
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży 

Czackiej w Laskach koło Warszawy 

położony jest w otulinie Puszczy Kampinoskiej  

Obecnie w Ośrodku przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 uczniów z całej 

Polski. Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka 

udziela profesjonalnej pomocy ponad 40 dzieciom i ich rodzinom. 

Prowadzimy: 

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego  i Słabowidzącego Dziecka 

• Przedszkole 

• Szkołę Podstawową 

• Szkoły Ponadpodstawowe: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Masażu, Technikum dla 

Niewidomych, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkołę Policealną 

• Szkoły Specjalne: Szkołę Podstawową Specjalną, Szkołę Przysposobienia do Pracy, Dział 

Głuchoniewidomych 

• Szkołę Muzyczną I stopnia oraz Ognisko Muzyczne 

• Internaty 

    

                                                                             



Cmentarz 

Cmentarz znajduje się na skraju Puszczy Kampinoskiej, na terenie Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Powstał w latach 20. XX wieku. 

Znajdują się tutaj groby przyjaciół, dobroczyńców, pracowników Towarzystwa Opieki nad 

Ociemniałymi oraz sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a także przedstawiciele 

katolickich kręgów warszawskiej inteligencji, od czasów przedwojennych. 

Na cmentarzu znajdują się groby założycieli Lasek: Matki Elżbiety Róży Czackiej, ks. 

Antoniego Marylskiego, ks. Władysława Korniłowicza (ciało po ekshumacji zostało złożone 

w kościele św. Marcina w Warszawie). Dalej znajdują się groby ludzi zasłużonych dla 

polskiej literatury, nauki i kultury: Antoniego Słonimskiego, Haliny Mikołajskiej, Mariana 

Brandysa, Stanisława Stommy, Jana Lechonia, a także polityków, uczonych i architektów. 

• Marian Brandys (1912–1998), pisarz wraz z żoną, Haliną Mikołajską-Brandys (1925–1989), 
aktorką 

• Róża Czacka (1876–1961), założycielka Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
opiekunka niewidomych, założycielka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla niewidomych 

• Włodzimierz Dolański (1886–1973) wybitny niewidomy naukowiec, pianista i działacz 
społeczny, przekazał swój dom dla dzieci głuchoniewidomych w Laskach 

• Tadeusz Fedorowicz (1907–2002), ksiądz katolicki, sybirak 
• Sylwester Jakubowski (1918-2011), doktor nauk medycznych, współtwórca polskiej 

reumoortopedii 
• Władysław Korniłowicz (1884–1946), ksiądz katolicki, współtwórca i kierownik duchowy 

Dzieła Lasek 
• Jan Kossakowski (1900–1979), profesor nauk medycznych, twórca powojennej polskiej 

chirurgii dziecięcej, malarz 
• Jan Lechoń (1899–1956), poeta, krytyk literacki i teatralny, współtwórca grupy poetyckiej 

Skamander 
• Aleksander Małachowski (1924–2004), polityk, publicysta 
• Tadeusz Mazowiecki (1927–2013), o statni premier PRL i 

pierwszy premier III Rzeczypospolitej  
• Zofia Morawska (1904–2010), działaczka społeczna, 

poświęciła swoje życie służbie osobom niewidomym, 
najbliższa współpracownica twórców Dzieła Lasek, pierwsza 
Polka odznaczona Orderem Orła Białego 

• Jerzy Mycielski (1930–1986), profesor Politechniki 
Warszawskiej, fizyk teoretyk 

• Antoni Słonimski (1895–1976), poeta, felietonista, 
dramatopisarz, satyryk, krytyk teatralny i działacz społeczny 
wraz z żoną, Janiną Konarską-Słonimską (1900–1975), 
malarką 

• Małgorzata Starowieyska (1953–2006), malarka, 
performerka, scenograf 

• Franciszek Starowieyski (1930–2009), malarz, grafik 
• Jan Piotr Stępień (1910–1995), ksiądz katolicki, biblista, kapelan AK, rektor ATK 
• Stanisław Stomma (1908–2005), profesor prawa karnego, działacz polityczny, publicysta 
• Stefan Swieżawski (1907–2004), filozof, promotor pracy doktorskiej Karola Wojtyły 
• Jan Zieja (1897–1991), ksiądz katolicki, jeden z założycieli KOR, kapelan wojskowy 

 


