową jednostką go-
spodarczą, a nawet typową spółdzielnią, zaś jej szef, Kazimierz 
Lemańczyk, nie jest typowym prezesem, co – jak mam nadzieję 
– będzie wynikało z dalszych treści tego artykułu. 

*   *   *
Podniosłą uroczystość podwójnego jubileuszu rozpoczęto 

w świetlicy Spółdzielni – chyba po raz ostatni w tym przytulnym, 
ciepłym i przyjaznym miejscu, gdzie wiele razy odbywały się 
spotkania z różnych okazji. O godz. 10.00 uroczystą Mszą św. ce-
lebrowaną – nie po raz pierwszy – przez krajowego duszpasterza 
niewidomych ks. Andrzeja Gałkę wraz z Dominikaninem ojcem 
Eugeniuszem Pokrywką aktualnie pełniącym obowiązki kapelana 
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym TOnO w Gdań-
sku-Sobieszewie. W Mszy św. wzięła udział licznie zgromadzo-
na załoga oraz wielu zaproszonych gości, w tym wielu byłych 
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członków Rady Nadzorczej, Zarządu, członków i pracowników 
Spółdzielni będących już na emeryturze. Byli też przedstawiciele 
Zarządu TOnO w Laskach, OPZON, „Cepelii”, a także wielu in-
nych instytucji i przyjaciele Jubilatki (Spółdzielni) i Jubilata (jej 
Prezesa). Wiele fragmentów uroczystej Eucharystii odbywało 
się w pięknej formie wokalnej. Pracownicy Spółdzielni przeczy-
tali również teksty czytań mszalnych. Miały też miejsce śpiewy 
chóralne. 

W homilii ks. Andrzej Gałka odniósł się w sposób bezpośred-
ni do historii i aktualnej sytuacji Spółdzielni, a także do jej przy-
szłości oraz miejsca w jej działalności członków i pracowników. 
Zwrócił też uwagę na fenomen 60-letniej – jakże udanej i pełnej 
pozytywnych owoców – służby na rzecz rozwoju Spółdzielni i na 
rzecz dobra jej pracowników – Prezesa Kazimierza Lemańczyka. 
Wspomniał o wszystkich ludziach, zwłaszcza z Lasek, którzy 
przyczynili się do powstania, a następnie wspomagali działalność 
tej niepowtarzalnej i wyjątkowej Spółdzielni. Dobitnie zaakcento-
wał rolę przyjętego cierpienia w procesie pozytywnego tworzenia. 
To zjawisko – stwierdził ksiądz Andrzej – wybitnie daje o sobie 

Msza św. z okazji jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Nowa Praca Nie-
widomych
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znać w jednostkach zatrudniających niewidomych oraz inne 
osoby niepełnosprawne, co widoczne jest na przykładzie Nowej 
Pracy Niewidomych oraz innych spółdzielni tego typu w kraju. 
Na podkreślenie tego, jak piękne owoce mogą zrodzić się z cier-
pienia ksiądz Andrzej przytoczył opowieść o bohaterskim cier-
pieniu skromnej, lecz równocześnie jakże WIELKIEJ DUCHEM 
osoby – polskiej pielęgniarki i sanitariuszki – Wandy Ossowskiej.

Po Eucharystii księża złożyli Jubilatowi i wszystkim pracow-
nikom Spółdzielni serdeczne gratulacje z okazji podwójnego 
Jubileuszu i pobłogosławili pracownikom Spółdzielni na dalsze 
lata pracy w nowym miejscu.

Następnie odbył się poczęstunek z jubileuszowym tortem 
przy lampkach szampana i wspólne śpiewanie skocznych jak zwy-
kle w Nowej Pracy Niewidomych (NPN) piosenek, co zakończyło 
tę część obchodów. Na godzinę 13.00 Jubilat zaprosił do Hotelu 
Łazienkowskiego grono najbliższych przyjaciół. Między innymi 
obecni byli prezesi i działacze wszystkich spółdzielni niewido-
mych z całej Polski, Dyrektor Generalny OPZON, były prezes 
Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciele „Cepelii” z jej pre-
zesem, syn Jubilata Paweł Lemańczyk, kilka osób ze Spółdzielni, 
a także koledzy z Lasek.

Najwcześniejsze wspomnienia Jubilata 

Rodzina Lemańczyków pochodzi z powiatu chojnickiego 
z Pomorza, czyli z regionu kaszubskiego. Przed I wojną światową 
Polska była pod zaborami, zaś tamte tereny znajdowały się pod 
zaborem pruskim. Z tego, co Jubilatowi udało się zapamiętać 
z opowiadań rodziców, starszego rodzeństwa a także z własnych 
wspomnień wynika, że jego ojciec Julian Lemańczyk urodził się 
w 1895 r. we wsi Borzyszkowy, w powiecie chojnickim, w odle-
głości kilkunastu kilometrów od późniejszego miejsca zamiesz-
kania rodziny – miejscowości Wierzchociny. Dziadek Kazimierza 



Podwójny jubileusz60

Lemańczyka zmarł wcześniej, zaś mama, gdy Julian miał 12 lat. 
Wtedy chłopiec został zupełnym sierotą i przebywał u obcych 
ludzi. Kazimierz zapamiętał, że babcia, czyli mama Juliana, aby 
utrzymać trzech synów (w tym dwóch starszych braci Juliana) 
pracowała u rodziny żydowskiego pochodzenia, która odnosiła 
się do nich bardzo pozytywnie. W Chojnicach były prawdo-
podobnie dwie rodziny tej narodowości, które specjalnie nie 
wyróżniały się swoim pochodzeniem. Nic więcej o swojej babci 
Kazimierz nie zapamiętał. Zmarła prawdopodobnie w r. 1907. 

Ojciec Julian brał udział w I wojnie światowej jako żołnierz 
po stronie pruskiej. Następnie został wysłany na front francuski, 
dostał się do niewoli i wrócił do Polski z armią gen. Józefa Hallera. 
W 1920 r. podjął pracę w Straży Granicznej.

Dnia 24 stycznia 1921 r. w kościele parafialnym w Boro-
wym Młynie w powiecie chojnickim odbyła się uroczystość za-

ślubin Juliana Lemańczyka 
z Martą Kruza. W Straży 
Granicznej Julian służył do 
r. 1939. Wcześniej rodzice 
Kazimierza kupili mały do-
mek w Wierzchocinie koło 
Borowego Młyna w pow. 
Chojnickim, w którym dwa 
pomieszczenia wynaję-
te były na potrzeby Straży 
Granicznej. 

Kazimierz Lemańczyk 
miał czterech braci i siostrę. 
Byli to: Jan ur. 1.10.1921, 
Albin ur. 2.03.1923, Mie-

Kazio (w środku) z rodzicami 
i rodzeństwem
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czysław ur. 4.04.1925, Anna ur. 26.07.1928, Józef ur. 1.07.1930 
i – jako szósty – Kazimierz ur. 27.05.1934.

Janek, Albin i Mietek chodzili do gimnazjum w Chojnicach. 
Od roku 1938 tata był dowódcą na placówce Straży Granicznej 
w Lipuszu, koło Kościerzyny. Na tę placówkę do ojca na wakacje 
wyjechała cała nasza rodzina. Czasy stawały się coraz bardziej 
niespokojne. W marcu 1938 r., na oczach, mocarstw zachodnich 
hitlerowskie Niemcy dokonały aneksji Austrii. Od tego momentu 
na granicy zwiększono (przeważnie potrojono) liczbę strażników. 
Rozkazy dla Straży Granicznej przychodziły w zalakowanych 
kopertach. Z racji, że na stancji w Chojnicach trzeba było mieć 
własne meble, to w warunkach wysokiego prawdopodobień-
stwa wojny, Janek – który z braćmi mieszkał na stancji – udał 
się tam, by wywieźć te meble do dziadków i cioci. Podobnie jak 
jednostki wojskowe, tak też placówki Straży Granicznej miały 
przygotowany plan ewakuacji na wypadek wybuchu wojny. Stąd 
też 31 sierpnia 1939 r. z Kościerzyny wyruszył na wschód cały po-
ciąg funkcjonariuszy Straży Granicznej z rodzinami, który jechał 
przez Bydgoszcz, Warszawę, Dębicę, Lublin i Chełm. 31 sierpnia 
skład tego pociągu zatrzymał się w lewobrzeżnej Warszawie. 
Wówczas bracia Albin z Mietkiem wyszli w celu zdobycia czegoś 
do picia, a w tym czasie pociąg ruszył i przejechał przez Wisłę. 
Jednak sprawnie działające służby kolejowe i graniczne pomogły 
braciom dotrzeć do swojego pociągu na stacji w Olszynce Gro-
chowskiej. Przywiózł ich jakiś kulawy strażnik. 

Rano 1 września w Chełmie Lubelskim ogłoszono wybuch 
wojny. Strażnicy zostali na granicy. O godzinie drugiej w nocy 
otrzymali oni rozkaz wycofywania się z granicy i wyłamania 
słupów telefonicznych. Spotkanie wyznaczono w Rawie Ruskiej. 
Z Chełma przewieźli wszystkich do Wojsławic, a tam czekały 
chłopskie furmanki, które zawiozły całą rodzinę do Wygnanki, 
gdzie otrzymała ona kwaterę u rodziny państwa Trynieckich. 
Dawał się zauważyć niższy niż na Pomorzu poziom higieny, na 
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przykład nie mogli sobie poradzić z mnóstwem wszy i innego 
robactwa. Były tam natomiast bardzo dobre ziemie, na których 
siano pszenicę, mak i uprawiano buraki cukrowe. Na Pomorzu 
w porównaniu z tamtymi były gleby liche i pszenica tam się nie 
rodziła. W czasie Mszy św. w kościele ułan na koniu ogłosił, że 
pod Hrubieszowem została stoczona bitwa. Polskie wojsko trzy 
doby maszerowało na wschód. Na tamte tereny zapuścił się od-
dział Kozaków. Po powrocie w strony rodzinne, tj. na Pomorze, 
zaczął się koszmarny okres okupacji hitlerowskiej, pełnej prześla-
dowań i terroru. Rodzina przeżyła wówczas tragiczne momenty. 
Już w 1939 r. za przynależność do patriotycznej polskiej organiza-
cji pod nazwą Polski Związek Zachodni hitlerowcy zamordowali 
najstarszego 18-letniego brata Jana, zaś ojciec został aresztowany. 
Dla rodziny Lemańczyków nastały ciężkie czasy, z powodu braku 
jakichkolwiek środków utrzymania. Sześcioletni wówczas Kazi-
mierz, wraz ze starszym bratem musiał zatrudnić się u bogatszego 
gospodarza: najpierw przy pasieniu owiec, a potem krów. Mając 9 
lat, musiał wykonywać najcięższe prace w gospodarstwie rolnym, 
również orać pole. 

Tymczasem Niemcy zaczęli poważnie tracić grunt pod no-
gami, jednak buta ich nie opuszczała i dalej stosowali system 
terroru oraz prześladowań. Nadszedł r. 1945 i na Pomorze zaczął 
wyraźnie zbliżać się front. Słyszało się, że należy chować się przed 
„ruskimi”. Mała wioska Wierzchocina znajdowała się blisko lasu, 
więc gospodarze w lesie wykopali bunkry, w których ludzie się 
schowali. W jednej takiej ziemiance skryło się kilka rodzin. 

W dniu 1 marca w godzinach rannych nadeszli Rosjanie, 
którzy zajęli wieś. W południe zaciekawiony niespełna 11-letni 
Kazimierz wyszedł do wsi na rekonesans. Ruscy zaczepili go 
i zaczęli indagować pytaniami, gdzie są ludzie. Kazio, niezbyt 
świadomy powagi sytuacji, zaprowadził ich do ziemnych leśnych 
schronów. Było ich dwóch, w tym jeden niskiego wzrostu, sko-
śnooki i z krzywymi nogami. Podchodząc do leśnej kryjówki, 
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wyjął pistolet z kabury i schował go do rękawa. Na powitanie 
zasypali mieszkańców wyrzutami, że oni przyszli ich wyzwolić, 
a ci niewdzięczni przed nimi się chowają. Prosili o udzielenie im 
pomocy przy kuchni. Poszły z nimi Monika oraz Lenka. Po kilku 
godzinach dziewczyny wróciły z płaczem, bo zostały wielokrot-
nie zgwałcone. Tak to niejednokrotnie w naszej polskiej historii 
wpadaliśmy z deszczu pod rynnę. 

Po upływie niespełna miesiąca od przybycia na te tereny 
Rosjan, Kazimierza Lemańczyka spotkała kolejna tragedia. Jak 
wspomniano wyżej, wykonywał on ciężkie prace, bo potrafił 
wszystko zrobić w gospodarstwie rolnym. Na polskim terenie 
ustępujący Niemcy wszystko ogołocili, a gdy nadeszli sowieci, to 
nie pozostawili kamienia na kamieniu. Nie było ani żywności, ani 
paszy dla koni i bydła, ani opału. Za niedawną granicą na terenach 
poniemieckich pozostało dużo paszy, a zwłaszcza siana i słomy. 
Dlatego 27 marca 1945 r. gospodarz wysłał zatrudnionych u siebie 
młodych Lemańczyków furmanką zaprzężoną w trzy konie, aby 
z terenów poniemieckich przywieźli paszy. Powoził niespełna 
11-letni Kazimierz. Jeden z trzech koni nieszczęśliwie nadepnął 
na jedną z min, których wokół było pełno, przez co dużo ludzi 
zginęło lub zostało kalekami. Wybuch miny spowodował śmierć 
wszystkich trzech koni i poważnie zranił Kazimierza, całkowicie 
pozbawiając go wzroku. Po tym wypadku rannego Kazia wożono 
do różnych lekarzy, w tym do rosyjskiego lekarza wojskowego, 
lecz nic to nie pomogło. Ranny przeleżał kilka miesięcy z ogrom-
nym bólem głowy i ropiejącymi strupami na oczach i twarzy. Ten 
stan doprowadzał go do rozpaczy. Pewnego dnia pełen determi-
nacji zerwał z twarzy całą tę skorupę i po pewnym czasie poczuł 
dużą ulgę. Kazio jeszcze dzisiaj mówi, że od tamtego czasu nie 
zna bólu głowy. Rany po tym wydarzeniu dość szybko się wygoiły, 
ale niestety Kazimierz od tego czasy nie oglądał swoimi oczyma 
Bożego świata. Ogląda go oczyma wyobraźni.
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We wrześniu 1945 r. Kazimierz rozpoczął naukę w drugiej 
klasie miejscowej szkoły powszechnej. Mógł się uczyć tylko z pa-
mięci, a rozsądny nauczyciel nie stosował na szczęście wobec 
niego taryfy ulgowej. Taka metoda stosowana i później skutecz-
nie zadziałała. Ileż on w swoim życiu wysłuchał raportów do-
tyczących sprawozdań finansowych naszpikowanych liczbami, 
protokołów kontroli oraz innych drobiazgowych dokumentów. 
Zawsze potrafił na długo zapamiętać wszystko, co jest istotne. 
Ma w swojej osobistej bazie danych, tj. w głowie, ogromną ilość 
liczb, a w tym setki numerów telefonicznych. Wystarczy mu raz 
podać numer telefonu. Natychmiast chwyta to i utrwala jego 
komputerowy twardy dysk pamięci. Przepraszam, za tę poucza-
jącą dygresję. 

Pewnego dnia zjawił się w szkole inspektor oświaty z Choj-
nic. Wysłuchał lekcji, a potem zadawał uczniom pytania. Zaczął 
pytać również Kazimierza. Był zachwycony jego odpowiedzia-
mi. Poinformował nauczyciela, że na obrzeżu Warszawy działa 
placówka opiekująca się niewidomymi i prowadząca dla nich 
specjalne szkoły. 

Okres pobytu w Laskach

Pod koniec sierpnia 1946 r. Kazimierz Lemańczyk zameldo-
wał się w prowadzonym przez TOnO ośrodku dla niewidomych 
w Laskach. Zakład był w czasie wojny zrujnowany i niedofinan-
sowany. Jednakże opieką i wychowaniem, a także kształceniem 
niewidomych dzieci i młodzieży zajmowali się tam wspaniali lu-
dzie, którzy z Laskami związali swoje życie. W Laskach Kazimierz 
Lemańczyk ukończył szkołę podstawową, a potem zawodową. 
W znacznym zakresie w tym czasie właśnie w Laskach wykrysta-
lizowały się podstawowe zawiązki jego prawej osobowości. Pozy-
tywny kształt jego charakteru uformował się zarówno za sprawą 
cech dziedzicznych, jako że pochodził z zacnej rodziny, jak też 
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dzięki stosowanemu w Laskach trafnemu systemowi wychowaw-
czemu, który był oparty na solidności, solidarności, uczciwości, 
głębokiej wierze, patriotyzmie oraz pracowitości i koleżeństwie. 
Przyczynił się do tego cały sztab wychowawców i pedagogów, a w 
tym pewna liczba wolontariuszy. Było ich tak wielu, że trudno 
wszystkich wymienić. Niektórym z nich czas wojny i dwóch 
okupacji potwornie okaleczył rodziny i pobyt w Laskach pełnych 
młodzieżowego gwaru i przepełnionych nadmiarem zajęć oraz 
innych obowiązków dawał pewne zapomnienie doznanych ran 
i krzywd. Niektórzy z nich z Laskami związali się na stałe. Widząc 
nieszczęście niewidomych dzieci, wyrzekli się osobistego życia, 
całkowicie poświęcając się ich wychowaniu, a także kształtowaniu 
pozytywnych postaw i charakterów, umożliwiających im przyszłe 
samodzielne oraz użyteczne społecznie życie. Wielu z nich, w tym 
mające światowy rozgłos autorytety pedagogiczno-wychowaw-
cze, nie założyło własnych rodzin i nie miało właściwie żadnego 
osobistego życia, traktując laskowską społeczność jako wielką 
rodzinę. 

Przed Domem Chłopców z drużyną harcerską
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Kształtowaniem postaw i prawych charakterów tych pozba-
wionych wzroku młodych ludzi zajmowały się dziesiątki nie-
zwykłych i wybitnych osób zdolnych do wypełniania bardzo 
trudnej, lecz jakże chwalebnej misji służenia i ulżenia doli innym. 
Wszystkim takim nieprzeciętnym osobowościom przewodziła 
osobiście hrabianka, Matka Elżbieta Róża Czacka, założycielka 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – zwanego popularnie 
Dziełem Lasek – i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, którego siostry stanowiły główny trzon pedagogiczny, 
wychowawczy oraz administracyjno-gospodarczy Dzieła Lasek.

To niezwykła twórczyni wspaniałego Dzieła Lasek, Sługa 
Boża Matka Elżbieta, zgromadziła wokół siebie grono nieprze-
ciętnych postaci i osobowości, których pokłosiem są wychowan-
kowie pokroju dzisiejszego Jubilata Kazimierza Lemańczyka, 
z których wielu zostało kierownikami zakładów pracy, a w tym 
spółdzielni niewidomych. Było to możliwe dzięki wytrwałości 
i wierze w pełny sukces wychowawczy wielu wybitnych specja-
listów z dziedziny tyflopedagogiki (pedagogiki specjalnej stoso-
wanej przy kształceniu dzieci niewidomych i słabowidzących), 
a także obdarzonych fenomenalną intuicją w tym względzie 
praktyków z dziedziny skutecznej rehabilitacji osób z dysfunk-
cją wzroku, jakim np. był twórca wielu spółdzielni niewidomych, 
w tym NPN – Henryk Ruszczyc. To ten szczególny wychowawca 
udowodnił w praktyce trafność założeń sformułowanych przez 
Matkę Elżbietę Różę Czacką stwierdzających, że właściwy system 
wychowawczy i wytrwała, pełna przekonania praca pedagogiczna 
są w stanie zaszczepić w sercach i umysłach niewidomych wy-
chowanków zarówno poczucie godności osobistej, jak i pełnej 
przydatności w społeczeństwie, na równi z ludźmi całkowicie 
zdrowymi. Potwierdza to duża liczba przypadków osiągania 
w wielu dziedzinach wysokiego statusu społecznego przez liczną 
grupę niewidomych. Jednym z takich pozytywnych przykładów 
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jest Kazimierz Lemańczyk, kierujący nieprzerwanie przez 60 lat 
Spółdzielnią NPN. 

Oprócz Matki Elżbiety Róży Czackiej i wspomnianego 
Henryka Ruszczyca ogromne zasługi na rzecz rozwoju Dzie-
ła Lasek, a także zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia 
w nim wychowanków położyli m.in. również księża: Władysław 
Korniłowicz, Aleksander i Tadeusz Fedorowiczowie, dominika-
nin – ojciec Eugeniusz Pokrywka i wielu księży oraz siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Z osób 
świeckich, obok Henryka Ruszczyca, ogromne zasługi położyła 
– blisko współpracująca z Matką Czacką – Zofia Morawska, która 
przez blisko 70 lat pełniła funkcję skarbnika Zarządu TOnO, 
zajmując się pozyskiwaniem z całego świata środków na funk-
cjonowanie tego niepowtarzalnego Zakładu. 

Do szczególnych i wyjątkowych ludzi działających w Laskach 
należał również Antoni Marylski, który w swoim życiu przeszedł 
różne koleje losu, a nawet momenty zwątpienia, jednakże pod 
koniec życia w r. 1971, mając 77 lat, przyjął z rąk prymasa Stefana 
Wyszyńskiego święcenia kapłańskie. 

Dzieło Lasek przeżywało wiele trudności w czasie wojny. Nie 
było łatwo także w okresie powojennym, na który przypadł okres 
odbudowy i podnoszenia z ruin placówki opartej na głęboko 
katolickiej formule w komunistycznej rzeczywistości. 

Kazimierz Lemańczyk, poza bezkonkurencyjnym Henrykiem 
Ruszczycem i wielu innymi fantastycznymi wychowawcami, naj-
cieplej wspomina sylwetkę i wspaniałą osobowość wychowaw-
czyni Alicji Gościmskiej, która m.in. zajmowała się w Dziele 
Lasek opieką nad organizacją harcerską. Miała ona swój ogromny 
udział w pozytywnym rozwoju osobowości Jubilata, przyczynia-
jąc się do zwiększenia jego aktywności, pozbycia się kompleksów 
i nabrania wiary w siebie. Pani Alicja nieśmiałego i zamkniętego 
młodzieńca wciągnęła do organizacji harcerskiej, powierzając mu 
różne – wymagające aktywności i inwencji twórczej – zadania. 
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Najpierw Kazio dowodził zastępem „Słoneczników”, a później 
„Mieczy”. Ta doświadczona i światła wychowawczyni dobrze 
wiedziała, że dla zaktywizowania i pobudzenia do działania nie-
zdecydowanych młodzieńców największe efekty przyniesie po-
wierzanie im różnych zadań, których sukcesy zachęcać będą do 
aktywności i samodzielności. Dając niemałą satysfakcję, inicjują 
kiełkowanie wiary we własne siły i możliwości. Pani Gościmska 
wyznaczała więc kilkunastoletniemu młodzieńcowi różne zada-
nia organizacyjne w służbie harcerskiej, które na początku go 
niepokoiły. Jednakże okazane zaufanie oraz powodzenie w re-
alizacji tych zadań zachęcało do podejmowania nowych wyzwań

Działające pod pieczą Alicji Gościmskiej harcerstwo, ukie-
runkowane na działania sprawnościowe, kształtowanie prawo-
ści, odpowiedzialności, patriotycznych postaw, przy uwzględnie-
niu głębokiej wiary, stawało się dla Kazia nie tylko kształtującą 
wszechstronne zainteresowania fascynującą przygodą, lecz przede 
wszystkim prawdziwą szkołą charakteru i umiejętności współ-
działania w grupie. Wypracowany w taki sposób hart ducha za-
czął niebawem owocować kolejnymi pozytywnymi osiągnięcia-
mi, a potem dawał o sobie znać właściwie przez całe zawodowe 
i społeczne życie. Jeszcze w Laskach Kazimierz Lemańczyk zaczął 
piastować coraz bardziej odpowiedzialne funkcje mające na celu 
twórcze współdziałanie młodzieży z personelem wychowaw-
czo-opiekuńczym w świadomym kształtowaniu pozytywnych 
charakterów wychowanków. Podobne zasady w procesie dydak-
tyczno-wychowawczym stosowali również inni wychowawcy 
i tyflopedagodzy. W rezultacie Kazimierz został powołany na 
funkcję przewodniczącego Centralnej Rady Domu Chłopców, 
czyli organu zajmującego się współwychowaniem młodzieży. 

Henryk Ruszczyc, przywiązujący ogromną wagę do pracy 
samorządowej, którą uważał za wspaniałą szkołę kształtowania 
samodzielności, dawał wychowankom duży zakres uprawnień, 
nakładając równolegle na nich znaczne i odpowiedzialne obo-
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wiązki. Tym sposobem ten fantastyczny pedagog przygotowywał 
niewidomą laskowską młodzież do przyszłego samodzielnego – 
niełatwego przecież w ich sytuacji – życia. 

Istotną rolę w kształtowaniu postaw, wychowaniu i codzien-
nym życiu, niejednokrotnie pełnych różnych lęków i kompleksów 
chłopców odegrał kolejny wielki autorytet z dziedziny praktycz-
nej tyflopedagogiki oraz wielu pokrewnych specjalności – Antoni 
Marylski. Ten wybitny wychowawca i człowiek wielkiej kultury 
osobistej, zawsze potrafił z uwagą wysłuchać swoich wychowan-
ków, będąc gotowym do rozmowy o wszystkich nurtujących ich 
trudnościach na każdy temat. Dla niego nie było spraw błahych. 
Dlatego chłopcy bez specjalnego skrępowania i obaw mogli mu 
przedstawić swoje najbardziej intymne problemy. Wiedzieli, że 
pan Antoni Marylski nie zostawi ich w kłopocie, lecz im wszystko 
spokojnie i wyczerpująco wyjaśni, a także jak prawdziwy ojciec 
udzieli im właściwych rad. W szczególny sposób opiekowały 
się i matkowały dzieciom, zwłaszcza w pierwszych latach ich 
pobytu w Laskach, siostry franciszkanki, zwłaszcza te pełniące 
różne funkcje gospodarcze. Kazimierz Lemańczyk szczególnie 
serdecznie wspomina pracującą w spiżarni siostrę Hiacyntę, 
a także opiekującą się szwalnią siostrę Czesławę, które starały 
się i potrafiły zapewnić, oderwanym od rodzinnego ciepła na 
długie miesiące niewidomym dzieciakom, prawdziwie domową 
atmosferę i ciepły, rodzinny klimat. 

Szczególne więzy łączyły też Kazimierza z osobą wyjątkową 
– pierwszą kobietą uhonorowaną Orderem Orła Białego – Zofią 
Morawską, która blisko współpracowała z założycielką TOnO, 
Matką Różą Czacką. Pani Zofia była córką byłego rektora Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności 
Kazimierza Dzierżykraj-Morawskiego, autora i tłumacza wielu 
dzieł literackich, również kawalera Orderu Orła Białego oraz pra-
wnuczką generała Dezyderego Chłapowskiego, adiutanta Cesarza 
Napoleona Bonapartego oraz prekursora reformy wielkopolskie-
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go rolnictwa. Pani Zofia najpierw zajmowała się wychowaniem 
młodzieży, a następnie przez blisko 70 lat, będąc w zarządzie 
TOnO, zajmowała się pozyskiwaniem z całego świata środków 
finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów funkcjonowania 
Dzieła Lasek. Ta niezwykła kobieta wielce zasłużona dla Dzieła 
Lasek w wieku 106 lat odeszła na inną służbę, w Dniu Niewido-
mego – 15 października 2010 r. Kilkakrotnie miałem zaszczyt 
uczestniczyć w Laskach 15 maja (imieniny Zofii) we Mszy św. 
w intencji Pani Zofii. Po Mszy św. szliśmy razem do mieszkania 
Solenizantki, gdzie Kazimierz bardzo uroczyście wręczał jej róże, 
zaś Pani Zofia ze wzruszeniem mówiła: przyjechałeś.

Kończąc szkołę zawodową w Laskach, Kazimierz Lemań-
czyk uzyskał trzy dyplomy czeladnicze w zawodach: tkackim, 
szczotkarskim i dziewiarskim. W tej ostatniej specjalności zdobył 
również tytuł mistrzowski. Z pobytu w Laskach wyniósł jeszcze 
coś więcej. Wiarę we własne umiejętności, możliwości oraz siłę 

Zofia Morawska, s. Noemi Wróbel, Kazimierz Lemańczyk
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do ich wykorzystywania w życiu, bez której znacznie trudniej-
sza byłaby realizacja skutecznej służby na rzecz społeczeństwa. 
W przeciwieństwie do funkcjonującego w tym czasie państwo-
wego laickiego systemu wychowania, Laski dawały możliwość 
rozwoju głębokiej religijności i prawdziwej wiary, co przez całe 
życie ułatwiało podejmowanie się odpowiedzialnych zadań oraz 
realizację ich zawsze z Bożą pomocą. 

Początki Spółdzielni „Nowa Praca” i przymiarki Jubilata  
do jej kierowania 

W r. 1953, po 7-letnim pobycie w Laskach, mając 19 lat, Kazi-
mierz opuścił Zakład i zamieszkał w internacie przy ul. Słupeckiej 
w Warszawie. Wówczas rozpoczął kurs masażu leczniczego, który 
ukończył w roku 1954. Jednak w tej dziedzinie pracy nie podjął, 
gdyż wiązało się to z wyjazdem do Ciechocinka, a Kazimierz 
zamierzał związać swój los z Warszawą. W 20. rocznicę swoich 
urodzin, 27 maja 1954 r., zaczął pracować jako szczotkarz w Spół-
dzielni Ociemniałych Żołnierzy, lecz po pięciu miesiącach wrócił 
do Lasek i podjął pracę jako nauczyciel szczotkarstwa, doskonaląc 
równocześnie swoje umiejętności w specjalności dziewiarstwa. 
Po zdaniu egzaminu mistrzowskiego w tej dziedzinie, 15 czerwca 
1956 r. został zatrudniony w warszawskiej cepeliowskiej Spół-
dzielni „Poziom”, ale już 1 października został członkiem zało-
życielem i pracownikiem nowo powołanej z inicjatywy Henryka 
Ruszczyca również cepeliowskiej Spółdzielni „Nowa Praca Nie-
widomych” w Warszawie. Oprócz niego członkami założycielami 
tej placówki były następujące osoby: Andrzej Adamczyk, Marian 
Adamczyk, Maria Budz-Komorniczak, Tadeusz Czerwiński, Wa-
cław Czyżyki, Stanisław Dudziński, Krystyna Gajewska, Marian 
Hartman, Anna Kobrzyńska, Leokadia Krawiec-Grzybowska, Jan 
Krępa, Jan Kurzaj, Krystyna Łatacz, Maria Mizak-Lemańczyko-
wa, Krystyna Myślińska-Kozyrowa, Andrzej Pawłowski, Barba-
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ra Reiff, Bartłomiej Rogowski, Zofia Rudna-Strzelecka, Henryk 
Ruszczyc, Andrzej Skóra, Stefan Strzelecki, Hanna Wągrodzka.

Większość osób z listy członków założycieli w ciągu tych 60 lat 
odeszło na inną – wieczną służbę, zaś z pozostałych w Spółdziel-
ni nadal aktywnie działa jedynie wytrwały Prezes – Kazimierz 
Lemańczyk. 

W nowo założonej Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” 
Kazimierz Lemańczyk został zatrudniony przy produkcji w dziale 
dziewiarskim, z jednoczesnym społecznym pełnieniem funkcji 
zastępcy prezesa zarządu. 

Przed uruchomieniem Spółdzielni oraz wytypowaniem na jej 
pracowników absolwentów szkół zawodowych w Laskach czy-
nione były wielostronne przygotowania do tego przedsięwzię-
cia. Uruchomione było tam np. dziewiarstwo maszynowe, które 
uczniowie uznali za monotonne i zbyt nużące. Henryk Ruszczyc 
rozpoczął poszukiwania w kierunku zatrudnienia niewidomych 
absolwentów szkół zawodowych do wykonywania produktów 
o charakterze niepowtarzalnym, a więc rękodzielniczym. Oka-
zało się, że wielu niewidomych cechuje bogata inwencja twórcza. 
Od tego momentu Kazimierz zaczął podejmować współpracę 
z jednostkami artystycznymi, takimi jak „Cepelia” i działającymi 
w jej strukturze artystycznymi spółdzielniami, czy też Instytutami 
Wzornictwa Przemysłowego. Do Lasek zaczęli przybywać z tych 
instytucji artyści projektanci, organizując dla młodzieży specja-
listyczne kursy rozwijające wyobraźnię twórczą. Kursy te prowa-
dzone były odrębnie dla dziewiarzy i odrębnie dla tkaczy. Orga-
nizowane też były wycieczki uczniów do spółdzielni „Poziom”, 
„Orno” i innych, a także do cepeliowskich galerii, aby młodzież 
zapoznawała się z artystycznymi motywami biżuterii, ceramiki 
i innych branż wytwórczości artystycznej, celem sprawdzenia 
możliwości adaptacji niektórych wzorów do wytwarzanych tech-
niką ręczną wyrobów dziewiarskich. Na rok przed założeniem 
Spółdzielni Henryk Ruszczyc zorganizował specjalny kurs w In-
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stytucie Wzornictwa Przemysłowego dla niewidomych uczniów 
ostatnich klas, którzy na podstawie opisanych eksperymentów 
zostali wstępnie wytypowani do pracy w nowej Spółdzielni. 

Trzeba było opracować szczegółowy scenariusz dotyczący 
profilu działalności nowej jednostki, powołanych w niej dzia-
łów wytwórczych i innych jednostek organizacyjnych, wskazać 
źródła zaopatrzenia w niezbędne surowce i materiały, określić 
urządzenia i narzędzia wytwórcze, wysokość oraz źródła pozy-
skania środków finansowych na nabycie niezbędnych sprzętów 
oraz materiałów, rozplanować obsadę personalną poszczególnych 
komórek produkcyjnych, technicznych, księgowych i administra-
cyjno-biurowych, jak również pozyskać oraz adaptować określo-
ne pomieszczenia. To właściwie była pieśń przyszłości, ponieważ 
na początku postanowiono uruchomić tylko jedną branżę w po-
staci wyrobów dziewiarstwa maszynowego. Na pierwszy ogień 
poszły więc swetry w różnych fasonach, wzorach i kolorach, 
chusty, szale, czapeczki i szereg innych produktów. Z niepokojem 
czekaliśmy na odzew rynku na naszą ofertę. Henryk Ruszczyc 
i inni światli wychowawcy i menedżerowie wpoili wprawdzie 
w nas przekonanie, że jesteśmy w stanie zrobić piękne i poży-
teczne rzeczy, ale czekaliśmy na to, by przekonanie to potwier-
dziła rzeczywistość. Okazało się jednak, że ta niejako próbna, 
pierwsza skromna oferta, cieszyła się ogromnym powodzeniem. 
Zatem słowa stały się ciałem, a zamiary – faktem, zaś powołanie 
Spółdzielni NPN ukoronowaniem śmiałych dążeń i pragnień jej 
członków założycieli pod kierownictwem nieomylnego w tym 
względzie wizjonera – Henryka Ruszczyca. Okazało się to żywym 
przykładem i potwierdzeniem wizji tego wybitnego specjalisty, 
że człowiek pozbawiony wzroku jest w stanie wykonywać rze-
czy najwyższej jakości, piękne, użyteczne i poszukiwane przez 
klientów nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Na naszym 
przykładzie wielokrotnie potwierdziło to życie. Zawiązanie i póź-
niejsze funkcjonowanie NPN wywarło istotny wpływ na ogromne 
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przeobrażenia stylu życia setek osób niewidomych i ich rodzin. 
W dowód wdzięczności i uznania dla swojego wielkiego wycho-
wawcy i przyjaciela po dwóch latach funkcjonowania Spółdzielni 
jej członkowie ze swoich udziałów w czystej nadwyżce ufundo-
wali Henrykowi Ruszczycowi samochód osobowy marki Trabant. 
Zrobili to w znacznym zakresie z pobudek nader interesownych, 
gdyż oko mistrza, zwłaszcza w początkowym okresie funkcjo-
nowania Spółdzielni, było ciągle niezbędne. Mistrz zaś nigdy 
nie ominął żadnej okazji, by jak dobry ojciec zainteresować się 
swoim dzieckiem. Często więc odwiedzał Spółdzielnię i cieszył 
się sukcesami całej jednostki i poszczególnych jej członków. Gdy 
zdarzyły się porażki, pochylał się nad nimi z troską, szukając 
wyjścia z zagrożeń. Służył przy tym swoimi radami wynikającymi 
z ogromnego doświadczenia i wspaniałej intuicji. 

Pierwszym prezesem zarządu nowo powołanej NPN został 
wybrany były prezes spółdzielni „Poziom” – Mieczysław Bie-
lecki. Był to młody, rzutki człowiek widzący, świetny organi-
zator, stawiający na pierwszym miejscu wyniki ekonomiczne. 
Nasze zamierzenia, że głównym celem powołania Spółdzielni jest 
społeczna i zawodowa rehabilitacja jej niewidomych członków 
i pracowników, zaś wyniki ekonomiczne stawiane są na drugim 
– chociaż bardzo ważnym, bo zapewniającym spełnienie celu 
głównego – miejscu, człowiek ten traktował, jako chwyt propa-
gandowy. 

Prezesowi Mieczysławowi niemającemu doświadczeń i prze-
myśleń Henryka Ruszczyca zabrakło wiary w niewidomych. Nie 
bardzo wierzył, iż osoby pozbawione wzroku podołają temu wy-
zwaniu. Dlatego przyjął strategię, aby byli oni szyldem i atutem do 
pozyskiwania przydziałów surowców i materiałów, zaś do wyko-
nywania produkcji poszukiwał i zatrudniał osoby pełnosprawne, 
z których część ściągnął z „Poziomu”. Szybko to zauważył pilnie 
śledzący rozwój nowej jednostki członek rady Spółdzielni – Hen-
ryk Ruszczyc, który był przekonany, że to niewidomi mają stano-
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wić trzon przewidziany do realizacji założonych celów. Chodziło 
przecież o to, aby to niewidomi wykonywali wyroby, zajmowali 
się zaopatrzeniem, zbytem oraz zarządzaniem Spółdzielnią. Po 
kilku więc rozmowach z Prezesem Rada Nadzorcza odwołała go 
ze stanowiska, zaś w jego miejsce powołała, bardzo przestraszo-
nego tą decyzją, Kazimierza Lemańczyka. Ruszczyc wiedział, że 
w sprawach ekonomiczno-organizacyjnych Lemańczyk wówczas 
nie dorastał do pięt Bieleckiemu. Jednakże wiedział również, że 
po kilku latach Lemańczyk go prześcignie. Jednakże na tamten 
moment bił na głowę Bieleckiego w sprawie wiary w niewido-
mych, a to w tamtych czasach było najistotniejsze. 

I stało się tak, jak Henryk Ruszczyc przewidywał. Kazimierz 
Lemańczyk szybko chwycił i przyswoił sobie problematykę ra-
chunku ekonomicznego. Działał ostrożnie i rozważnie, stosując 
sto procent skromności i pokory, a zero buty i fanfaronady. Ważne 
decyzje konsultował z organami Spółdzielni, a najważniejsze na-
wet z całą załogą. Przez jakiś czas miał opiekę i doradztwo swoje-
go pryncypała. Pracował bardzo ciężko i wytrwale, ukończył wraz 
z kilkoma kolegami szkołę średnią, zdał maturę, poszedł na studia 
i uzyskał tytuł magistra ekonomii na SGPiS (obecnie SGH) i za-
pewnił wraz z całym kolektywem zaskakująco pozytywne rezul-
taty działalności Spółdzielni. Okazało się, że w wielu dziedzinach 
Spółdzielnia wypracowała swoisty, niepowtarzalny styl i stała się 
w tym względzie jedną z przodujących jednostek wytwórczych 
w strukturze „Cepelii”. Nie stosowano wobec niej żadnej taryfy 
ulgowej. Wszystkie wytwarzane wzory przechodziły przez gęste 
sito w postaci składającej się z autorytetów w swoich dziedzinach 
Artystycznej Komisji Kwalifikacyjnej. Spółdzielnia sukcesywnie 
poszerzała oraz – pod dyktando rynku – odpowiednio zmieniała 
swój profil wytwórczy o szereg innych branż i zdobyła renomę 
nie tylko w kraju, ale i wśród odbiorców zagranicznych z wielu 
kontynentów. Ciągle więc działo się coś, co wymagało czuwania 
i bieżącej analizy rynku, ponieważ wszelkie zmiany były bardzo 
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kosztowne. Wymagały wymiany parku maszynowego i urządzeń, 
kosztownego przeszkolenia załogi i zmiany kwalifikacji zawodo-
wych pracowników. Okres rozruchu nowych branż jest powolny 
i kosztowny, podobnie jak i likwidacja wybranych dziedzin wy-
twórczości. Swoje wyroby Spółdzielnia sprzedawała we własnych 
sklepach i w placówkach handlowych prowadzonych przez „Ce-
pelię”, a także kierowała na eksport. W najbardziej sprzyjającym 
okresie zatrudniała blisko 400 osób, w tym połowę pracowników 
stanowiły osoby z dysfunkcją wzroku. 

Spółdzielnia pod kierownictwem Prezesa  
Kazimierza Lemańczyka

Zastępcą Prezesa Zarządu NPN Kazimierz Lemańczyk był 
jedynie pięć i pół miesiąca, zaś już 15 marca 1957 r., mając zale-
dwie niespełna 23 lata, powołany został na stanowisko Prezesa 

Z częścią załogi Spółdzielni
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Zarządu. Jak wspomniano wyżej, był wielce przestraszony. Jednak 
znając jego pozytywne cechy charakteru, bez żadnych wątpliwo-
ści ufał mu Henryk Ruszczyc, wiedząc, że jego kandydat beza-
pelacyjnie wierzy w zdolności manualne, zmysł artystyczny oraz 
wyobraźnię twórczą niewidomych. I to mu wystarczyło. Ruszczyc 
przekonał pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółdziel-
ni do swojego kandydata. Zresztą byli to koledzy Kazimierza 
z laskowskich szkół, znający doskonale jego bystrość umysłu, 
prawość charakteru i zdolności organizatorskie wyniesione jesz-
cze z harcerstwa i z czasów pełnienia odpowiedzialnej funkcji 
przewodniczącego Rady Domu Chłopców. Przez jakiś czas był 
również przecież nauczycielem zawodu w Laskach. Dlatego nie 
było problemu z zaakceptowaniem jego kandydatury przez za-
łożycieli Spółdzielni. 

Jak wcześniej wspomniano, zaraz po uruchomieniu działalno-
ści na pierwszy ogień ruszyło maszynowe wytwarzanie dzianin. 
Niemal równolegle wytwarzano kolorowe tkaniny w szkocką 
kratę. Trudno powiedzieć, w jaki sposób, ale wielu niewidomych 
tkaczy nauczyło się dotykiem rozróżniać kolory przędzy uży-
wanej do wykonywania kraciastej tkaniny. Pod koniec lat 60. 
ubiegłego wieku w Spółdzielni licznymi sukcesami zaowocowały 
eksperymenty czynione z dziewiarstwem ręcznym oraz modny-
mi kreacjami wykonywanymi w szkocką kratę. Dziewiarstwo 
ręczne, które stało się bardzo modne, rozwinęło się szczególnie 
w latach 70. i 80. Wykonywało je około 100 niewidomych kobiet 
zatrudnionych w systemie pracy nakładczej. Wyroby te zrobiły 
prawdziwą furorę. Słynne kożuszki z wełny dywanowej, kamizelki 
z owczej przędzy, atrakcyjne kolorowe berety, szaliki, garsonki, 
plisowane spódnice, pomysłowe chusty w stylu retro, narzuty 
i poduszki były rozchwytywane dosłownie na pniu. Z reguły moż-
na je było kupić spod lady. Spółdzielnia prezentowała swoją ofertę 
wytwórczą na wielu wystawach krajowych i międzynarodowych 
w większości europejskich stolic, jak i w innych miastach, a w tym 
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w Paryżu, Brukseli, Wiedniu, Moskwie itp. Spółdzielnia współ-
pracowała też z wybitnymi artystkami projektantkami takimi jak 
Maria Tarasiewicz, Wanda Kasperowicz, czy Wanda Wimbor. 
Były one duszą i źródłem inspiracji twórczej odtwarzających ich 
pomysły niewidomych artystów wykonawców. 

Krystyna Krasnodębska, Kazimierz Lemańczyk, Stanisław Kozyra, 
Henryk Beta

Spółdzielnia podjęła też ścisłą współpracę z wieloma sław-
nymi modelkami, które prezentowały jej produkty w czasie róż-
norodnych wystaw, targów i innych imprez reklamowych. Te 
starania owocowały zaskakującymi sukcesami. Były okresy, kie-
dy wiele pań reprezentujących śmietankę towarzyską zabiegały 
o możliwość zakupu wyrobów Spółdzielni. Na przykład zdarzył 
się taki przypadek, że zaszczyciła naszą Spółdzielnię francuska 
ambasadorowa i stwierdziła, że bez naszego kożuszka nie może 
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wyjechać na urlop do Francji. W podobny pozytywny sposób 
nagabywały też nas żony najwyższych dygnitarzy partyjnych, 
ministrów, artystki, dziennikarki, aktorki, piosenkarki i gwiazdy 
show-biznesu.

Oprócz branż włókienniczo-konfekcyjnych w swojej historii 
Spółdzielnia zajmowała się w różnych okresach szeregiem in-
nych dziedzin wytwórczości, w tym ceramiką ręcznie zdobioną, 
galanterią mosiężną (ramki, lusterka itp.), wyplatanymi stolikami 
i krzesełkami, meblami tapicerowanymi, różnego rodzaju lam-
pami z abażurami oraz innymi wyrobami. 

Jednym z trudniejszych okresów był r. 1990, kiedy to po ze 
wszech miar uzasadnionych i oczekiwanych zmianach ustrojo-
wych z całego świata przez szeroko otwarte granice zaczęły do 
Polski napływać wyroby dziewiarskie, wprawdzie jakościowo 
odbiegające od polskiej „Cepelii”, jednakże wielokrotnie tańsze. 
Przez to straciliśmy większość odbiorców krajowych oraz zagra-
nicznych i zostaliśmy zmuszeni do likwidacji wszystkich branż 
rękodzielniczych. Była to dla nas pewnego rodzaju ekonomicz-
na katastrofa. Musieliśmy zwolnić znaczną liczbę pracowników. 
Likwidacja poprzednich działów okazała się bardzo kosztowna. 

Poszukiwanie nowego sposobu na życie i próby znalezienia 
odpowiedniej – nowej pracy dla niewidomych – długo trwało. 
Brak było pieniędzy na zorganizowanie nowych działów. Istotnej 
pomocy w formie nieoprocentowanej pożyczki udzieliło nam 
TOnO, na mocy decyzji zawsze niezawodnej Zofii Morawskiej, 
dzięki której Spółdzielnia się odbiła, powołała nowe działalności, 
pożyczkę spłaciła i dalej funkcjonuje, jednakże przy zatrudnieniu 
zmniejszonym do kilkudziesięciu osób. Te nowe działalności to 
studia nagrań książek, usługi telemarketingowe, wytwarzanie 
urządzeń do odtwarzania książek mówionych (tzw. czytaki) oraz 
powołanie filii biblioteki dla niewidomych. Spółdzielnia prowadzi 
też zorganizowany dla trzydziestu kilku osób o poważnym stop-
niu niepełnosprawności Warsztaty Terapii Zawodowej.
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W obecnej rzeczywistości gospodarczej prowadzenie wy-
mienionych wyżej działalności nie jest łatwe, z uwagi na silną 
konkurencję na rynku. Rynek wszelkich dóbr jest zaskakująco 
hermetyczny i nie występują w nim jakiekolwiek luki pozwala-
jące jednostkom zająć bezpieczne miejsce w sferze gospodarczej. 
Trwa ostra walka konkurencyjna, przez jednostki mające zwłasz-
cza swoje zagraniczne zaplecze (np. spółki matki) stosowane są 
różne sztuczki dumpingowe oraz inne niedozwolone praktyki. 
Z dalekiego wschodu napływa masa różnorodnych bezwartościo-
wych towarów, które można kupić za bezcen. Aby zdobyć klienta 
w danej dziedzinie, trzeba być wybitnie solidnym i bezkonku-
rencyjnym jakościowo. Dlatego przez cały czas trzeba czuwać 
i mieć rękę na pulsie. Na przykład w odniesieniu do „czytaka”, 
mniej wybredny klient dobierze sobie znacznie tańsze urządze-
nie, a wiele różnych wersji napływa w hurtowych ilościach z Da-
lekiego Wschodu. I chociaż one nie spełnią wszystkich oczekiwań 
jakościowych i funkcjonalnych, to ich cena stanowi niebagatelną 
pokusę. Urządzenia NPN nabywają przeważnie niewidomi. Jak 
dotąd częściowo są one dofinansowywane ze środków PFRON. 
Decyzja o dofinansowaniu podejmowana jest z reguły pod ko-
niec danego roku, w którym pewna ilość „czytaków” musi być 
przez NPN wytworzona po to, aby było co sprzedać chętnym 
nabywcom po uruchomieniu dofinansowania. Przez cały rok 
Spółdzielnia, wytwarzając te urządzenia dla potencjalnych na-
bywców, przeżywa uzasadniony niepokój, czy z braku nabywców 
nie będzie musiała spisać na straty pozostające w zapasie wyroby. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innych działalności 
Spółdzielni, m.in. w odniesieniu do telemarketingu, gdyż w tym 
zakresie istnieje wyjątkowo ostra konkurencja i nabywcy tych 
usług z reguły mają obowiązek organizować procedury prze-
targowe. Jeżeli, dzięki solidności i wysokiej jakości tych usług 
Spółdzielnia wygrywa przetarg, to uzyskuje cenę zaledwie po-
krywającą ponoszone koszty, bez osiągania zysku. Jednak jest 
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przez to w stanie utrzymać zatrudnienie w tym dziale i dać nie-
widomym pracę. 

Przedstawiona sytuacja rynkowa powodowała, że organy 
decyzyjne Spółdzielni ciągle miały przed sobą do wyboru wiele 
alternatyw, z których żadna nie była wystarczająco satysfakcjo-
nująca, ponadto trudno było ocenić, która z nich byłaby dla 
Spółdzielni korzystniejsza. Tego typu wyborów trzeba było nie-
ustannie dokonywać, w ciągu całej 60-letniej historii Spółdzielni. 
Tak jak Kazimierz Lemańczyk mówił dziennikarzom w wywia-
dach, których treść publikowana była w różnych czasopismach, 
wszystkie ważniejsze decyzje próbował konsultować lub uzgad-
niać w większym gronie, czasami nawet z całą załogą. W różnych 
okresach, podobnie jak obecnie, miał wokół siebie fantastycz-
nych, mądrych, odpowiednio przygotowanych współpracow-
ników. Jednak po tych często burzliwych rozmowach wszyscy 
czekali na decyzję, którą ostatecznie podejmował Kazimierz i on 
czuł się zawsze za nią odpowiedzialny. Niektóre z tych decyzji 
były poparte uchwałami Zarządu Rady Nadzorczej, a nawet cza-
sami – jak na przykład w sprawie sprzedaży obiektów i nabycia 
nowych, celem przeniesienia działalności Spółdzielni – Walnego 
Zgromadzenia członków. Jednakże organy te podejmowały swoje 
uchwały na wniosek sformułowany przez niego i publicznie na 
danym forum wygłoszony. Stąd też i w takich przypadkach uwa-
żał się zawsze za odpowiedzialnego za związaną z daną sprawą 
decyzję. 

Kazimierza Lemańczyka poznałem 55 lat temu, kiedy byłem 
w „Cepelii” instruktorem księgowości, a później naczelnikiem 
wydziału finansowania, a w końcu dyrektorem biura księgowo-
-finansowego oraz pełnomocnikiem Zarządu „Cepelii”. Przez te 
wszystkie lata do dnia dzisiejszego dyskutujemy nad wieloma 
istotnymi dla Spółdzielni sprawami z dziedziny rachunkowości, 
rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi z tytułu podatków, 
składek ZUS, rozliczeń z PFRON itp., w miarę potrzeby wspólnie 
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przygotowując wystąpienia Spółdzielni w wielu sprawach. Uczest-
niczyłem też w wielu dyskusjach na różne tematy, a zwłaszcza 
te, które dotyczyły wewnętrznych organów Spółdzielni. Dlatego 
jestem dobrze zorientowany, jak w Spółdzielni podejmowane są 
decyzje i kto za nie naprawdę czuje się odpowiedzialny. Wszystko 
to nie oznacza, że członkowie samorządu Spółdzielni podejmują-
cy określone uchwały nie czują się za nie odpowiedzialni. 

Oprócz ciężkiej, ale przynoszącej członkom i pracownikom 
Spółdzielni satysfakcję pracy, miały miejsce radosne spotkania, 
podczas których dzielono się opłatkiem wigilijnym, jajkiem wielka-
nocnym czy też z tytułu okrągłych rocznic działalności Spółdzielni. 

Na obchodzonym w r. 1966 Jubileuszu 10-lecia NPN w Domu 
Chłopa w Warszawie było bardzo uroczyście. Występowali wybit-
ni artyści scen polskich, a wśród nich gwiazda ówczesnej estrady 
– Sława Przybylska. Obecny był m.in. gromko witany inicjator 
powstania Spółdzielni – Henryk Ruszczyc. Jubileuszu 20-lecia 
Spółdzielni Henryk Ruszczyc już nie dożył. Zmarł w Laskach 3 
stycznia 1973 r. Był to smutny okres dla Spółdzielni i jej człon-
ków, a w szczególności dla Kazimierza Lemańczyka, który mu tak 
wiele zawdzięczał. Później Lemańczyk to dobro starał się obficie 
rozsiewać na innych i takie żniwo rodził w latach następnych ten 
sercem i umysłem użyźniony siew Henryka Ruszczyca. Najwięk-
sze żniwo tego siewu zbierała Nowa Praca Niewidomych oraz jej 
niewidomi członkowie i pracownicy.

W monografii NPN autorstwa Józefa Szczurka zatytułowanej 
„RĘCE, KTÓRE WIDZĄ” zamieszczony jest następujący tekst: 
„Nad otwartym grobem ostatnie słowa pożegnania w imieniu by-
łych wychowanków wygłosił mgr Kazimierz Lemańczyk: Zmarł 
człowiek wielkiego serca, pionier rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej, człowiek wielkiego umysłu, zaangażowany bezgranicznie, 
do końca, w sprawy niewidomych. 

Kochany Panie Dyrektorze, ile to razy skupialiśmy się wokół 
Ciebie. Ile to razy udzielałeś nam rad, wskazówek, przestróg. Ile to 
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razy dyskutowałeś z nami, a te dyskusje były nam tak potrzebne. 
Byłeś dla nas nauczycielem. Byłeś dla nas ojcem, a najbardziej 
byłeś dla nas przyjacielem. Szliśmy do Ciebie w chwilach zała-
mania. Szliśmy do Ciebie w chwilach dla nas trudnych i ciężkich. 
Szliśmy do Ciebie w chwilach dla nas radosnych. Ty uwierzyłeś 
w nas i dzięki temu my uwierzyliśmy w siebie. Staliśmy się peł-
nowartościowymi członkami społeczeństwa” (s. 37).

Tak żegnano człowieka legendę, który przywrócił niewido-
mym wiarę w siebie. Jego dzieło funkcjonuje w postaci twórczej 
pracy osób z dysfunkcją wzroku, którzy swoją wyobraźnią, wizją 
i bystrością umysłu, a także zdolnościami manualnymi niejedno-
krotnie dystansują osoby zupełnie zdrowe. 

20-lecie Spółdzielni obchodzone w r. 1976 zaszczycili swoją 
obecnością m.in. sekretarz Rady Państwa – Ludomir Stasiak, 
Prezes CZSP – Bohdan Trąbczyński i zarząd „Cepelii” z prezesem 
Tadeuszem Więckowskim. Prezes Kazimierz Lemańczyk odzna-
czony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
zaś niektórzy pracownicy otrzymali inne honorowe wyróżnie-
nia. Goście w swoich wystąpieniach wyrazili swoje uznanie dla 
osiągnięć Spółdzielni i jej pracowników. Zamiast tradycyjnego, 
przeładowanego liczbami referatu, przedstawiono przygotowa-
ny specjalnie na tę okazję bardzo ciekawy i udany utwór, który 
wszystkim obecnym przypadł do gustu. Poniżej przedstawiamy 
urywki tej pięknej miniaturki z gatunku prozy poetyckiej. 

Mam 20 lat. Którzy wstąpiliście w moje progi – bądźcie pogodni.
Mam 20 lat, jestem dojrzała, murowana, pracowita, codzienna.
Kiedy trzeba – strojna, odświętna jak dziś, po swojemu uśmiechnięta,
radosna, po gospodarsku szczodra, zapobiegliwa, po polsku gościnna …
Pragnę Wam okazać swoją radość, moje nadzieje i marzenia,
które w codziennym trudzie drobnym ściegiem pisały moje ręce,
najzwyklejsze pod słońcem pięciopalce.
A przecież tak inne, niezwykłe, bo to ręce widzące, czułe na dotyk światła.
Mam lat 20, na imię mi NOWA PRACA NIEWIDOMYCH.
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Recytacji tego utworu towarzyszył pokaz kolekcji pięknych 
modeli aktualnie wyczarowywanych w Spółdzielni przez „wi-
dzące ręce” z przeznaczeniem dla pań i panów na różne okazje 
oraz pory roku i dnia. Wszystko to odbywało się w starannie 
przystrojonej świetlicy. 

Jubileusz 30-lecia Spółdzielni obchodzony był w r. 1986. Byli 
na nim obecni przedstawiciele władz państwowych, spółdziel-
czości, świata artystycznego oraz mediów. Były okolicznościowe 
przemówienia. W dowód uznania zasług Prezes Kazimierz Le-
mańczyk został w tym dniu udekorowany Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, zaś wielu pracowników i członków 
organów samorządu Spółdzielni wyróżniono różnymi odznacze-
niami. Uczestnicy spotkania na pamiątkę otrzymali wydaną przez 
Zakład Nagrań i Wydawnictw PZN 12-stronicową jednodniówkę 
poświęconą problematyce oraz dotychczasowym osiągnięciom 
Spółdzielni. Osobiście dysponuję tą ciekawą pamiątką, gdyż bra-
łem udział w tej uroczystości. 

Obchodzone w r. 1996 40-lecie Spółdzielni przypadło na 
nieco trudniejszy okres jej funkcjonowania. Były to lata dzie-
więćdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy w związku z otwarciem 
rynku na cały świat powstała wymuszona sytuacją koniecz-
ność całkowitej, a zarazem bardzo kosztownej zmiany profilu 
Spółdzielni, o czym wyżej była już mowa. Obchody były zatem 
skromniejsze i odbywały się we własnej, spółdzielczej świetli-
cy. W tym momencie Spółdzielnia już wychodziła z kłopotów. 
Atmosfera więc była radosna i zgromadzona załoga raźnie przy 
harmonii śpiewała wesołe piosenki, przy sutym poczęstun-
ku i szampanie, zwłaszcza, że pracownicy otrzymali nagrody 
pieniężne w wysokości zależnej od przepracowanej liczby lat. 
W czasie tej uroczystości został odczytany bardzo ciepły list 
gratulacyjny nadesłany z okazji Jubileuszu Spółdzielni przez 
zaprzyjaźnionego księdza biskupa Bronisława Dembowskiego, 
ordynariusza diecezji włocławskiej. Zawarte w nim było m.in. 
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podziękowanie dla załogi za sumienną postawę i solidną pracę, 
a także błogosławieństwo na przyszłość.

Z uwagi na przełom wieku i tysiąclecia szczególny charak-
ter miała 44. rocznica działalności Spółdzielni przypadająca 
w r. 2000. Tę wyjątkową rocznicę rozpoczęto od Mszy św., którą 
celebrował przy ściśle wypełnionej świetlicy krajowy duszpasterz 
niewidomych ks. Andrzej Gałka. Uczestniczyli w niej wszyscy 
członkowie i pracownicy Spółdzielni, biorący udział w modlitwie, 
czytaniu tekstów i chóralnym śpiewaniu. Wspomniano nazwiska 
członków i pracowników Spółdzielni, którzy już odeszli po na-
grodę do Ojca Wszechrzeczy. Potem przed gmachem Spółdzielni 
w sympatycznym zakątku zostały wykonane zdjęcia upamiętnia-
jące przełom tysiąclecia i wieku. Następnie wszyscy powrócili 
do świetlicy, gdzie zabrzmiało gromkie „Sto lat”, głównie pod 
adresem Prezesa Zarządu. Załoga wyraziła mu wdzięczność za 
to, że z jego inspiracji, udało się Spółdzielni wyjść z poważnych 
zagrożeń początku lat dziewięćdziesiątych. Członkowie i pra-
cownicy wyrażali opinię, że Prezes Lemańczyk tak jak wytrawny 
wilk morski potrafi wspaniale sterować fregatą, która nosi nazwę 
„Nowa Praca Niewidomych”. 

Kolejny Jubileusz – PÓŁ WIEKU istnienia oraz pomyślnej 
działalności Spółdzielni pod przewodem tego samego STERNI-
KA – załoga wraz z organami samorządowymi uroczyście obcho-
dziła w r. 2006. Uroczystości rocznicowe podzielone były na kilka 
etapów. Najpierw w okresie od 19 do 23 września 70-osobowa 
załoga (z wyjątkiem osób, które musiały zostać w zakładzie dla 
pełnienia obowiązków związanych z dozorem obiektu i urządzeń, 
zwłaszcza że znaczna część powierzchni użytkowej zajmowana 
była przez wielu najemców), brała udział w imprezie wypoczyn-
kowo-integracyjnej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynko-
wym TOnO w Gdańsku-Sobieszewie. Drugi etap uroczysto-
ści jubileuszowych miał miejsce 3 października w Warszawie. 
Uczestniczyli w nim, oprócz całej załogi, żyjący członkowie za-
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łożyciele Spółdzielni (w tym jedyny nadal pracujący Prezes Kazi-
mierz Lemańczyk), a także zaproszeni goście, a wśród nich goście 
wyjątkowi – licząca wówczas 102 lata odznaczona Orderem Orła 
Białego Pani Zofia Morawska, zaprzyjaźniony od początku ze 
Spółdzielnią, a jeszcze wcześniej z niektórymi jej członkami, ks. 
bp Bronisław Dembowski, krajowy duszpasterz niewidomych ks. 
Andrzej Gałka i dominikanin ojciec Eugeniusz Pokrywka. Spo-
tkanie w świetlicy Spółdzielni rozpoczęło się uroczystą Mszą św., 
której przewodniczył Jego Ekscelencja bp Bronisław Dembowski. 
Następnie uczestników zaproszono do wykwintnej restauracji 
pobliskiego Hotelu Łazienkowskiego, gdzie podano obiad. Przy 
lampce wina wielu gości w swoich wystąpieniach gratulacyjnych 
wyraziło uznanie dla osiągnięć Spółdzielni, a także – Prezesa Ka-
zimierza Lemańczyka, który nieprzerwanie kierował jednostką 
przez okres 50 lat. Życzono Jubilatce i Jubilatowi dalszych sukce-
sów i kolejnych udanych Jubileuszy. Ogromne brawa otrzymała 
dostojna Zofia Morawska, której załoga dziękowała za wydatną 
pomoc w uratowaniu Spółdzielni przed zagrożeniem, jakie za-
wisło nad nią na początku pamiętnych lat 90. ubiegłego wieku. 
Brawa i gratulacje otrzymała też załoga Spółdzielni na czele z jej 
organami samorządowymi i Jubilatem Prezesem. 

Odbył się też trzeci etap tych niezwykłych uroczystości, 
w czasie którego 4 października Spółdzielnia gościła grono 
przyjaciół, a w tej liczbie wśród nich przedstawicieli różnych 
instytucji i organizacji, takich jak: Zarząd Główny PZN, PFRON, 
„Cepelia” oraz szeregu innych jednostek i osób, ze szczególnym 
uwzględnieniem prezesów i działaczy spółdzielni niewidomych 
z całej Polski. Ta część uroczystości odbyła się w świetlicy Spół-
dzielni i miała bezpośredni, przyjacielski charakter. Rozmowom, 
gratulacjom, życzeniom oraz wspomnieniom nie było końca. Na 
tym spotkaniu byłem obecny i pamiętam jego przebieg. 

W wyniku wspomnianej wcześniej zapaści, jaka groziła Spół-
dzielni na początku lat 90. ubiegłego wieku, musiała nastąpić 
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kosztowna likwidacja dotychczasowych branż, a zwłaszcza dzie-
wiarstwa, które dawało Spółdzielni i jej członkom obfitość chleba 
i to z omastą przez ponad 30 lat. Dawała też poczucie w miarę 
bezpiecznej egzystencji i spokojnej pracy. Spółdzielnia została 
wówczas zmuszona do przeprowadzenia gruntownej restruktury-
zacji profilu swojej działalności, co pociągnęło za sobą ogromne 
koszty i ofiary. W miejsce dotychczasowych działalności urucho-
miono wówczas, znowu ogromnym nakładem, produkcję „czyta-
ka”, usługi telemarketingu, studia nagrań, punktu bibliotecznego 
dla niewidomych, utrzymując również Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej dla ponad 30 osób z niesprawnością. Najbardziej dotkliwym 
i bolesnym faktem okazała się jednak konieczność radykalnej 
redukcji zatrudnienia. Oprócz przykrych konsekwencji dla osób, 
które musiały odejść, spowodowało to sytuację, w której część 
powierzchni użytkowych, wybudowanych wcześniej dla blisko 
400 osób załogi, nie była wykorzystana. . Była to powierzchnia 
zarówno o charakterze produkcyjnym, magazynowym, jak też 
i biurowym. Udało się część tej powierzchni sprzedać, zaś pozo-
stały wolny metraż, po kosztownej adaptacji dokonywanej pod 
potrzeby potencjalnych najemców – wynająć. Tym sposobem po-
wstało dodatkowe źródło przychodów, zasilających zmniejszone 
rozmiary działalności, w postaci opłat czynszowych najemców 
za wydzierżawione powierzchnie.

W tym okresie pojawiło się jednak kolejne, niekorzystne dla 
Spółdzielni zjawisko. W warunkach zaistniałej wolności gospo-
darczej nasilił się na wielką skalę – zwłaszcza na terenie war-
szawskiej aglomeracji – boom budowlany. Stąd na terenie miasta 
z każdym miesiącem powstają już nie metry lecz hektary stosun-
kowo tanich, choć ekskluzywnych, nowoczesnych powierzchni 
użytkowych. Z taką podażą powierzchni żadną miarą nie mogła 
konkurować Spółdzielnia ze swoją ofertą, ustępującą nowym 
zasobom zarówno co do jakości, jak i lokalizacji. Niektórzy do-
tychczasowi nasi główni najemcy, jak choćby firma paliwowa 
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Statoil, wybudowała dla swoich potrzeb własne obiekty. Na skutek 
tego Spółdzielnia nie była w stanie prowadzić dalej w tym miej-
scu rentownej działalności i od przełomu lat 2013/2014 zaczęła 
poszukiwać sposobu najmniej bolesnego rozwiązania powstałej 
patowej sytuacji. Zarząd świadomy zagrożeń, zwłaszcza wobec 
radykalnego podniesienia przez nieliczące się z zatrudnieniem 
niewidomych władze stolicy opłat za tzw. użytkowanie wieczyste 
gruntów i podatku od nieruchomości, wyrażał pogląd, że z żalem, 
ale należy dotychczasową siedzibę korzystnie sprzedać i zakupić 
lokal odpowiadający aktualnym potrzebom Spółdzielni. Na po-
czątku wywołało to burzę protestów, ponieważ wielu członków, 
w tym z Rady Nadzorczej, kierując się sentymentem, z uwagi na 
położenie przy Łazienkach Królewskich i korzystny dojazd, jak 
również rzekomo obawą o likwidację Spółdzielni i wyprzedaż 
dotychczasowego dorobku, próbowało przekonywać pozostałych 
zainteresowanych o tym, że Zarząd chce zniszczyć efekty działal-
ności pokoleń spółdzielców. Osoby te próbowały za powszechną 
zgodą znaleźć nowych najemców. Jednak było to niemożliwe, 
gdyż o tym decydują nie sentymenty, lecz relacje rynkowe. Po 
upływie roku napięcia zaczęły spadać i na mocy uchwały Wal-
nego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, akceptującej propo-
zycje Zarządu, zaczęto poszukiwania nabywców obiektów sta-
nowiących dotychczasową siedzibę, jak i lokalu przewidzianego 
na przyszłą działalność. Dalece zaangażowane rozmowy w tym 
względzie prowadzono z wieloma nabywcami i sprzedawcami. Po 
znalezieniu po wielomiesięcznych negocjacjach wiarygodnego 
nabywcy, sprawę sprzedaży zaczęła torpedować wspólnota miesz-
kaniowa sąsiedniego domu mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów 
3. Pertraktacje trwały blisko dwa lata; zarówno dla nabywcy, 
jak i Spółdzielni pogorszyły się warunki zabudowy, ale w koń-
cu jesienią ubiegłego roku nastąpiła sprzedaż obiektów przy ul. 
29 Listopada 10 oraz nabycie lokalu na nową siedzibę Spółdzielni 
na warszawskim Ursynowie przy ul. Romera 10. Dla złagodzenia 
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przykrości związanych z utratą sąsiedztwa Łazienek, na pocie-
szenie pozostał ten sam numer posesji. Na początku czerwca 
2017 r. Spółdzielnia zamierza – nie bez żalu – przenieść swoją 
działalność do nowej siedziby. Powyższe nasilenie obowiązków 
o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości Spółdzielni nie pozwo-
liło wyraźniej zaakcentować w dniu 1 października 2016 roku 
Jubileuszu 60-lecia działalności Spółdzielni. Postanowiono tę 
skromną uroczystość przenieść na dzień 15 marca 2017 r. 

Działalność społeczna Kazimierza Lemańczyka

Na pytania różnych rozmówców, jak to jest możliwe tak głę-
bokie zaangażowanie jednego człowieka, w uwieńczoną tyloma 
sukcesami pracę zawodową, a równocześnie nieustanne wyko-
nywanie z takim poświęceniem i skutkiem wielu funkcji i przed-
sięwzięć o charakterze społecznym, Prezes Kazimierz Lemańczyk 
niezmiennie odpowiada, że zawdzięcza to przede wszystkim 
żonie Marii, a później również dzieciom i wreszcie wnukom, 
którzy prawie całkowicie odciążyli go od zajęć i obowiązków 
domowych. Przez 55 lat znajomości dość dobrze poznałem 
system pracy i obyczaje naszego Jubilata i stąd wnoszę, że na 
pewno jest to prawda. Jednakże oprócz tego, że ma się warunki 
i możliwości, trzeba jeszcze bardzo lubić to, co się robi zarówno 
w wymiarze zawodowym, jak i społecznym. Kazimierz niejed-
nokrotnie zwierzał się, że bardzo lubi pracować i że nie zdarzył 
mu się w całym życiu taki poranek, kiedy na przykład za oknem 
jest duży mróz lub niesympatyczna ulewa, aby sobie pomyślał, 
że dzisiaj wolałby nie pójść do roboty. Na ten temat w rozmowie 
z dziennikarzem „Pochodni” Kazimierz stwierdził m.in. „Nigdy, 
gdy budzę się z rana, nie zdarzyło mi się pomyśleć z niechęcią, 
że znowu trzeba wstać i iść do pracy. Praca i bycie aktywnym 
jest dla mnie dużą wartością”. Jego działalność zawodową po-
znaliśmy pobieżnie z powyższego opisu, z osobistych kontaktów 
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z nim, jak i z licznych, podejmowanych na jego temat publikacji. 
Gdy zaś chodzi o tę drugą sferę jego aktywności, to właściwie 
w całym jego życiu wyraźnie dawała się zauważyć spontaniczna 
skłonność do działalności społecznej, rozumianej jako udzielanie 
się na rzecz innych. W jego ukształtowanym światopoglądzie 
nie ma miejsca na obojętność w sytuacji, gdy ma się warunki 
i możliwości pomocy potrzebującym. Dla niego praca w ogóle, 
zaś praca społeczna w szczególności nie jest wysiłkiem, lecz przy-
jemnością. Bez jakiejkolwiek aktywności społecznej nie wyobraża 
sobie życia. Uważa takie życie za stracone, lub przynajmniej za 
niepełne, uszczuplone o najistotniejszy jego sens. Jesteśmy prze-
cież stworzeni do działalności i poświęceń wobec innych. Tego 
Kazimierz nie musi nikomu tłumaczyć, z jego wielu życiowych 
postaw, jest to bardzo wyraźnie widoczne. Ponadto nie uważa 
on takiej postawy za coś nadzwyczajnego, lecz jako rzecz nor-
malną, do której każdy człowiek bez wyjątku jest zobowiązany. 
Przy tym Kazimierz pracować społecznie nie tylko chce i lubi, 
lecz także potrafi. Jego udział w przedsięwzięciach społecznych 
z reguły przynosił pozytywne rezultaty. Dlatego działalność na 
rzecz innych podejmował przy każdej nadarzającej się okazji. 
Jeszcze właściwie jako dziecko, za inspiracją Alicji Gościmskiej 
zaczął bardzo aktywnie udzielać się w harcerstwie. Paraliżowały 
go co prawda na początku nieśmiałość i kompleksy, ale potrafił je 
przezwyciężać, ponieważ silniejsza była motywacja do pożytecz-
nej działalności. Osiągane sukcesy stanowiły dalszą motywację 
i przysparzając śmiałości, zachęcały do podejmowania nowych 
wyzwań. Dlatego kolejną poważną decyzją była jego zgoda na peł-
nienie bardzo odpowiedzialnej funkcji przewodniczącego Prezy-
dium Centralnej Rady Domu Chłopców. Z tą funkcją wiązało się 
poczucie odpowiedzialności do podejmowania współpracy z pio-
nem dydaktyczno-wychowawczym TOnO w procesie wychowa-
nia i tyflopedagogiki. Jak z tego widać Kazimierz od dziecka nie 
stronił od pracy społecznej. Życie pomogło przełamać potworne 
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kompleksy i paraliżującą tremę. Te krępujące elementy naszej 
osobowości tkwią w nas właściwie do końca życia. Uważamy je 
za cechy negatywne, tymczasem mają one swoje walory, gdyż 
chronią od buty, pychy i rutyny. Tych nieładnych przymiotów 
Kazimierz na szczęście nigdy w sobie nie wyhodował.

Były to działania poważne najpierw na dziecięcą skalę, a po-
tem w młodzieżowym wymiarze. Natomiast już w życiu doro-
słym przydarzyły się Kazimierzowi naprawdę ważkie wyzwania 
o charakterze społecznym, przynoszące istotne osiągnięcia, które 
pozostawiły po sobie trwałe pamiątki, m.in. w postaci obiektów 
inwestycyjnych służących osobom niewidomym. Jednostka, którą 
Kazimierz kieruje od 60 lat, czyli Spółdzielnia Nowa Praca Nie-
widomych, od samego początku zaczęła przynosić wymierne 
sukcesy, za którymi z reguły przychodzi rozgłos. 

W r. 1974 został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne człon-
ków Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi do Zarządu tego 
stowarzyszenia, w którego składzie uczestniczył przez 24 lata. 
Potem Zarząd nadał mu tytuł Honorowego Członka. W czasie 
pracy w Zarządzie przypadło mu w udziale kierowanie budową 
obiektów na potrzeby osób niewidomych oraz całego Dzieła La-
sek. Między innymi kierował Komitetem Budowy Domu Przy-
jaciół Niewidomych im. Henryka Ruszczyca, który po czterech 
latach od rozpoczęcia budowy został otwarty. Kazimierzowi 
Lemańczykowi powierzono następnie kierownictwo Komitetu 
Budowy Domu dla Niewidomych Kobiet w Żułowie, którego 
budowa trwała pięć lat. Budowę tę sfinansował Nowojorski Ko-
mitet Pomocy Niewidomym w Polsce, którym kieruje Stanisław 
Świderski. Są to tylko przykłady. 

Kazimierz Lemańczyk z ramienia Zarządu kierował też orga-
nizacją budowy wielu innych obiektów Dzieła Lasek, m.in. kilku 
budynków powstałych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczyn-
kowym w Gdańsku-Sobieszewie. To on walnie przyczynił się do 
inwestycyjnego rozwoju i unowocześnienia tej placówki służącej 
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wielu niewidomym. Przez wiele kadencji pełnił funkcję członka 
Rady „Cepelia” Centralnego Związku Spółdzielczości Rękodzie-
ła Ludowego i Artystycznego, a także przewodniczącym funk-
cjonującego w tej Radzie środowiska grupującego spółdzielnie 
z województwa mazowieckiego. Jest też wiceprzewodniczącym 
Rady Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. W r. 1995 
został wybrany do Rady Nadzorczej Fundacji Sportu Niepełno-
sprawnych „Start”, w 2000 r. do Zarządu Komitetu Paraolim-
pijskiego. Z tego tytułu towarzyszył polskiej ekipie sportowców 
niepełnosprawnych w czasie olimpiady w r. 2000 w Australii. 
W latach 80. ubiegłego wieku Kazimierz Lemańczyk pełnił spo-
łecznie funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przez niespeł-
na dwa lata – przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Niewidomych. Jubilat pełni również społecznie funkcję 
wiceprezesa powstałej kilka lat temu Organizacji Pracodawców 

Kard. Józef Glemp, Kazimierz Lemańczyk z córką Anną
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Zatrudniających Osoby Niewidome (OPZON), która ma siedzibę 
w Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych. 

Za swoje osiągnięcia uzyskane w pracy zawodowej i społecz-
nej Kazimierz Lemańczyk otrzymał liczne dowody uznania, rów-
nież w postaci odznaczeń państwowych, spółdzielczych i społecz-
nych, w tym Krzyże: Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski. Tym ostatnim udekorowano go 18 grudnia 
2004 r., zaś o poprzednich wspominaliśmy wyżej. Jubilat otrzymał 
też wiele bardzo zaszczytnych wyróżnień typu „Zasłużony dla 
…” oraz statuetki i tytuły, np. „Człowiek Roku – spółdzielczości”, 
„Człowiek Roku PZN”.

Przedstawione powyżej fakty, ukazują zaledwie cząstkę ak-
tywności społecznej Kazimierza Lemańczyka. Po swoich przod-
kach odziedziczył w genach nieodpartą potrzebę zainteresowania 
się losem każdej osoby pokrzywdzonej przez zły los. Stara się 

Kazimierz Lemańczyk 
ze statuetką „Lodoła-
macza”
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zawsze pochylić nad jej problemem i podjąć próbę ulżenia doli 
bliźniego, bez względu na to, czy jest po temu szansa, czy też nie 
ma. Nigdy nie ustaje w wysiłkach w tym względzie. Takie jest jego 
credo życia i takie jest jego spojrzenie na sprawy tego świata. War-
to w tym miejscu zauważyć, że od kilku lat pełnienie przez Kazi-
mierza Lemańczyka funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Nowa 
Praca Niewidomych „Cepelia” stanowi jego kolejną działalność 
społeczną, gdyż za tę pracę nie pobiera żadnego wynagrodzenia. 

Życie rodzinne Jubilata

Wcześniej była o tym mowa, że Kazimierzowi warunki dzia-
łania na niwie zawodowej i społecznej bardzo ułatwia korzyst-
na i klarowna sytuacja rodzinna. Tak było w istocie. W 1996 r. 
w czasie Jubileuszu 40-lecia Spółdzielni na pytanie dziennikarza 
„Pochodni” Józefa Szczurka: „Jak to się działo, że mimo absor-
bującej pracy zawodowej znajdował jeszcze czas i siły na pracę 
społeczną?”, powiedział: „Na pewno złożyło się na to kilka czyn-
ników, ale chciałbym wymienić tylko dwa spośród nich, jak mi 
się wydaje – najważniejsze. Przez 40 lat pracy w Spółdzielni ani 
jednej minuty nie poświęciłem rozważaniu, jak walczyć o stołek, 
mogłem więc skoncentrować się całkowicie na tym, co robić, aby 
dla Spółdzielni i jej pracowników było najlepiej. Nieraz sprzecza-
liśmy się, prezentowaliśmy inne zdania, ale ta twórcza dyskusja 
służyła dobrej sprawie. Drugi bardzo ważny czynnik miał cha-
rakter osobisty – powierzane mi funkcje społeczne sprawiały, że 
często musiałem przebywać poza domem. Moja żona wszystkie 
sprawy domowe wzięła na siebie. Miałem w domu oparcie, ser-
deczną atmosferę i ciepło, dające siłę. Żona w pełni akceptowała 
moją pracę i zadania społeczne. Dzięki temu mogłem w domu 
spokojnie wypoczywać. Wiedziałem, że tu nie spotkają mnie 
żadne przykre niespodzianki. To było i nadal jest dla mnie nie-
zwykle ważne”. 
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Po kolejnych dwudziestu latach w tej kwestii nic się nie zmie-
niło, a nawet się poprawiło, ponieważ dorosły dzieci, dające dzia-
łającemu ojcu wiele wsparcia i impulsów do pracy. Dorosły też 
wnuki, niosące ostoję, pociechę i wiele radości. 

W tej kwestii znajdujemy też wypowiedź autora monografii 
„RĘCE, KTÓRE WIDZĄ” Józefa Szczurka, który napisał: „Kazi-
mierz Lemańczyk miał to szczęście, jak sam przy różnych oka-
zjach podkreślał, że mógł w pełni poświęcić się pracy zawodowej 
i społecznej dzięki żonie, która wzięła na swoje barki trud wy-
chowania dzieci i prowadzenia domu, nie szczędząc starań, aby 
panowało w nim poczucie bezpieczeństwa, ciepło i ład. Oparcie, 
jakie znajdował w rodzinie, pozwalało mu odważnie stawiać 
czoło wszelkim trudnościom i przeszkodom”. 

Z powyższych relacji wynika, jak ważne jest dla aktywności 
człowieka posiadanie prawdziwej, kochającej się rodziny, opar-
tej na chrześcijańskich podstawach, wszakże czytelnicy wiedzą 
doskonale, że taka jest właśnie rodzina Lemańczyków i taki jest 
ich pełen wzajemnej miłości bezpieczny dom. 

A zaczęło się tak: Kiedy Kazimierz Lemańczyk był jeszcze 
w Laskach, poznał dobrze ułożoną dziewczynę Marię Mizak, któ-
ra mu się podobała. Spotkali się przy jakiejś akcji podejmowanej 
przez koło TPPR, która to organizacja w każdym zakładzie była 
obowiązkowa. Poznawszy ją, Kazimierz zwierzył się jakiemuś 
koledze, że ona zostanie jego żoną. Tyle, że ona nic o tym jeszcze 
nie wiedziała. 

Jednakże Kazio jak zawsze był konsekwentny i stanowczy, co 
spowodowało, że dopiął swego. Dnia 23 kwietnia 1962 r. Maria 
Mizak i Kazimierz Lemańczyk stanęli na ślubnym kobiercu, czyli 
zawarli sakramentalny związek małżeński. Ślubu tej dostojnej 
młodej parze w kościele św. Marcina przy ul Piwnej w Warszawie 
udzielił ówczesny krajowy duszpasterz niewidomych ks. Tadeusz 
Fedorowicz. Na przestrzeni sześciu lat przyszło z tego związku na 
świat troje dzieci, tj. Monika, Paweł i Anna. Niestety ta wspaniała 
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rodzina przeżyła wielki dramat. Najstarsza córka, trzynastoletnia 
Monika, w czasie pobytu na koloniach letnich utonęła w jeziorze. 
Przed całkowitym załamaniem wywołanym tym nieszczęściem 
uratowała rodzinę głęboka wiara i pewność przyszłego spotka-
nia z drogą osobą. Monika spoczęła na cmentarzu zakładowym 
w Laskach. Pozostałe dzieci usamodzielniły się, Paweł ma dwóch 
dorosłych synów: Mateusza i Mikołaja, którzy są pociechą dla 
rodziców, dziadków i cioci Anny. 

Współpracując z Kazimierzem ponad 55 lat, miałem wielo-
krotnie okazję się zorientować, jak wspaniałe więzy łączą człon-
ków tej szczególnej rodziny. Wszyscy utrzymują ze sobą nie-
przerwane kontakty, wzajemnie sobie pomagają, są zatroskani, 
gdy coś się dzieje i robią, co należy, aby każdy był szczęśliwy. 
Są gotowi na ogromne poświęcenie i jeden za drugiego – bez 
przenośni – gotów byłby pójść w ogień. Dusza się raduje i serce 
rośnie, gdy się to widzi. Dzieje się tak pewnie dlatego, że wszyscy 

Kazimierz Lemańczyk z Małżonką Marią w 50. rocznicę ślubu
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przywiązują ogromne znaczenie do życia rodzinnego opartego 
na zdrowych zasadach moralnych wypływających z chrześci-
jańskiego światopoglądu i bardzo głębokiej wiary, którą kolejne 
pokolenia przejmują od swoich przodków. 

*   *   *
Przedstawiona powyżej 60-letnia historia Spółdzielni Nowa 

Praca Niewidomych „Cepelia”, a także Jubileusz 60-lecia pełnienia 
przez Kazimierza Lemańczyka funkcji Prezesa Zarządu tej szcze-
gólnej jednostki, stanowi zaledwie bardzo niewielki skrót wiedzy 
na temat tych dwóch kształtujących się wspólnie i funkcjonują-
cych obok siebie niesamowitych życiorysów. Nie ma tu prawie 
nic na temat stresów i niepokojów jakie nieustannie nękają załogę 
i kierownictwo jednostki, bo przecież nie ma tygodnia, aby nie 
powstał jakiś trudny do rozwiązania problem. Tekst więc nie od-
daje w pełni codzienności prawdziwego życia w Spółdzielni. Na 
przykład zapowiedź kilkakrotnego podwyższenia przez władze 
stolicy opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w warunkach, 
kiedy załamały się zupełnie wpływy z wynajmu niewykorzysta-
nych powierzchni, groziło wejściem jednostki w sferę poważ-
nych i nieodwracalnych strat. Podobnie wstrzymanie przez kilka 
miesięcy, parę lat temu, przez Zarząd PFRON wypłat istotnych 
przecież kwot dofinansowań należnych z tytułu Systemu Obsługi 
Dofinansowań (SOD), stanowić mogło zagrożenie dla istnienia 
jednostki. W tym drugim przypadku okazało się, że jakiś pracow-
nik pomylił się w obliczeniach. Spółdzielnia, broniąc się przed 
tą przykrą niespodzianką, przy realizacji której nie liczono się 
z faktem, iż 80% zatrudnionych w Spółdzielni stanowią osoby 
niewidome, wytknęła te błędy. Urzędnicy PFRON przeprosili 
za to Spółdzielnię na specjalnym spotkaniu oraz dokonali szyb-
kich przelewów zatrzymanych przez kilka miesięcy kwot. Tego 
typu oraz wiele innych problemów personalnych, chorobowych, 
związanych z rozliczeniami publicznoprawnymi, z zagrożeniami 
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utraty klientów, z awa-
riami, z reklamacjami 
sprzedanych urządzeń 
itp., stanowią codzien-
ność w pracy Spółdzielni. 
Mimo stresu i paniki, do 

tych spraw trzeba podchodzić bez zwłoki, jednakże z rozwagą 
i spokojem, tak jak to było robione przez ostatnie 60 lat. Jubi-
leusze 60-lecia działalności jednostki oraz pełnienia funkcji jej 
prezesa, stanowią piękne i budujące osiągnięcie. 

W tym momencie musi jednak przyjść refleksja, że w przy-
szłości czekają nieuniknione i nieodwracalne zmiany personalne. 
Spółdzielnia wraz ze swoją załogą, organami samorządu i prowa-
dzoną działalnością przenosi się w inne miejsce. Kiedy w sztafecie 
pokoleń przyjdzie czas na przekazanie pałeczki, nowe władze 
powinny starać się zapewnić Spółdzielni oraz jej załodze zarówno 
ciągłość jak i dalszy – pozytywny los i rozwój. Nie będzie to łatwe, 
ale z pewnością będzie możliwe. Między innymi również w tym 
celu, chociaż nie tylko, należy za wszelką cenę utrzymać jak naj-
lepsze relacje z poprzednikami, tak jak to było dotychczas. Moż-
na wtedy garściami czerpać z ich doświadczenia. To dużo daje, 
a nic nie kosztuje. Jest to również niezbędne dla poczucia bezpie-
czeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich zainteresowanych. 
Należy oczekiwać, że Spółdzielnię i jej załogę czeka kolejne 60 
lat pomyślnego rozwoju, czego serdecznie wszystkim życzymy.

Na plaży w Sobieszewie; po 
lewej – Kazimierz Lemań-
czyk, w środku – Danuta 
Pagórek. po prawej – Autor 
artykułu
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Tadeusz Naumiuk

Z okazji podwójnego jubileuszu

Dziś będę wyjątkowo, bardzo się przymilać,
Wszak przed nami szczególny i zacny Jubilat.
Jako że z kalendarza bezspornie wynika
60 lat prezesury Kazimierza Lemańczyka.
Wszakże ten niecodzienny i godny fenomen
Przydarzył się w Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych”.
Na tak niespotykany w Polsce ewenement
Ślemy Jubilatowi radosny komplement.
Te lata niosły ciągłe restrukturyzacje
Narzucane przez popyt i rynkowe racje
W zakresie działalności, siedziby, profilu
Zatrudnienia i branży, jakości i stylu.
Podjęto więc kierunki branż rękodzielniczych,
Na które rynek czekał, naciskał i liczył
Cepeliowskie dziewiarstwo i szkockie tkaniny,
Rozchwytywane „kożuszki” dziergane z dzianiny,
Z kraty szkockiej żądane przez panie ubiory,
Najmodniejsze modele, fasony i wzory,
Ręcznie zdobiona ceramika, meble wyściełane,
Lampy z abażurami, krzesła wyplatane,
Specjalistyczne sklepy fabryczne – branżowe
I stosowne Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Studia nagrań, usługi telemarketingowe
I czytaki, służące odtwarzaniu mowy.
Dziś już po raz kolejny twarde prawa rynku
Zmusiły nas do sprzedaży poprzednich budynków.
Więc zamierzamy przenieść całą swą działalność
Do ursynowskiej siedziby nabytej na własność.
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Dotąd nam wszystkie przemiany przeżyć się udało,
O co solidna załoga i Rada zadbały
Z udziałem czuwającego stale Jubilata,
Co trzymał rękę na pulsie przez te wszystkie lata
I czuwał wciąż nad losem naszej Pracy Nowej
Wraz z Zarządem, był dla niej mężem opatrznościowym.
Solidny, kompetentny i oddany szczerze,
Więc najcenniejsze skarby można mu powierzyć
Jest przykładem skromności, kultury, elegancji
Zaś dla innych – wyrozumiałości i tolerancji
Kieruje się wręcz dziecięcym zawierzeniem Stwórcy,
Nie toleruje zaś żadnego obrazoburcy.
Poza – na rzecz Spółdzielni, bez reszty – oddaniem
Podejmuje ofiarnie społeczne działania
Zwłaszcza w organizacjach na rzecz poszkodowanych,
Gdzie działa zawsze z wielkim zaangażowaniem
Że z jego udziałem powstały obiekty – jeżeli ktoś nie wie
Dla niewidomych, m.in. w Laskach i Sobieszewie.
Pytany – jak znajduje czas na tyle zajęć owych
Odpowiada, że rodzina odciąża go od prac domowych.
Wiadomo, że bycie Prezesem, to nie tylko gloria.
Spróbujmy przejść bez stresu przez 60-krotne absolutoria.
Wyobraźmy też setki kontroli i audytów,
Które, zwłaszcza Prezesom, nie ułatwiają bytu.
Nie zapominajmy też istotnych niuansów,
Jak choćby akceptacji w życiu kilkuset bilansów.
Może Państwo mi nie uwierzycie
Ten Jubilat ma pojęcie o „zusie”, „wacie”, „cicie” oraz „picie”
Tyle złego na jednego trudno jest wytrzymać.
Ktoś inny mógłby na to złościć się i zżymać
Lecz nasz Jubilat – jakby tego było mało
Nic się tym nie przejmuje i wychodzi cało.
Takie stresy mogą powalić twardego potwora.
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Jubilata broni czyste sumienie, skromność i pokora
Za gorliwą służbę otrzymał gratyfikacje spore
W postaci różnych orderów, a w tym „Komandorię”.
Na zakończenie gratulujmy Spółdzielni takiego Jubilata 
Co jest z nią na dobre i złe, figla jej nie spłata.
Jubilatowi życzmy zdrowia, energii i pracy do 100 lat,
By dalej wraz ze Spółdzielnią budował lepszy świat.
Podziw wzbudza te 60 lat Prezesury
Bez nonszalancji, buty i brawury,
Pełnej taktu, umiaru oraz skuteczności,
Bez utyskiwania, narzekania i złości.
Zmienił się nam glob ziemski w czas tej Prezesury,
Popadały reżimy i berlińskie mury,
Polska zdobyła wolność i zmaga się z draństwem,
A Spółdzielnią wciąż spokojnie steruje Lemańczyk.
Bez fałszu, bez pogardy dla – i od załogi,
Wśród przyjaciół i bliskich – bez wyraźnych wrogów.
A zaś taki szmat czasu pełnić funkcję Prezesa,
To niesamowity rekord Guinnessa.

*   *   *
Nigdzie Prezesie stąd nie idź, chociaż czas przemija,
Spółdzielnia Cię potrzebuje, bo wciąż się rozwija.
Potrzebuje Twej charyzmy, intuicji, wizji,
Szczerości, uczciwości, zera hipokryzji.
Więc nie spowalniaj kroku i nie trać ochoty,
Lecz jutro, po Jubileuszu – wracaj do roboty!



Józef Placha

Radość świętowania

15 maja br. w 56. rocznicę śmierci Matki Róży Czackiej – Pa-
tronki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nie-

widomych w Laskach – przed Mszą świętą spotkaliśmy się na 
cmentarzu zakładowym, gdzie przy grobie Założycielki Dzieła 
Lasek modliliśmy się o Jej rychłą beatyfikację 

Następnie w kaplicy zakładowej ks. rektor Sławomir Szcze-
paniak razem z Tomaszem Bekiem odprawili Mszę świętą. 
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej zadbali o przepiękną 
oprawę liturgiczną, sprzyjającą modlitwie i skupieniu. Ksiądz 
Rektor w homilii podzielił się cennymi przemyśleniami, zwra-
cając uwagę na konieczność zrozumienia roli „Parakleta”. Ten 
grecki termin określający Ducha Świętego oznacza obrońcę, 

świętO OśrOdka i SZkOły muZycZnej

Modlitwa przy grobie Matki Czackiej
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wspomożyciela, nie kogoś, kto nas oskarża, ale Ducha, który nas 
broni. Zwracając się do naszego Obrońcy, uciekamy od działa-
nia złego ducha – oskarżyciela i unikamy destrukcji w naszym 

Msza św.
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rozwoju. A prawdziwy nasz Obrońca – Duch Święty – pozwala 
nam stanąć na własnych nogach w odważnym pokonywaniu 
życiowych trudności. 

Po Mszy świętej przed Domem Przyjaciół, pod ogromnym 
namiotem, stanowiącym jedyną w swoim rodzaju „salę wido-
wiskowo-koncertową” i po przywitaniu gości przez p. dyrektor 
Elżbietę Szczepkowską, odbyło się przedstawienie pt. „Testament” 
(scenariusz i reżyseria: s. Jana Maria Ściga FSK; oprawa muzycz-
na: Grzegorz Bożewicz). 

W pierwszej scenie jedna z uczennic (Patrycja) zabiera się do 
napisania wypracowania z języka polskiego na temat osoby, która 
wywarła na nią największe wrażenie. Od razu przychodzi jej do 
głowy przystojny kolega Wojtek, który potrafi grać na gitarze. 
Zanim zacznie pisać, wybiera się ze swoją koleżanką Agatą na 
zajęcia do Szkoły Muzycznej. 

Mały Tomek ma lekcję gry na fortepianie pod kierunkiem 
pani dyrektor Beaty Dąbrowskiej. Są to początkowe etapy na-
uczania, ale jakże ważne, aby osiągnąć kiedyś poziom, do jakiego 
doszedł jeden z naszych niewidomych wychowanków – laureat 
Konkursu Chopinowskiego, a obecnie patron Szkoły Muzycznej, 
Edwin Kowalik.

Patrycja i Agata wsłuchują się w nucony przez jedną z na-
uczycielek nowy hymn Ośrodka i dowiadują się przy okazji o ist-
nieniu Matki Czackiej, nazywanej także Matką Niewidomych. 
Dziewczęta zainteresowane losem Założycielki Dzieła Lasek sta-
wiają szereg pytań siostrze Margericie i dowiadują się, że Róża 
Czacka kiedy sama straciła wzrok, a była wtedy młodą kobietą, 
nie załamała się, ani nie poddała, ale poszła za głosem powoła-
nia. Postanowiła pomagać innym niewidomym i szukać dla nich 
dróg do jak najlepszego rozwoju. Nie były to łatwe czasy. Młoda 
hrabianka podjęła jednak trud podróży do różnych ośrodków dla 
niewidomych, jakie były wtedy w Europie, by stamtąd zaczerpnąć 
wiedzę, jak przygotować się do nowego zadania. 
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Ważny jest również rozwój duchowy osób niewidomych, dla-
tego s. Margerita dodaje: pragnęła, by ludzie pomimo przeszkód 
fizycznych, takich jak brak wzroku, mieli w sobie to wewnętrzne 
światełko, które stanie się ich przewodnikiem na codziennych dro-
gach. Tym światłem jest wiara, prawda, miłość. Wiara, która daje 
siłę w pokonywaniu własnych ograniczeń. Prawda, która wskazuje, 
gdzie jest nasze miejsce w świecie. I miłość, która wszystko łączy 
i pozwala nam zbliżać się do Boga i do ludzi. 

Najważniejsze jednak są słowa samej Matki, w rolę której 
wcieliła się pani Elżbieta Harasiuk ze Szkoły Muzycznej: Chcąc 
dać innym niewidomym to szczęście, które posiadałam sama – 
wiarę, której zawdzięczam przyjęcie ślepoty z poddaniem się woli 
Bożej, myślałam o stworzeniu instytucji umożliwiającej osiągnię-
cie tego celu (...) Rozumiałam, że najważniejszą rzeczą dla dobra 
sprawy niewidomych w Polsce jest stworzenie takiej właśnie in-
stytucji, obejmującej nie tylko poszczególny dział, lecz całokształt 
opieki nad niewidomymi. Rozumiałam również, że od tego, kto 
pierwszy stworzy tego rodzaju instytucję i jaki charakter jej nada, 
zależy przyszłość niewidomych w Polsce. Dlatego zdecydowałam, 
że obowiązkiem moim jest usiłowanie stworzenia instytucji, obej-
mującej całokształt spraw niewidomych, instytucji o charakterze 
zdecydowanie katolickim i o mocnych podstawach tyflologicznych. 

Po tych słowach Patrycja wyraźnie okazuje coraz większe 
zainteresowanie Matką Czacką. 

Podczas próby chóru, który wykonuje jedną pieśń w języku 
włoskim, a drugą w jednym z narzeczy afrykańskich, pojawia się 
kilka scen i dialogów ilustrujących różne obszary zdobywania 
przez uczniów w Laskach samodzielności oraz różnego rodza-
ju umiejętności.

Misza – kolega z Ukrainy – odprowadzając Patrycję i jej 
koleżankę Agatę do internatu, mówi: Róża Czacka w 1911 r. za-
łożyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które rozpoczęło 
swą działalność w Warszawie. Jednak podczas I wojny światowej 
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znalazła się w Żytomierzu i odkryła, że pragnie powołać do ży-
cia nowe zgromadzenie, którego celem jest służba niewidomym. 
Złożyła śluby zakonne, przyjęła nowe imię i franciszkański ha-
bit. Wróciła do Polski już jako siostra Elżbieta. Tak powstało 
zgromadzenie naszych sióstr, które jest nierozdzielnie związane 
z Dziełem Lasek. 

Z kolei Mirela rozmawia z inną koleżanką o swoich wokal-
nych osiągnięciach i o 20-leciu Szkoły Muzycznej. Edukacja 
muzyczna była ważną dziedziną w założeniach Matki Czackiej: 
Przede wszystkim świat dźwięków jest otwarty dla niewidomego. 
Jest jakby poniekąd jego królestwem. Toteż śpiew i muzyka, po-
ważnie traktowane, powinny mieć zaszczytne miejsce w wycho-
waniu niewidomych.

Następuje moment, gdy Patrycja podejmuje decyzję, o kim 
napisze swoje wypracowanie. Będzie to Matka Czacka. 

Przedstawienie „Testament”

Na zakończenie przedstawienia wszyscy aktorzy śpiewają 
hymn Ośrodka:
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1. W Dziele Lasek, co wyrosło w Puszczy
 Prawdą i Miłością zbudowane
 Niewidoma Matka Niewidomych
 Zostawiła dzieciom swój testament
 Ref.: Poznawaj świat, bo masz w nim swoje miejsce
  Odkrywaj to, co w życiu najważniejsze
  Daj sobie czas, bo droga nie jest łatwa
  Lecz zawsze idź i sercem szukaj światła
2. Różne drogi prowadzą w to miejsce
 Co dla małych i dużych jest domem
 Tu uczymy się żyć godnie i pięknie
 I oswajać to, co nieznajome 
3. Tutaj słowo jest nam drogowskazem
 Gdy świat trzeba dotykiem poznawać
 Poprzez codzienną, wytrwałą naukę 
 Samodzielności drzwi otwierać
4. Mamy plany i swoje marzenia
 A gdy zabrzmi ostatni już dzwonek
 Z cennym skarbem zdobytych doświadczeń
 Wyruszymy w nową życia stronę

Wzruszeni goście oraz uczniowie i pracownicy Ośrodka 
gromkimi brawami podziękowali za piękny spektakl. Jeszcze raz 
głos zabrała dyr. Elżbieta Szczepkowska, następnie prezes TOnO 
Paweł Kacprzyk, starosta powiatu warszawskiego zachodniego 
Jan Żychliński, przełożona generalna sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża s. Radosława Podgórska oraz burmistrz miasta 
Rabki Ewa Przybyło.

Kolejnymi punktami programu było zwiedzanie placówek 
Ośrodka oraz poczęstunek w „Kawiarence u Przyjaciół”. 

O godz. 16.00 odbył się koncert w Sali Organowej Szkoły Mu-
zycznej, gdzie uczniowie, jak również absolwenci, zaprezentowali 
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szeroki repertuar artystyczny: poczynając od muzyki klasycznej, 
a na muzyce rozrywkowej kończąc.

Święto Ośrodka – Pracownia Ceramiki

20-lecie Szkoły Muzycznej w formie słodkiego tortu
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Na koncercie była również obecna wiceprezes PFRON Dorota 
Habich, która gorąco podziękowała dyrektor Ośrodka Elżbiecie 
Szczepkowskiej i dyrektor Szkoły Muzycznej Beacie Dąbrowskiej 
za trud i wytrwałość w prowadzeniu Ośrodka i Szkoły Muzycznej 
obchodzącej 20-lecie istnienia. Na zakończenie został odczytany 
list Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, który zamiesz-
czamy na następnej stronie.

*   *   *
W związku ze Świętem Ośrodka oraz jubileuszem Szkoły 

Muzycznej redakcja „Lasek” składa serdeczne gratulacje, życząc, 
aby w ramach działalności całego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, Szkoła Muzyczna nadal rozwijała się, kształcąc uczniów 
w obszarze, do którego tak dużą wagę przykładała Założycielka 
Matka Róża Czacka. 
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Hanna Pasterny*  

Integracja w Laskach

Zamieszczony w poprzednim numerze „Lasek” tekst Stefana 
Dunin-Wąsowicza „Dzieło Lasek wczoraj, dziś i jutro” skłonił 

mnie do refleksji.
Podzielam opinię autora, że w walce ze stereotypami należy 

uwzględnić nie tylko same osoby niepełnosprawne, lecz także 
ich otoczenie. Tylko dzięki takim spójnym działaniom możliwa 
jest prawdziwa i trwała zmiana. Czy oznacza to jednak, że należy 
rezygnować z zajęć i portali internetowych przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych? Nie rozumiem, na czym według autora 
polega w tym przypadku stygmatyzacja i stereotypizacja.

Uczęszczałam do masowego liceum, studiowałam, pracuję na 
otwartym rynku, działam w ogólnodostępnym duszpasterstwie. 
Mam wielu pełnosprawnych znajomych i przyjaciół. Lubię spę-
dzać z nimi czas, ale nie chciałabym być zmuszona do wspólnego 
pójścia na kurs komputerowy. Znacznie więcej wyniosłam z kur-
su dla niewidomych, bo był dostosowany do moich potrzeb. Kurs 
wspólny z widzącymi byłby dla mnie stratą czasu. Nawet gdyby 
nauczyciel znał się na sprzęcie specjalistycznym i wykazał dobrą 
wolę, jestem przekonana, że nauczyłabym się znacznie mniej niż 
na zajęciach dla niewidomych. Cieszę się również, że organizuje 
się kursy wizażu przeznaczone wyłącznie dla osób z dysfunkcją 
wzroku. Ma to dużo większy sens niż wtłaczanie nas do przy-

* Hanna Pasterny – konsultantka ds. osób niepełnosprawnych, Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

głOSy w dySkuSji
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padkowych grup z różnymi potrzebami. Również na pielgrzym-
kę do Ziemi Świętej pojechałam z Krajowym Duszpasterstwem 
Niewidomych. Uznałam, że więcej skorzystam, niż jadąc z moją 
parafią. Uczestnicząc w aktywnościach dla osób niewidomych, 
nie czuję się stygmatyzowana. Doceniam też portale dotyczące 
niepełnosprawności, takie jak „niepelnosprawni.pl”, ponieważ są 
bogatym źródłem informacji. Dotarcie do nich poprzez portale 
„dla wszystkich” byłoby dużo bardziej czasochłonne.

Dalej autor pyta: „Czy pobyt w ośrodku z internatem nie jest 
sam w sobie stygmatyzujący?”. Pobyt w laskowskim internacie był 
dla mnie trudny zwłaszcza ze względu na rozłąkę z rodzicami, 
lecz nie uważam go za stygmatyzujący. W internacie zdobyłam 
wiele umiejętności praktycznych niezbędnych w dalszym życiu. 
Stygmatyzująca i wykluczająca jest natomiast życiowa nieporad-
ność, jaką obserwuję u sporej grupy osób z różnymi niepełno-
sprawnościami, które od małego uczyły się w szkołach ogólno-
dostępnych, były ulgowo traktowane i nie stawiano im wymagań.

Zaniepokoił mnie także postulat stworzenia w Laskach szkoły 
integracyjnej, zwłaszcza że autor jest członkiem Zarządu TOnO. 
Integracja szkolna może, lecz nie musi, być właściwą drogą do 
integracji społecznej. Rodzice niewidomego ucznia mogą wybrać 
szkołę ogólnodostępną, integracyjną lub specjalistyczną dla nie-
widomych. Przekształcenie tej ostatniej w placówkę integracyjną 
byłoby kolejnym ograniczeniem, decydowaniem za ucznia i jego 
rodziców. Zastanawiam się też, jaka widząca młodzież mogłaby 
trafić do Lasek. Wiem z rozmów z nauczycielami pracującymi 
w szkołach masowych, że począwszy od gimnazjum często jest 
problem z naborem pełnosprawnych uczniów do klas integracyj-
nych, gdyż panuje przeknanie, że jest w nich niższy poziom. Czy 
integracyjna szkoła w Laskach nie byłaby więc ostatecznością dla 
osób, które nie dostały się do masowego liceum? Czy nie przy-
ciągałaby młodzieży z marginesu, dla której niewidomi koledzy 
staliby się ofiarą? Czy nauczyciel pracujący z klasą mieszaną, 
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wymagającą różnego podejścia i metod, miałby jeszcze czas dla 
niewidomych uczniów?

Cenię wolność i możliwość wyboru. Nie chcę, by ktoś na 
siłę mnie uszczęśliwiał pod pretekstem integracji i apostolstwa 
sprawy niewidomych. Oczywiście należy rozwijać kreatywność, 
wrażliwość i umiejętności społeczne zarówno uczniów niewi-
domych, jak i pełnosprawnych. Niech się spotykają, poznają, 
wspólnie ciekawie spędzają czas. Jednak stanowczo sprzeciwiam 
się przekształcaniu ośrodka mającego służyć niewidomym i dbać 
o ich rozwój w jakiś nieokreślony twór, w którym niewidomi i ich 
potrzeby zostaną zepchnięci na margines.
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s. Elżbieta Więckowska FSK

Jak rozumiem charyzmat Dzieła Lasek

W numerze 1-2/2017 „LASEK” ukazał się artykuł p. Stefana 
Dunin-Wąsowicza Dzieło Lasek wczoraj, dziś i jutro – 

próba spojrzenia, mówiący o kierunku rozwoju działań TOnO. 
Artykuł umieszczono w rubryce „Głos w dyskusji”. Podejmuję 
więc dyskusję. 

Aby mówić poprawnie o zadaniach TOnO w przyszłości, trze-
ba odnieść się do założeń, dla których TOnO i całe Dzieło zaist-
niało. Moją refleksję na ten temat zacznę od głębokiej przeszłości.

W okresie, gdy edukacja była przywilejem nielicznych, osoba 
niepełnosprawna mogła być dobrze zintegrowana ze wspólnotą 
lokalną. Wykonywała dostępną dla niej pracę lub żyła z jałmużny, 
która wtedy była akceptowanym sposobem sprawowania opieki 
społecznej. Stopniowa realizacja w Europie postulatu powszech-
nej edukacji społeczeństwa nie objęła dzieci niepełnosprawnych. 
Pozostawiała na marginesie niepełnosprawne dzieci, a zatem 
marginalizowała też dorosłe osoby niepełnosprawne. Lukę 
społeczną wypełniały początkowo osoby i instytucje powstałe 
z pobudek filantropijnych, zakładając kolejne szkoły specjalne. 
A kolejne pokolenia wykształconych niepełnosprawnych i ich 
zrzeszenia przejmowały troskę o sprawę. Sprawa niewidomych 
w Europie rozpoczęła się w chwili, gdy Valentin Haüy założył 
w Paryżu pierwszą szkołę dla młodych niewidomych (1784 r.). 
Dziś podobną drogą podąża Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, zakładając kolejne szkoły dla niewidomych 
w Indiach i Afryce oraz patronując ich absolwentów. 

W chwili, gdy hrabianka Róża Czacka zaczynała działanie 
na rzecz niewidomych, istniały na ziemiach polskich szkoły dla 
niewidomych dzieci, istniało współmieszkanie niewidomych mu-
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zyków przy ul. Piwnej1, być może istniały przytułki dla niewido-
mych. Każda z tych instytucji zajmowała się swoimi uczniami 
i absolwentami, bądź swoimi członkami lub podopiecznymi, czyli 
w sumie grupka szczęśliwców miała kompetentne wsparcie. Nikt 
nie czuł się odpowiedzialny za całą, nieprzeliczaną, ani nawet 
nieoszacowaną grupę niewidomych polskich. Tę sytuację wskazał 
pannie Czackiej dr Bolesław Gepner w 1898 r. jako zadanie. Róża 
Czacka podjęła świadomie odpowiedzialność za to, co później 
nazwała sprawą niewidomych w Polsce2. 

Poprzez lekturę i podróże zapoznała się ze stanem sprawy 
niewidomych w Europie Zachodniej i zdobyła dostępną wówczas 
wiedzę tyflologiczną3. Szczególnie zafascynowało Ją dzieło ociem-
niałego w dzieciństwie arystokraty francuskiego Maurice’a de la 
Sizeranne’a stowarzyszenie dla dobra niewidomych (Association 
Valentin Haüy pour le Bien des Aveugles4) od 1889 r. zrzeszające 
niewidomych i ich przyjaciół, którym na sercu leżała SPRAWA 
NIEWIDOMYCH. Prawie sto lat po otwarciu pierwszej szko-
ły dla niewidomych sami niewidomi podjęli odpowiedzialność 
za sprawę. To właśnie Stowarzyszenie i jego hasło „niewidomy 
człowiekiem użytecznym” stało się przykładem dla działań Róży 
Czackiej – później m. Elżbiety w okresie inicjowania pracy dla 
niewidomych polskich, choć śledziła Ona uważnie pracę także 
innych instytucji dla niewidomych. Rysem charakterystycznym 

1 Por. Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych z roku 
szkolnego 1869/70, Warszawa 1870, s. 121. 
2 Por. M. E. Czacka], Sprawa niewidomych w Polsce, wyd. TOnO, Warszawa 
1928, 1929, Warszawa br.
3 Tyflologia – nauka o niewidomych, ociemniałych i niedowidzących; ma 
charakter interdyscyplinarny. W jej zakres wchodzi m.in. tyflopsychologia 
i tyflopedagogika. Por. Encyklopedia Pedagogiki XXI wieku, tom VI, Warszawa 
2007, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 866. 
4 Por. P. Villey, Niewidomy dobroczyńca niewidomych, Maurycy de la Sizeranne, 
Księgarnia św. Wojciecha; Także: Tadeusz Majewski, Stowarzyszenie Walentego 
Haüy, w: Pochodnia 4, 2004, Wyd. Zarząd Główny PZN, s. 39–41. 
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Czackiej było to, że nie kopiowała żadnych, nawet znakomitych 
instytucji działających wzorowo w swoich środowiskach, ale 
twórczo dostosowywała wzory do sytuacji, w jakiej Jej przyszło 
działać. W r. 1910 zainicjowała założenie w Warszawie Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi. TOnO zastało założone po to, by: 

„otoczyć ich opieką rozumną i celową w najobszerniej-
szym zakresie – rozciągając przytem działalność swoją 
na całe Królestwo”5.

TOnO nie powstało po to, by zapewnić byt konkretnym insty-
tucjom, szkołom, domom opieki lub innym świadczącym pomoc 
niewidomym. Powstało dla sprawy niewidomych. Zatwierdzony 
w 1911 r. Statut Towarzystwa zezwalał na prowadzenie szero-
kiego wachlarza instytucji dla niewidomych w Królestwie Pol-
skim. Różnicą istotną w porównaniu z instytucjami wcześniej 
działającymi na ziemiach polskich było podjęcie przez Towa-
rzystwo zamiaru pomocy całej społeczności niewidomych na 
obszarze tej części zaboru rosyjskiego, którą nazywano wówczas 
Królestwem Polskim. To znaczy odpowiedzialności za SPRAWĘ 
NIEWIDOMYCH, a nie tylko za swoich uczniów, absolwentów, 
czy podopiecznych. Była to decyzja świadoma i przemyślana, 
a szeroka i gruntowna wiedza oraz umiejętność pracy uczyniły 
podjęte działania skutecznymi. Termin „sprawa niewidomych” 
wyjaśniony jest gruntownie w broszurze napisanej przez Czacką 
i wydanej przez TOnO kilkakrotnie, pierwszy raz w 1928 r.6. We 
wczesnych wydaniach tej broszury Założycielka opisuje organiza-
cję i plany TOnO jako przykład pełnego zorganizowania sprawy 
niewidomych w Polsce.

Tak cenione przez Czacką francuskie Association zrzeszało 
niewidomych i ich przyjaciół w staraniu o coraz lepsze włączenie 
niewidomych w życie otaczającego społeczeństwa przez zapew-

5 Królestwo Polskie liczy... [ulotka], TOnO, Warszawa 1912 r.
6 Por. M. E. Czacka], Sprawa niewidomych w Polsce..., dz. cyt.
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nienie im pracy. Matka nie kopiowała tego działania. W Historii 
Triuno pisała:

„Ponieważ sprawa niewidomych w Polsce stała na bardzo 
niskim poziomie i nie było prawie niewidomych przygo-
towanych do pracy, siłą rzeczy, wbrew nawet pierwotnym 
swym założeniom, Towarzystwo początkowo musiało za-
jąć się raczej tworzeniem odpowiednich zakładów i udzie-
laniem opieki patronatowej, niż zadaniami ogólnymi, do 
których powraca stopniowo w ostatnich kilku latach”7.

Pracą TOnO Założycielka świadomie kierowała tak, by two-
rząc placówki wzorowe i wzorową instytucję obejmującą działa-
niem wszystkie potrzeby osób niewidomych na każdym etapie 
ich życia, nadawać właściwy kierunek rozwoju sprawie niewi-
domych.

„Rozumiałam, że najważniejszą rzeczą dla dobra spra-
wy niewidomych w Polsce jest stworzenie takiej właśnie 
instytucji, obejmującej nie tylko poszczególny dział, lecz 
całokształt opieki nad niewidomymi. Rozumiałam rów-
nież, że od tego, kto pierwszy stworzy tego rodzaju in-
stytucję i jaki charakter jej nada, zależy przyszłość spra-
wy niewidomych w Polsce. Dlatego zdecydowałam, że 
obowiązkiem moim jest usiłowanie stworzenia instytucji, 
obejmującej całokształt sprawy niewidomych, instytucji 
o charakterze zdecydowanie katolickim i o mocnych pod-
stawach tyflologicznych”8. 

20-lecie niepodległości to okres przyspieszonego rozwoju 
polskiego społeczeństwa. Wśród wielu inicjatyw obywatelskich 
powstawały prężne stowarzyszenia ociemniałych żołnierzy, nowe 
szkoły dla niewidomych. Jest to także okres dynamicznego roz-
woju organizacyjnego Dzieła kierowanego przez Elżbietę Czacką, 

7 M. E. Czacka, Historia Triuno, w: Pisma o Dziele, Laski 2014, s. 25.
8 Tamże, s. 24. 
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a także wykrystalizowania się jego założeń ideowych i celów. 
W okresie 20-lecia:

•	Zbudowano	osiedle	–	Zakład	dla	Niewidomych	w	Laskach	
koło Warszawy, w nim dwie, męską i żeńską, pełne, siedmio-
klasowe szkoły powszechne realizujące ogólnie obowiązujący 
program, i wypracowano podstawy dydaktyki i rewalidacji. Szko-
łę powszechną uzupełnił kurs zawodowy, którego absolwenci 
zdawali egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej. W r. 1938 
utworzono gimnazjum zawodowe. Najzdolniejsi absolwenci po 
ukończeniu seminarium nauczycielskiego wracali do szkoły, by 
jako nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i rzemiosł, 
kształcić i wychowywać swoich młodszych kolegów. Wysoki po-
ziom szkół laskowskich był owocem troski i starań Założycielki.

•	Zorganizowano	Patronat	–	opiekę	otwartą	nad	niewido-
mymi mieszkającymi w rodzinach. Patronaty w kilku miastach 
zapewniały dorosłym niewidomym naukę zawodu i stanowiska 
pracy, a niezdolnym do pracy – pomoc charytatywną. 

•	W	Laskach	powstała	placówka	tyflologiczna	przyswajająca	
osiągnięcia zagraniczne i prowadząca własne obserwacje i opra-
cowania. 

•	Rozwinęły	 się	Biblioteka	Brajlowska	 i	Biuro	Przepisywa-
nia Książek.

Natomiast szereg pism Czackiej i działań TOnO z okresu 
międzywojennego dotyczy całości sprawy niewidomych, lub pro-
blemów wspólnych dla niewidomych w Polsce.

•	Dla	rozwiązania	problemu	niewidomych	istotne	było	usta-
lenie, jak licznej grupy obywateli problem dotyczy. 

Dzięki staraniom m. Elżbiety Czackiej w r. 1925 przy pomocy 
Urzędów Wojewódzkich i poparciu Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej została przeprowadzona rejestracja niewidomych na 
ziemiach polskich. Rezultaty opracowane przez Towarzystwo sta-
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nowiły w 20-leciu jedyny, choć niekompletny, ale pewny materiał 
statystyczny sprawy niewidomych9. 

•	W	kolejnych	broszurach	i	memoriałach	do	władz	i	fundacji	
Elżbieta Czacka zabiegała o prawidłowe umocowanie prawne 
pozycji niewidomego i o pomoc dla placówek TOnO służących 
niewidomym10.

•	M.	Elżbieta	Czacka	zainicjowała	naukową	wiedzę	tyflolo-
giczną w Polsce, sprowadzając książki i czasopisma, zachęca-
jąc do ich tłumaczenia. Współtworzyła tyflologię, publikując 
artykuły, prowadząc wykłady dla swoich współpracowników, 
współpracując z naukowcami tej miary co Maria Grzegorzewska, 
Włodzimierz Dolański, Janina Doroszewska. Współpracowała 
z innymi instytucjami pracującymi dla niewidomych, szczegól-
nie z Instytutem Pedagogiki Specjalnej założonym i kierowanym 
przez M. Grzegorzewską. Czacka strzegła stanowczo odrębności 
i charakteru Dzieła11.

•	Staraniem	Czackiej	nastąpiło	definitywne	ustalenie	polskiej	
wersji alfabetu punktowego w systemie Ludwika Braille’a i za-
twierdzenie opracowanego w Laskach systemu polskich skrótów 
ortograficznych (PSO)12. 

•	Oprócz	ogromnego	wysiłku	przygotowania	niewidomych	
do tych ról społecznych, które uznano za dostępne dla nich, 
wkładano także wielki wysiłek w wychowanie społeczeństwa do 

9 Por. A. Gościmska, Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka – Matka 
Elżbieta jako tyflolog i wychowawca, Laski 2014, s. 62–63.
10 Por. Tamże. 
11 Por. M. E. Czacka, s. T. Landy, Memoriał w sprawie możliwości Komitetu 
Porozumiewawczego, Laski, 4 sierpnia 1938 r. w: Alicja Gościmska, Torowała 
nowe drogi..., dz. cyt.. s. 244–251. 
12 Por. Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 24 maja 1934 r. (Nr. II P-3133/34) o wprowadzeniu w szkołach spe-
cjalnych dla niewidomych polskiego alfabetu oraz skrótów ortograficznych w: 
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, Rok XVII, n. 5, 30 czerwca 1934. 
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akceptacji niewidomych w tych rolach społecznych, do których 
byli przygotowywani. Elżbieta Czacka i kierowany przez Nią ze-
spół konsekwentnie formował opinię społeczną przez broszury, 
ulotki, artykuły, a nawet audycje radiowe13. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zredagowane 
zostały także ideowe podstawy TOnO i całego Dzieła TRIUNO, 
zapoczątkowanego przez założenie Towarzystwa.

O pracy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi m. Elżbieta 
Czacka pisała: 

„W pracy naszej można odróżnić poza tym trzy jakby 
nurty. Nurt pierwszy –tyflologiczny – daje istotne zrozu-
mienie potrzeb i możliwości niewidomych, określając, do 
czego są oni zdolni i czego można od nich wymagać. (...)
 Nurt drugi, w szerokim znaczeniu wychowawczo-
-apostolski, to cała działalność wychowania, reedukacji 
i kształcenia normalnych niewidomych, która ma z nich 
uczynić ludzi o szlachetnym, pełnowartościowym charak-
terze, a także wzorowych pionierów sprawy. (...)
 Wreszcie nurt trzeci stanowi działalność w duchu czy-
stego miłosierdzia, która daje pomoc doraźną wszystkim: 
chorym i starym, niedorozwiniętym, dziwakom, trudnym 
do prowadzenia, spaczonym, zdeprawowanym, niemoral-
nym itd. W tym celu powstają specjalne placówki”14.

W dokumencie TRIUNO stanowiącym moralną konstytucję 
Dzieła Matka pisała:

„Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi nie stanowi jed-
nak, jak już wspomniane było powyżej, całości Triuno. 

13 Por. A. Niemczykowa, s. E. Więckowska, Świadectwo dokumentów życia 
społecznego o działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Dzieła 
Lasek, Warszawa 1993, Biblioteka Narodowa.
14 M. E. Czacka, Triuno [1945], w: Pisma o Dziele..., dz. cyt., s.  40–41.
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Bóg sam, jak wierzymy, rozszerzył tę placówkę poza jej 
ścisły zakres działania, dając jej rozrost w kierunkach 
pozornie nieprzewidzianych, a jednak wynikających kon-
sekwentnie z jej założeń ideowych”15.

W Historii Triuno tak o tym pisała;
„Od samego początku, prócz charakteru charytatywnego 
mającego na celu opiekę nad niewidomymi, miało Dzieło 
również cel zadośćuczynienia za duchową ślepotę świata. 
To założenie harmonizowało doskonale z działalnością 
ks. prałata Korniłowicza, któremu Bóg dał specjalny dar 
nawracania ludzi. Z drugiej strony sam fakt znoszenia 
ślepoty, uważanej powszechnie za jedno z największych 
nieszczęść, z pogodą, a nawet z radością, jest dla wielu 
cierpiących szkołą poddania się Woli Bożej, a dla niewie-
rzących dowodem istnienia świata nadprzyrodzonego. 
Tym też można sobie tłumaczyć, że od początku niemal 
Dzieło zaczęło przekraczać granice ślepoty fizycznej i za-
częło pociągać ku sobie ludzi szukających Boga i dotknię-
tych różnego rodzaju cierpieniami. W tym był zaczątek 
Domu Rekolekcyjnego i Apostolstwa przez „Verbum”, 
jak również łączności z Biblioteką Wiedzy Religijnej na 
Litewskiej, która powstała z inicjatywy ks. prałata Kor-
niłowicza”16.

Najbardziej zwarte określenie więzi tych nurtów zawiera sfor-
mułowanie: 

„Dzieło nasze ma na celu apostolstwo wśród niewido-
mych, a z niewidomymi apostolstwo wśród widzących17”. 

15 M. E. Czacka, Triuno..., dz. cyt., s. 42.
16 M. E. Czacka, Historia i zarys organizacyjny „Dzieła Lasek”, maszynopis, 
Laski 1935 r., s. 13.
17 M. E. Czacka, Dzieło nasze ma celu apostolstwo, w: Pisma o Dziele..., dz. 
cyt., s. 66.
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Tu trzeba zauważyć, że apostolstwo wśród niewidomych uwa-
żała Matka E. Czacka za pierwszy i nadrzędny cel swego działania:

„Widząc ten stan rzeczy, pragnęłam dać innym niewido-
mym szczęście Wiary, której zawdzięczałam przyjęcie śle-
poty z poddaniem się woli Bożej i chciałam podnieść ich 
z poniewierki ku użytecznemu życiu przez pracę, zgodnie 
z postulatami nowoczesnej tyflologii”18.

Najbardziej radykalne sformułowania ideału wychowawczego 
w stosunku do niewidomych znajdują się w Konstytucjach Zgro-
madzenia zredagowanych przez Założycielkę w 1950 r.:

„195. Zadaniem sióstr jest wychowywanie niewidomych 
w duchu nauki Kościoła Rzymskokatolickiego. Siostry 
do tego są przez Boga powołane, aby tak wychowywały 
niewidomych, by „chwała Boża w nich się okazała”. Niech 
będą przekonane, że tylko wiara może dać niewidomym 
zrozumienie znaczenia ich ślepoty i siłę do dźwigania 
ciężaru kalectwa. Dlatego podstawą wychowania, jakie 
siostry dają niewidomym, powinna być gruntowna zna-
jomość prawd wiary.
 196. Siostry będą rozumiały i będą uczyły niewido-
mych, że ślepota jest nie tylko doświadczeniem, ale i da-
rem Bożym (donum Dei), który może się stać źródłem 
łaski i mocy dla nich samych i dla innych”19.

W jaki sposób niewidomy jest apostołem?
„W tym stopniu, w jakim dałoby się w Dziele naszym 
wprowadzić w życie taką harmonijną koncepcję rozwią-
zywania sprawy niewidomych, przekroczylibyśmy siłą 
rzeczy tę bardzo specjalną i cząstkową sprawę, służąc na 
swoim odcinku nie tylko sprawie niewidomych, ale także 
sprawie Bożej, sprawie Kościoła. (...) W tym tkwi klucz do 
zrozumienia znaczenia apostolskiego nawet tak skrom-

18 M. E. Czacka, Historia i zarys organizacyjny..., dz. cyt., s. 1.
19 M. E. Czacka, O stosunku sióstr do bliźnich, w: Pisma o Dziele, dz. cyt., s. 78.
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nego i specjalnego dzieła, jak Dzieło niewidomych, o ile 
jest ono ujęte w całej swej rozciągłości i różnorodności. 
Jeśli bowiem otoczy ono niewidomego – nieudolnego 
i nieszczęśliwego – miłością i opieką, tym samym spełni 
nakaz ewangeliczny dobroci i bezinteresownego miło-
sierdzia dla wszelkiej nędzy i cierpień i to jest nieustanne 
świadectwo i rola wszelkich dzieł charytatywnych. Je-
śli opieka nad niewidomym doprowadzi go ponadto do 
osiągnięcia w tych warunkach pogody i radości, świadczy 
ona tym samym, że Wiara i Miłość nadprzyrodzona mogą 
przezwyciężyć wszelkie cierpienia, i to jest już pierwszym, 
najczęściej nawet nieuświadomionym, stopniem apostol-
stwa pełnionego przez niewidomych.
 Wyższym stopniem tego apostolstwa jest przyjęcie od 
Boga przez niewidomego swojej ślepoty i ofiarowanie jej 
w duchu zadośćuczynienia za innych. Wtedy realnie dzia-
ła on na płaszczyźnie nadprzyrodzonej i owoce tego jego 
działania mogą być bardzo wielkie. Ale niewidomy, który 
ponadto rozwinął do maksimum swoją osobowość ludz-
ką, swoje dane przyrodzone i który jest czynnym, a nawet 
przodującym w swojej dziedzinie członkiem społeczności, 
daje świadectwo władzy ducha nad przeszkodami natu-
ry czysto materialnej i tym sposobem staje się w jeszcze 
wyższym stopniu apostołem przez sam swój triumf nad 
tym, co krępuje i więzi człowieka”20.

II wojna światowa zniszczyła Laski tak, jak całą Polskę. W cza-
sie okupacji 1939-1945 TOnO oficjalnie nie istniało, a Zakład 
walczył o przetrwanie. W latach 1945-1948 niektórzy mieli 
złudzenie, że wracamy do normalności. W 1947 r. uzyskano 
zatwierdzenie Statutu TOnO. Próbowano odtworzyć wydaw-
nictwo Verbum, Patronat, co wkrótce okazało się niemożliwe. 

20 M. E. Czacka, Triuno..., dz. cyt., s. 37–38 . 
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Zarząd TOnO troszczył się o odbudowę zniszczonych, a bardzo 
potrzebnych placówek dla dzieci i młodzieży oraz o możliwość 
prowadzenia dalej normalnych szkół wbrew próbom ich likwida-
cji lub przekształcenia w szkołę jedynie dla upośledzonych. Nie 
można było w Laskach myśleć, a w każdym razie mówić o spra-
wie niewidomych w Polsce, bo tę reprezentował oficjalnie Polski 
Związek Niewidomych. Ale to przecież także absolwenci Lasek 
budowali sprawę niewidomych w Polsce, pracując w strukturach 
PZN i w spółdzielniach pracy niewidomych. Mimo niekorzystnej 
pozycji politycznej Laski nadal wnosiły wiele do sprawy niewi-
domych: 

•	Szkoły	laskowskie,	przyjmując	wycieczki	studentów,	prak-
tykantów, magistrantów z Państwowego Instytutu Pedagogiki 
Specjalnej ( później WSPS, a następnie APS), a później i z innych 
uczelni uczestniczyły i nadal uczestniczą w budowaniu wiedzy 
i praktyki tyflopedagogicznej w Polsce.

•	Biblioteka	Tyflologiczna,	po	wojnie	istotnie	zasilana	darami	
od przyjaciół z Zachodu, służyła i służy zainteresowanym studen-
tom, naukowcom i działaczom.

•	Kurs	Masażu,	później	Technikum	Masażu	służyły	wylan-
sowaniu wartościowego społecznie zawodu. Liceum kształcące 
w zawodzie Mechanik Urządzeń Elektronicznych było istotnym 
krokiem zbliżającym niewidomych do informatyki, która okazała 
się ich wielką szansą zawodową.

•	W	Laskach	odbył	się	pierwszy	kurs	szkolący	instruktorów	
orientacji przestrzennej metodą St. Suterki, co posłużyło wpro-
wadzeniu tej metody w Polsce. 

•	Środowisko	Lasek	nadal	współbuduje	wiedzę	 tyflopeda-
gogiczną i wychowuje społeczeństwo do akceptacji osób nie-
widomych. Uczestniczymy np. w procesie tworzenia i adaptacji 
materiałów dydaktycznych, w wypracowaniu form diagnozowa-
nia, wspierania małego dziecka niewidomego oraz metod pełnej 
rewalidacji uczniów. 
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•	Laski	lansują	i	realizują	ideę	rewalidacji	integralnej	–	wspar-
cia niewidomego w harmonijnym rozwoju jego osobowości – 
wszystkich jego możliwości fizycznych, intelektualnych i ducho-
wych.

Z czasem coraz większa grupa absolwentów klasy VIII szkoły 
podstawowej odchodziła z Lasek do liceów ogólnodostępnych, 
na studia i do pracy w integracji. Uważaliśmy to za nasz sukces. 

Śledziliśmy zmiany w polityce Państwa względem osób nie-
pełnosprawnych, w tym dzieci niepełnosprawnych i wyraźny 
nacisk resortu edukacji w kierunku nauczania niewidomych 
wspólnie z widzącymi21.

Natomiast kilkadziesiąt lat działania Lasek w bardzo trudnej 
sytuacji w czasie wojny, początków PRL i niełatwej później, nie-
uchronna w tak długim czasie wymiana pokoleń doprowadziły 
do upowszechnienia się nawet wśród „ludzi w Laskach” mnie-
mania, że główną zasługą Matki Czackiej jest założenie zakładu 
szkolno-wychowawczego i że kontynuacja Jej dzieła ogranicza 
się do kontynuowania pracy OSW. Nie pamiętano już, po prostu 
nie wiedziano, że hrabianka Róża Czacka, później Matka Elżbieta 
była pierwszą osobą, która świadomie podjęła odpowiedzialność 
za sprawę niewidomych w Polsce i do tego założyła TOnO. A to 
nakłada na nas odpowiedzialność dużo szerszą niż kontynuacja 
pracy OSW. 

W tak istotnie zmienionej w ciągu 100 lat sytuacji społecznej 
troskę o rozwój Lasek powinniśmy zacząć od zobaczenia sprawy 
niewidomych dzisiaj, ich palących potrzeb, grup najbardziej po-
trzebujących wsparcia, bo to pokaże nam aktualną rolę i miejsce 
TOnO w sprawie.

Na pewno trzeba kontynuować pracę OSW, skoro rodzice 
tego od nas oczekują, skoro powierzają nam dzieci z wieloraką 
niepełnosprawnością, a także dzieci niewidome zdrowe i zdolne. 
21 Por. s. E. Więckowska FSK, O integracji szkolnej dzieci niewidomych,  
w: Laski, n. 5/2012, s. 20–40.
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Nie zawsze łączy się to z umieszczeniem dziecka w internacie, 
grupka dzieci i młodzieży dojeżdża do Lasek na zajęcia codzien-
nie. A Przedszkole w Sobieszewie nie ma internatu. Oczywi-
ście należy ulepszać metodykę nauczania i rewalidacji naszych 
uczniów, także metody bliskiej współpracy między pedagogami 
pracującymi z dzieckiem. 

Powinniśmy też rozumieć i umieć wyjaśnić, dlaczego niewi-
domemu dziecku potrzebna jest szkoła specjalistyczna – gdyż na 
etapie szkoły podstawowej klasa niewidomych w szkole specja-
listycznej jest środowiskiem, które zapewnia dziecku optymalny 
rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny, a przez to dobrze 
przygotowuje do integracji22. 

W sytuacji, gdy wiele instytucji wspiera niewidomych w róż-
nych zakresach ich potrzeb, naszym zadaniem jest odnajdywanie 
grup niewidomych najbardziej/nadal potrzebujących wsparcia. 
Na przykład realna lub pozorna integracja szkolna dużej grupy 
dzieci niewidomych jest w tej chwili faktem. Ale nie należy cze-
kać, aż do szkoły w Jabłonkach przyjdą uczniowie, którym nauka 
w pozornej integracji nie posłużyła do prawidłowego rozwoju. 
Powinniśmy szukać dróg, rozbudowywać formy pomocy tym 
dzieciom uczącym się w integracji, które nie mają efektywne-
go wsparcia, które przeżywają bolesną samotność w tłumie. Na 
przykład słabsi uczniowie szkół zawodowych OSW, realistycznie 
patrzący na aktualną sytuację na rynku pracy, sfrustrowani są 
brakiem perspektywy zatrudnienia. Z mojego, już wąskiego ho-
ryzontu nie potrafię określić innych grup niewidomych w różnym 
stopniu potrzebujących wsparcia. Pozostawiam nowemu Zarzą-
dowi trud szukania drogi Lasek wewnątrz sprawy niewidomych 
w nowej sytuacji społecznej.

22 Por. s. E. Więckowska FSK, Prawo niewidomego dziecka do rewalidacji,  
w: Laski, n. 3/2013, s. 72–81.
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Natomiast aktualna, jeszcze bardziej aktualna w zlaicyzowa-
nej Europie pozostaje refleksja Założycielki z początków działa-
nia TOnO:

„Rozpatrując sprawę niewidomych, nie można pominąć 
także zagadnienia religijno-moralnego. Wszystkie wy-
mienione czynniki mają na celu ulżenie doli niewido-
mego i możliwie najlepsze przystosowanie jego osoby 
do środowiska społecznego. Nie zmieniają one jednak 
samego faktu jego kalectwa i płynącego z tego cierpienia. 
Stanowisko zbyt optymistyczne wprowadza fałsz w cały 
problemat opieki nad niewidomymi”23.

Wszelkie europejskie zdobycze prawne, techniczne, edukacyj-
ne, nawet te przystosowujące przestrzeń komunalną do możliwości 
niewidomego, są wielkim wsparciem dla osób z niesprawnością 
wzroku. Ale nie likwidują ciężaru, cierpienia niepełnosprawności. 
Włączając się aktywnie w europejski nurt wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych musimy pamiętać, że jest to wyrównywa-
nie, a nie wyrównanie. Osobie niewidomej, jak każdemu Europej-
czykowi grozi nadmierne zaangażowanie się w „wyścig szczurów”, 
w którym ma on z natury rzeczy mniejsze szanse niż osoba peł-
nosprawna. Bardziej grozi mu porażka i frustracja. Najcenniejszą 
rzeczą, jaką powinniśmy starać się dać każdej osobie niewidomej 
jest pomoc w akceptacji siebie w sytuacji istnienia niepełnospraw-
ności. A pełna akceptacja jest możliwa wtedy, gdy nieunikniony 
ciężar niepełnosprawności rozumie się jako wezwanie do udziału 
w krzyżu Chrystusa podjętym dla zbawienia świata. 

Tak o tym śpiewał przed laty nasz Cantus Gaudii:
Zbawienie przyszło przez Krzyż,
Ogromna to tajemnica,
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia!

23 M. E. Czacka, Sprawa niewidomych w Polsce, dz. cyt., s. 18.



Głosy w dyskusji128

Jak o tym dziś rozmawiać z osobami niewidomymi? Pamię-
tajmy, że pisma Matki dotyczące krzyża ślepoty nie były pisane do 
publikacji. Adresowane były do „moich dzieci małych i dużych”, lub 
do Zgromadzenia, czyli do wspólnoty Dzieła. Można o tych trud-
nych sprawach rozmawiać tylko wtedy, tylko tam, gdzie istnieje 
atmosfera głębokiego szacunku i przyjaźni. Tylko we wspólnocie 
można rozmawiać o sprawach tak ważnych i tak delikatnych. 

W początkach Lasek wspólnota sióstr i zaangażowanych, 
ofiarnych współpracowników uformowanych przez Matkę Elż-
bietę Czacką i ks. Władysława Korniłowicza samą swoją postawą 
wychowywała uczniów do akceptacji wymagań życia chrześcijań-
skiego, do nawiązywania więzi przyjaźni, nie tylko koleżeństwa, 
a także do zrozumienia roli i sensu krzyża, jakim jest niepełno-
sprawność. Wychowanie to sprawiało, że absolwenci tworzyli i do 
dziś tworzą wspólnotę przyjaźni. Podobne wspólnoty koleżeńskie 
budowały też inne szkoły specjalne. 

Europejskie dążenie do traktowania wolności osobistej jako 
dobra bezwzględnie najwyższego prowadzi do zaniku więzi ro-
dzinnych i innych naturalnych wspólnot, np. wspólnoty sąsiedz-
kiej. Wobec szerzenia liberalnych ideałów osobistej wolności 
i zaniku wielu naturalnych wspólnot, niewidomy dobrze uspraw-
niony oraz przygotowany do samodzielnego życia i do pracy 
zawodowej, zatrudniony w pozornej integracji, może pozostać 
samotny, a nawet tragicznie samotny wobec każdej większej trud-
ności życiowej. A krzyż niepełnosprawności jest do uniesienia, 
gdy ma się oparcie we wspólnocie. 

I to jest druga dziedzina apostolstwa Lasek w dzisiejszym 
świecie: być zdrową i otwartą wspólnotą chrześcijańską. Otwar-
tą dla niewidomych i otwartą dla widzących, a zwłaszcza po-
szukujących. Wiem, że Dział Absolwentów i Duszpasterstwo 
Niewidomych działa i szuka dróg w tym kierunku. Bo jest to 
bardzo potrzebne. I do tego z pewnością jesteśmy powołani jako 
wspólnota Dzieła Triuno. 
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MODLItWA DO DUCHA ŚWIĘtEGO

naucz mnie mowy
ognistych języków

mowy odwagi
nadziei
i wiary

wielbić Cię
pragnę
i kochać
prawdziwie

Ty miłość
przyjmiesz
nie krwawe 
ofiary

uczyń me serce
płomieniem gorącym
znakiem
i świadkiem
Twojej obecności

i spal w tym ogniu
wszystko to
co małe
a co przeszkadza
w drodze
do jedności 

w ZaciSZu iZdeBki
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PRZYJDŹ DUCHU MOCY

rozlej się we mnie rzeką
Siedmiu Twych Darów

przemień
w ziemię żyzną

przynoszącą owoc
nowego Życia

PROŚBA 

obdaruj mnie
Duchu
natchnieniem 
do wiary

wiary tak prostej
że błądzić 
nie umie

wiary głębokiej
co nie zna 
zwątpienia

do wiary mojej
która jest
bo kocha
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DOtYK OGNIA

ukryłeś Swój
majestat
w białym 
opłatku chleba

i serafinom
kazałeś
pozostać
u bram nieba

przychodzisz
taki czysty
i bezbronny
bez granic

każdy 
może Cię 
dotknąć

uwielbić
albo zranić

wszystko masz
w Swej wszechmocy
a tęsknisz
za człowiekiem

i droższy Ci 
jeden grzesznik
niż matce
własne dziecię
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niebo całe 
zastyga
gdy zstępujesz
do serca
czy potrafię
Cię przyjąć?
czy jestem
Tobie wierna?

nie boisz się
mej nędzy
nie brzydzisz
upadkami

i ołtarz 
mojej duszy
ozdobić chcesz
 łaskami

uwielbiam Cię
w milczeniu
o Panie
miłosierny

w miłości
niecierpliwy

obecny
żywy
wierny



Marta Zielińska

Fundacja dla Niewidomych z Lasek 
Fund for the Blind of Laski

Druga Wojna Światowa, a po jej zakończeniu podpisany układ 
jałtański znacznie powiększyły polską diasporę – społecz-

ność Polaków rozproszonych poza granicami Kraju. Armia Pol-
ska tworzona przez gen. Władysława Andersa na terenie ZSRR 
w wyniku układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku przyjęła 
do swoich szeregów wszystkich, których objęła amnestia tajnego 
protokołu układu i którzy zdołali dotrzeć do punktów zbiorczych 
z najdalszych krańców Związku Radzieckiego. Składała się ona 
z jeńców wojennych, więźniów rosyjskich łagrów i obywateli pol-
skich deportowanych w głąb ZSRR ze wschodnich ziem Polski. 
Ewakuacja Armii Polskiej do Persji (Iran) w 1942 roku objęła 
około 114 tysięcy osób (w tym ok. 30 tys. osób cywilnych i ok. 
13 tys. dzieci). 

Ale nie wszyscy opuścili Persję, gdzie wracali do sił wycień-
czeni głodem i zabójczą pracą w stepach Kazachstanu i tajgach 
Syberii, aby pójść drogą walki na frontach Europy do wolnej 
Polski. W tym gościnnym kraju zostawiali za sobą groby tych 
mężczyzn, kobiet i dzieci, których nie udało się uratować.

Wielka Brytania, gdzie w Londynie znajdowała się siedziba 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie, przyciągnęła 
wielką rzeszę Polaków, którzy walczyli u boku aliantów do końca 
wojny i postanowili nie wracać do Ojczyzny zniewolonej następ-
ną, komunistyczną okupacją. 

pOmOc Z angLii
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Nowe, trudne życie rozpoczynali pozbawieni wszystkiego, 
co stanowiło ich świat jeszcze kilka lat wcześniej, do 1939 roku: 
majątków, domów, pamiątek rodzinnych, a często także całych 
swych rodzin. W miarę upływu lat wrastali w miejscową społecz-
ność, tworząc równocześnie organizacje i wspólnoty polonijne. 

Owocem ich pracy, wytrwałości i woli przetrwania – wbrew 
wszelkim przeciwnościom – była rosnąca zamożność, widoczna 
najlepiej w składanych u miejscowych notariuszy testamentach, 
w których często była zawarta pamięć o Polsce i polskich insty-
tucjach, a wśród nich o Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach. 

Jako przedstawicielka wielokrotnie obdarowywanych tą drogą 
Lasek, miałam wiele takich dokumentów w swoich rękach. Ze 
wzruszeniem czytałam nazwy instytucji kościelnych i świeckich 
znajdujących się w Wielkiej Brytanii i w Polsce, wymienianych 
w testamentach wykonywanych przez Polskie Stowarzyszenie 
Powiernicze przy Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym 
w Londynie. Instytucja ta kierowana była najpierw przez Ewę 
Starzyńską, a następnie Grażynę Seydlitz, osobę szczególnie życz-
liwą Laskom i niewidomym dzieciom.

Jednakże zapisy testamentowe Polonii Angielskiej na osoby 
fizyczne i organizacje znajdujące się poza granicami Zjedno-
czonego Królestwa – przed przystąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej – były poddawane wysokiemu opodatkowaniu spadko-
wemu. Dlatego Zofia Morawska, ówczesny wieloletni skarbnik 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, wszczęła 
starania utworzenia fundacji na terenie Wielkiej Brytanii. Uczy-
niła to za pośrednictwem swych londyńskich przyjaciół – Jana 
Szułdrzyńskiego, Anieli Mieczysławskiej (z domu Lilpop, będą-
cej współtwórczynią Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewi-
domym w Polsce) i Edwarda Raczyńskiego (prezydenta RP na 
Uchodźctwie w latach 1979-1986) – na których prośbę podjął się 
tego zadania Tadeusz Potworowski. Urodzony i wykształcony już 
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w Wielkiej Brytanii i pracujący jako biegły księgowy w dużych fir-
mach finansowych był profesjonalnie przygotowany do przepro-
wadzenia niezbędnych formalności prawnych – sformułowania 
statutu i rejestracji fundacji „Fund for the Blind of Laski”, która 
nastąpiła 18 lipca 1991 roku. Kieruje Fundacją od samego po-
czątku, a od momentu przejścia na emeryturę pracuje społecznie 
dla Fundacji i Dzieła Lasek. Za swoją działalność otrzymał Złoty 
Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP B. Komorowskiego 
w 2013 roku. Patronat nad Fundacją objęła Księżna Kentu Katha-
rine, która w 1993 roku spotkała się z młodzieżą z Lasek w am-
basadzie polskiej w Londynie. A w 1994 roku odwiedziła Laski.

Celem Fundacji jest propagowanie działalności edukacyjnej, 
wychowawczej i rehabilitacyjnej Dzieła Matki Czackiej wśród 
Polonii Angielskiej za pośrednictwem prasy i wydawnictw polo-
nijnych oraz zbieranie funduszy ze spadków i darowizn. Funda-

Księżna Kentu  
(z lewej) w ambasa-
dzie RP w Londynie 

– wita ją Tadeusz 
Potworowski  

(w środku) i Marta 
Zielińska (z pra-

wej)...
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cja organizuje lub bierze udział w wydarzeniach artystycznych, 
z których dochód przeznaczony jest na rzecz Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach, promując w ten sposób sprawę 
niewidomych i ukazując potrzeby osób z dysfunkcją wzroku 
w drodze do samodzielnego życia. Jest to szczególnie ważne wo-
bec ogromnego napływu młodych Polaków do Wielkiej Brytanii. 
Wielu z nich pozostanie tam na zawsze, tworząc nową generację 
Polonii, a ich więź z Polską utrwalają organizacje i instytucje 
polonijne. 

Zarząd Fundacji składa się z czterech powierników, z któ-
rych troje mieszka w Wielkiej Brytanii – Tadeusz Potworowski, 
Piotr Chłapowski i Krystyna Żółtowska. Z ramienia Zarządu 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach powiernikiem 
Fundacji jest Marta Zielińska.

...przed koncertem 
chóru z Lasek – po 
lewej ambasador 
Ryszard Stemplow-
ski



ks. Zygmunt Podlejski

Raoul Follereau
1903–1977*24

Urodził się 17 sierpnia 1903 roku w Nevers, gdzie dwadzieścia 
cztery lata wcześniej zmarła św. Bernadetta Soubirous. Oj-

ciec był właścicielem małego przedsiębiorstwa metalurgicznego. 
Zatrudniał dziesięciu pracowników, których nie wykorzystywał, 
bo był autentycznym chrześcijaninem. Wiązał więc jakoś koniec 
z końcem, ale wielkiego majątku się nie dorobił. Jego żona była 
niewiastą pobożną i miłosierną. Państwo Follereau mieli trójkę 
dzieci, którym wpajali nie tyle słowami, co dobrym przykładem 
wartości ewangeliczne, zwłaszcza umiejętność dostrzegania ludzi 
biednych i pomagania im w miarę możliwości.

Ojciec Raoula poległ w czasie pierwszej wojny, co radykalnie 
zmieniło sytuację rodziny. Matka próbowała ratować warsztat 
ślusarski, ale brakowało robotników i zamówień, bo zapanowa-
* 6.12.br. minie 40. rocznica jego śmierci. Apostoł trędowatych i najuboższych 
oraz osób niepełnosprawnych (red.)

BeZ aureOLi
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ła epidemia biedy. Raoul zaczął wcześnie pracować zarobkowo 
w fabryce amunicji, wieczorami zaś odwiedzał zaprzyjaźnionego 
księdza, z którym przerabiał materiał szkolny, ale często kleiły mu 
się oczy, bo był zmęczony ciężką robotą w fabryce. Wielokrotnie 
nachodziły go myśli o wojnie. Był patriotą, ale nie był przekonany, 
że z tego powodu trzeba zabijać innych patriotów. Mając piętna-
ście lat, wygłosił w sali kinowej w Nevers wykład na temat biedy 
na świecie i konieczności jej zwalczania. Niewielki dochód z im-
prezy oddał siostrom zakonnym, które zajmowały się biednymi. 
Udało mu się podjąć naukę u braci szkolnych, gdzie w krótkim 
czasie zabłysnął talentami, których mu Pan Bóg nie poskąpił. Był 
jednym z najlepszych uczniów, ale dwukrotnie przystępował do 
matury i za każdym razem ją oblewał, bo ogólna atmosfera była 
zdecydowanie antyklerykalna i antykościelna, a Raoul nie tylko 
nie ukrywał swoich katolickich poglądów, ale odważnie je dekla-
rował i był przekonany, że wierność prawdzie jest ważniejsza od 
rzekomego świadectwa dojrzałości. Był już wtedy autorem Księgi 
miłości, która została później przetłumaczona na kilka europej-
skich języków. Historia jego zmagań z profesorami o maturę 
stała się głośna dzięki prasie i Ministerstwo Edukacji zgodziło się 
na dalsze jego studia na Sorbonie, gdzie mając dwadzieścia lat, 
zdobył licencjat z filozofii i prawa. Studiując, założył i redagował 
czasopismo „Młoda Akademia” i wygłosił publiczną konferencję 
Bóg jest miłością. Był to jego manifest, któremu pozostał wierny 
do końca życia.

Młody Follereau był głęboko przekonany, że poza miłością 
Boga i ludzi, nic nie ma większego znaczenia. Postanowił kon-
sekwentnie realizować przykazanie miłości bliźniego w oparciu 
o bezgraniczną miłość Boga, który jest absolutną miłością i je-
dynym źródłem wszelkiej miłości. Tak zwany humanizm nieza-
kotwiczony w Bogu staje się często parodią miłości, jej parawa-
nem i wyrazem brutalnego egoizmu, o którym napisze później: 
„Egoista jest zawsze smutny. Egoista jest zawsze samotny. Egoista 
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udaje, że jest szczęśliwy. Ze sztuczną radością stwierdza, że jego 
życie jest bez polotu, bez sensu, że jest nieludzkie”.

Raoul miał wybitny talent oratorski i organizacyjny. Był du-
chem niespokojnym, energicznym, podejmującym ciągle nowe 
inicjatywy, gwoli praktycznego realizowania miłości w skali spo-
łecznej. Postanowił odrodzić chrześcijańską kulturę Europy, która 
została zainfekowana ideologiami, prowadzącymi donikąd. Pod-
czas gdy ideolodzy ziali nienawiścią do Kościoła i obiecywali raj 
na ziemi, Follereau miał przeczucie, że zmierzają do katastrofy, 
co dalszy rozwój europejskiej historii potwierdził. Założył w la-
tach dwudziestych XIX wieku Akademię Młodych, Ligę Łacińską 
tudzież Zakon Miłosierdzia. Liga Łacińska miała bronić wartości 
chrześcijańskich przed współczesnym pogaństwem i wszelkiego 
rodzaju barbarzyństwem.

Nie był fanatykiem ani abnegatem. Kochał Boga, ludzi, świat 
i własne życie miłością radosną. Tryskał optymizmem, lubił się 
śmiać, tańczyć, dobrze zjeść i napić się wybornego wina. Zapo-
wiadano mu wielką karierę literacką. Zbiór jego wierszy miał 
ogromne powodzenie na deskach Comédie-Française, jego sztuki 
teatralne (Nasza piękna miłość, Biedny Poliszynel czy Małe La-
leczki) osiągnęły w Théâtre du Journal i Théâtre du Parthenon 
ponad tysiąc przedstawień, jego kolejne książki były tłumaczone 
na kilkanaście języków świata. W licznych artykułach obnażał 
francuską niesprawiedliwą, tendencyjną politykę antykościelną 
i antyklerykalną. Kariera, co się zowie. Ale dla Raoula najważ-
niejsza była miłość. Był przekonany, że pomoc najbiedniejszym 
i potrzebującym jest jego zasadniczym zadaniem, bo jest chrze-
ścijaninem, a chrześcijanin nie powinien myśleć i postępować 
inaczej. Mawiał, że żadne marzenie nie jest za wielkie i zanotował 
kiedyś w swoim dzienniku: „Idź ciągle naprzód, nie zatrzymuj 
się w miejscu”. Przykładem i inspiratorem dla niego stał się jego 
rodak Charles de Foucauld. Follereau był człowiekiem toleran-
cyjnym. Szanował poglądy ludzi inaczej wierzących i niewierzą-



Bez aureoli140

cych, nie wstydził się jednak wobec nich wyznawać swojej wiary. 
Mawiał zwykle: „Moje nazwisko brzmi: Człowiek. Moje imię: 
Chrześcijanin!”.

Kiedy zorientował się w sytuacji ludzi trędowatych, których 
los był nieludzki i beznadziejny, wiedział, że musi coś dla tych 
dwudziestu milionów chorych, pogardzanych i wykluczonych 
zrobić i dopiął swego. W 1925 roku ożenił się z Madeleine Bo-
udou, która podzielała jego entuzjazm i postanowiła trwać u jego 
boku na dobre i złe. Raoul i Madeleine udali się w podróż poślub-
ną do Italii, nad jezioro Garda. Małżonkowie nie mieli własnych 
dzieci, ale wszystkie siły, zarobione pieniądze, zdolności i znajo-
mości postanowili skupić na jednym celu: pomocy trędowatym 
na świecie. Follereau wiedział, że musi zacząć od walki z trądem 
bezbożności, który rozplenił się w Europie; z trądem relatywizmu 
moralnego i zatwardziałym egoizmem. Pisał więc do różnych 
czasopism gorące apele, przemawiał na zorganizowanych zebra-
niach i nawiązywał żywe kontakty z ludźmi, od których zależały 
polityczne i administracyjne decyzje.

Państwo Follereau zamieszkali w Paryżu w domu, w którym 
mieszkał pionier francuskiego lotnictwa, Jean Mermoz. Mer-
moz miał za sobą ryzykowny przelot nad szczytami Andów. Był 
człowiekiem znanym i cenionym. Stał się oddanym przyjacielem 
Raoula i Madeleine. Dzięki niemu mogli samolotem docierać do 
dalekich leprozoriów, poznawać warunki życia trędowatych i po-
dejmować ciągle nowe inicjatywy, żeby ludziom skazanym na we-
getację w straszliwych często warunkach nieść materialną i me-
dyczną pomoc. Trzeba było działać na wielką skalę, żeby zwrócić 
uwagę opinii publicznej na los trędowatych i zorganizować falę 
skutecznej pomocy. Państwo Follereau oddali się bez reszty swe-
mu marzeniu i w dużym stopniu zdołali uwrażliwić szerokie masy 
społeczeństwa na cierpienia milionów trędowatych bliźnich i od-
mienić ich tragiczny los. Ich eskapady do leprozoriów w Afryce 
i Ameryce Południowej były często ryzykowne i niebezpieczne. 
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Trędowaci byli przeważnie zdemoralizowani i trzeba było wiele 
cierpliwości i serdecznej dyplomacji, żeby przełamywać lody 
wrogości i nieufności, choć czasem byli zdumieni odruchami 
miłości poszczególnych chorych. Przeżyli prawdziwy szok, gdy 
naznaczona postępującym trądem kobieta, wyciągnęła do nich 
rękę, w której trzymała jajko, żeby się podzielić. Ona w łach-
manach, oszpecona chorobą i niedożywiona. Oni zdrowi, syci 
i dobrze ubrani. Konieczność dzielenia się z innymi rozumieją 
o wiele częściej ubodzy niż bogaci. Follereau napisał potem, że 
„Miłość pozwala w obliczu biednego, cierpiącego, prześladowa-
nego człowieka zobaczyć oblicze Jezusa”.

Pewnego dnia otrzymał list od przyjaciela z Maroka, gdzie 
wybuchła epidemia malarii i potrzebna była chinina w znacz-
nych ilościach. Follereau i jego przyjaciele odwiedzali wiele ap-
tek, opowiadali o sytuacji w Maroku i zebrali w krótkim czasie 
12 000 paczek chininy, potem jeszcze 50 000. Aptekarze okazali 
wiele zrozumienia i serca dla akcji, co dobrze o nich świadczyło. 
W krótkim czasie otrzymał Follereau list od zaprzyjaźnionego 
misjonarza z Maroka, że dzięki pomocy z Francji epidemia zo-
stała opanowana.

Krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej Follereau 
opublikował serię artykułów pod wspólnym tytułem: Hitler, obli-
cze antychrysta! W momencie inwazji niemieckiej na Francję był 
oficerem, ale front francuski pogrążył się w chaosie i niemieckie 
gestapo pilnie poszukiwało autora artykułów, który pod innym, 
przybranym nazwiskiem uciekł na południe, do strefy nieoku-
powanej. Znalazł schronienie w klasztorze Sióstr Matki Bożej od 
Apostołów w Vénissieux, gdzie pełnił funkcję ogrodnika. Tam 
doszło do spotkania z matką generalną sióstr, Eugenią Elisabettą 
Ravasio, która wróciła z Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie odkryła 
na jednej z wysp laguny Abidżanu osadę trędowatych, żyjących 
w zastraszających warunkach. Trędowaci byli zdani wyłącznie 
na siebie, bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. Wybrzeże Ko-
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ści Słoniowej było wtedy kolonią francuską, opanowaną przez 
rząd Pétaina.

W głowie zagadkowego ogrodnika zrodził się od razu pro-
jekt wybudowania na lagunie trędowatych wzorcowej wioski, 
z prawdziwą szkołą dla dzieci, kościołem, szpitalem i domkami 
jednorodzinnymi, otoczonymi zadbanymi ogródkami. Follereau 
pomyślał także o warsztatach pracy. Na razie toczyła się wojna, ale 
zapalony marzyciel wiedział, że Niemcy zmierzają ku katastrofie 
i Francja odzyska niepodległość i wolność. W 1942 roku powołał 
do życia Godzinę biednych. Swój nowy pomysł pomagania bied-
nym w czasie trwania wojny i po wojnie propagował w zimnych, 
nieogrzewanych pomieszczeniach, często przy akompaniamencie 
wycia syren zwiastujących groźne naloty. Follereau przekony-
wał swoich słuchaczy, że powinni zarobek z co najmniej jednej 
przepracowanej godziny w roku ofiarować na cele charytatywne, 
tworząc w ten sposób coś w rodzaju łańcucha miłości. Myślał 
o biednych w ojczyźnie, ale nie zapominał o wiosce trędowatych. 
Jeszcze w czasie trwania wojny wygłosił pierwszą konferencję 
w Annecy, po wojnie zaś wyruszył na długie tournée po Francji, 
Belgii, Szwajcarii, Kanadzie i północnej Afryce. Towarzyszyła mu 
żona i kilka sióstr z Vénissieux. Follereau wygłosił w sumie 1296 
konferencji w trzydziestu pięciu krajach. Przemawiał żarliwie 
i argumentował logicznie. Zmuszał słuchaczy do zadumy nad 
sensem życia i otwierał ich serca. W stosunkowo krótkim czasie 
zaczęły wyrastać jak grzyby po ciepłym deszczu nowoczesne 
wioski dla trędowatych, o jakich marzyli Follereau i jego żona. 
W 1953 roku ogłosił Światowy Dzień Trędowatych, który od tego 
czasu obchodzi się w każdą ostatnią niedzielę stycznia. Pod wpły-
wem nagłośnienia kwestii trędowatych przez włóczęgę miłości 
(tak nazywano Raoula Follereau), parlament grecki zniósł w 1955 
roku zarządzenie o separacji trędowatych w przeznaczonych dla 
nich gettach. Za nim poszły inne państwa, choć nie wszystkie.
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Ministerstwu Edukacji zaproponował, żeby w szkołach fran-
cuskich wprowadzono obowiązkowy przedmiot historii rozwoju 
ludzkiego społeczeństwa, która jest historią długą, pełną cierpień, 
bolesnych doświadczeń, ale i wspaniałych osiągnięć; żeby dzieci 
czuły się odpowiedzialne za dalszy, sprawiedliwy rozwój tej hi-
storii i swoich bliźnich, z których bardzo wielu ciągle jeszcze gło-
duje, żyje poza cywilizacją i umiera, bo syci i zadowoleni z siebie 
bliźni nie wychodzą poza koniec własnego nosa. Problem głodu 
na świecie i problemy trędowatych nie dadzą się rozwiązać przy 
pomocy jałmużny. Trzeba uczciwie i sprawiedliwie dzielić wypra-
cowane dobra, nie marnując ich na pomnażanie broni masowego 
rażenia, druty kolczaste, betonowe mury i wycieczki w kosmos.

Po wojnie Follereau zajął się równolegle problemem pokoju 
na świecie, bo mimo zakończenia działań wojennych, konflikt 
między światem demokratycznym i komunistycznym narastał 
i zaowocował tak zwaną żelazną kurtyną tudzież zimną wojną, 
która mogła się lada moment przerodzić w wojnę gorącą, a ta gro-
ziła ogólną zagładą, bo supermocarstwa dysponowały bombami 
atomowymi, wodorowymi i ciągle pracowały nad jeszcze potęż-
niejszymi bombami i pomnażały ich ilość do granic absurdal-
nych. Follereau apelował do prezydenta Roosevelta, Eisenhowera, 
Chruszczowa i Malenkowa o opamiętanie i zamrożenie wyścigu 
zbrojeń, który pochłania gigantyczne sumy pieniędzy, podczas 
gdy miliony ludzi na świecie umierają z głodu i ciągle brakuje 
szpitali i lekarstw dla trędowatych. Prosił szefów amerykańskiego 
i radzieckiego rządu, żeby mu przekazali równowartość jedne-
go bombowca, co dla nich byłoby bez znaczenia, za co jednak 
mógłby zaopatrzyć w żywność i lekarstwa wszystkich swoich 
podopiecznych trędowatych. Jego apel pozostał bez odpowiedzi. 
Możni tego świata mieli głowy zajęte pomnażaniem środków ma-
sowego rażenia. Gdzież im tam było myśleć o ludziach chorych, 
nieszczęśliwych, głodnych i pozbawionych perspektyw.
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Na jego apel o pomoc dla trędowatych, który skierował do 
możnych tego świata, zareagował w 1966 roku jedynie irański 
szachinszach Mohammad Reza Pahlawi, który z budżetu prze-
znaczonego na zbrojenia wykroił na rzecz trędowatych 700 000 
dolarów. Inni możni prezydenci, pierwsi sekretarze i głowy ko-
ronowane milczeli jak groby pobielane, co inicjatora akcji i jego 
młodych współpracowników mocno rozczarowało.

Follereau nie załamywał jednak rąk. Pozostał optymistą 
i z uśmiechem na szerokiej twarzy nie przestawał niepokoić po-
lityków, dyplomatów i szeroką opinię publiczną, zwracając ich 
uwagę na nonsensy współczesnego świata i na to, co się jedynie 
i naprawdę liczy: na miłość Boga i ludzi. W osobie abbé Pierre’a, 
założyciela zgromadzenia bezdomnych Emaus, znalazł szczerego 
przyjaciela i poparcie dla swoich działań. W 1964 roku zwrócił 
się do Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta o ustanowienie 
Światowego Dnia Pokoju. U Thant nie śmiał odmówić, ale głoso-
wanie nad wnioskiem przeciągało się w nieskończoność, wobec 
czego Raoul zwrócił się do papieża Pawła VI, który od razu podjął 
inicjatywę i ogłosił dzień l stycznia Światowym Dniem Pokoju.

Dzięki wysiłkom Raoula Follereau, jego żony Madeleine i wie-
lu bezinteresownie zaangażowanych ludzi, sytuacja trędowatych 
na świecie uległa zasadniczej zmianie. Trąd zaczęto traktować 
jako jedną z chorób, którą można w początkowym stadium sku-
tecznie leczyć, przed którą można się bronić. Stwarzając trędo-
watym ludzkie warunki życia, można ich zintegrować, ucywilizo-
wać, uszanować ich ludzką godność. Choroba nie jest grzechem 
ani przestępstwem.

Raoul Follereau pozostał do końca swoich dni optymistą. Był 
przekonany, że Bóg nie pozwoli ludzkości popełnić samobójstwa; 
że miłość w końcu zwycięży. Warto żyć, żeby kochać. Życie bez 
miłości nie ma przyszłości. Marzył o epidemii miłości. Apostoł 
trędowatych zmarł w 1977 roku w Paryżu, w dniu św. Mikołaja, 
który wszedł do historii Kościoła i świata, jako symbol ofiarnej 
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miłości Boga i ludzi. Jego amerykańskie podróbki mu chwały nie 
przysparzają, ale święty biskup Mikołaj miał i ma na szczęście 
ogromne poczucie humoru.

Follereau był wiernym naśladowcą Chrystusa, zawsze nie-
nagannie ubranym, pod kunsztownym krawatem i z laską o po-
srebrzanej gałce, którą posługiwał się nie tyle dla fantazji, co 
z powodu podagry, która potrafi straszliwie dokuczyć. Follereau 
powiedział, że „zbyt często praktykuje się religię w określonych 
gestach i zakazach, których się unika. Każdy chrzest oznacza 
o jednego chrześcijanina więcej, ale nie zawsze o jednego poga-
nina mniej”. Kiedy indziej powiedział: „Kochać biednych, kochać 
szczęśliwych, kochać sąsiada, który mieszka daleko i obcego, 
który mieszka tuż obok. Kochać! Bez miłości nic nie znaczy trwać 
na kolanach, nic nie znaczą kościelne dzwony i święta. Gdy nie 
kochamy, nie jesteśmy chrześcijanami”.



Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie

Misjonarze świeccy dla dzieci w Afryce

Idźcie i głoście… oto duszpasterskie hasło na rok bieżący w Ko-
ściele w Polsce. Stawiamy sobie pytania: kto, gdzie, komu i jak 

ma głosić; co to są misje, czym są misje. Te dylematy stały się 
także naszymi i cały czas są nam bliskie, aktualne. 

Wszystko zaczęło się od marzeń, poszukiwania własnego powo-
łania. Jako młode osoby, rozważając swoje życiowe plany, myśleliśmy 
o różnych drogach: żona, mąż, rodzina, dzieci, ale również realizo-
wanie się w szeroko rozumianej pomocy bliźniemu. Co wybrać? 
Powołanie do życia w rodzinie czy praca np. na misjach, dla tych, 
którzy są gdzieś daleko, w biedzie, potrzebujący. Wybraliśmy życie 
w rodzinie. Przeżyliśmy w małżeństwie 43 lata. Wychowaliśmy dzie-
ci, mamy wnuki. Po latach, kiedy nasze dzieci mają już swoje rodziny 
i swoje dzieci, odżyły długo pielęgnowane marzenia o wyjeździe do 
pracy misyjnej. Jesteśmy emerytowanymi nauczycielami. Pan Bóg 
daje nam zdrowie i siły. Jesteśmy przekonani, że możemy i powinni-
śmy jeszcze coś dobrego zrobić dla innych. Zaczęliśmy więc szukać 
drogi do urzeczywistnienia swego drugiego po rodzinie powołania. 
Modliliśmy się: „… bądź wola Twoja”.

Pan Bóg napisał najlepszy dla nas scenariusz. Poszukując, 
można powiedzieć uporczywie, nawiązaliśmy kontakt ze Sto-
warzyszeniem Misji Afrykańskich (SMA) w Borzęcinie Dużym 
pod Warszawą. Stowarzyszenie zostało założone dla głoszenia 
Jezusa Chrystusa wśród plemion i ludów Afryki. W środowisku 
księży misjonarzy i misjonarzy świeckich SMA przeżyliśmy kilka 
głębokich rekolekcji, dni skupienia, warsztatów i spotkań forma-

miSyjne pOwOłanie
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cyjnych. W ten sposób poznaliśmy, ale i daliśmy się poznać tym, 
którzy rzeczywiście pracują i pracowali w dalekiej Afryce.

Całe życie zawodowe poświęcaliśmy różnorodnej pracy 
z dziećmi specjalnej troski. W SMA zaproponowano nam wyjazd 
do Afryki, gdzie moglibyśmy spożytkować nasze pedagogiczne 
doświadczenia zawodowe w zakresie pracy z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. Z niepewnością i wieloma obawami, oddając się 
woli Bożej, zdecydowaliśmy się wyjechać na misje do Tanzanii. 
W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele 
parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach mia-
ła miejsce Msza św. posłania, którą wraz z proboszczem parafii 
koncelebrowali księża z Tanzanii, a oprawę muzyczną zapewnili 
przybyli na Światowe Dni Młodzieży młodzi Tanzańczycy, którzy 
nazajutrz wracali do kraju. Otrzymaliśmy uroczyście krzyże mi-
syjne oraz Pismo Święte i zostaliśmy poleceni modlitwom para-
fian. Wyjechaliśmy 17 sierpnia 2016 roku – w Roku Miłosierdzia.

Naszym domem w Tanzanii był dom misyjny w Bugisi. Jest 
to duża parafia misyjna położona około 50 km na południe od 
Shinyanga, w północnej części Tanzanii. W Bugisi pracują poza 
księżmi SMA i misjonarzami świeckimi również siostry Matki 
Bożej Królowej Apostołów (OLA – Our Lady of Apostles), które 
prowadzą szpital, przychodnię lekarską, szkołę zawodową i podsta-
wową. Miejscem naszej pracy misyjnej, do którego zostaliśmy po-
słani, był rządowy Ośrodek Buhangija niedaleko miasta Shinyanga 
na południe od Jeziora Wiktoria. Jest to miejsce, gdzie przebywa 
około trzysta dzieci niewidomych, głuchoniemych i albinoskich. 
Skierowanie nas przez SMA do tego Ośrodka było zrozumiałe ze 
względu na nasze doświadczenie zawodowe. Do pracy w Ośrodku 
Buhangija każdego dnia dojeżdżaliśmy samochodem misyjnym.

Zaplanowaliśmy pracę z dziećmi niewidomymi w zakresie na-
uki przystosowania do samodzielnego życia, nauki samodzielnego 
poruszania się, a także wspomaganie pracowników pedagogicznych 
Ośrodka swoim doświadczeniem. Ośrodek jest placówką rządową, 
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a co za tym idzie – biedną. Dzieci mieszkają w przepełnionych sa-
lach internatowych. Warunki, w jakich przebywają i uczą się, należy 
określić jako bardzo trudne. Wyżywienie, dostęp do wody i warunki 
sanitarne w ośrodku pozostawiały wiele do życzenia. 

Po zapoznaniu się ze strukturą funkcjonowania Ośrodka 
włączyliśmy się w jego codzienny rytm życia. W godzinach 
przedpołudniowych prowadziliśmy zajęcia z dziećmi przed-
szkolnymi oraz tymi, które nie chodziły do szkoły. W godzinach 
popołudniowych z dziećmi, które wróciły ze szkoły.

Przystąpiliśmy do swoich zaplanowanych zajęć, ale bardzo 
szybko okazało się, że trzeba je w sposób zasadniczy przeor-
ganizować. Należało bowiem zająć się ogromną liczbą dzieci 
garnących się do nas każdego dnia, kiedy tylko zjawialiśmy 
się w Ośrodku. Nasz czas pracy musiał być dzielony pomiędzy 
pracę indywidualną z poszczególnymi uczniami niewidomymi, 
pracą z małymi dziećmi albinoskimi oraz pracą zespołową 
z pozostałymi dziećmi. Organizowaliśmy więc grupowe zajęcia 
ruchowo-zabawowe, plastyczne, w których z radością chętnie 
brało udział wiele dzieci. Równocześnie wykazywały one ogrom-
ną potrzebę bliskości i kontaktu z nami. Wszyscy pracownicy, tj. 
wychowawcy i nauczyciele, przyjmowali nas bardzo życzliwie. 
Wszelkie materiały edukacyjne potrzebne w danym dniu musie-
liśmy nosić ze sobą w plecakach ze względu na brak pomieszczeń 
do ich przechowywania i przygotowywania w Ośrodku. 

Każdego dnia, gdy kończyliśmy zajęcia, do bramy odprowa-
dzała nas duża grupa żegnających nas dzieci. Wsiadając do misyj-
nego samochodu, widzieliśmy gromadę przyklejonych do bramy 
dzieci wołających – tutaonana kesho! – do zobaczenia jutro!

W Tanzanii czuliśmy się bardzo dobrze, bezpiecznie, do-
świadczając przyjaznych kontaktów z mieszkańcami i spotyka-
nymi ludźmi. Naszą pracę wśród dzieci w Buhangija kończyliśmy 
z uczuciem niedosytu i świadomością, że cztery miesiące pobytu 
na misjach to bardzo, bardzo krótko.



ks. Ryszard Sawicki

Ogólnopolski zjazd duszpasterzy niewidomych 
i słabowidzących

W dniach 24–27 kwietnia 2017 r. w Kielcach miał miejsce 
doroczny ogólnopolski zjazd duszpasterzy osób niewido-

mych i słabowidzących połączony z rekolekcjami. Spotkanie to 
odbyło się w malowniczo położonym pobernardyńskim klasz-
torze na Karczówce. Jego gospodarzami od 1957 r. są Księża 
Pallotyni, którzy utworzyli tu Pallotyńskie Centrum Dialogu, 
Wychowania i Promocji.

Warto nadmienić, że duszpasterstwo niewidomych i słabowi-
dzących to zorganizowana działalność Kościoła, urzeczywistnia-
jąca w służbie osobom niewidomym, słabowidzącym i ich środo-
wisku dzieło zbawcze Chrystusa. Pełni ono rolę duszpasterstwa 
nadzwyczajnego i adresowane jest do osób, które ze względu na 
specyfikę niepełnosprawności i wynikające z niej skutki nie mogą 
w pełni korzystać z duszpasterstwa w zwyczajnych warunkach 
życia parafialnego. Duszpasterstwo osób z dysfunkcją wzroku 
jest realizowane w Polsce pod nadzorem Komisji Duszpasterstwa 
Konferencji Episkopatu Polski, głównie na szczeblu ogólnopol-
skim i diecezjalnym. Nosi ono nazwę Krajowego Duszpaster-
stwa Niewidomych, a jego siedziba mieści się w Warszawie przy 
kościele św. Marcina na ul. Piwnej. Na szczeblu ogólnopolskim 
odpowiedzialny jest za nie wyznaczony przez KEP krajowy dusz-
pasterz niewidomych, a w poszczególnych diecezjach mianowa-
ny przez biskupa miejsca diecezjalny duszpasterz bądź referent 
duszpasterstwa niewidomych i słabowidzących.

Zjazdy duszpasterzy niewidomych i słabowidzących mają 
charakter cykliczny. Odbywają się raz w roku w kwietniu i od 
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kilku lat połączone są z rekolekcjami. Organizatorem tegorocz-
nego zjazdu był ks. dr Andrzej Gałka – krajowy duszpasterz 
niewidomych wraz z gospodarzami miejsca, w którym odbyło 
się spotkanie. W zjeździe wzięło udział dwudziestu kapłanów 
z różnych stron Polski i s. Ludmiła Krajnik FSK. Obecność siostry 
była świadectwem łączności z dziełami Sługi Bożej Matki Elżbiety 
Czackiej: Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadze-
niem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, których charyzma-
tem jest pomoc „niewidomym na ciele i na duszy”.

Otwarcie zjazdu zaplanowano na godz. 20.00 w poniedzia-
łek 24 kwietnia. Pierwszym punktem bogatego programu było 
spotkanie z ks. Andrzejem Gałką i z ks. Janem Oleszko – rek-
torem Karczówki. Godziny przedpołudniowe we wtorek, środę 
i czwartek zostały wypełnione wspólną modlitwą brewiarzową, 
adoracją Najświętszego Sakramentu i treściami formacyjnymi. 
Rekolekcyjne konferencje głosili Księża Pallotyni: Jan Oleszko, 
Kazimierz Stasiak i Rafał Hołubowski. Centralnym punktem 
każdego dnia była Eucharystia.

W gronie duszpasterzy – s. Ludmiła Krajnik FSK
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We wtorek 25 kwietnia duszpasterze udali się do sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, znanego miejsca pielgrzymko-
wego, od którego wywodzi się nazwa regionu – Świętokrzyskie. 
Po tym obiekcie sakralnym zostali oprowadzeni przez Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. Mieli możliwość zwiedzenia daw-
nego benedyktyńskiego kościoła i klasztoru, Muzeum Misyjnego, 
krypty Jeremiego Wiśniowieckiego oraz uczczenia relikwii Krzy-
ża Świętego w kaplicy Oleśnickich.

Wieczorem tego samego dnia miało miejsce spotkanie 
z ks. Jackiem Ponikowskim. Od 1987 r. zamieszkał on w Laskach, 
gdzie pracował jako katecheta w Ośrodku dla Dzieci Niewido-
mych. W latach 1987–1995 był krajowym duszpasterzem nie-
widomych. W 1995 r. założył Dom dla Niewidomych Mężczyzn 
im. Matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach k. Krakowa. Jako 
dyrektor tego domu dzielił się swoim doświadczeniem specyfiki 
jego funkcjonowania. Wspominał o napotykanych trudnościach. 
Zauważył, że słaby człowiek to nie problem, ale dar. Mówiąc 
o służbie na rzecz osób niewidomych, podkreślił potrzebę ich 
akceptacji i miłości. Przywołał słowa Jeana Vaniera: „Potrzeba 
zaspokojenia miłości jest silniejsza niż potrzeba zaspokojenia 
głodu”. Ks. Ponikowski ukazuje piękno kapłaństwa jako bezwa-
runkowej służby, a jego praca stanowi twórczą kontynuację dzieła 
Matki Czackiej. Za swoją działalność otrzymał w 2014 r. Nagrodę 
Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera.

W środę po południu uczestnicy zjazdu udali się do Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Kielcach, gdzie mieli okazję zapoznać 
się ze specyfiką środowiska osób niewidomych i słabowidzących 
w okręgu świętokrzyskim. Miejsce to od lat jest siedzibą Krajo-
wego Centrum Kultury Niewidomych. Z jego bogatą tradycją 
zapoznał nas p. Arkadiusz Szostek, który prowadzi je z wielkim 
poświęceniem. Nie zabrakło również recytatorskich popisów nie-
widomych i słabowidzących poetów z regionu świętokrzyskiego. 
Spotkanie odbyło się w przepięknej Sali Kominkowej, gdzie miała 
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również miejsce prezentacja prac niewidomych artystów, a także 
występ zespołu integracyjnego wykonującego muzykę gospel.

Honorowym gościem spotkania była p. Anna Woźniak-Szy-
mańska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewi-
domych. Pani Prezes mówiła o działalności doradczej, rehabili-
tacyjnej, informacyjnej, szkoleniowej, kulturalnej i promocyjnej 
PZN. Podkreślała także potrzebę współpracy z duszpasterzami 
osób niewidomych i słabowidzących zarówno na szczeblu ogól-
nopolskim, jak i lokalnym.

Po zakończonym spotkaniu w WDK duszpasterze udali się 
w kierunku bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie 
koncelebrowali Eucharystię pod przewodnictwem biskupa kie-
leckiego Jana Piotrowskiego. Po Mszy św. miała miejsce wspólna 
kolacja w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Duszpa-
sterze zostali ubogaceni słowem i pasterskim błogosławieństwem 
ordynariusza kieleckiego.

W środku – Anna Woźniak-Szymańska, po lewej – ks. Andrzej Gałka
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W czwartek 27 kwietnia przed południem odbyło się ostat-
nie spotkanie duszpasterzy o charakterze organizacyjnym. Siostra 
Ludmiła Krajnik FSK zapoznała duszpasterzy ze stosunkowo nową 
formą pracy pastoralnej w środowisku osób niewidomych, jaka 
realizowana jest w „Kąciku Pod Wieżą” przy ul Piwnej w Warsza-
wie . Kącik jest miejscem rozmów, a także spotkań tematycznych, 
np. „Kilka słów o mnie”, „Guzik z pętelką”, „Kącik Familijny” itp.

Na szczególną uwagę zasługuje ta część spotkania, podczas 
której omówione zostały przygotowania do Krajowej Pielgrzymki 
Niewidomych. W tym roku jej termin zaplanowano na 8–9 wrześ-
nia do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Archikatedrze Lu-
belskiej. Hasło przewodnie zostało połączone z tematem roku 
duszpasterskiego i brzmi: „Idźcie i głoście”. Stan przygotowań 
do pielgrzymki zrelacjonował ks. Emil Chomontowski z Lubli-
na. Poszczególnym duszpasterstwom diecezjalnym przydzielono 
konkretne zadania, np. oprawę liturgiczną, przygotowanie rozwa-
żań Drogi Krzyżowej. Zauważono, że Ogólnopolska Pielgrzymka 
Niewidomych stanowi duże wyzwanie logistyczne, co wiąże się 
m.in. z zapewnieniem noclegów dla wszystkich uczestników. 
Z reguły nocują oni w prywatnych domach w miejscu pielgrzy-
mowania i okolicy.

Podczas zjazdu duchowni ubogacali się wzajemnie zdobytym 
doświadczeniem i zapoznawali z szeroko rozumianą problema-
tyką tyflologiczną. Ważnym elementem tego ogólnopolskiego 
zjazdu były świadectwa duszpasterzy. Prezentując środowiska, 
w których pracują, kładli oni nacisk na specyfikę demograficzną 
i kulturową. Przedstawiali stosowane przez nich formy i metody 
pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, a także jej efekty. 
Dzielili się trudnościami, jakie napotykają w duszpasterstwie, 
wskazywali na możliwości i perspektywy dalszej pracy. Ogól-
nopolski zjazd duszpasterzy niewidomych i słabowidzących był 
okazją do wzajemnego poznania i skoordynowania niektórych 
działań duszpasterskich.



Beata Sawicka

Sprawozdanie z działalności towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi za rok 2016  

(wersja skrócona)

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Towarzystwo Opieki nad Ociem-
niałymi liczyło 1389 członków. Celem jego działalności 

jest otaczanie osób niewidomych i ociemniałych wszechstronną 
opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, 
rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Realizację tych celów 
dokumentuje działalność placówek, które działają w ramach To-
warzystwa. 

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi po wyborze 
trzech nowych członków na Zebraniu Ogólnym, które odbyło 
się 28 maja 2016 r., ukonstytuował się 29 maja 2016 r. w nastę-
pującym składzie: 
Prezes: Paweł Kacprzyk 
I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska
II Zastępca Prezesa: Józef Placha
Sekretarz: Beata Sawicka
Zastępca Sekretarza: s. Alberta – Grażyna Chorążyczewska 
Skarbnik: s. Jeremia – Bożena Zych
Zastępca Skarbnika: Stefan Dunin-Wąsowicz
Członkowie: Włodzimierz Domański
                        Damian Reśkiewicz
                        Paweł Wdówik 

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 20 spotkań. Przy 
omawianiu spraw dotyczących Ośrodka w zebraniach brała 

dOkumentacja
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udział p. Elżbieta Szczepkowska, dyrektor Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, a przy omawianiu spraw administracyjnych 
uczestniczył p. Piotr Płóciennik, dyrektor administracyjny.

W roku sprawozdawczym Zarząd podjął następujące uchwały:
•	Uchwała nr 1 z 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

struktury organizacyjnej Towarzystwa. Określono w niej pod-
ległość służbową poszczególnych jednostek organizacyjnych 
TOnO. Ustalono, że Zarządowi bezpośrednio podlega: Sekreta-
riat, Dział ds. Absolwentów, DPS w Żułowie, Archiwum, Dom 
w Niepołomicach (pod względem merytorycznym). Skarbnikowi 
podlega: Dział Księgowości i Dział Darów. Dyrektorowi Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego podlega: Biuro Szkolne, Wczesna 
Interwencja w Laskach i Sobieszewie, Przedszkola (w Laskach 
i Sobieszewie), wszystkie typy szkół, internaty, Szkoła Muzyczna, 
Dział Głuchoniewidomych, Dział Tyflologii, biblioteki, basen, 
rehabilitacje: hipoterapia, dogoterapia, rehabilitacja wzroku, 
orientacja przestrzenna, rehabilitacja ruchowa. Zgodnie z podjętą 
uchwałą dyrektor administracyjny odpowiada za Dział Admini-
stracji, Transportu i Zaopatrzenia, Zatrudnienia i Płac, Dział Re-
montowy, Rolny i Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny, podlega mu 
również specjalista ds. BHP, specjalista ds. ppoż., a także Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie i gospodarstwo 
rolne w Żułowie.

•	Uchwała nr 2 z 13 stycznia 2016 r. w sprawie połączenia 
Biblioteki OSW z Działem Wydawniczym. Kierownikiem połą-
czonych działów została s. Damiana Laske. Powodem połączenia 
były zmiany organizacyjno-strukturalne wynikające z Uchwały 
nr 1.

•	Uchwała nr 3 z 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia bu-
dżetu na r. 2016.

•	Uchwała nr 4 z 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania 
Działu ds. Pozyskiwania Środków Celowych, który będzie pod-
legał Skarbnikowi Towarzystwa. Osobą odpowiedzialną za Dział 
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została pani Krystyna Konieczna na stanowisku samodzielnego 
specjalisty ds. pozyskiwania środków celowych. W toku reali-
zacji Uchwały Zarząd zdecydował o pozostawieniu p. Krystyny 
Koniecznej na dotychczasowym stanowisku, natomiast powie-
rzył jej również koordynowanie projektów realizowanych przez 
jednostki organizacyjne.

•	 	Uchwała nr 5 z 27 stycznia 2016 r. podjęta na wniosek 
członków Komisji ds. Strategii i Rozwoju, kierowanej przez 
p. Wdówika w sprawie powołania zespołu ds. perspektyw roz-
woju Ośrodka oraz nowych ofert edukacyjnych, a także analizę 
przeprofilowania liceum ogólnokształcącego na liceum języko-
we, możliwość rozszerzenia technikum masażu o fizjoterapię, 
szukanie nowych kierunków kształcenia zawodowego. Pracami 
zespołu kierowała p. dyrektor Elżbieta Szczepkowska, która na 
zebraniu Zarządu 11 maja 2016 r. przedstawiła efekt prac ko-
misji. W obecnej strukturze sytemu edukacji w Polsce nie ma 
liceów zawodowych czy profilowanych. Natomiast kształcenie 
językowe jest priorytetem w naszym Ośrodku; kl. I LO realizuje 
rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego, który będzie 
kontynuowany. Natomiast w Polsce kształcenie fizjoterapeutów 
odbywa się w systemie studiów licencjackich i magisterskich. 
Szkoły medyczne policealne czy też pomaturalne kształcące tech-
ników fizjoterapii przestały istnieć. 

•	Uchwała nr 6 z 17 lutego 2016 r. dotycząca powołania Ko-
misji Statutowej, której celem było przygotowanie zmian w Statu-
cie TOnO. Wynikały one z zaleceń pokontrolnych Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, zmian w Ustawie o stowarzyszeniach 
(możliwość zatrudniania członków Zarządu jako pracowników 
etatowych), rozszerzenia naszej działalności lub dopasowania 
zapisów w Statucie do działań, które są już podejmowane, wpi-
sania kodów PKD naszej działalności gospodarczej. Informacja 
o możliwości zgłaszania propozycji zmian była opublikowana 
w Internecie. Komisja otrzymała dwie takie propozycje. Zmia-



Beata Sawicka – Sprawozdanie z działalności TOnO za rok 2016 159

ny w Statucie zostały zatwierdzone przez KRS dnia 2 listopada 
2016 r.

•	Uchwała nr 7 z 2 marca 2016 r. w sprawie odpisów aktu-
alizacyjnych nieściągalnych należności. Zarząd TOnO wyraził 
zgodę na odpisy aktualizacyjne nieściągalnych należności (odpi-
sanie w pozostałe koszty operacyjne) od kontrahentów wg kont 
rozrachunkowych z r. 2015 na łączną kwotę 79 721,87. Jest to 
Uchwała wymagana przy tworzeniu sprawozdania finansowego 
Towarzystwa. 

•	Uchwała nr 8 z 2 marca 2016 r. w sprawie zmniejszenia 
odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny na r. 2016. Zarząd 
Towarzystwa w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi z po-
wodu braku środków finansowych wyraża zgodę na zmniejszenie 
wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny na 2016 r. 
do wysokości 8,57 %.

•	Uchwała nr 9 z 22 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia 
Towarzystwa do Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

•	Na	prośbę	kierownictwa	DPS	w	Żułowie	Zarząd	wyraził	
zgodę na aplikowanie przez Towarzystwo Opieki nad Ociemnia-
łymi o środki unijne na realizację Projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez mo-
dernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” 
w ramach ww. Programu. Wykonanie uchwały powierzono Dy-
rektorowi Domu Pomocy Społecznej w Żułowie, Ewie Gumiń-
skiej (s. Pii), której udzielono stosownego pełnomocnictwa do 
reprezentowania Towarzystwa w sprawie aplikowania, wdrażania 
i rozliczania Projektu.

•	Uchwała nr 10 z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zagwaranto-
wania środków stanowiących wkład własny Projektu pn. „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 
poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej 
w Żułowie”. 
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•	Uchwała nr 11 z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie skreślenia 
z grona członków Towarzystwa osób zalegających ze składkami 
członkowskimi od 2005 r., którzy opłacali swoje składki przez 
mniej niż 20 lat niebędących pracownikami TOnO – bez po-
wiadomienia i osób zalegających ze składkami członkowskimi 
od 2005 r. będących pracownikami TOnO – z powiadomieniem. 
Skreślono 298 osób.

•	Uchwała nr 12 z 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania 
Rady Osób Niewidomych. Ustalono, że Rada będzie nieformal-
nym organem wspierającym działalność Zarządu w kwestiach 
dotyczących potrzeb osób niewidomych. Jej członkami będą oso-
by niewidome związane z Dziełem Matki Elżbiety Róży Czackiej. 
Zarząd Towarzystwa dwukrotnie w ciągu roku spotka się z przed-
stawicielami absolwentów i niewidomych członków TOnO. Re-
gulamin Rady opracowano w kwietniu 2017 r.

•	Uchwała nr 13 z 13 września 2016 r. w sprawie dofinan-
sowania przez Towarzystwo działalności inwestycyjnych Domu 
Pomocy Społecznej w Żułowie. Kwota dofinansowania to  
150 110,01 zł. 

•	Uchwała nr 14 z 13 września 2016 r. w sprawie powoła-
nia Komisji Statutowej, której celem było wprowadzenie zmian 
w Statucie TOnO i w regulaminach normujących pracę Zarządu, 
zgodnie z przyjętą przez Zebranie Ogólne Uchwałą kierunkową 
z 28 maja 2016 r. Niezbędne było również dodanie do nazwy 
Towarzystwa wyrazu „Stowarzyszenie”, określającego formę 
prawną, w związku z koniecznością zarejestrowania działalno-
ści gospodarczej. Zmiany te miały na celu usprawnienie bieżącej 
działalności TOnO poprzez przeniesienie bezpośredniej odpo-
wiedzialności na prezesa, skarbnika, dyrektora Ośrodka i dyrek-
tora administracyjnego. Zmiany zostały zatwierdzone przez KRS 
20 marca 2017 r.

•	Uchwała nr 15 z 13 września 2016 r. w sprawie zatrudnie-
nia p. Pawła Kacprzyka i s. Jeremii (Bożeny Zych). Zmiana za-
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twierdzona przez KRS 2 listopada 2016 r. umożliwiła pobieranie 
przez prezesa i skarbnika Zarządu wynagrodzenia za czynności 
wykonywane w związku z pełnieniem swoich funkcji.

• Uchwała nr 16 z 23 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia 
umowy darowizny dot. kucyków z Fundacją Rozwoju Osobistego 
Horseway. 

•	Uchwała nr 17 z 14 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania 
przez gospodarstwo przyzakładowe Zakładu Opiekuńczo-Reha-
bilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żułowie Gospodarstwu 
Sadowniczo-Rolnemu wyposażenia, środków trwałych, gruntów 
ornych i sadów o łącznej powierzchni 4,21 ha oraz użyczenia 
budynków gospodarczych. 

*   *   *
Zatrudnienie od 1 września 2016 r. etatowych członków Za-

rządu: prezesa i skarbnika spowodowało usprawnienie decyzji 
dotyczących spraw bieżących. 

W roku sprawozdawczym Zarząd zajmował się m.in. sprawą 
uregulowania sytuacji formalnej Domu Dziecka Niewidomego 
na Saskiej Kępie. 15 lutego 2016 r. zapadł korzystny dla Towarzy-
stwa wyrok dotyczący prawa własności domu przy ul. Obrońców 
24. Sąd uznał, że na skutek zasiedzenia TOnO jest właścicielem 
tego budynku. W związku z wyrokiem sądu p. prezes honorowy 
Władysław Gołąb i p. dyrektor Elżbieta Szczepkowska, którzy 
byli pełnomocnikami Zarządu w tej sprawie, podjęli rozmowy 
z władzami samorządowymi o utworzeniu rodzinnego domu 
dziecka. Urząd Miasta jednak złożył apelację w sprawie prawa 
własności tego domu i obecnie oczekujemy na termin rozprawy 
apelacyjnej. Utworzenie rodzinnego domu dziecka będzie możli-
we po uzyskaniu przez Towarzystwo ostatecznej decyzji o prawie 
własności domu.

Zarządu omawiał również sprawy związane z funkcjonowa-
niem Spółki Tonobis. Po zlikwidowaniu działu metalowo-drzew-
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nego, w 2011 r. powołano spółkę z udziałem Towarzystwa i pana 
Stępnia, w której ma on 80% udziałów, TOnO zaś pozostałe 20%. 
Towarzystwo wynajmuje spółce lokal i oddało w użytkowanie 
odpłatne posiadany sprzęt poligraficzny. Mają zapaść decyzje 
o możliwościach dalszego funkcjonowania spółki. Obecnie re-
prezentantem Towarzystwa jako udziałowca jest p. Stefan Du-
nin-Wąsowicz.

Zarząd wykonał podjętą w 2015 r. decyzję o sprzedaży działek 
w Grodzisku Mazowieckim. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży, 
865 tys. zł netto, zostały przeznaczone na realizację celów statu-
towych Towarzystwa.

Zarząd podjął decyzję o odkupieniu od współwłaścicieli dom-
ku w Krynicy Morskiej ich udziału za kwotę 120 tys. zł. Akt no-
tarialny podpisano 8 lipca 2016 r. Pieniądze na zakup pochodziły 
ze sprzedaży działek w Grodzisku. Towarzystwo stało się jedynym 
właścicielem nieruchomości. Zarząd zdecydował o dalszym jej 
użytkowaniu w dotychczasowej formule.

Zarząd odznaczył medalem „Pax et gaudium in Cruce” s. Hie-
ronimę i s. Elżbietę. 

Zarząd podjął decyzję o przebudowie Domu św. Stanisła-
wa na potrzeby Internatu Chłopców. Decyzja była poprzedzona 
ekspertyzą, która potwierdziła, że stan techniczny ścian i fun-
damentów jest zadowalający. Zespół roboczy powołany wcze-
śniej przez Zarząd wybrał 24 lutego 2016 r. Studio Budowlane  
UNITY do przygotowania projektu budowlanego i wykonawcze-
go budynku Internatu Chłopców. Na dwóch zebraniach Zarządu 
dyskutowano o koncepcji funkcjonalnej przebudowy i rozbu-
dowy Internatu Chłopców, którą opracowało Studio UNITY. 
Zwrócono m.in. uwagę na konieczność zapewnienia odpowied-
niej liczby pokoi dwuosobowych dla starszych wychowanków, 
sprawdzenie energooszczędności budynku oraz na wiele innych 
aspektów dotyczących funkcjonalności budynku. Przewidywany 
koszt przebudowy i remontu to około 20 mln złotych. Została 
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podjęta zbiórka funduszy na ten cel. Obecnie dobiegły końca 
prace projektowe. Firma UNITY w ciągu najbliższego miesiąca 
ma przedstawić Zarządowi nowy projekt wnętrza. 

Stefan Dunin-Wąsowicz i s. Jeremia z udziałem ks. rektora 
Sławomira Szczepaniaka oraz p. Damiana Przybyły przygotowują 
warsztaty dla pracodawców, którzy w przyszłości mogliby za-
trudniać osoby niewidome. Zespół odbył kilka spotkań z praco-
dawcami, których zachęcano do wzięcia udziału w tym przedsię-
wzięciu. Jego celem jest wyzwolenie potencjalnych pracodawców 
z konwencjonalnego sposobu myślenia o osobach z dysfunkcją 
wzroku oraz zapoznanie ich ze sposobem poznawania świata 
i drugiego człowieka przez osoby niewidome, a w konsekwencji 
także otwarcie się na poznanie ich walorów personalnych oraz 
możliwości zawodowych.

Kolejną sprawą, którą zajmował się Zarząd były plany budo-
wy hali sportowej. 14 grudnia 2016 roku prezes Paweł Kacprzyk 
przedstawił dwie wstępne wizje sali sportowej, przygotowane 
przez dwóch współpracujących ze sobą architektów. Po rozpa-
trzeniu oraz dyskusji Zarząd przychylił się do propozycji architekt 
Joanny Czetwertyńskiej i skierował wspomnianą koncepcję do 
dalszych opracowań. 

Z inicjatywy prezesa Pawła Kacprzyka 22 maja 2016 r. odbył 
się I Memoriał im. Zofii Morawskiej. Był to bieg charytatywny, 
którego celem było pozyskanie środków na wsparcie działalności 
Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W biegu wzięło 
udział 405 zawodników, w tym osoby niewidome i słabowidzące 
z Ośrodka. Udało się zebrać ponad 30 000 złotych. Bieg stał się 
również szansą na integrację i otwarcie się na środowisko lokalne.

Sprawą ciągle otwartą dla Zarządu pozostaje znalezienie 
oszczędności finansowych. W roku sprawozdawczym podejmo-
wano na bieżąco działania optymalizujące koszty w poszczegól-
nych sektorach TOnO. Obniżono koszty m.in. dzięki likwidacji 
pralni. Przed nowo wybranym Zarządem stoi zadanie kontynu-
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acji działań oszczędnościowych, które będą sukcesywnie doty-
czyć wszystkich jednostek organizacyjnych Towarzystwa. 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 
w Laskach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rabce 
Zdroju, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niewido-
mego i Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Gdańsku-So-
bieszewie

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w placówkach edukacyjnych 
w Rabce-Zdroju, Laskach i Gdańsku-Sobieszewie przebywało 
239 uczniów, w tym w przedszkolach – 21, w szkołach podsta-
wowych – 88, w gimnazjach – 53, szkołach ponadgimnazjalnych 
– 77. Ponadto wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych było 
145 dzieci. 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący w wymienio-
nych ośrodkach mają przygotowanie tyflologiczne wraz ze spe-
cjalistycznym bądź przedmiotowym odpowiednim do prowa-
dzonych zajęć. 

Uczniowie wszystkich szkół mają możliwość zamieszkania 
w internatach. W grudniu 2016 r. w internatach mieszkało 183 
uczniów: w Rabce-Zdroju (29) i Laskach (154), a 56 uczniów 
dojeżdżało do szkół z domów rodzinnych.

W ramach Ośrodka w Laskach działają również: Szkoła 
Muzyczna I stopnia, Dom Dziecka, Dział Tyflologii, Biblioteka, 
Dział Wydawniczy.

I. Dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Nie-
widomego w Laskach obejmuje swoją opieką 42 dzieci, w Gdań-
sku-Sobieszewie 97 dzieci, a w Rabce-Zdroju 5 dzieci. Zajęcia 
realizowane są podczas tygodniowych turnusów, zajęć indywidu-
alnych realizowanych w ustalonych terminach lub w czasie wizyt 
naszych terapeutów w domach rodzinnych dzieci. Wszystkie 
dzieci uzyskują kompleksową pomoc, biorąc udział w zajęciach 
indywidualnych bądź grupowych.
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II. Przedszkola: w Laskach, Gdańsku-Sobieszewie, Rabce-
-Zdroju

Praca w przedszkolu w Laskach w I półroczu r. 2016 odby-
wała się w trzech grupach i obejmowała 14 dzieci. W II półroczu 
r. 2016 w dwóch grupach, obejmowała 10 dzieci. Codziennie 
do przedszkola dojeżdżało 8 dzieci, dwoje korzystało z przed-
szkolnego internatu. Do Przedszkola w Gdańsku-Sobieszewie 
uczęszczało 9 dzieci, wszystkie dzieci codziennie dojeżdżały na 
zajęcia przedszkolne z domów rodzinnych. Przedszkole w Rabce 
zaczęło funkcjonować od 1 września 2016 r. i uczęszczało do 
niego 2 dzieci, również dojeżdżających z domu.

III. Szkoły Podstawowe
Funkcjonują 3 szkoły podstawowe; dwie w Laskach (jedna 

dla dzieci niewidomych i słabowidzących w normie intelektual-
nej bądź z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
– w grudniu 2016 r. uczyło się tam 49 uczniów; druga szkoła 
dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, gdzie 
w grudniu 2016 r. uczyło się 22 uczniów) i 17-osobowa szkoła 
podstawowa dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym w Rabce-Zdroju. 

W r. 2016 w szkole podstawowej dla dzieci niewidomych 
i słabowidzących w normie intelektualnej bądź z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim w Laskach znacząco wzro-
sła liczba uczniów słabowidzących, posługujących się drukiem 
powiększonym; stanowili oni około 30% wszystkich uczniów. 
W roku szkolnym 2016/2017 przeniesiono ze szkół ogólnodo-
stępnych (edukacja włączająca bądź integracja) do szkoły specja-
listycznej, czyli naszej, pięcioro uczniów do szkoły podstawowej 
(do gimnazjum trafił jeden uczeń i do szkoły ponadgimnazjalnej 
również jeden uczeń). Wiązało się to z koniecznością objęcia tych 
dzieci zajęciami wyrównawczymi, nauką techniki pracy (brajl lub 
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technika komputerowa). W szkole uczą się także dzieci z dodat-
kową niepełnosprawnością, co wymaga od kadry pedagogicznej 
ciągłego dokształcania się i szukania wsparcia w innych stowa-
rzyszeniach czy fundacjach. 

Podejmowano działania umożliwiające wszechstronny rozwój 
zainteresowań i zdolności uczniów oraz przygotowujące do sa-
modzielnego funkcjonowania w życiu na miarę indywidualnych 
możliwości każdego wychowanka. W szkołach stosowano róż-
norodne formy i metody pracy, by osiągnąć jak najlepsze wyniki 
dydaktyczne i rewalidacyjne. 

IV. Gimnazja
Funkcjonują 3 szkoły gimnazjalne: w tym dwie specjalne 

(w Rabce– 10 uczniów i w Laskach – 14 uczniów) oraz gimna-
zjum dla dzieci niewidomych i słabowidzących w normie inte-
lektualnej bądź z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim w Laskach, gdzie uczyło się 29 uczniów (dane z 31 grudnia 
2016 r.). 

V. Szkoły Ponadgimnazjalne:
W ramach szkół ponadgimnazjalnych mamy 5 szkół dla mło-

dzieży w normie intelektualnej w Laskach, 2 szkoły ponadgim-
nazjalne specjalne w Laskach i jedną szkołę specjalną w Rabce-
-Zdroju. Szkoły w Laskach:

1. Liceum Ogólnokształcące – 23 uczniów
2.  Technikum Masażu – kierunek kształcenia: technik ma-

sażysta – 7 uczniów
3.  Technikum dla Niewidomych – kierunek kształcenia: 

technik informatyk – 4 uczniów
4.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niewidomych – kie-

runki kształcenia: ślusarz, rękodzielnik wyrobów włó-
kienniczych, koszykarz-plecionkarz – 9 uczniów

5.  Szkoła Policealna – kierunki kształcenia: technik tyflo-
informatyk, technik administracji, technik masażysta – 
razem 11 uczniów.
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Do matury w r. 2016 przystąpiło 11 uczniów (8 liceum, 3 tech-
nikum), 7 z nich zdało egzamin dojrzałości. Studia wyższe z tej 
siódemki podjęły 3 osoby: 1 studiuje anglistykę na KUL, 1 fizjo-
terapię na UMCS, 1 absolwentka studiuje w Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Pozostali ab-
solwenci kontynuują naukę w szkołach policealnych (3 – tyflo-
informatykę w Laskach, 3 – administrację w Laskach, 1 – masaż 
we Wrocławiu, 1 – policealną w Warszawie). 

Zasadniczą Szkołę Zawodową ukończyło 5 uczniów; 2 z nich 
zdało pomyślnie egzaminy zawodowe (ślusarz). Troje kontynuuje 
naukę w naszym Liceum.

Szkołę Policealną ukończyło 12 uczniów: 4 masażystów 
i 4 tyfloinformatyków. Wszyscy masażyści pracują i studiują za-
ocznie.

W kształceniu licealnym kładziemy szczególny nacisk na roz-
wijanie umiejętności językowych. W kształceniu zawodowym 
dążymy, by wszyscy zdobywali pełne wykształcenie zawodowe. 

Stosujemy daleko idącą indywidualizację metod pracy szkol-
nej: odbywają się dodatkowe zajęcia wspierające proces nauczania 
uczniów mających trudności bądź zajęcia umożliwiające posze-
rzanie wiedzy uczniów zdolnych w jakiejś dziedzinie. 

W szkołach ponadgimnazjalnych 26 uczniów pracuje tech-
niką dotykową (48,2%).

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy: w Laskach 
uczy się 4 uczniów z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słu-
chu, a w Rabce 7 uczniów. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Laskach
W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w 4 zespołach 

klasowych uczy się 13 uczniów. 
VI.  Szkoła Muzyczna i muzyczne zajęcia rewalidacyjne
Do Szkoły Muzycznej w I półroczu 2016 r. uczęszczało 

14  uczniów. Trzech z nich ukończyło szkołę, grając egzaminy 
końcowe. Dyplomanci uzyskali oceny bardzo dobre.
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W II półroczu r. 2016 do Szkoły Muzycznej uczęszczało 
10 uczniów, którzy rozwijali swoje umiejętności w następujących 
specjalnościach: fortepian – 8 uczniów, flet – 1 uczeń, akordeon 
– 1 uczeń.

W szkole odbywają się zajęcia teoretyczne: rytmika, kształ-
cenie słuchu, audycje muzyczne. Działa też chór „Leśne Ptaki”, 
w skład którego wchodzą zarówno uczniowie Szkoły Muzycznej, 
jak również dzieci uczęszczające na muzyczne zajęcia rewalida-
cyjne. 

W r. 2016 uczęszczało na nie 90 dzieci. Biorą one udział w lek-
cjach: fortepianu, fletu, trąbki, akordeonu, gitary klasycznej i gi-
tary basowej, perkusji, organów, emisji głosu, chóru, muzykote-
rapii, a także grają w zespołach. 

Od lat nasza Szkoła Muzyczna ściśle współpracuje ze Instytu-
tem Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Warszawie, gdzie nasi uczniowie mogą uzyskać dyplom 
III stopnia uprawniający ich do wykonywania zawodu organisty. 
W roku 2016 wspomniane studium ukończyło dwoje z naszych 
uczniów. 

VII. Internaty 
Funkcjonuje 5 Internatów. W Rabce-Zdroju - w r. 2016 miesz-

kało 29 wychowanków. W Laskach są cztery internaty: dla dziew-
cząt, dla chłopców, dla chłopców szkół specjalnych i internat dla 
osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Łącznie 
w internatach w Laskach w r. 2016 mieszkało 154 wychowanków. 

Praca w internatach przebiega w oparciu o roczny plan pracy 
wychowawczo-dydaktycznej zatwierdzony na radzie internatu.

W pracy wychowawczej staramy się stworzyć takie warunki 
i sytuacje w grupach, aby wpływały one na utrzymanie pozytyw-
nych relacji między wychowankami, by budowali oni prawidłowe 
relacje i więzi, wspólnie podejmowali różnorodne role, współpra-
cowali ze sobą, ustalali wartości i normy. 
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Określając cele i zadania w naszej pracy, uwzględniamy in-
dywidualne potrzeby wychowanków, ich sytuacje zdrowotne 
i rodzinne. Staramy się zapewnić każdemu z nich maksymalny 
rozwój zgodny z indywidualnymi możliwościami i zaintereso-
waniami. 

Podejmujemy wszelkie starania, by nawiązywać dobrą współ-
pracę z rodzicami czy opiekunami prawnymi naszych wycho-
wanków. Dostrzegamy konieczność współdziałania z rodzicami 
w celu ujednolicenia sposobów oddziaływań. 

Z niecierpliwością czekamy na budowę Internatu Chłopców, 
sali gimnastycznej i miejsca, w którym nasi wychowankowie bez 
przeszkód będą mogli jeździć na rolkach. 

VIII. Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie
Obecnie w domu mieszka siedmioro niewidomych dzieci, 

z czego sześcioro z niepełnosprawnością sprzężoną. Ich rodzi-
ny biologiczne (z wyjątkiem jednej) nie kontaktują się z nimi. 
Wszystkie dzieci mają unormowaną sytuację prawną. W domu 
przy ul. Obrońców 24 zamieszkały, gdy miały 2–3 lata. W r. 2016 
najmłodsze dziecko miało lat 9, a najstarsze 18. Wszystkie uczęsz-
czają do szkół w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Troje najstarszych w ciągu tygodnia przebywa w interna-
cie w Laskach. W piątek po zajęciach lekcyjnych wyjeżdżają na 
weekend do domu przy ul. Obrońców 24, gdzie panuje dobra, 
rodzinna atmosfera. Starsze dzieci w stosunku do młodszych 
są opiekuńcze. Wszystkie dzieci chętnie pomagają w drobnych 
pracach domowych. Pracownicy dbają o to, by dzieciństwo i mło-
dość wychowanków były radosne; by dzieci czuły się bezpieczne, 
kochane i rozwijały się na miarę swoich możliwości. 
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IX. Biblioteki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Laskach
Biblioteka czarnodrukowa
W r. 2016 bibliotekę odwiedziło 1811 czytelników, którzy 

wypożyczyli 1826 woluminów. Średnia wypożyczeń dziennie – 
9 woluminów.

 W 2016 r. w bibliotece odbyły się:
•	dwa	spotkania	autorskie:	14	stycznia	z	panem	Grzegorzem	

Kasdepke – autorem książek dla dzieci, 14 kwietnia z panem 
Stefanem Czernieckim – autorem książek i podróżnikiem,

•	 jeden	konkurs	literacki	dla	dzieci	(konkurs	na	rymowankę),
•	 jedna	lekcja	biblioteczna	dla	uczniów	kl.	3B	Szkoły	Podsta-

wowej.
Biblioteka brajlowska
W roku sprawozdawczym z Biblioteki Brajlowskiej korzystało 

67 uczniów i 12 osób dorosłych. Zarejestrowano 471 odwiedzin. 
Wypożyczono 401 tytułów, co daje w brajlu 586 tomów. Prze-
prowadzono dwie lekcje biblioteczne. Księgozbiór liczy 18 087 
woluminów tj. 5 837 tytułów. 

Biblioteka kasetowa i podręczników brajlowskich
Biblioteka Kasetowa w swoim zbiorze ma książki nagrane na 

kasetach magnetofonowych, audiobooki, płyty muzyczne, repor-
taże oraz filmy DVD. Z Biblioteki korzysta 28 czytelników. 

Dział Wydawniczy
W okresie sprawozdawczym w Dziale Wydawniczym prze-

pisanych zostało 21 tytułów, w liczbie 49 tomów. Introligatornia 
wykonała: oprawy brajlowskie nowe – 49; remonty brajlowskie 
– 27; remonty książek czarnodrukowych – 3.

X. Dział tyflologii
W r. 2016 znacząco wzrosła liczba konsultacji. Dotyczą one 

zarówno magistrantów, jak również przedstawicieli instytucji 
pragnących wspierać w różnoraki sposób osoby niewidome. Od-
notowano również wzrost liczby grup przyjeżdżających do na-
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szego Ośrodka. Są to grupy bardzo zróżnicowane pod względem 
celu, wieku, ilości osób. Od dzieci z przedszkola i pierwszych klas 
szkoły podstawowej, poprzez młodzież, po słuchaczy uniwersy-
tetu trzeciego wieku. 

Liczba czytelników i wypożyczonych pozycji w Bibliotece 
Tyflologicznej pozostała na zbliżonym poziomie w porównaniu 
z poprzednimi latami.

*   *   *
Ta krótka charakterystyka pracy poszczególnych placówek nie 

oddaje w pełni całego wachlarza działań podejmowanych przez 
zespoły nauczycieli, wychowawców, pracowników. Uczniowie 
uczestniczyli w licznych uroczystościach państwowych, kościel-
nych i ośrodkowych, w obchodach świąt patronalnych swoich 
domów, wydarzeniach religijnych o zasięgu ogólnopolskim, mię-
dzynarodowym, wyjeżdżali do kin, teatrów, filharmonii, muzeów, 
na rajdy rowerowe, na krajowe i zagraniczne imprezy sportowe. 
W roku sprawozdawczym szczególnie ważnym wydarzeniem były 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 

Również ważnym wydarzeniem w r. 2016 w życiu Ośrodka 
w Laskach była wizyta pani Agaty Kornhauser-Dudy. 

13 czerwca 2016 r. przyjechał do Lasek znakomity aktor, zna-
ny też z udziału w wielu akcjach charytatywnych, pan Marcin 
Dorociński. Każda z placówek utrzymuje kontakty z zaprzyjaź-
nionymi szkołami, organizacjami lub osobami prywatnymi. Kon-
takty te służą m.in. szeroko rozumianej integracji. 

Bardzo ważne są dla nas wartości płynące z wiary katolic-
kiej. Dlatego umacniamy naszego ducha poprzez uczestniczenie 
w spotkaniach formacyjnych, właściwą organizację i odpowied-
ni do wieku uczestników dobór tematyki rekolekcji, spotkań 
modlitewnych. W naszych kaplicach przeżywamy uroczystości 
Pierwszych Komunii Świętych naszych uczniów.
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Szczegółowe relacje z tych i innych przedsięwzięć wszyscy 
zainteresowani znajdą w sprawozdaniach dyrektorów szkół, kie-
rowników internatów, katechetów i koordynatorów zespołów 
przedmiotowych. Wszystkie sprawozdania są do wglądu w Biurze 
Szkolnym w Laskach.

Dział ds. Absolwentów
W roku sprawozdawczym naukę na różnych etapach eduka-

cyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nie-
widomych w Laskach ukończyło 52 wychowanków, w tym 23 
kontynuuje naukę w szkołach w Laskach. Pracownicy Działu 
monitorują ich losy, wiedzą, którzy z nich podjęli studia wyższe, 
znaleźli pracę lub przebywają w domach rodzinnych.

I. Przygotowanie wychowanków do opuszczenia Lasek
Zorganizowana pomoc miała charakter grupowy i indywidu-

alny. Spotkania dotyczyły m.in. zadań służb działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, poradnictwa zawodowego dla uczniów 
ostatnich klas wszystkich szkół w Laskach. Tematyka dotyczyła 
przede wszystkim przyszłości zawodowej niewidomych uczniów

II. Socjalna i społeczna pomoc absolwentom 
Pracownicy Działu towarzyszą wychowankom rozpoczyna-

jącym naukę poza Laskami, pomagając w przygotowaniu i wysy-
łaniu dokumentów, organizując zajęcia z orientacji przestrzennej 
w nowym miejscu pobytu itp. 

Prowadzona jest również baza absolwentów (lista zawiera 
2849 nazwisk).

Z Funduszu Usamodzielniania Absolwentów im. Andrzeja 
Czartoryskiego przyznano 60 zapomóg na łączną kwotę 9.000,0 zł 
i pożyczkę dla jednej osoby w kwocie 300 zł. Wysyłane były pacz-
ki (maszyna brajlowska, wydawnictwa w brajlu, odzież, żywność).

Odbyło się 11 delegacji do domów rodzinnych absolwentów 
i DPS, w celu pomocy w załatwianiu różnych spraw: w ośrod-
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kach pomocy społecznej, m.in. skierowania do Żułowa, renty 
rodzinne itp. 

III. Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób 
dorosłych i nowo ociemniałych

W roku sprawozdawczym o pomoc zwracały się osoby doro-
słe, nowo ociemniałe. Wszystkie otrzymały wsparcie dostosowa-
ne do ich potrzeb i możliwości. 

IV. Pomoc tyfloinformatyczna
Zapoznawanie uczniów, absolwentów, osób nowo ociemnia-

łych i ich rodzin ze sprzętem elektronicznym i tyloinformatycz-
nym: mówiący ciśnieniomierz, odtwarzacze książek, mówiąca 
waga, sprzęt powiększający, urządzenia z ekranem dotykowym.

Od stycznia 2015 r. do końca marca 2017 r. Dział ds. Absol-
wentów prowadził projekt pn. „Praca w chmurach” w ramach 
zadań zleconych z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

Od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Dział ds. Absolwen-
tów realizował projekt „Klub Seniora – Piękna Jesień” dzięki 
dofinansowaniu z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych. Skierowany był on do osób z dysfunk-
cją wzroku z województwa mazowieckiego w wieku 60+ wraz 
z przewodnikami. Miejscem spotkań Klubu Seniora był Dom 
Przyjaciół Niewidomych w Laskach.

Osoby chętne uczestniczyły w 30-godzinnych kursach:
– obsługi komputera i urządzeń elektronicznych (8 osób),
– szkoleniu z obsługi urządzeń dostosowanych do potrzeb 

osób niewidomych (12 osób).
Ostatecznie w projekcie „Klub Seniora – Piękna Jesień” wzięło 

udział 58 osób w wieku 60+. Odbyło się 18 spotkań klubowych 
– w sumie 324 godzin zajęć dydaktycznych.

Dział Darów 
W r. 2016 pozyskano dary o wartości 7.123.510,54 zł z czego 

z tytułu 1% podatku otrzymaliśmy kwotę 1.357.384,96 zł. 
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Na remont Domu św. Stanisława zebrano w r. 2016 
1.525.746,72 zł. Znaczną część tej kwoty wpłaciło Polskie To-
warzystwa Reasekuracji, co pozwoliło na sfinansowanie projektu 
nowego budynku. 

Środki otrzymane od Funduszu Londyńskiego umożliwiły 
w lutym 2016 r. sfinalizowanie zakupu nowego autokaru VDL Fu-
tura.

Wśród wielu inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków 
na bieżącą działalność, w październiku 2016 r. w hipermarkecie 
Auchan w Łomiankach przeprowadzona została zbiórka artyku-
łów spożywczych do kuchenek dydaktycznych, podczas której 
zebrano żywność o łącznej wartości 8.019,55 zł. 

Największym przedsięwzięciem w całości zrealizowanym 
dzięki wsparciu firmy Strabag i zaprzyjaźnionym firmom budow-
lanym, był remont centralnej części parkingu, którego wartość 
szacuje się na 980.000 zł.

W 2016 r. wsparło naszą działalność 21 grup wolontariuszy. 
Pracownicy zaprzyjaźnionych firm wykonali wiele prac porząd-
kowych i remontowych na terenie Lasek. 

Pragniemy wszystkim bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim za ofiarność i pomoc. Dzięki szerokiej współpracy 
i wsparciu ludzi wielkiego serca, także tych anonimowych, mo-
gliśmy tak dużo osiągnąć.

Dział Promocji
Obszary pracy tego działu to:
1.  Prowadzenie strony internetowej: wprowadzanie zmian, 

aktualizacji, tworzenie aktualności i kalendarium, pro-
wadzenie profilu Towarzystwa na Facebooku;

2.  Dokumentowanie ponad 40 bieżących wydarzeń związa-
nych z Towarzystwem i Ośrodkiem w Laskach – zdjęcia 
i opisy;

3.  Tworzenie aktualnej bazy zdjęć poszczególnych działów 
i placówek;
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4.  Prace graficzne – tworzenie ulotek, plakatów, folderów – 
ok. 10 projektów – m.in.: hala sportowa, dział transportu, 
oferta edukacyjna Ośrodka, 1%, warsztaty „Widzieć ina-
czej”, kalendarzyki na 2017 r.;

5.  Reprezentowanie Towarzystwa na wydarzeniach ze-
wnętrznych, np. konferencje na APS, Reha For The Blind 
2016, Art Fresh Festival;

6.  Przyjmowanie w Laskach dziennikarzy, ekip filmowych, 
reporterów (ok. 10 ekip w 2016 r.), m.in. Polskie Radio 
– Trójka, Czwórka, TVP Historia, TVP Info, program 
„Pytanie na Śniadanie”, TV Republika, TVN 24 i Polsat 
News); organizacja wywiadów, kontakty z mediami – 
przekazywanie materiałów z bieżących wydarzeń;

7.  Monitorowanie opinii i informacji o Towarzystwie i Dzie-
le w mediach;

8.  Udział w organizacji biegu charytatywnego – Memoriał 
Zofii Morawskiej 2016 –promocja, kontakt z podwyko-
nawcami, wolontariuszami i uczestnikami, koordynacja 
i odpowiedzialność za całość wydarzenia; 

9. Przygotowanie kampanii 1% na r. 2017. 
Archiwum towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
Archiwum zgodnie ze swoją statutową działalnością kon-

tynuuje pozyskiwanie i gromadzenie dokumentów z różnych 
placówek i działów TOnO. 

Porządkowanie zasobu koncentruje się głównie na dokumen-
tacji OSW od początku istnienia placówek szkolnych. W r. 2016 
zostały wydzielone poszczególne okresy działalności Ośrodka. 
Na bieżąco porządkowane są Teczki Absolwentów – do 2011 r., 
wraz z ich napływem do Archiwum. W ten sposób porządkowa-
ne są również dokumenty administracyjne, Działu Lekarskiego 
i Zarządu. 

Podobnie jak w latach poprzednich w Archiwum TOnO 
prowadzono kwerendy. W tym roku osobami poszukującymi 
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dokumentów byli głównie pracownicy TOnO i OSW oraz Ab-
solwenci, a także osoby spoza naszego środowiska. Wszystkich 
odnotowanych kwerend było 29. Ponadto realizowano bieżące 
zlecenia na poszukiwania dokumentów dla Prezesa, Dyrektora 
Administracyjnego, Działu Remontowo-Budowlanego. 

W ramach działalności edukacyjno-poznawczej przeprowa-
dzono 4 spotkania, w których wzięło udział 15 osób. W 2016 r. 
odbyły się również dwa spotkania ze słuchaczami policealnego 
studium archiwistyki, ze szkoły Progres, w sumie z 25 osobami.

Przeprowadzany był regularnie nadzór nad składnicami akt 
znajdujących się w placówkach TOnO. Odbywały się regularne 
wizyty poza Laskami – w Rabce i Sobieszewie. W Laskach w mia-
rę potrzeb udzielaliśmy konsultacji i pomocy w poszczególnych 
placówkach. 

Nawiązano współpracę z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 
które korzystało z zasobu Archiwum przy organizowaniu wysta-
wy. Podjęto współpracę z Centrum Myśli Jana Pawła II i Domem 
Spotkań z Historią przy organizacji wystawy o ks. Janie Ziei. 
Z materiałów zgromadzonych w Archiwum korzystały również 
wydawnictwa Znak i LTW oraz reżyser Tomasz Świątkowski do 
realizacji filmu „Młyn nad Bzurą”. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszewie
Zatrudnienie:
W 2016 r. w Ośrodku było zatrudnionych 13 osób na pełny 

etat. Dodatkowo w okresie od czerwca do września na umowę 
zlecenie zatrudnione były 3 osoby do pracy w kuchni i 1osoba 
w kawiarence.

Baza noclegowa Ośrodka;
Ośrodek funkcjonuje przez cały rok. W roku sprawozdaw-

czym dysponował 95 miejscami noclegowymi. Posiada własną 
kuchnię i jadalnię dla 100 osób. Oferowane jest całodzienne 
wyżywienie dla osób korzystających z noclegów. Oprócz tego 
Ośrodek obsługuje imprezy okolicznościowe: chrzciny, komunie 
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święte, wesela bezalkoholowe, stypy. Oferuje również catering dla 
uczestników szkoleń i konferencji.

Na terenie Ośrodka znajduje się sala rehabilitacyjna, kawia-
renka, pokój zabiegowy, ścieżka spacerowa i plac zabaw.

Do wyjątkowych wydarzeń w minionym 2016 r. możemy 
zaliczyć między innymi:

– Przyznanie Ośrodkowi Nagrody im. Lecha Bądkowskiego 
w kategorii Organizacja Pozarządowa w r. 2015 za działalność na 
potrzeby mieszkańców Miasta Gdańsk,

– Spotkanie jubileuszowe z okazji 10-lecia organizowania 
turnusów szkoleniowych „Naprawdę Można”,

– Przyjęcie grup młodzieży ze Szwajcarii i Hongkongu z oka-
zji Światowych Dni Młodzieży,

– Udział w spotkaniu z Ojcem świętym Franciszkiem w Ła-
giewnikach,

–Wyjazd formacyjno-integracyjny pracowników Ośrodka do 
Lasek i Warszawy.

Działalność statutowa
W r. 2016 zostało zrealizowanych 8 turnusów szkolenio-

wych „Naprawdę Można” dla osób niewidomych z opiekunami 
w 8-dniowych cyklach.

Od września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację zadania dot. re-
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 
ich rodzin uczestniczących w projekcie „Indywidualne ścieżki 
do sukcesu” w ramach RPO Województwa Pomorskiego współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu w Ośrodku odbywały się warsztaty psy-
chologiczne oraz szkolenia w zakresie: pomoc kuchenna i sprzą-
tająca. Realizacja projektu była jednocześnie okazją przygoto-
wania planu rozwoju naszego Ośrodka w kierunku gastronomii 
i rehabilitacji.

W czasie wakacji zostały zorganizowane w dwóch cyklach 
warsztaty dla ojców pt. „Fundamenty udanego ojcostwa”, które 
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prowadził p. Grzegorz Rzeszutek. Warsztaty były jego autorskim 
projektem. 

W okresie wiosennym na kilkudniowe pobyty w ramach zie-
lonych lekcji przyjeżdżały dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Laskach.

Przez cały rok dzieci oraz rodzice z Wczesnej Interwencji 
i Przedszkola korzystali z wyżywienia podczas pobytu na zaję-
ciach rehabilitacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie
W r. 2016 w Domu przebywało 69 pensjonariuszek. Średnia 

wieku wynosiła 63 lata. 
Dom w Żułowie zatrudniał 40 osób w ramach umowy o pracę 

i 1 osobę na umowę zlecenie. Ponadto 10 osób świadczyło pracę 
w ramach umów wolontariatu.

Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz za-
spokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, spo-
łecznych i religijnych. Istotnym elementem jego działalności 
jest praca socjalno-terapeutyczna ze szczególnym uwzględnie-
niem zajęć terapeutycznych. Udział w terapii umożliwia rozwój 
umiejętności, ich doskonalenie i nabywanie nowych, aktywiza-
cję, zdobywanie umiejętności życia codziennego i zaradności 
osobistej. 

W roku sprawozdawczym w budynkach Soli Deo i Domu 
Nadziei, prowadzone były następujące zajęcia terapeutyczne: 

1. rehabilitacja ruchowa, 
2. terapia psychologiczna grupowa i indywidualna, 
3. terapia neuropsychologiczna z wykorzystaniem metody 

EEG – Bioofeedback,
4. muzykoterapia, 
5. zajęcia z chóru, 
6. zajęcia kulinarne, 
7. zajęcia komputerowe, 
8. zajęcia w pracowni tyflologicznej, 
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9. biblioterapia, 
10. filmoterapia pn. „Przedpołudniowe spotkania filmowe”, 
11. teatroterapia – działalność amatorskiego teatru im. Ka-

rola Wojtyły, który tworzą mieszkanki Domu i uczestnicy zajęć 
w WTZ, 

12. spotkania z Biblią – odbywały się raz w tygodniu, uczest-
niczyło w nich 29 mieszkanek – w ramach zajęć mieszkanki uczy-
ły się rozważać i prawidłowo odczytywać Słowo Boże Nowego 
i Starego Testamentu, 

13. czasopismo „Głos Żułowa” – przygotowano wydanie 
pierwszego numeru żułowskiej gazetki w trzech wersjach: alfa-
betem Braille’a, czcionką powiększoną w formacie A4 dla osób 
słabowidzących i czarnodrukiem w formacie A5 dla pozosta-
łych czytelników.

W 2016 r. 25 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Żu-
łowie uczestniczyło w terapii organizowanej w ramach WTZ, 
który funkcjonuje na terenie Ośrodka. Na zajęcia dowożone były 
także osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu 
krasnostawskiego. 

*   *   *
Powyższe sprawozdania obrazują, jak szeroką działalność 

prowadzi Towarzystwo. Jego prawdziwe i rzetelne istnienie zależy 
od wszystkich, którzy są w nim w jakikolwiek sposób zaanga-
żowani. Uczciwa i pełna autentycznego oddania postawa nas 
wszystkich najbardziej promuje Dzieło Lasek i tworzy odpo-
wiedni wizerunek naszego środowiska. Zachęcała do tego w swo-
im „Dyrektorium” Założycielka – Matka Elżbieta Róża Czacka: 
Dajmy Panu Jezusowi w nas królować, niech On rządzi naszymi 
sprawami zewnętrznymi, wtedy w spełnianiu naszych obowiązków 
będzie spokój i moc, energia, i wytrwałość, a jednocześnie będą one 
pełne aktów cnót, przez które naszą miłość i wdzięczność czynnie 
Panu Jezusowi okazujemy.
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*   *   *
Sprawozdanie z pracy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Laskach i Rabce przygotowała dyr. Elżbieta Szczepkowska. 
Pozostałe informacje opracowane zostały przez p. Beatę Sawicką 
na podstawie sprawozdań przesłanych przez kierowników po-
szczególnych działów i placówek.

oprac. Beata Sawicka
Sekretarz Zarządu TOnO



s. Rut Wosiek FSK

29 marca 2017 r. odeszła do Pana
Siostra Syksta

od Niepokalanego Poczęcia

Przeżywszy lat 93; życia zakonnego 65; Profesji zakonnej 64.
 

Siostra Syksta – Krystyna Helena Krzemień – urodziła się 
5 października 1923 r. w Kielcach i tam 14 października zo-

stała ochrzczona. Jej rodzice: Sylwester i Stefania z Łachów utrzy-
mywali się z drobnego handlu, ojciec produkował też zabawki na 
sprzedaż. Krystyna miała dwóch młodszych braci. Kiedy była 
mała, rodzina przeniosła się do Suchedniowa, niedaleko Kielc, 
do rodziny mamy i tam Krysia rozpoczęła naukę w szkole po-
wszechnej oraz przystąpiła do I Komunii Świętej. We wspomnie-
niach spisanych z okazji Jubileuszu 50-lecia Profesji – w 2003 r. 

OdeSZLi dO pana
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– s. Syksta pisała o swoich pierwszych, sięgających wczesnego 
dzieciństwa, doświadczeniach bezpośredniego kontaktu z Bo-
giem oraz świadomości, że Bóg chce, żeby należała wyłącznie do 
Niego. Po ukończeniu pięciu klas szkoły powszechnej musiała 
przerwać naukę z powodu pierwszych kłopotów ze wzrokiem. 
Szkołę ukończyła po powrocie z Krakowa, gdzie się leczyła, do 
Kielc. Lata wojny i niemieckiej okupacji przeżyła wraz z rodziną 
w Kielcach i na wsi. Jako dorastająca dziewczyna była świadkiem 
szczególnie okrutnych pacyfikacji wsi na Kielecczyźnie za po-
wszechne tam wspieranie miejscowych oddziałów partyzanckich. 
Jej ojciec i jeden z braci zostali wywiezieni do obozu koncentra-
cyjnego na terenie Niemiec. Po zakończeniu wojny i powrocie 
ojca i brata z obozu zamieszkali powtórnie w Kielcach, gdzie 
Krystyna zapisała się do liceum pedagogicznego. 

Mimo trudności wynikających z silnej w szkole tego typu 
komunistycznej ideologizacji, w 1951 r. zdała maturę i zaczęła 
myśleć o realizacji swojego wieloletniego pragnienia oddania 
się na służbę Bogu. We wspomnieniach opisywała bardzo emo-
cjonalnie ten okres zewnętrznych i wewnętrznych walk. Pomoc 
i oparcie, już jako uczennica ostatnich klas liceum, znalazła u ks. 
Jana Jaroszewicza, przyszłego biskupa kieleckiego, który jeszcze 
przed swoim aresztowaniem w 1950 r. wprowadził ją do sodalicji 
mariańskiej, gdzie zetknęła się z Siostrami Urszulankami SJK, do 
których zgłosiła się po maturze. Została przyjęta na okres prób-
ny, ale wkrótce wizyta u zaprzyjaźnionego ze zgromadzeniem 
okulisty przekreśliła te plany. Siostry Urszulanki były jednak na 
tyle przekonane o prawdziwości jej powołania zakonnego, że nie 
odesłały jej do domu, ale „przekazały” jej kandydaturę do Lasek. 

Siostra napisała: W Laskach przyjęła mnie s. Bonawentura 
Statkowska, która była wtedy przełożoną. Powiedziała, że wszystko 
o mnie wie od urszulanek. Podała mi obiad, potem kazała napisać 
życiorys i zaprowadziła do postulatu, gdzie kierowniczką była 
s. Maria Franciszka Tyszkiewicz. Dostałam białą chusteczkę na 
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głowę i zaczęłam aspirat. Było to 3 marca 1952 roku. Spotkanie 
z Panem Jezusem w kaplicy laskowskiej, prostej i ubogiej, przeży-
łam jakby w stajence betlejemskiej przy żłóbku Pana Jezusa i czu-
łam całym sercem i całą sobą, że tu jest moje miejsce na zawsze.

Nowicjat rozpoczęła 14 sierpnia 1952 r. – Pierwszą profesję 
złożyła 15 sierpnia 1953 r., Profesję wieczystą 15 sierpnia 1959 r.

Większość z tych ponad sześćdziesięciu lat jej pobytu w La-
skach to była, zgodnie z jej marzeniami i powołaniem, służba 
w placówkach pedagogicznych: w przedszkolu, w szkole, w róż-
nych grupach internatowych – u najmłodszych i dorastających 
dziewcząt. W tej pracy było i noszenie wiader z wodą do mycia 
(ponad dwadzieścia wiader z parteru na trzecie piętro do łazien-
ki) i napychanie sienników słomą. Było ciężko – pisze – ale byłam 
szczęśliwa i z radością pełniłam wolę Bożą. Byłam wtedy zdrowa 
i silna, i nic mi nie szkodziło.

Po ślubach wieczystych w 1959 r. do 1980 r. pracowała nieprze-
rwanie w przedszkolu, po Kapitule 1962 r. i podziale wspólnoty 
w Laskach na trzy domy zakonne należała do wspólnoty Domu 
św. Stanisława (potem Matki Bożej Jasnogórskiej). W przedszkolu 
miała nocne dyżury, a w dzień zajęcia. Przy nowo wybudowa-
nym przedszkolu, wspólnie z s. Germaną, zakładała ogródek 
z drzewami owocowymi, jarzynami i kwiatami. Dokształcała się 
w tej dziedzinie, czytając książki i pisma o tematyce ogrodniczej. 
W 1980 r. wyjechała do Żułowa – do pomocy s. Szczepanie, która 
była tam odpowiedzialna za ogród. W Żułowie przez kilkanaście 
lat pracowała także w kuchni i przy sprzątaniu. Z wiekiem traciła 
siły i zdrowie. Po kolejnych zapaleniach oskrzeli i pobycie w szpi-
talu pomagała jeszcze, w miarę możności, w refektarzu. 

W kwietniu 2007 r. została przeniesiona do Lasek, gdzie 
w Domu św. Rafała przez kilka lat z wielką starannością i zaan-
gażowaniem pomagała w domowej zmywalni naczyń. Po odejściu 
do Pana sióstr: Klary (2010), a potem Augustyny (2014), była 
najstarszą siostrą nie tylko w Domu św. Rafała, ale w całym Zgro-
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madzeniu. Chciała być jak najdłużej samodzielna i użyteczna. 
Uczestniczyła w życiu wspólnoty, sama czytała prasę katolicką 
i lekturę duchową. 

W ostatnich miesiącach stan zdrowia coraz bardziej ograni-
czał jej możliwości. Była gotowa i bardzo czekała na spotkanie 
z Panem. Ostatniego dnia życia poprosiła ks. Kazimierza o Sakra-
ment Chorych i absolucję. Odeszła do Pana o godz. 2.40 w środę 
29 marca. Eksportacja z kaplicy domowej odbyła się przed po-
ranną Mszą św. o godz. 7.15.

Msza św. pogrzebowa sprawowana była 31 marca, w piątek, 
o godz. 12.00, w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Prze-
wodniczył jej ks. rektor Andrzej Gałka, który w homilii serdecz-
nie wspominał swoje osobiste spotkania ze śp. Siostrą Sykstą. 
W koncelebrze byli: ks. rektor Sławomir Szczepaniak, ks. Edward 
Engelbrecht oraz ks. Kazimierz Olszewski, który odprawił egze-
kwie przy trumnie. 
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3.03 W wieku 90 lat zmarła Krystyna Jurkiewicz mieszkanka 
Domu Nadziei w Żułowie. Przebywała tam od 11 maja 2015 r. 
Pogrzeb odbył się 6 marca w Chełmie, w jej rodzinnej parafii. 
We Mszy św. pogrzebowej i pogrzebie uczestniczyła delegacja 
wspólnoty: s. Szymona, s. Barbara i dwie niewidome panie.

6.03 W kościele św. Marcina o godz. 11.00 pod przewod-
nictwem ks. rektora Andrzeja Gałki była koncelebrowana Msza 
św. pogrzebowa za zmarłą 19 lutego Małgorzatę Wilską. Była 
Ona Profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i na-
uczycielem akademickim. Po Mszy św. prochy Zmarłej zostały 
przewiezione i pochowane w rodzinnym grobie w Rogowie. Wolą 
córki Zmarłej było, aby zamiast kwiatów uczestnicy pogrzebu 
złożyli ofiarę na rzecz Lasek. Pani profesor od swego dzieciń-
stwa zaprzyjaźniona była z Ojcem Tadeuszem Fedorowiczem 
i Laskami. 

16.04 W Poniedziałek Wielkanocny zmarł Piotr Komorow-
ski, brat bliźniak zaprzyjaźnionej z Laskami aktorki p. Mai Komo-
rowskiej. Mszę św. pogrzebową w dniu 21 kwietnia celebrowali: 
ks. rektor Andrzej Gałka, ks. Grzegorz Michalczyk – duszpasterz 
środowisk twórczych oraz ks. Adam Boniecki – redaktor senior 
„Tygodnika Powszechnego”. Zgodnie z życzeniem rodziny – za-
miast kwiatów i wieńców uczestnicy mieli okazję złożyć ofiarę 
na kościół św. Marcina.

9.05. W Warszawie w wieku 74 lat zmarła Elżbieta Szko-
dowska, przez wiele lat uczestniczka comiesięcznych spotkań 
w kościele św. Marcina i wakacyjnych wyjazdów organizowanych 
przez Duszpasterstwo Niewidomych. Życzliwa ludziom, dobra 
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i pogodna, lubiana przez wszystkich, z którymi się spotykała. 
Msza św. pogrzebowa celebrowana przez księży: Andrzeja Gał-
kę, Piotra Markiewicza i Tomasza Łukasika odprawiona została 
16 maja w kościele św. Marcina. Świętej pamięci Elżbieta pocho-
wana została na Cmentarzu Wolskim. 

4.05 Do Lasek dotarła wiadomość o nagłej śmierci w Portu-
galii Kamila Kujawy – wolontariusza zaprzyjaźnionego z Ośrod-
kiem w Laskach, męża wychowawczyni Internatu Dziewcząt 
p. Joanny Grochowskiej.

11.05 O godz. 12.00 w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej była 
sprawowana Msza św. pogrzebowa w intencji zmarłego w 2014 
r. w Londynie, w wieku 95 lat, Jacka Stanhope, męża Elżbie-
ty Marylskiej-Stanhope, bratanicy ks. Antoniego Marylskiego. 
Przywiezione przez nią prochy Zmarłego po Mszy św. sprawo-
wanej przez ks. Kazimierza Olszewskiego zostały złożone w gro-
bie rodziców Elżbiety – Jana i Cecylii Marylskich na cmentarzu 
zakładowym. 

25.05 W szpitalu w Gorlicach w wieku 83 lat zmarł Jerzy 
Czech – Ojciec s. Leony. Pogrzeb, na który wyjechała grupa kil-
kunastu sióstr z klasztoru warszawskiego i z Lasek oraz ks. rektor 
Andrzej Gałka, odbył się w środę 31 maja o godz. 14.00 w parafii 
Bożego Ciała w Bieczu. 



 4.03  Obchodzone było święto Świętego Kazimierza – patro-
na naszego Arcybiskupa Kard. Kazimierza Nycza oraz 
najstarszego wiekiem i stażem duszpasterskim w La-
skach ks. Kazimierza Olszewskiego. W dzień imienin 
ks. Olszewski sprawował Mszę św. w swojej intencji 
w kaplicy Domu św. Rafała z udziałem mieszkanek 
Domu oraz licznych delegacji pozostałych wspólnot la-
skowskich, które składały po Mszy św. życzenia w holu 
Domu św. Rafała.

inne wydarZenia

 6.03  Reporterka Polskiego Radia Lublin – p. Czesława Bo-
rowik – przeprowadziła szereg wywiadów z mieszkan-
kami oraz pracownikami Domu Nadziei w Żułowie 
na temat funkcjonowania tego miejsca. Zgromadzone 
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informacje i materiały zostały wykorzystane w audycji 
radiowej pt. „Kolory na linii horyzontu”. 

 7.03  Chór „Słoneczny Krąg” z Żułowa uświetnił swoim 
koncertem w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku 
Lubelskim prezentację drugiego tomu „Biblii Aramej-
skiej. Targum Neofiti 1 – Księga Wyjścia”. Przekładu 
i opracowania dokonał wykładowca KUL ks. prof. Mi-
rosław Wróbel. W czasie promocji miał miejsce panel 
dyskusyjny z udziałem ks. prof. Antoniego Troniny 
(KUL), prof. Józefa Ferta (KUL) i prof. Krzysztofa Pi-
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larczyka (UJ), poprowadzony przez prof. Sławomi-
ra Żurka (KUL). Polskie wydanie „Targum Neofiti” 
ukazało się nakładem Wydawnictwa Archidiecezji 
Lubelskiej „Gaudium”. Publikacja została wydana 
dzięki wsparciu Miasta Lublin, w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 r. Uroczystość zaszczycili swo-
ją obecnością biskupi lubelscy: abp Stanisław Budzik 
i bp Mieczysław Cisło. 
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17–18.03 W Domu Rekolekcyjnym i Kaplicy Matki Bożej Aniel-
skiej odbywały się rekolekcje wielkopostne dla osób 
głuchoniewidomych, prowadzone przez ks. Tomasza 
Łukasiuka z kościoła św. Marcina na Piwnej, oraz dzień 
skupienia Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolic-
kiej prowadzony przez ks. Andrzeja Gałkę. Obie grupy 
liczyły po około 60 osób. 

  Podczas tego samego weekendu odbyły się także reko-
lekcje dla młodzieży w Maciejkach.

22–24.03 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej odbyły się trzy-
dniowe rekolekcje wielkopostne dla pracowników 
Dzieła Lasek. Poprowadził je ks. Jacek Ponikowski, 
twórca i kierownik Domu dla Niewidomych Mężczyzn 
w Niepołomicach, od wielu lat związany z Dziełem 
Matki Czackiej.

24–26.03  Pod hasłem: Życie Krzyżem pisane w Domu Rekolek-
cyjnym miały miejsce rozważania metodą Lectio Di-
vina, prowadzone przez ks. Marka Gątarza z Lublina.

28–30.03 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach od-
były się rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem: Czy wierzysz w Syna Człowieczego. Spo-
tkania prowadzili rekolekcjoniści spoza Lasek: ks. Ma-
teusz Gawarski dla szkół ponadgimnazjalnych, kate-
cheta p. Piotr Kosiak i ks. rektor Sławomir Szczepaniak 
dla gimnazjum, dla szkoły podstawowej o. Ryszard 
Koczwara OFMConv, a dla szkoły św. Maksymiliana 
o. Jacek Maciejczak OFMConv. 

 31.03  W piątek czwartego tygodnia Wielkiego Postu o godz. 
17.00 w Laskach odbyła się Droga Krzyżowa. Rozpo-
częła się przed Domem św. Maksymiliana, a rozwa-
żania przy kolejnych stacjach prowadzili mieszkańcy, 
pracownicy, uczniowie i nauczyciele, siostry oraz księ-
ża z poszczególnych domów. Na zakończenie, przed 
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Kaplicą Matki Bożej Anielskiej, ks. Rektor podsumo-
wał w kilku zdaniach rozważania, a następnie miała 
miejsce adoracja i ucałowanie Krzyża. 

 1.04  S. Goretti i s. Maria Jolanta uczestniczyły w wielkanoc-
nym spotkaniu „Sybiraków” – w dolnym kościele św. 
Zygmunta na Bielanach. Obecnie w większości brało 
w nim udział pokolenie dzieci i wnuków dawnych 
zesłańców. Wspominano także byłą aktywną uczest-
niczkę tych spotkań – zmarłą przed dwoma laty śp. 
siostrę Felicję. 

  Tego samego dnia w Rabce delegacja młodzieży z in-
ternatu wraz z wychowawcami, s. Irminą i s. Józefą 
była na koncercie w kościele św. Teresy. Koncert pod 
tytułem Miłość wszystko zwycięża był hołdem złożo-
nym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 12. rocznicę 
odejścia do Domu Ojca. W czasie koncertu wystąpił 
chór „Cantantes Angelicus” i Zespół Wokalny Instytu-
tu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, prezentując utwory wielkopostne. 

 1–2.04  W Ośrodku w Rabce odbył się turnus rehabilitacyj-
ny, na który przyjechało czworo dzieci z dysfunkcją 
wzroku wraz z rodzicami. Dzieci skorzystały z zajęć 
terapii widzenia, rehabilitacji ruchowej, logopedii, ma-
sażu z elementami integracji sensorycznej, orientacji 
przestrzennej oraz miały spotkania z psychologiem. 
Spotkania kierownictwa i zespołu specjalistów z ro-
dzicami były okazją do wymiany informacji o rozwoju 
maluchów, wsparcia duchowego i psychologicznego 
oraz poznania Ośrodka.

 2.04  W Warszawie w dniu 12. rocznicy śmierci świętego 
Jana Pawła II odbył się XII Marsz Świętości Życia.

  W Laskach tego dnia o godz. 11.30 w Internacie 
Dziewcząt odbyło się bardzo starannie przygotowane 
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przedstawienie bajki pt. W krainie lodu w wykonaniu 
dziewczynek z grupy II, wychowawców i pracowników 
Ośrodka. 

  Także tego dnia o godz. 16.00 w Centrum Kultury Izabe-
lin odbył się pokaz filmu o ks. Aleksandrze Fedorowiczu 
pt. Święty z Izabelina. Film, dostępny także na stronie 
internetowej www.przyjacielealego.pl jest dziełem grupy 
młodych wolontariuszy – uczniów Gimnazjum im. ks. 
Aleksandra Fedorowicza, związanych z Fundacją im. 
Ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego”, którzy 
przeprowadzili wywiady z nielicznymi już świadkami 
życia i duszpasterstwa Proboszcza z Izabelina. Na pokaz 
przybyli licznie parafianie, a także grupa sióstr z Lasek. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele rodziny 
Fedorowiczów oraz ks. bp Rafał Markowski z diecezji 
warszawsko-praskiej, który serdecznie dziękował twór-
com, a na zakończenie odznaczył ich okolicznościowym 
pamiątkowym medalem.

 7.04  W piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu w kaplicy 
Matki Bożej Anielskiej ks. Tomasz Bek poprowadził 
Drogę Krzyżową, korzystając z tekstu osobistych no-
tatek śp. s. Katarzyny Sokołowskiej. Notatki te, z lat 
1922-1923, opublikowane w roku 1976 w książce 
„Chrześcijanie” t. II, pierwszy raz były publicznie przy-
pomniane i wykorzystane we wspólnej modlitwie.

 9.04  W Niedzielę Palmową w Laskach ks. rektor Sławomir 
Szczepaniak przewodniczył procesji przed Mszą św. 
o godz. 11.00. Liturgia z poświęceniem palm rozpo-
czynała też, jak zwykle, wszystkie Msze św. w kaplicy 
Matki Bożej Anielskiej, w szpitaliku i w Domu św. 
Rafała. O godz. 19.00 tego dnia w „Kawiarence u Przy-
jaciół” odbył się autorski koncert pieśni religijnych 
w wykonaniu ks. Tomasza Beka.
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 10.04  W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta dla gości z La-
sek odbył się specjalny pokaz wystawy poświęconej 
twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza (1919-2005), męża 
zaprzyjaźnionej od dzieciństwa z Laskami Anny Gro-
cholskiej. Jerzy Jarnuszkiewicz był autorem znanych 
pomników m.in. „Małego Powstańca” (znajdującego 
się niedaleko klasztoru na ul. Piwnej) oraz Ojca Świę-
tego Jana Pawła II z Prymasem Stefanem Wyszyńskim 
na dziedzińcu KUL w Lublinie, a także medalu „Pax 
et gaudium in Cruce”, przyznawanego przez Zarząd 
TOnO osobom szczególnie zasłużonym dla Dzieła 
Lasek. 

 12.04  Do Polski przyleciał z Bangalore Ojciec Antony Rajan 
[Radżian] redemptorysta zaprzyjaźniony ze wspólno-
tami Sióstr Franciszkanek w Indiach prawie od po-
czątku ich istnienia. Na lotnisku witały Ojca i towa-
rzyszyły mu do Lasek: s. Sara, s. Katarzyna i s. Agata. 
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W Warszawie i Laskach Ojciec przebywał do świąt, 
a następnie udał się do Fatimy, która była głównym 
celem jego pielgrzymki. Po powrocie z Fatimy jeszcze 
raz zatrzymał się w Polsce i nawiedzał sanktuaria Pol-
ski południowej. 

 13.04  W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
w kaplicy Matki Bożej Anielskiej rozpoczęła się 
o godz.17.00, rozpoczynając Liturgię TRIDUUM  
SACRUM. Pod przewodnictwem ks. Sławomira Szcze-
paniaka sprawowali ją wszyscy laskowscy kapłani: ks. 
Kazimierz Olszewski, ks. Edward Engelbrecht, ks. Mi-
chał Wudarczyk i ks. Tomasz Bek. Po Mszy św. do 
północy trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.

 14.04  W Wielki Piątek o godz. 10.00 przyjechał do Lasek 
Kardynał Kazimierz Nycz. Na parkingu oczekiwali 
Gościa: Matka Radosława, księża, prezes TOnO Paweł 
Kacprzyk i dyrektor Ośrodka Elżbieta Szczepkowska. 
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Po krótkiej modlitwie w kaplicy, ks. Kardynał prze-
szedł do sali Domu św. Franciszka, gdzie wygłosił do 
zebranych słowo pasterskie. Nawiązując do znanych 
trudności i problemów społecznych, także dotyczących 
dziedziny oświaty, przypominał o naszym obowiąz-
ku wierności charyzmatowi, zachowaniu tożsamości 
i tradycjom miejsca, jakie Laski zajmowały i powinny 
zajmować w Kościele. Po błogosławieństwie ks. Kar-
dynał przeszedł do Domu św. Rafała, gdzie modlił się 
z chorymi siostrami dziesiątką różańca, a w domo-
wej kaplicy mówił o modlitwie w cierpieniu i cho-
robie. Następnie pobłogosławił indywidualnie każdą 
z sióstr i odwiedził siostry leżące w ich pokojach. Li-
turgia Męki Pańskiej rozpoczęła się w Laskach o godz. 
16.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Gro-
bie Pańskim trwała przez całą noc – aż do wieczornej 
Liturgii Wigilii Paschalnej. Duchowo uczestniczy-
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liśmy w wielkich wydarzeniach, jakimi były: Droga 
Krzyżowa w rzymskim Koloseum, prowadzona przez 
Ojca św. Franciszka i warszawska, której trasa wiodła 
od kościoła św. Anny do Placu Piłsudskiego; Krzyż 
nieśli kolejno: biskupi z kard. Kazimierzem Nyczem, 
kapłani, osoby konsekrowane, wojsko i inne stany. 
Liturgia Wigilii Paschalnej – w Kaplicy Matki Bożej 
Anielskiej w Laskach rozpoczęła się o godz. 21.00. Ku 
radości zgromadzonych, także licznie obecnych dzieci, 
podczas liturgii miał miejsce chrzest św. maleńkiego 
Stanisława, który po otrzymaniu sakramentu został 
na wezwanie celebransa – ks. Sławomira – zaprezen-
towany wspólnocie przez swego tatę ponad głowami 
wiernych. Mszę św. zakończyła procesja rezurekcyjna 
około godz. 1.30. 

 19.04  Dla uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazo-
wieckiego (1927-2013) w sali konferencyjnej Narodo-
wej Galerii Sztuki Zachęta odbyło się spotkanie zor-
ganizowane przez środowiska redakcji miesięcznika 
„Więź” i Klubu Inteligencji Katolickiej. Laski reprezen-
towali: s. Rut FSK – w imieniu przełożonej General-
nej m. Radosławy Podgórskiej oraz prezes honorowy 
TOnO Władysław Gołąb z małżonką.

 21.04  W Ośrodku w Rabce odbył się koncert pt. Muzyka 
łączy narody, zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku” i Miej-
ski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju. W czasie kon-
certu wystąpił Chór Landfrauen z miasta Murrhardt 
w Niemczech pod dyrekcją Iwony Kołodziejczyk oraz 
uniwersytecki chór „Cantabile” pod dyrekcją Zofii 
Zborek. Uczta muzyczna okazała się bardzo radosna. 
Muzyka i śpiew naprawdę łączą ludzkie serca.



Inne wydarzenia 197

 6.05  W kaplicy św. Franciszka w Ośrodku w Rabce prze-
żywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
Szymona, Marcela i Piotra – uczniów Ośrodka. Na-
tomiast 7 maja delegacja uczniów wraz z wychowaw-
cami i s. Darią uczestniczyła w uroczystości Pierwszej 
Komunii Świętej w Śmiechowie, w rodzinnej parafii 
Marysi. 

 7.05  W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, z okazji przypa-
dających w czwartek 11 maja imienin s. Marii Tabity 
w jej intencji sprawowana była Msza św., na którą przy-
jechały dawne wychowanki, około 30 osób. Po Mszy 
św. miało miejsce spotkanie w Domu Rekolekcyjnym. 
Była to okazja do serdecznych wspomnień i wspólne-
go śpiewu.

  O godz. 19.00 tego dnia w Domu Przyjaciół odbył 
się koncert rodziny Szkolików. Rodzice wraz z pię-
ciorgiem dorastających i dorosłych już swoich dzieci 
grali i śpiewali piosenki z różnych repertuarów. Na 
zakończenie przy akompaniamencie pianina i gitary 
zaśpiewali piosenkę „Pójdę do nieba piechotą”.

 8.05  W poniedziałek o godz. 19.00 w Kaplicy Matki Bożej 
Anielskiej odbyła się konferencja ks. rektora Sławomi-
ra Szczepaniaka z cyklu „Jedni drugich brzemiona no-
ście”.

 9–12.05  W Rabce na zielonej szkole przebywała młodzież wraz 
z nauczycielami z Lasek, ze szkoły w Jabłonkach.

 11.05  W Laskach grupa dziesięciorga dzieci ze Szkoły św. 
Maksymiliana, przygotowanych przez ks. Tomasza 
Beka, przyjęła swoją Pierwszą Komunię Świętą.

 13–14.05  Trwaliśmy w duchowej łączności z Ojcem Świętym 
Franciszkiem i uczestnikami uroczystości w Fatimie, 
gdzie z okazji stulecia Objawień Matki Bożej – „Pięk-
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nej Pani” – Papież dokonał kanonizacji dwojga dzieci 
– Franciszka i Hiacynty – świadków Objawień.

  13.05  W Laskach miało miejsce doroczne Zebranie Ogólne 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Rozpoczęło 
się ono Mszą św. o godz. 10.00. w kaplicy Matki Bożej 
Anielskiej. Po otwarciu zebrania w sali Domu Przyja-
ciół przez Prezesa TOnO p. Pawła Kacprzyka i odczy-
taniu przez s. Albertę fragmentu pism Matki Elżbiety, 
na wniosek Prezesa zebraniu przewodniczył p. Tadeusz 
Potworowski. W części sprawozdawczej zebrani wy-
słuchali kolejnych sprawozdań. Następnie udzielono 
absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpiono 
do drugiej – wyborczej części zebrania. Po przyjętych 
przez Nadzwyczajne Zebranie 13 grudnia ubiegłego 
roku zmianach w Statucie – ustępował cały aktual-
ny Zarząd, a następny był wybierany na czteroletnią 
kadencję. Po ogłoszeniu proponowanych kandydatur 
wybrano nowy Zarząd w następującym składzie: Wło-
dzimierz Domański, Stefan Dunin-Wąsowicz, Paweł 
Kacprzyk, s. Hiacynta (Barbara Krech), Kamila Miler-
-Zdanowska, Damian Reśkiewicz, Beata Sawicka, To-
masz Wojakowski, s. Jeremia (Bożena Zych). Wybrano 
także Komisję Rewizyjną w składzie: Teresa Dederko, 
Elżbieta Morawska-Sawa, s. Anna Maria Sikorska, Eu-
geniusz Wiśniowski i Bartłomiej Ziołkowski. Zebra-
nie zakończyło się około godz. 16.00. Nowy Zarząd 
ukonstytuował się tego samego dnia: prezes – Paweł 
Kacprzyk, pierwszy zastępca – (z urzędu) Przełożona 
Generalna m. Radosława, drugi zastępca – Beata Sa-
wicka (dotychczasowy sekretarz Zarządu), skarbnik 
– s. Jeremia, zastępca Stefan Dunin-Wąsowicz.

 15.05  W Laskach obchodziliśmy 56. rocznicę śmierci Sługi 
Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej, a zarazem święto 



Inne wydarzenia 199

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych Jej imienia. Szczegółowa relacja z uroczystości 
zamieszczona została w osobnym artykule.

 17.05  Dzieci komunijne z Rabki, wraz z s. Irminą, s. Tarsycją 
oraz z rodzicami i nauczycielami pielgrzymowały do 
Sanktuarium w Ludźmierzu. W programie pielgrzym-
ki była Msza św., a po niej możliwość obejrzenia figury 
Matki Bożej Gaździny Podhala.

 18.05  W Domu Przyjaciół wystąpiła z koncertem swoich 
utworów zaprzyjaźniona od lat z Laskami Antoni-
na Krzysztoń.

 19.05  W szkole w Rabce odbył się dzień otwarty dla rodzi-
ców. Mogli oni uczestniczyć w zajęciach szkolnych 
oraz zapoznać się z projektem edukacyjnym klas gim-
nazjalnych pt. „Mama na cztery pory roku”. Uczniowie 
przedstawili przygotowane przez siebie prace plastycz-
ne oraz prezentację multimedialną z okazji zbliżające-
go się Dnia Matki. 

 20.05  Z okazji minionej niedawno 90. rocznicy urodzin Ta-
deusza Mazowieckiego (1927–2013) oraz 20. rocznicy 
przyjęcia opracowanej pod jego kierunkiem Konsty-
tucji RP, o godz. 10.00 w Domu Przyjaciół odbyło się 
spotkanie, zorganizowane przez środowiska Klubu 
Inteligencji Katolickiej i Redakcji „Więzi”. Było to 
w jakiejś mierze przedłużenie obchodów tej roczni-
cy w Warszawskiej Galerii Sztuki „Zachęta” w dniu 
19 kwietnia. Tym razem dyskusji panelowej przewod-
niczył ks. rektor Sławomir Szczepaniak, a wśród zapro-
szonych do dyskusji gości i znanych przedstawicieli 
różnych opcji polityczno-ideowych była s. Maria Kry-
styna. Panel społeczno-ideowy został zatytułowany: 
„Czy dialog jest możliwy”. Byli również obecni synowie 
Premiera Mazowieckiego: Wojciech i Adam.
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 22–26.05 W Rabce na zielonej szkole przebywała grupa dzieci ze 
szkoły podstawowej w Laskach wraz z opiekunami. Na 
zakończenie pełnego wrażeń pobytu dla uczestników 
zielonej szkoły i wychowanków szkoły w Rabce wystą-
pił dziecięcy zespół góralski ,,Krzesani” ze Spytkowic, 
prezentujący kulturę podhalańską. 

 26.05  Międzynarodowy Dzień Matki połączony ze zbli-
żającym się Dniem Dziecka w Laskach szczególnie 
uroczyście świętowały nasze przedszkolaki. Przybyli 
rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin, którzy 
ku radości dzieci przygotowali i wykonali dla nich 
program artystyczny, a także przywieźli smakołyki na 
wspólną ucztę.

 30.05  W szkole w Rabce z przedstawieniem o królu Dawi-
dzie pt. ,,Odważny Pastuszek” wystąpili aktorzy Teatru 
Ewangelizacyjnego „Eden” z Wieliczki. 

  W tym samym dniu delegacja uczniów wzięła udział 
w zawodach wioślarstwa halowego dla osób niewido-
mych, odbywających się w Krakowie.

 04.06  W niedzielę odbył się bieg charytatywny – II Memoriał 
im. Zofii Morawskiej. Współorganizatorami biegu byli 
Urząd Gminy Izabelin oraz Starostwo Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Sponsorem głównym biegu 
była firma Mercedes Benz. Zebrane środki będą prze-
znaczone na budowę nowego internatu dla chłopców. 
W organizacji biegu wsparli nas: Kampinoski Park 
Narodowy, Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach, Cen-
trum Medyczne – Falck, Skauci Europy, firmy: Graj 
Cafe i Gastro Magic Service oraz Wimar. Patronem 
medialnym po raz drugi był Trzeci Program Polskiego 
Radia. W wydarzenie zaangażowani byli wolontariu-
sze i pracownicy Ośrodka, którzy poświęcili mnóstwo 
czasu i energii, aby memoriał mógł się odbyć. W biegu 
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wzięło udział 426 zawodników, w tym uczniowie 
i absolwenci Ośrodka. 

Wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom serdecz-
nie dziękujemy.

INNE WYDARZENIA zredagowała Anna Pawełczak-Gedyk na 
podstawie „Karty Zgromdzenia FSK” pod red. s. Rut Wosiek FSK.



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 50 zł (pięćdziesięciu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”

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

Redakcja


