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STEFAN GASIKOWSKI urodził się 3 czerwca 1939 r. 
w Nowym Targu. Nie mając nawet roku, z powodu 
aresztowania przez gestapo matki i wywiezienia 
jej na roboty przymusowe do Niemiec, trafił (dzięki 
RGO) pod opiekę Sióstr Urszulanek SJK (szarych) 
w Zakopanem-Jaszczurówce. Przebywał tam 
do ukończenia Szkoły Podstawowej w 1953 roku.

Liceum Ogólnokształcące ukończył w Zakopa-
nem, Studium Nauczycielskie o kierunku „Opieka 
nad Dzieckiem” – w Tarnowie, a następnie Pe-

dagogikę Specjalną ze specjalnością „Rewalidacja Przewlekle Chorych 
i Kalekich” – w Wyższej Szkole Pedagogicznej w – Krakowie. Niemal 40 
lat przepracował wśród dzieci specjalnej troski: – z przewlekle chorymi 
i kalekimi w Sanatorium Dziecięcym KBK na Bystrem oraz Przewlekłych 
Schorzeń Oka w Sanatorium „Ruczaj” w Zakopanem. W pracy zawodowej 
przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od sanitariusza, wycho-
wawcy, kierownika wychowania – na dyrektorze szkoły sanatoryjnej koń-
cząc. Jednocześnie przez wiele lat pracował z dziećmi w zakopiańskich 
Domach Dziecka „Jaszczurówka” i „Patria 

Od 1957r. jest instruktorem ZHP (z czego 40 lat w „Nieprzetartym Szlaku”) 
zajmując się dziećmi specjalnej troski.

Przez wiele lat był drużynowym, szczepowym i kierownikiem Referatu 
„Nieprzetartego Szlaku” w Hufcu Zakopane. Był przewodniczącym hufcowej 
Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich oraz wieloletnim członkiem Rady 
Hufca Zakopane. Przez kilka lat był przewodniczącym Referatu Drużyn 
Młodszo harcerskich w Hufcu Zakopane. Był też wiceprzewodniczącym 
Sztabu «Nieprzetartego Szlaku» w Chorągwi Nowosądeckiej.

Został uhonorowany tytułem Instruktora-Seniora ZHP.
Za swą pracę zawodową i społeczną został wyróżniony wieloma od-

znaczeniami państwowymi, resortowymi, związkowymi i regionalnymi, m. 
inn. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym 
Krzyżami Zasługi, Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi dla ZHP, Medalami 
Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania III 
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stopnia. Przez władze regionalne wyróżniony został: Srebrną Odznaką 
Za Zasługi dla Woj. Małopolskiego, Złotą Odznaką za Zasługi dla Woje-
wództwa Nowosądeckiego i Złotą Odznaką za Zasługi dla Zakopanego. 
Wyróżniony został Odznakami Kadry Kształcącej ZHP oraz: Odznakami 
Przyjaciel Dziecka, Wychowawca Młodzieży, a także: medalem pamiąt-
kowym św. Cosmy i Damiana, za krzewienie postaw przyjaźni wśród dzieci 
i młodzieży – Polski i Niemiec – z Kraju Związkowego – Nadrenia Północna 
– Westfalia, region SIGERLAND.



W P R O W A D Z E N I E

Szanowny czytelniku! Zapewne zdziwisz się – przeglądając niniejszą 
pozycję książkową i zadasz sobie pytanie:

CO TO MA BYC? I zaczynasz się domyślać:
– Może samochwalenie się?
– Może pożegnalne peany?
– Może podsumowanie dotychczasowej, pisarskiej pracy?
– A może – mniej lub bardziej udolne (lub nieudolne) zebranie opinii 

innych – po przeczytaniu którejś z książek?
NIC z TYCH RZECZY!
Niniejsza pozycja książkowa, chcę aby była odebrana jako podsu-

mowanie czy wydanie osądu – ludzi (praktycznie z całej Polski), którzy 
w pewnym momencie swojego życia spotkali się i związali w jakimś stopniu 
z Tym Domem, z Siostrami Urszulankami na Jaszczurówce, z ich pracą itp, 
albo zaciekawiła ich praca pedagogiczna w Domu Dziecka lub w Sa-
natorium Dziecięcym KBK w Zakopanem, a którzy uważali za stosowne 
odezwać się do autora, po otrzymaniu lub przeczytaniu jego książki.

Autorowi niniejszego opracowania przyświecała przy pisaniu niniejszej 
pozycji idea przybliżenia czytelnikowi całości, dotychczas opracowanego 
i wydanego, materiału (niejako w pigułce) i jednocześnie – poznanie osądu 
innych czytelników na poruszane w opracowaniach tematy.  Czytelnik 
może jednak zaraz zapytać – SKĄD TAKI POMYSŁ?

Pokrótce więc opiszę, a jednocześnie przepraszam za nieco długi 
wywód.

Książki moje były pisane (jak to u amatora bywa) – w sposób tradycyjny: 
fiszki, segregacja tematyczna, opracowanie poszczególnych tematów 
w rozdziałach i brudnopisie. Dalej idzie...przepisywanie na maszynie (tu 
istnieje możliwość nanoszenia różnych poprawek oraz korekta tekstu).

W międzyczasie...wyszukuje się (różnymi sposobami) odpowiednich do-
kumentów, zdjęć i innych rzeczy, które zgrywa się z tekstem, aby znalazły 
się w miejscu, gdzie o nich się pisze. Następnie trzeba znaleźć człowieka, 
który zechce przepisać tekst na płytkę – zaznaczając równocześnie, 
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w którym miejscu zdjęcie lub dokument mają się znaleźć. Kiedy już wszyst-
ko przygotowane, należało znaleźć jakąś małą oficynę wydawniczą lub 
zakład poligraficzny, które przygotowują pracę do druku: dobierają kolory 
okładki, uzgadniają gabaryty książki, uzgadniają co i w którym miejscu 
na okładce i jej ostatniej stronie się znajdzie.

Tak przygotowana propozycja trafia do umówionej wcześniej drukarni 
lub zakładu małej poligrafii – jeśli wie w ilu egzemplarzach ma być dana 
książka wydrukowana – wykonuje zlecenie.

Jak czytelnik widzi, dosyć długa (w moim przypadku).est droga od 
pomysłu do jego całkowitej realizacji.

Zdarza się, że autorowi (tak było w moim przypadku).ktoś zasponsoruje 
wydanie pracy – to zupełnie naturalne, należy jednak pamiętać, aby 
wzmiankę o tym umieścić w odpowiednim miejscu książki.

Ja osobiście korzystałem dwa razy ze sponsoringu (Starostwo Tatrzańskie 
i PSS Z-ne) – do książki o Domach Dziecka w Zakopanem, a także, dwa 
razy książka była pisana na życzenie i wówczas zleceniodawca pokry-
wał wszystkie koszty (np.50 lat „NS” w Zakopanem i 120 lat domu „św. 
Stanisława”). Były jednak i takie książki, które pisane były na społeczne 
zamówienie (np. Domy Dziecka w Zakopanem i 110 lat pracy szkoły w KDK 
do których sponsora nie było.

Czytelnik więc może zapytać: – SKĄD WIĘC POMYSŁ NA TAKA KSIĄŻKĘ?  
Już odpowiadam:
Będąc któregoś razu w szpitalu w Zakopanem – jak to wśród chorych, 

rozmawialiśmy na różne tematy: o ludziach z Podhala, o preferencjach 
i hobby niektórych z nich, a także i o tym, że każdy oddział mógłby mieć 
małą biblioteczkę dla pacjentów lżej chorych.

Leżałem na kardiologii dosyć długo, bo 4,5 m-ca. Któregoś dnia, lekarz 
mną się opiekujący (a wcześniej przysłuchujący się rozmowie pacjentów) 
przyszedł i po badaniach... zagaja. – Twierdzi, że wie już o mnie dosyć 
dużo, a ja w rozmowach nie przyznałem się, że pisuję, co robię i jakie były 
moje życiowe koleje. Zdumiony pytam o co chodzi?

On zaś odpowiada, że w Internecie (chyba o Facebooka chodziło) 
jest o mnie napisane, np. krótka wzmianka biograficzna, tytuły książek, 
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które już wydałem i krótkie ich streszczenia. Okazało się, że to Siostry, jakby 
zareklamowały książki o swojej pracy na Jaszczurówce i podały kto je 
napisał. Było mi bardzo miło, a nasze kontakty z p .doktorem bardziej się 
zacieśniły, gdy jeszcze okazało się, iż jest sąsiadem Sióstr.

Dochodzę już do meritum sprawy.
Wiele lat później, gdy korzystałem z pomocy komputerowca – zajmu-

jącego się przepisywaniem na płytki moich prac (niemal wszystkie moje 
książki przeszły przez jego komputer) ten zapytał mnie, czy wiem, że na 
portalu GOOGLE  jest bardzo dużo zarówno o mnie jak i o moich książkach?

Gdy poprosiłem go aby mi to pokazał – gdyż nigdy bym nie pomyślał, że
może ktoś obcy o mnie pisać – zasłonił się nawałem pracy. Poprosił 

mnie jednak, abym któregoś dnia „wdepnął” do niego to porozmawiamy.
W czasie takiej rozmowy powiedział rzecz znamienną: – On bardzo 

chętnie zbierze te wszystkie wiadomości, osobno o mnie, osobno o książ-
kach (które – jak się później okazało miały tam mini recenzje.) i spisze 
na kasetę, a w komputerowym opracowaniu na kartkach „A-4” będzie 
pisane o każdej książce osobno,

Byłem bardzo podekscytowany! Tym bardziej, że...chwaląc się sąsia-
dowi, dowiedziałem się jakie konsekwencje takie klikanie po Internecie 
może przynieść jego użytkownikowi.

Nie czas i miejsce aby to opisywać, ale zorientowałem się, że nawet 
gdy już wykorzystany tekst usuniemy – ślady po nim zostaną w różnej formie.

Jakoś tak się dziwnie składa, że użytkownicy Internetu „wierzą” bez 
granic niemalże, w moc... zarówno Facebooka jak i Google.

Tak więc – jak mój komputerowiec przewidział, strona moja (jaka ona 
jest moja gdy ja nawet nie wiem o jej istnieniu?) po pewnym czasie została 
usunięta, ale ślady jej istnienia jeszcze przez jakiś czas „wyskakiwały” tu 
i ówdzie. Tak musiało być, skoro coraz więcej ludzi gratulowało mi i pytało 
jak to jest być pisarzem, o którym nawet w Internecie piszą?

Robiąc więc dobrą minę do złej gry, postanowiłem Internet wykorzy-
stać. Jednak coraz więcej przypadków i rzeczy, o których tylko ów kom-
puterowiec wiedział – zaczęło mi dawać do myślenia, kto tu pociąga za 
sznurki”. Postanowiłem go jednak wykorzystać.
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Ściągnął on więc o mnie i każdej książce odpowiednią informację, 
i nawet pamiętał aby pozostawić w odpowiednim miejscu kratkę na 
zamieszczenie zdjęcia książki – nawet niewiele za to zapłaciłem.

Teraz dopiero, namawiany przez niego i sąsiada, z którym dosyć często 
na tematy moich książek rozmawiam...zacząłem wyszukiwać w różnych 
pudłach domowego archiwum – listy, kiedyś, po każdej książce do mnie 
pisane i niejako w uzupełnieniu wydrukowanej przez komputerowca mini 
recenzji – umieścić w książce jako uzupełnienie tematyczne.

Co z takiego połączenia wyszło, czytelnik osądzi sam.
Zachęcam jednak gorąco do czytania.



Stefan Gasikowski: MOJE ŻYCIE W OPARCIU 
O KONTAKTY Z SIOSTRAMI URSZULANKAMI 
w ZAKOPANEM.

Nakład własny autora, bez sponsorin-
gu czy oficyny wydawniczej. Zakopane 
1999–2000.

Książka: okładka twarda, skóropodobna 
(papier imitujący).w kolorze ciemnogra-
natowym, o formacie „A-4” i wymiarach 
300mm x 222mm. Wykonana w zakładzie 
miejscowego introligatora. Stron 331, za-
wiera zaledwie kilkanaście zdjęć. Wydana 
w formie maszynopisu (w ilości 10 szt.).dla 
szerszego grona niepublikowana.

Niniejsza publikacja jest niejako pokłosiem dosyć częstych spotkań 
jej autora z gośćmi Domu sióstr na Jaszczurówce. Autor opowiadał 
(podpierając się danymi historycznymi czy zdjęciami) tak sugestywnie, 
że niemal po każdym spotkaniu pytano go...czy nie dałoby się czegoś 
takiego napisać. Sygnały o spotkaniach doszły do M. A. Górskiej, która 
wówczas zajmowała się sprawami kontaktów z mediami, z wydawnictwami 
i promocją Szarourszulańskiego Zgromadzenia. Zbierała akurat materiały 
do publikacji „Ocalić od zapomnienia”. Napisała do autora niniejszej 
książki z prośbą o próbki tekstów. Za jakiś czas napisała, że próbki do niej 
wysłane, świetnie wpisują się w tematykę przygotowywanej publikacji.
Decyzja więc zapadła; autor niniejszej pracy wysyłał do Matki 
każdy z rozdziałów, a Matka starała się „wycyzelować” go i ewen-
tualnie przygotować do druku.

Zgodnie z podanym (może nieco za długim i zbyt rozbudowanym) 
tytułem – autor przedstawił przebieg swojego życia – w oparciu o ciągłe 
„matkowanie” Sióstr ...w różnych jego okresach. Znajdziemy więc tu:
 – rodzinne początki życia w Zakopanem (jeszcze pod opieką swojej 

mamy).
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 – prześledzimy długi okres pobytu autora u SS. Urszulanek SJK na Jaszczu-
rówce, a w nim opis wygnania Sierocińca z Siostrami (przez Niemców) 
z pow. nowotarskiego – bez prawa powrotu,

 – przyjazd na Jaszczurówkę (po wypędzeniu Niemców) i „zderzenie” się 
tu dwóch, dosyć dużych grup szarourszulańskich z dziećmi i młodzieżą: 
„uciekinierów” z Warszawy i „wygnańców” z Kalwarii Zebrzydowskiej,

 – zobaczymy jakie to perturbacje były wówczas z aprowizacją, z miej-
scami do spania czy salami do zajęć w grupach.
Ta część pracy jest najbardziej rozbudowana, udokumentowana i co 

najważniejsze – „podparta” wieloma oryginalnymi zdjęciami, za znalezienie 
i ich opublikowanie należą się więc autorowi specjalne podziękowania. 
Dosyć ciekawie opisał autor okres szkoły średniej (Nowy Targ, Bolesław, 
Olkusz) i swoją przynależność do różnych Domów Dziecka, które «pilo-
towały” go aż do usamodzielnienia. Nie opuścił przy tym – bolesnej dla 
niego sprawy: „ucieczki” z Siemianowic (tam bowiem otrzymał nakaz 
pracy). aby powrócić do swoich Sióstr w Zakopanem.

Niezwykle interesująco i w sposób bardzo sugestywny, autor opisuje 
1-sze po 17 latach spotkanie ze swoją biologiczną matką w RFN, sposób 
jej szukania przez Międzynarodowy PCK i rolę, jaką w tym temacie ode-
grała nieoceniona S. T. Gregorowicz – ówczesna Kierowniczka Domu.

Ostatnią część opracowania stanowią dowody włączenia się autora 
do pracy wychowawczej (jako „dobry wujek”). w Domu Dziecka „Caritas” 
– przez Siostry prowadzonego oraz próby zaangażowania się w działal-
ność harcerską w mieście i próbę zorganizowania drużyny ZHP u Sióstr.

Wielka szkoda, że publikacja została wydana tylko w 10.egzemplarzach, 
w „siermiężnej” formie – maszynopisu, ale z kolei (na osłodę) należy dodać, 
że pisana jest stylem prostym, zrozumiałym i, czasami – wręcz z humorem, 
a po przeczytaniu jej, czuje się, że autor był z Siostrami na Jaszczurówce 
oraz z Tym Domem – bardzo zżyty, bo to był przecież jego DOM, a Siostry 
Urszulanki nim kierujące… były jakby jego matkami.

WARTO PRZECZYTAĆ !!!
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POKŁOSIE 
po przeczytaniu publikacji przez niektórych czytelników

Pierwszym czytelnikiem, który zapoznał się nie tylko z wydrukowaną książką, 
ale także z poszczególnymi jej rozdziałami i służył radą przy pisaniu całości – była 
Matka A. Górska1.

Ten fragment Jej wypowiedzi listownej’, z listu do mnie (z 5.03.2000) właśnie 
zacytuję.

Drogi Panie Stefanie!

Dziękuję za Pański list z 17.IV.br. i już odpowiadam.
Oczywiście, że radzę i proszę bardzo o dopełnienie cennych i tak róż-

norodnych wspomnień. Ważne, że są one Pana własne, osobiste – jako 
młodego człowieka wchodzącego bardzo świadomie w życie i w kontakty 
międzyludzkie – są one bardzo cenne, bo prawdziwe.

Proszę bez pośpiechu (bo jest on złym doradcą).kiedy Pan znajdzie na 
to czas – proszę napisać i przysłać mi. Dołączę do tamtych – i ubogacą 
całość, która i tak już świetnie się prezentuje.

Pozdrawiam serdecznie – M. A. Górska.

I znowu Matka Górska pisze. Pisze na pograniczu wydania „Mojego życia”, 
a „70-cio leciem pracy Sióstr na Jaszczurówce”. Część bowiem uwag można zapisać 
na konto niniejszej lektury, a część należałaby się następnej książce. Wybrałem 
opcję pierwszą.

Pisze do mnie Matka Górska (list z 23.XII.2002 r.) co następuje. 

Drogi Stefanie!

Dziękuję serdecznie za następną porcję wspominków Twoich, które robią 
na mnie coraz większe wrażenie. Cieszę się z tych Twoich wspomnień. Co 

1 Matka Andrzeja Górska po skończeniu trzech kadencji przełożeństwa General-
nego, nie osiadła na laurach. W późniejszym okresie zajmowała się sprawami propa-
gandowymi Idei Matki Założycielki i szeroko pojętą popularyzacją prac Zgromadzenia, 
poprzez opracowania i wydawnictwa.
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do dedykacji, proszę, by nie mnie, a raczej – Pionierkom na Jaszczurówce: 
S. Laurentowskiej i S. A. Gołębiowskiej – obie Ci zresztą były zawsze bliskie 
i całym sercem oddane. Tak będzie najlepiej!

Wspomnienia są i będą ciekawe i wzruszające dzięki swemu auten-
tyzmowi. Tak szczerze i serdecznie piszesz – to się dziś ludziom bardzo 
podoba. Chcą słuchać świadków.

Więc jeszcze raz gratuluję pomysłu i samej pracy i pracowitości.

Pozdrawiam całym sercem – M. Andrzeja G.

I znowu Matka Górska2 (tym razem nieco bardziej obszernie)

Drogi Panie Stefanie – pisze  Matka A. Górska: 

„Jestem pod urokiem Pana wspomnień, a może jeszcze bardziej Pana 
życia i dojrzewania do pełni...od dzieciństwa – przecież niełatwego, po-
przez młodość – jakże też trudną – do pełnego człowieczeństwa.

Rzeczywiście, że Jaszczurówka Urszulańską jest wciąż jakoś w tle, jakoś 
obecna, poprzez Pana wrażliwe i ufne serce i może też poprzez Siostry, 
które choć tak liczne i różne – wszystkie jakoś Pana kochające i noszące 
w sercu. I wciąż pełne zaufania i świadomości, że wyrasta on na wspania-
łego człowieka z natury i łaski – wychowawcę młodych ludzi, szczególnej 
troski i opieki potrzebujących.

Podziwiam Pana niezwykłą pamięć, refleksję, pasję życia, najlepsze-
go do niego przygotowania – mimo wszelkich przeszkód, ograniczeń, 
„trudnego” dzieciństwa, utraty tak wcześnie własnego rodzinnego domu 
i całego trudnego losu pokolenia wojennego i powojennych dziejów 
naszej Ojczyzny.

Tak Pan cudownie to wszystko przeżył i tak pięknie i prosto, z tyloma 
szczegółami wspomina.

2 Matka GÓRSKA: – Maria Stefania (w Zakonie – ANDRZEJA) – 1917–2007. Przez 
dwadzieścia lat (od 16.08.1963 do 23.07.1983) pełniła funkcję Przełożonej Generalnej 
Zgromadzenia. doprowadzając go do Beatyfikacji Założycielki M. Urszuli Ledóchowskiej 
(dn.23.06.1983).
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Całą tę swoją „wysokogórską” wspinaczkę – aż do najwyższych stopni 
i osiągnięć naukowych, społecznych czy życiowych. I zawsze, i wszędzie 
przebija się ta prawda, że służy Pan Bogu i braciom.

Wzruszające są te Pana dwie – rzucające się także w oczy na kartach 
Pańskiego opracowania – wielkie życiowe miłości: harcerstwo i Siostry.

Co do przesłanej pracy to uważam, że...sam tytuł – choć zgodny 
z treścią wspomnień, mniej mi się podoba. Jakiś musi być krótszy – może 
bardziej dynamiczny, bardziej wymowny – jak całe Pana Życie!

Proszę jeszcze raz pomyśleć o tym – może coś Panu wpadnie do gło-
wy. Całość jest niezwykle ciekawa, dobrze się czyta – z uśmiechem i łzą 
w oku – i z podziwem, a to przecież o to chodzi, by tak pisać i tak jakoś 
pięknie żyć, choć to jest przecież sztuką najtrudniejszą.

Gratuluję z serca i dziękuję w imieniu Sióstr – tych, już z nieba i tych, 
które jeszcze żyją w Zakopanem i w świecie.

Pomyślimy tu wspólnie jak zrobić, by te cudowne wspomnienia udo-
stępnić szerszemu kręgowi urszulańskiemu i naszych wspólnych przyjaciół. 

– Gratuluję i serdecznie pozdrawiam 
M. A. Górska 

 
 



Stefan Gasikowski: 70 LAT POSŁUGI SIÓSTR 
URSZULANEK SJK W ZAKOPANEM (1933–
2003).

Nakład własny autora, wydawca: 
Jan Jacek Swianiewicz i Sowa – druk na 
życzenie, Warszawa – Zakopane 2003. 
Książka: – okładka kartonowa lakierowa-
na, kolor „beżowy, format 117x240 mm. , 
str.440,bogato ilustrowana.

Owoce życia i działalności Założycielki 
Sióstr Urszulanek SJK – M. Urszuli Ledóchow-
skiej, są bardzo bogate. 0 jednym z takich 
żywych owoców, powstałych z inicjatywy 
i bezpośredniego zaangażowania Matki 

Założycielki, traktuje właśnie – wspomniana powyżej pozycja książkowa.
Historię powstania i pracy zakopiańskiego Domu Sióstr Urszulanek w Za-

kopanem na Jaszczurówce, autor starał się przedstawić tak, aby cały 
materiał miał charakter ąuazi monograficzny. Piszący uważał za stosowne 
nie tylko opierać się na swojej pamięci (wszak żył wśród Sióstr Urszulanek 
od 1940r.). ale też pamięci osób z okresu tworzenia się Szarourszulańskiej 
Wspólnoty na Jaszczurówce) i tego Niezwykłego Domu. Głównie jednak 
(to wyraźnie rzuca się w oczy) – opierał się w pracy na dokumentach 
pisanych i Kronikach – „posiłkując” się przy okazji – wieloma zdjęciami, 
cytatami czy przytaczając teksty rozmów z zainteresowanymi osobami.

Autor publikacji (czytając to się wyczuwa). pisze od serca, a przy tym 
niezwykle rzeczowo – opierając się na faktach udokumentowanych, 
których znalazł bardzo wiele. Chronologicznie przedstawił: powody, dla 
których Matka Założycielka wybrała Zakopane, problemy z pozyskaniem 
budynku i jego rozbudowę. Dokładnie opisał budowę nowego domu 
i kaplicy, jej wystrój, a przy tern posługuje się z lekkością fachowymi określe-
niami z działu snycerstwa, jak np.: «leluja», «rozeta», «parzenice góralskie» 
, «rysie», «karbowanie» czy «nabijanie kołkami okienek» – niczym odrzwi 
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góralskiej chaty. Bo – jak pisała kiedyś S. Laurentowska – budowniczyni 
domu i kaplicy: „...wszystko w tej kaplicy było stylowe, z drewna modrze-
wiowego rzeźbione...”. Pewnie chciała – pisze autor: „...aby wszystko co 
będzie wypełniać tą małą kapliczkę – świątynię Boga, wyrażało ten sam 
nastrój duchowy; aby nowa kaplica stała się dziełem, w którym każda 
cząstka jej wyposażenia, najmniejszy nawet drobiazg, przemawiały do 
duszy górali, tym samym – ukochanym głosem podhalańskiej ziemi.

Z okresu okupacji niemieckiej autor wydzielił dwa wątki: pierwszy – do 
roku 1943 – opisujący rolę Szarych Sióstr w społeczności tego rejonu. miasta 
i przeróżne perypetie związane z okupantem, sposób zdobywania i za-
bezpieczania żywności czy opału, a także pracę Sióstr na rzecz (szeroko 
rozumianej okolicy) w ramach Opieki Społecznej; drugi – obejmujący 
lata 1943–45 jednak tylko zaznaczył, gdyż odnosi się on do pracy Sióstr 
(łącznie z przebywającymi pod ich opieką dziećmi) na wygnaniu, gdzie 
osiadły w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Świetnie przedstawia autor dwa środkowe okresy pracy Sióstr na Jasz-
czurówce (lata 1944–62 i 1962–82).w których ukazuje w wyraźny, ale nie 
przerysowany obraz działalności Szarych Sióstr po połączeniu się dwóch 
domów: – wysiedleńców z Tamki w Warszawie i – wygnańców z Kalwarii 
Zebrzydowskiej, ich tułaczkę po różnych domach w okolicy, pracę czysto 
pedagogiczną w jej różnych działach oraz włączenie się Sióstr w życie 
środowiska. Okres drugi to – zmienione radykalnie warunki pracy po ode-
braniu Siostrom Domu Dziecka. Zgromadzenie, jak możemy przeczytać: 
„...z godnością przyjmuje ogołocenie materialne, a nawet pozbawienie 
możliwości pracy w dotychczasowych kształtach i wymiarach. Natomiast 
z całym spokojem szuka nowych dróg służenia człowiekowi (świetlica 
środowiskowa, dokształcanie, dożywianie, pomoc sąsiedzka, przedszkole, 
opieka medyczna, praca w parafii).

Nie zapomniał autor o smutnym okresie stanu wojennego, jego za-
grożeniach, pomocy dla internowanych (powracających) czy udziale 
Domu i kaplicy dla działalności „Solidarności Rolnictwa”.
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Niemało miejsca poświęcił autor spotkaniom wieczornym różnych grup 
gości, wieczorkom muzycznym czy poetyckim, a nawet rocznicowym – 
urządzanym przez tychże gości.

Wiele miejsca poświęcił autor księżom kapelanom z Tego Domu, 
o których ,obok zdjęcia, możemy znaleźć krótszy lub dłuższy biogram.

Na zakończenie możemy zapoznać się z wieloma aneksami, które 
wyjaśniają sprawy i działalność osób opisywanych w poszczególnych 
rozdziałach książki.

REFLEKSJE 
niektórych czytelników książki 

70 lat posługi Sióstr Urszulanek SJK w Zakopanem-Jaszczurówce

Jako pierwszy odezwał się kolega i przyjaciel z tzw. „Starej Gwardii” Ryszard 
Markert1 – który przysyłając mi widokówkę, napisał tak:

Kochany Stefanie! 

Jednym tchem, od razu po powrocie do Łodzi, przeczytałem Twą książ-
kę. Przepiękna, ile w niej wiadomości z pierwszej ręki, a co bardzo ważne 
– autentycznych i pisanych od serca. Pełen podziwu dla Twojej pamięci, 
erudycji i wytrwałości w zgromadzeniu tylu różnorodnych dokumentów 
i zdjęć – śpieszę z wielkimi, raz jeszcze, gratulacjami i podziękowaniami. 
Widać św. Urszula dawała Ci natchnienie, wytrwanie i zastosowanie tak 
pięknego, żywego i potoczystego języka. 

Mocno i serdecznie Cię ściskam – Ryszard.

Odezwała się także M. Andrzeja Górska2, która w liście do mnie pisze 

Drogi Panie Stefanie!

Dziękuję serdecznie za przekazany mi przepiękny w swej wymowie – dar, 
dzieło Pana serca, wnikliwej staranności w poszukiwaniu i wykorzystaniu 

1 Widokówka – Ponikła, z dn.10.07.2003.
2 List z Warszawy z dnia 11.VII.2003 r.
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źródeł, ogromnego wkładu pracy i głębokiego sentymentu do opisanej 
przez Pana: – 70 lat posługi – Sióstr Urszulanek SJK w Zakopanem (1933–2003). 
Wielki to dla mnie i dla naszego Zgromadzenia dar – ta wspaniała historia 
domu naszego na Jaszczurówce, od jego powstania po dzień dzisiejszy. 
Czuje się, że to w jakiś głęboki sposób nasz i pana dom – dom rodzinny, 
a Siostry tworzące jego historię to też jakoś pana – i siostry,! matki. Dziękuję 
więc za to dzieło, jakby nie było – wielu lat Pana życia i żmudnej pracy.

Czuje się, że nie żałował Pan swego wielkiego trudu, bo to przecież jakoś 
i Pana osobiste dzieje, a więc coś bardzo drogiego i bliskiego Pana sercu.
Zachęcił nas Pan do napisania takich monografii wielu innych na-
szych domów. Choć trzeba przyznać, że ta zakopiańska – Pań-
skiego autorstwa – saga, ma jakiś swój specjalny urok. Dobrze, że 
udało się Panu zdobyć jeszcze tyle różnych zdjęć, bo przecież one 
przybliżają i osoby, i dzieje. I za to wszystko jeszcze raz serdecznie 
dziękuję i nie mniej serdecznie pozdrawiam – 

  – M. Andrzeja Górska

Odezwała się też była Kierowniczka tego Domu – S. Marta Bury3, która po 
zapoznaniu się, chociaż na razie – jak pisze, tylko pobieżnym, z książką o 70-ciu 
latach pracy Sióstr na Jaszczurówce w Zakopanem, dzieli się ze mną swoimi reflek-
sjami. Oto co pisze:

Drogi Panie Stefanie!

Najpierw zacznę od gratulacji, że tak się Panu „udało” (piszę w cu-
dzysłowie, bo to nie przypadek, ale owoc bardzo długiego wysiłku) aby 
sfinalizować to niezwykłe dzieło. Nie chciałam pisania górnolotnego, ale 
się nie da. Co za wnikliwość – zarówno w doborze słownictwa jak i środ-
ków wizualizujących (zdjęcia czy dokumenty).co za upór w poszukiwaniu 
owych dokumentów! Zastanawiam: się skąd u Pana taka ilość tych zdjęć? 
A jak pięknie połączył Pan to wszystko w jedną całość – to prawdziwy 
dar umieć tak selekcjonować zebrany materiał, że nie widać tu żadnych 

3 S. Marta funkcję Kierowniczki Domu pełniła w latach 1990–1996, list z Łodzi, z datą 
01.09.2003 r.
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zbędnych słów, że wszystko jest udokumentowane albo zdjęciami, albo 
niezwykle cennymi dokumentami. Tym prezentem z cudowną dedyka-
cją, sprawił mi Pan wiele radości. Zaraz też pochwaliłam się pozostałym 
Siostrom i już kilka z nich chce książkę czytać. Ja czytam wprawdzie nie 
„od deski do deski”, ale na wyrywki. Widzę już jakie to ciekawe, wnikliwe 
i źródłowe opracowanie. 

Jeszcze raz ogromne – dzięki za taki prezent. Serdecznie pozdrawiam

 – S. Marta.
Daty brak, na kopercie jest: 01.09.2003 – Łódź

Bardzo ucieszył mnie list od mojej wieloletniej wychowawczyni z Domu Dziecka 
Sióstr na Jaszczurówce – S. Anieli Gołębiowskiej1, która z dalekiej Argentyny (gdzie 
jest na misjach) napisała tak:

Kochany Stefanie! 

Dziękuję Ci bardzo serdecznie za przesłanie mi książki na temat 70 lat 
pracy Sióstr Urszulanek w Zakopanem. Jeszcze, oprócz przewertowania 
– jej nie przeczytałam, bo zbyt wiele materiału w niej się mieści i aż boję 
się, że się popłaczę wspominając tamte cudne, chociaż czasem bardzo 
ciężkie czasy. Jednak wyobrażam sobie, ile trudu poświęciłeś aby zreda-
gować to piękne dzieło. BÓG ZAPŁAĆ!!!

Otrzymałam zawiadomienie z poczty o tej przesyłce 27 grudnia, w 34. 
rocznicę naszego przyjazdu do Argentyny. Czy to nie jest wyraźny znak 
Boży?... Podarunek zupełnie nieoczekiwany, ale dla mnie bardzo cenny 
i pokazujący, że nasza praca potrafiła przynieść tak piękne owoce.

Pozdrawiam Ciebie i p. Izę – S. Aniela

I jeszcze dwa listy, potraktowane bardzo wybiórczo (od tejże s. Anieli… z dale-
kiego kraju)

1 S. A. Gołębiowska wychowawczyni w Domu Dziecka Sióstr na Jaszczurówce była 
od 1946 do czasu odebrania Siostrom domu (1962). Na misje do Argentyny wyjechała 
w 1971 r.
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Kochany Stefanie! 

Jaka miłą niespodziankę sprawiłeś mi przysyłając tak cenną dla mnie 
książkę o naszej pracy w Zakopanem. Nie masz pojęcia ile przeżyć z naszej 
współpracy w Zakopanem odżyło w moim sercu, a Ty właśnie piszesz o nich 
niemal z benedyktyńską cierpliwością i dokładnością: – popatrzmy: – kło-
poty kwaterunkowe zaraz po wojnie, kłopoty żywnościowe, i konieczność 
zarobkowania. A jak pięknie opisujesz nasze przedstawienia wszelkiego 
rodzaju, do których wciągana była młodzież i dzieci z okolicy, i z którymi 
jeździło się po okolicznych miejscowościach. A Wasze jasełka czy krótkie 
występy podczas świecenia pokarmów na Wielkanoc – do dziś jaszcze 
pamiętam i cieszę się, że to wszystko potrafiłeś opisać. A pamiętasz zawo-
dy sportowe – szczególnie narciarskie tak przez Was uwielbiane? – albo 
wycieczki w Tatry i krajobrazowe (krajoznawcze), gdzie bazami były dla 
nas domy zakonne naszych Sióstr?

Ta książka jest dla mnie cenną pamiątką i prawdziwą relikwią oraz 
dokumentem, że warto siać dobro, a ono przyniesie owoc stokrotny.

Pozdrów wszystkich, z którymi możesz się jeszcze spotkać – SZCZĘŚĆ 
BOŻE! Parana.21.VI.2002. 

Wasza S. Aniela

Stefuś Kochany! 

Jeszcze raz chcę Ci podziękować za czarującą ale jednocześnie jakże 
pieczołowicie przedstawiającą pozycję książkową o naszych 70.latach 
pracy na Jaszczurówce. Bóg zapłać za miłe o mojej osobie słowa, za prze-
kazanie innym treści naszej pracy. Wiem, że nie zawsze było Wam lekko, 
ale były przeróżne sytuacje, na które wpływu nie miałyśmy. Starałyśmy 
się jednak, aby Wam niczego nie brakowało. I tak jak Ty i inni chłopcy 
– dziękuję Bogu za troskę wspólną w wytwarzaniu atmosfery rodzinnej, 
gdzie każdy czuł się dostrzeżony, kochany i wspomagany.
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Za przypomnienie tych wszystkich lat z Jaszczurówki jeszcze raz od 
serca Ci Stefuś dziękuję. 

S. Aniela
Parana, Argentyna, 24 czerwca 2002 r.

Inna S. Wychowawczyni Tego Domu – S. Ancilla (Elżbieta) Wypustek2, w krótkim 
liściku wspomina:

Kochany Stefanie! 

Dziękuję Ci bardzo serdecznie za przesłaną książkę o naszej pracy 
w Jaszczurówce, Jakże dokładnie to wszystko opisałeś nic bym do tego 
nie dodała. Jednak nasz Stefan, który zawsze stał przy nas, w godzinach 
potrzeby uważał, że trzeba uwypuklić i podkreślić naszą pracę – pokazać, 
że praca nasza i trud wychowawczy...wydały pozytywne owoce,. Okazuje 
się, że wśród naszych wychowanków (oczywiście nie bezpośrednio moich 
gdyż byłam wychowawczynią D. Dziecka dopiero w jego końcówce 
istnienia) są i tacy, którzy w formie książkowej dziękują za wychowanie 
i przygotowanie do życia w społeczeństwie czy rodzinie.

Stefanie! – niech Ci nasza Matka Urszula, która patrzy teraz na Twoje 
pisarskie dzieła – pomaga w życiu, w dalszej działalności pisarskiej, i abyś 
mógł w pełni wykorzystać swoje – tak niespodziewane dla nas – zdolności 
– słyszałam bowiem, że już coś nowego przygotowujesz.

Szczęść Boże!
S. Ancilla (Elżbieta) Wypustek, Kazimierz k. Łodzi,1.07.2002.

I znowuż odezwała się S. Aniela G. – tym razem z Merlo (Bs. As.) w Argentynie, 
która przysłała (przez grzeczność) krótki liścik.

Stefuś Kochany! – nie mogę tak tego Twojego dzieła zostawić, więc po 
raz drugi czy trzeci pragnę Ci ze szczerego serca podziękować. Książkę 

2 S. A. Wypustek wychowawczynią była w D. Dziecka Sióstr na Jaszczurówce od 
1955 do 1962 r.
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Twoją chowam jak prawdziwą relikwię, Pokazuję też naszym siostrom 
i chwalę się tym – co mój wychowanek napisał – czasami coś tłumaczę.  
Ja co i rusz do książki zaglądam i nie znajduję słów uznania dla Twojej 
tytanicznej pracy. Nie będę się powtarzać co myślę o całości, o stylu, 
o udokumentowaniu różnych rzeczy, o zdjęciach – jakże ciekawie i świet-
nie dobranych do pisanego tekstu.

Teraz chcę Ci tylko Stefuś napisać, że chlubię się takim wychowankiem. 
Przyznam Ci się, że nigdy bym Ciebie o takie zdolności nie posądzała, 
zawsze wolałeś coś dłubać, naprawiać, majsterkować.

Życzę Ci więc Stefuś nowych owoców Twojej pisarskiej pracy i niech 
Ci Nasza Matka Urszula z nieba błogosławi.

Serdecznie Ciebie i p. Izę pozdrawiam i będę pamiętać  
– wasza s. Aniela.

Merlo, dn. 24.04.2003.

Krótkim liścikiem odezwała się też S. Ancilla Kosicka3, która poza ogólnym 
podziękowaniem za przesłaną książkę – zwraca uwagę na trudności jakie trzeba 
było przezwyciężyć przy zbieraniu wiadomości i przy wydaniu książki. Pisze też, że 

„...jedno jest pewne, praca Pańska nie poszła na marne i żaden 
z naszych domów nie ma tak wyczerpującego opracowania. To zasługa 
Pana i tylko możemy być Panu wdzięczne.

Prośbie Szanownego Pana nie jestem w stanie sprostać – kwerenda 
nic by nie dała, gdyż sam Pan, będąc w naszym archiwum zauważył, 
że materiałów dotyczących zakopiańskiego domu tu prawie nie ma – 
wojna zrobiła swoje. Nasze archiwum wzbogaciło się więc tylko dzięki 
Pana uporowi i niemal benedyktyńskiej pracy Pana.

Oby bóg dał zdrowie i siły oraz odpowiednią wenę do dalszego pisa-
nia. Tego więc życzę zarówno od siebie jak i naszej archiwalnej placówki. 
Łączę serdeczne pozdrowienia.

S. Ancilla Kosicka USJK. – Pniewy.
3 List z 28.III.2004 r. S Ancilla Kosicka jest długoletnią, główną archiwistką Zgroma-

dzenia, i to dzięki Niej zostało zebranych tyle materiałów źródłowych.
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I na koniec totalna niespodzianka!
W nieco późniejszym terminie nadszedł miły list z CASTEL GANDOLFO1, gdzie 

– wysłana p/g moja książka o 70-leciu posługi Sióstr Urszulanek w Zakopanem – 
trafiła do rąk Ojca św. Jana Pawła II.

Jak wiemy, z Urszulankami SJK, Ojca św. łączyły lata u nich pobytów, a nawet 
osobiście do Sióstr w Warszawie2 mówił: „…miałem dwie przystanie urszulańskie 
– Wiślana i Jaszczurówka…”

Zawsze się tymi domami interesował i pytał (gdy się Go odwiedzało) „…co tam 
w mojej Jaszczurówce słychać…”. Albo gdy usłyszał słowa; „…Ojcze św. – Jaszczu-
rówka się kłania…” wówczas twarz Jego się rozjaśniała, oczy błyszczały i wtedy 
nieco dłużej się zatrzymywał, aby więcej porozmawiać.

1 List od Ks. Bpa. Stanisława Dziwisza – osobistego sekretarza Ojca św. JP II z Castel 
Gandolfo, z 12 sierpnia   2003r. – pieczęć na kopercie: CITTA DEL VATICANO z datą: 
18.08.03

2 Podczas spotkania z SS. Urszulankami SJK na Wiślanej w Warszawie, dn. 11 czerw-
ca 1999 r.



 70 lat posługi Sióstr Urszulanek SJK w Zakopanem 25



Stefan Gasikowski: OCALONE ŻYCIE (pod 
dobrymi skrzydłami Szarych Sióstr).

Nakład własny autora, wydawca – Jan 
Jacek Swianiewicz, Warszawa–Zakopane 
2006.

Książka w oprawce kartonowej la-
kierowanej, w kolorze beżowym, format 
117x240mm., str. 370. Bogato ilustrowana.

Autor traktuje powyższą książkę nie tyl-
ko ambicjonalnie – żeby coś napisać dla 
samego napisania, ale z potrzeby serca – 
chcąc w ten sposób podziękować Szarym 
Siostrom za wszystko co jemu uczyniły: – od 

niemowlęctwa, kiedy to ratowały jego życie po raz 1-szy,dzieciństwo: – gdy 
uratowały powtórnie, poprzez wiele wydarzeń późniejszych, gdy ratowały 
autora z przeróżnych opresji, aż do czasów współczesnych (wszak autor 
traktuje SS. Urszulanki jak swoją rodzinę).kiedy to – niejednokrotnie szukał 
u Nich pomocy i ją otrzymywał.

Niniejsza praca jest także (niejako) pokłosiem rozmów autora (może 
niezbyt licznych, ale jednak) z czytelnikami jego poprzedniego opraco-
wania pt. „Moje życie w oparciu o kontakty z Siostrami Urszulankami SJK 
w Zakopanem” – wydanego zaledwie w 10-ciu egzemplarzach w 2000r. 
(Wydane w maszynopisie z wklejanymi zdjęciami).

Do napisania niniejszego opracowania skłoniło także autora pozyska-
nie wielu nowych faktów i zdjęć z różnych okresów od ludzi, którzy także 
korzystali z opieki i pomocy Sióstr z Tego Domu.

I tak – jak w książce sam wspomina: teksty źródłowe konfrontowałem 
z. moją nikłą pamięcią, ale też z pamięcią najstarszych okolicznych 
mieszkańców czy Sióstr z „tamtego okresu” – szczegół do szczegółu, 
drobiazg do drobiazgu, zdawało się, że nieistotnego – jak drobne koraliki 
,nanizywałem na wątłą nić mojej pamięci i umiejscawiałem (jak wcześniej 
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już zaznaczałem).mniej lub bardziej precyzyjnie, w historii życia mojego 
i Tego Domu...”.

W porównaniu z poprzednią pozycją, niniejsze opracowanie wzboga-
cone zostało o opis życia autora związany z wysiedleniem Domu (Sióstr 
i dzieci) z Zakopanego w okresie okupacji niemieckiej, tj. okres obejmujący 
czas od marca 1943 do maja 1945r.

Cała publikacja napisana w formie jakby gawędy przy ognisku, składa 
się niejako z dwóch części:
1. związana z rodziną, jej (w pewnym okresie) brakiem i pobytem u Sióstr 

Urszulanek na Jaszczurówce w Zakopanem.
2. związana z okresem nauki poza Zakopanem, pobytem w Domu Dzie-

cka w Nowym Targu, a także podjęciem pracy zawodowej w różnych 
miejscowościach w Polsce (w ramach tzw. nakazu pracy).
Autor pisząc niniejszą pracę podjął się niezwykle trudnego (dla niego) 

zadania – uzewnętrznił się, niejako odkrył swoje wnętrze (dla niektórych 
czytelników i znających autora, będzie to wielkim zaskoczeniem). i starał 
się ująć w niniejszej książce to, co jego zdaniem – warte było przedsta-
wienia. Szczególnie końcowe rozdziały oraz otoczka wokół faktów w nich 
zawartych, wyrażają go...dzisiejszego; człowieka z całym bagażem prze-
różnych przeżyć – bo życie – jak sam pisze: „...nieustannie nas zmienia, 
czy chcemy tego, czy nie...”.

I jeszcze jedna uwaga. Autor zdaje w swojej pracy retoryczne pyta-
nie, a właściwie stawia tezę, że ogrom pracy Sióstr przyniósł oczekiwane 
owoce. I jeżeli udało mu się pokazać ten ogrom pracy Szarych Sióstr i Ich 
poświęcenie dla uratowania jednego życia (nie tylko jego).wychować 
i przygotować do życia we własnej rodzinie i w społeczeństwie, to niech 
ta praca będzie jego serdecznym, acz bardzo skromnym dla Nich po-
dziękowaniem.

I jeszcze jedna, ale bardzo ważna uwaga.
Autor zwraca uwagę na, pojawiające się w opracowaniu hasła; „Ten 

Dom” czy „w Tym Domu” – pisane z wielkiej litery. Jednocześnie też wy-
jaśnia, że jest to celowy zabieg, którym chciał podkreślić ważność Tego 
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Domu i, że jest to jedyny w swoim rodzaju Ten Dom – niezmiernie ważny 
dla wszystkich, w jakikolwiek sposób z nim związanych.

Autorskie WPROWADZENIE 
(do rozdziału)

Publikację, pt. „Ocalone życie” – napisałem z pewnymi oporami, chociaż 
gorąco namawiany przez siostry czy osoby, którym to i owo opowiadałem. 
Pisałem na wielu fiszkach, które służyły mi – później w uporządkowaniu 
dość pokaźnego materiału.

Nie za bardzo lubię pisać (szczególnie o sobie).a więc – autobiogra-
ficzną pozycję książkową – toż to nie to samo co opowiadanie.

Zawsze wydawało mi się, że toporne, pełne faktów, odbitek dokumen-
tów oraz przeróżnych zdjęć opracowanie – będzie nie najlepiej odebrane.

Niektórzy mówią, że mam talent pisarski, że wiążę z lekkością prawdzi-
wego gawędziarza owe fakty, a poza tym – podobno mam także duże 
poczucie humoru (co widać na kartkach wcześniej napisanych pozycji.

Ja jednak zawsze, we wstępach przypominam, że dana praca, opra-
cowanie itp. to jakby gawęda przy ognisku. Być może jest to skrzywienie 
wieloletniego drużynowego i szczepowego ZHP?.

Niniejszą pozycję książkową pisałem głównie jako chęć podziękowania 
Siostrom Urszulankom za wszystko co dla mnie zrobiły. Był też to zamiar 
rzucenia pewnego rodzaju nowego światła na Ten Dom – Szarourszulań-
ski na Jaszczurówce. Dlaczego? – bo wydawało mi się, że praca Sióstr 
miała charakter wielowątkowy, a może nawet – przede wszystkim prze-
platające się wątki, jakby żywcem przeniesione z Urszulańskiego Systemu 
Wychowawczego (nie pora aby go teraz wyjaśniać).

Wydaje mi się jednak, że dwa tematy poruszane w tej książce, w spo-
sób szczególny – zafascynują czytelnika;

 – część autobiograficzna (oparta głównie na różnych listach od 
członków rodziny (w kraju i za granicą).na relacjach Sióstr i znajomych, 
z którymi Bóg zetknął mnie w pewnym okresie życia. Część 2-ga to jakby 
wymalowany obraz; retrospektywny, wyrysowany, wyczarowany – poprzez 
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gawędziarski sposób opowiadania, gdzie obrazy przeżyć, powiedzeń, 
środków zaradczych, odpowiednio dobranych metod postępowania – 
sprowadza się do tego, że udało się złożyć to wszystko w jedną całość. 
Czytelnicy – jak się przekonamy, twierdzą ,że całkiem nieźle.

/–/ autor

REFLEKSJE 
niektórych czytelników po zapoznaniu się z książką: OCALONE 

ZYCIE

Tradycyjnie już, pierwszy odezwał się przyjaciel z Łodzi Ryszard Markert, który 
listem z dn.15.IX.2006 r. podzielił się ze mną swoimi uwagami, pisząc m.in. takie słowa:

Kochany Stefanie!

Wczoraj późnym wieczorem wróciliśmy z Iwonką z dwutygodniowego 
urlopu. ...Ku mojej ogromnej radości, zastałem przesyłkę od Ciebie. I to 
jaką przesyłkę. Przekartkowałem ją natychmiast i nie mam słów uznania. 
Jakże gorąco Tobie za tę książkę dziękuję. Przypominałem sobie twarze 
chłopców, z którymi chadzaliśmy na wycieczki z S. A. Gołębiowską czy 
też na jagody do Suchej Wody. Jednak ten olbrzymi odstęp czasu – już 
przeszło pół wieku, nie zatarł tych wrażeń – i oglądając zdjęcia – odżywają 
samoistnie tamte nastroje. Te dziecięce, a potem młodzieńcze nastroje.

Podziwiam olbrzymi wkład pracy jaki włożyłeś w to obszerne dzieło, ale 
też niezwykle lekki styl pisania. Czyta się to (a już wgryzłem się w niektóre 
rozdziały) – bardzo lekko.

Chciałbym złożyć Ci serdeczne gratulacje i podziękowania za tak 
piękną formę przedstawienia „Starej Gwardii”. Oczywiście, o wiele wię-
cej plusów nosi ta książka (jakże potężna). Dziękuję Ci za przedstawienie 
(nawet z najdrobniejszymi szczegółami) naszych przyjazdów, wspólnych 
wycieczek, szukanie śladów grupy, która pomyliwszy drogę, nie stawiła 
się w wyznaczonym miejscu o oznaczonej porze. Zaskoczyłeś mnie gdy 
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pokazałeś siebie samego w zupełnie innej roli niż znaliśmy Cię dotychczas 
– to była prawdziwa odwaga – odkryłeś się od środka.

Sądzę, że Siostry kochane, chociażby te z Jaszczurówki, zwłaszcza te, 
które są od nas o wiele młodsze – będą książkę czytać z nie mniejszym 
zaciekawieniem niż my. Myślę jednak, że odbiór ten będzie zupełnie inny 
cd naszego.

Stefanie! – bardzo, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze, że zaliczyłeś mnie 
do Twych przyjaciół i do grona tych, którym tę książkę przesyłasz.

Serdecznie pozdrawiam i nie mniej serdecznie ściskam Twoją prawicę  

 – Ryszard.

Następnymi, którzy zechcieli podzielić się ze mną refleksjami po przeczytaniu 
książki „Ocalone życie”, byli pp. A. i K. Kuźniarowie1 z Wa-wy. Napisali oni m.in. tak:

Drogi Stefanie!

Jeszcze raz (wcześniej bowiem dziękowali za książkę telefonicznie) 
wyrażamy serdeczne podziękowanie i wdzięczność za dar Twojej książki, 
pt. „Ocalone życie”. Czytamy ją z wielkim namaszczeniem i ogromną 
radością oraz (wprost nie do opisania) z jakim zainteresowaniem.

Bliskość Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Zakopanem, tym bardziej 
wciąga i zaciekawia.

Ileż to pracy i mozołu kosztowało Cię zebranie i opracowanie tylu fak-
tów dotyczących – licznych, opisanych (a nam osobiście znanych,) osób.

Oczywiście, że zaglądaliśmy (między kartki).ale nie przez czystą cieka-
wość ... do czasów gdy osobiście bywaliśmy w tym przezacnym i urokliwym 
miejscu i TYM DOMU!.

To wówczas danem nam było poznać Ciebie (jakże przezacną osobę) 
i Twoich młodziutkich wówczas przyjaciół.

Czas nie pozwolił na zakończenie naszego zapoznawania się z Twoją 
książką. Robimy to spontanicznie i powoli. .Podziwiamy Twoją niezwykłą 

1 Krystyna i Andrzej Kuźniarowie z Warszawy (list z grudnia 2006) przyjeżdżali na 
Jaszczurówkę kilkadziesiąt lat i znaleźli tu – jak piszą... wielu przyjaciół.
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sumienność i wierność najdrobniejszym nawet szczegółom – tej ogromnej 
pracy jaką jest ta książka. To jest jakby „Zbiorowy Pamiętnik” tak wielu 
osób, że nie wiemy jak sobie z tymi wszystkimi wypowiedziami oraz doku-
mentami poradziłeś, a pisany bardzo rzetelnie bo całym sercem.

Zebranie całego materiału musiało Ci z pewnością zabrać wiele czasu, 
którego jak widać z objętości – nie szczędziłeś.

Siostry mawiały, że zawsze dążyłeś do wyznaczonego celu, nie zwra-
cając uwagi na przeciwności, trudności czy inne, nieprzewidziane sprawy.

Chcemy Ci Stefanie powiedzieć, że w czasie czytania tej pracy, ciągle 
to i owo chwalimy, powtarzamy teksty (miło nam, że także i naszej myśli). 
a nade wszystko zastanawiamy się, skąd u Ciebie tyle samozaparcia, histo-
rycznego zacięcia, chwytliwej, retrospekcji, a i rozwagi w tym co piszesz. 

I za to niech Ci będzie chwała.

Łączymy wiele serdeczności

A. i K. Kuźniarowie

Ostatnie dwa listy są jakby pokłosiem przeczytania książek: „70 lat pracy Sióstr 
na Jaszczurówce” i „Ocalone Życie” – w późniejszych terminach, Stąd też tak odległe 
daty ich pisania. Piszą więc ich autorzy tak:

Cześć Stefan!
Nie wiem jak to się stało, że (dziwnym trafem) miałem okazję prze-

czytać dwie Twoje ostatnie książki o Siostrach na Jaszczurówce. Ty wiesz 
ile im zawdzięczam, i z tym większym zaciekawieniem je przeczytałem.

Czytając, zauważyłem, że obie książki się jakby uzupełniają – i dobrze, 
że obie dostały się w moje ręce.

Na co zwróciłem zaraz uwagę, to to, że na każdej niemal stronie można 
znaleźć mnóstwo odniesień do Matki Założycielki, do S. Laurentowskiej 
czy sióstr bezpośrednio z nami pracujących. Chwała Ci za to.

Jakże wiele rzeczy mi się przypomniało, jak wielu ludzi zobaczyłem, ale 
najbardziej mnie zaskoczyła część o twojej biografii. Chłopie! – przecież 
o tym mógłby powstać całkiem ładny i bardzo ciekawy film.
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Zwróciłem też uwagę ,że ciągłe Twoje relacje i opisy są jakby historią, 
jakby historyczną czy bardziej harcerską gawędą przy ognisku. Wiem, że 
długo byłeś w harcerstwie i pewnie stąd to skojarzenie.

Uwagę moją przykuła też – widoczna autentyczność (coś o tym 
mogę powiedzieć gdyż jak pamiętasz – byłem bardzo długo u Sióstr).
spontaniczność i serce jakie włożyłeś w to opisanie. Wszystko to poparte 
jest wieloma dokumentami, a co najdziwniejsze...całą masą zdjęć, ja-
kimś cudem przez Ciebie zdobytych – przez co oba opracowania dają 
odczucia autentyczności. Dlatego więc, tak uważam – czyta się Twoje 
książki dobrze, lekko i z pewną dozą nostalgii.

Tu i ówdzie, pewne fakty pokazujesz jakby w zabarwieniu humorystycz-
nym, czasami ...grozą (jak np. w okresie okupacji).innym razem trącą 
relacją typowo historyczną, a o to przecież chodzi – prawda?

Książki te przecież powstały z myślą o pokazaniu pracy Sióstr – jakby 
dla pokrzepienia serc czytelników, ale też jako podziękowanie Siostrom za 
uratowanie Ci (jak czytam – kilkukrotnie) życia, za opiekę, za kształcenie 
czy wreszcie – przygotowanie do życia w społeczeństwie.

I jeszcze na jedną sprawę chciałem zwróćcie uwagę, a mianowicie 
na to, że nic nie upiększasz, nie owijasz w bawełnę, a piszesz otwarcie 
o trudnej codzienności: o chodzeniu na żebry, o konieczności przerabiania 
odzieży (ze starszych dla młodszych).o konieczności zarobkowania przez 
dzieci, nie mówiąc już o (trącących prawdziwą grozą) najazdach eses-
manów, selekcjach dzieci na wywózkę do obozu czy zabraniu całego 
domu dla wojska niemieckiego.

Jeszcze Inna sprawa (i za nią Ci Stefan bardzo dziękuję) to prawdziwie 
obywatelskie i patriotyczne wychowanie i oddanie Ojczyźnie na każdym 
kroku, miejscu i w różnych okresach działania Domu. Jakże w wyrazisty 
sposób przedstawiasz sprawy modlitwy za Ojczyznę, patriotyczne imprezy 
i przedstawienia (pamiętam „Jutrzenkę Wolności”, w której sam brałem 
udział).wieczorki patriotyczne u zaprzyjaźnionej rodziny za drogą (mnie 
nie puszczali bo byłem za mały).a na wygnaniu w Kalwarii – umiejętność 
zachowania się w sytuacjach bardzo trudnych czy wręcz niebezpiecz-
nych – gdy „wpadali „ żołnierze niemieccy czy rosyjscy”...
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Jeszcze więc raz bardzo, ale to bardzo Ci za trud pisania dziękuję 
i czekam na podobne opracowania – 

Adam Lasocki (Płaksa2)

List z życzeniami na B. Narodzenie 2007 roku.

Następny list, też pisany po przypadkowym przeczytaniu Ocalonego Życia na-
pisał mój kolega, z którym do jednej klasy chodziłem, a jego dom w Krakowie był 
dla nas na wycieczkach prawdziwą, ostoją. Pisze więc tak:

Cześć Stefan! /Maciek3

Przez przypadek trafiła w moje ręce jedna z Twoich książek (tyle się 
zorientowałem po czytaniu).p. t. „Ocalone Życie”.

Znam Cię dobrze (tak mi się dotychczas wydawało) i wiem, że lubiłeś, 
a może Ci to jeszcze zostało, grzebać w różnych zakamarkach pisanej 
informacji i czysto mówiłeś – ”może się przydać”.

No, i proszę! Nie przypuszczałem, że miałeś tak ciężkie dzieciństwo. 
Zastanawia mnie jednak – skąd tyle materiałów źródłowych, zdjęć i do-
kumentów rodzinnych udało Ci się zebrać. Przecież w czasie wojny kto 
dysponował aparatem do zdjęć? A przecież mówiło się, że jesteś sierotą 
na przekór wszystkiemu – przez siostry nasze uratowanym i nigdy nie miałeś 
kogoś, kto by Cię odwiedzał, czy zabrał na spacer lub na niedzielę do 
domu. A jednak!

Bardzo odpowiada mi podział książki na okresy związane z Twoim ży-
ciem i co równie dla mnie ważne – nie trzymanie się sztywne chronologii 
Niezwykle ciekawie (z pewną swadą, gawędziarskim stylem i językiem) 
przedstawiłeś początki Twoje w Domu na Jaszczurówce – chyba można 

2 Wtedy nazywał się Płaksa, gdyż – gdy przyszedł do Sióstr – ciągle płakał. Gdy już 
się usamodzielnił – pracuje w kopalni – zmienił nazwisko na Lasocki – to pamiątka, że 
nim trafił do Sióstr, długo błąkał się po lesie.

3 Maciek to dodatek do mojego imienia dodany z racji ówczesnej mojej tuszy (lata 
1946–52), kiedy to – nauczony, że trzeba szybko i dużo jeść, aby nie brakło, lub nie było 
głodu odczuwanego później.
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by Cię nazwać jej „weteranem”. Nie przypuszczałem, że tak się ono (to 
Twoje życie) potoczyło.

Jakże Ty wiele naszym Siostro zawdzięczasz!
Po zapoznaniu się dogłębniejszym z książką i tematem wyliczyłem, że 

chyba ze trzy lub cztery razy uratowały Ci życie. No bo patrz; najpierw 
zgodziły się ciebie z bratem przyjąć – mimo trapiących Cię nieustannie 
chorób, a na dodatek, gdy nie prowadziły jeszcze żadnej placówki wy-
chowawczej czy opiekuńczej. Potem, dzięki dobrym relacjom z byłym 
ordynatorem w KBK (w czasie wojny zaś lekarzem w szpitalu.).dr. Orwiczem 
udało się Ciebie zabrać ( wręcz ze śmietnika – czy to możliwe?). wyleczyć 
i oddać Siostrom. Następnie dwukrotna selekcja przez gestapo – gdzie 
tylko dzięki interwencji ówczesnej Kierowniczki Domu – S. Laurentowakiej 
i jej drobnym kłamstwom (”w sprawie wyższych celów” – piszesz) udało 
się Ciebie i innych chłopców (czarnowłosych jak u większości Żydów) 
uchronić przed gazem czy wywózką do niemieckich rodzin, gdzie by-
libyście niechybnie zniemczeni. A Wasze wysiedlenie i opatrznościowe 
„przechowannie” Sióstr z dziećmi u. 00. Bernardynów w Kalwarii? Także i tu 
przecież, wiele razy miały siostry „wizyty” nieproszonych gości – Niemców 
i Sowietów. Gdyby Siostry nie czuwały nad Wami to nie wiadomo czym 
by się to wszystko mogło skończyć – nie? Muszę Ci powiedzieć, że część 
książki (do powrotu z wygnania) – była dla mnie naprawdę przejmująca, 
aż dziw że udało się Tobie jakoś z tego wszystkiego wykaraskać.

Ciekawie przedstawiłeś okres po powrocie z wygnania (to już 
nieco pamiętam z autopsji).kłopoty aprowizacyjne, z mieszkaniem 
(dla nagle powiększonej grupy wychowanków do prawie setki1 

, z zajęciami, które z przymusu były rozbijane na różne miejsca i czas, tak, 
że nawet trzeba było wynajmować po sąsiedzku prywatne lokale.

Świetnie ująłeś część – książki poświęconą «życiowym zawirowaniom».

1  Na Jaszczurówkę przyjechała też duża grupa dziewcząt (głównie) z Warszawy, 
z Tamki – gdzie Siostry Urszulanki prowadziły Dom Dziecka.

Po Powstaniu Warszawskim musieli wszyscy uciekać i tak znalazło się dla nich 
miejsce na Jaszczurówce. Do nich dołączyła grupa około 40. dzieci, które powróciły 
z wygnania (a przechowały się w Kalwarii).
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Ja bym się tak nie odważył! Te, często jakże intymne zawirowania, 
chwytanie się różnych form pracy, przezwyciężanie losowych kłopotów, 
usilne dążenie do powrotu w „rodzinne dla Ciebie strony” – mogłyby po-
służyć niektórym za przykład wytrwałości w realizacji wytyczonych celów.

Na uwagę zasługuje też fakt, że ciągle dążyłeś do odnowienia, póź-
niej zaś – do utrzymania ścisłych kontaktów z naszymi Siostrami – nawet 
jeśli nie były to te same co wcześniej. To właśnie jest (wg mnie).przykład 
wdzięczności Siostrom za wszystko co dla Ciebie zrobiły.

Jeśli to co napisałeś „podbijemy” humorem, dokumentem, prawdzi-
wie gawędziarskim stylem, to właśnie będzie to – czego każdy z byłych 
wychowanków Szarych Sióstr (a może nie tylko) będzie w książce szukał, 
albo chciałby czytać.

Z całego więc serca Stefek gratuluję Ci tego pisania i może doczekam 
się czegoś równie ciekawego,

 – Janusz Wierzbicki
Kraków, Boże Narodzenie 2007 roku.



Stefan Gasikowski. hm. : „NIEPRZETARTY 
SZLAK” W ZAKOPANEM I MOJA HARCER-
SKA SŁUŻBA.

Książka w okładce kartonowej lakiero-
wanej w kolorze butelkowej zieleni o wy-
miarach 149x210 mm. Stron 276,bogato 
ilustrowana. Wydawca: Muzeum Harcer-
skie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Za-
kopanem. Kraków 2007.

Książka pisana z myślą o 50-leciu dzia-
łalności Kręgu «NS» przy Zakładach Spe-
cjalnej Troski.

Autor, doświadczony instruktor ZHP 
i wykształcony pedagog – prawie 40 lat przepracował wśród dzieci 
Specjalnej Troski, w swojej książce dał bardzo wyrazisty obraz udokumen-
towany faktami i kronikarskim zapisem, zdobiony wychowawczą troską 
i obywatelską refleksją.

Dzięki hm. Stefanowi Gasikowskiemu wiemy co, dlaczego i kiedy działo 
się w środowisku „Nieprzetartego Szlaku” w jednym z największych w Polsce 
skupisk placówek Specjalnej Troski o rozwój niepełnosprawnych dzieci.

Metodyk, praktyk, teoretyk i historyk – wiele można dowiedzieć się od 
harcmistrza – każdy na swój temat, w obrębie „Nieprzetartego Szlaku”.

Muzeum Harcerskie w Zakopanem, podejmując inicjatywę wydania 
tej, nad wyraz ciekawej książki, odkryło kolejną kartę wydarzeń harcer-
skich – zakopiańskich rodem, a znaczeniem ogólnopolskim.

Refleksja spisana na pdst. Informatora: Ogólnopolski Klub Autorów 
i Dokumentalistów (opracowania historii harcerstwa) „GNIEZNO 2000” 
Warszawa, grudzień 2007. Biuletyn nr 17 str.10.
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KILKA UWAG 
niektórych czytelników po zapoznaniu się z treścią książki: Nie-

przetarty Szlak w Zakopanem...

Na awizowane (w różnych listach) możliwości wydania książki na temat pracy 
ZHP wśród dzieci Specjalnej Troski w Zakopanem odpowiedzi M. A. Górskiej1 

 była, jak niżej:

Drogi Stefanie! 
Znając Twoje możliwości i historyczne zacięcie już spodziewam się 

pięknego wydania powyższej książki. Będę ogromnie wdzięczna, gdy 
dostanę do rąk tę pracę-dzieło o harcerstwie wśród dzieci objętych 
specjalną troską, – będzie z pewnością ciekawa – jest to przecież temat 
dotąd nieznany. Będę Ci bardzo wdzięczna.

Serdecznie pozdrawiam – M. Andrzeja Górska.

Za jakiś czas otrzymała Matka przyrzeczoną książkę, po przeglądnięciu której, 
podzieliła się ze mną swoimi refleksjami. Napisała tak2: 

Drogi i Szanowny Panie Stefanie!

Dziś dostałam Pana wspaniałą książkę „Nieprzetarty Szlak”. Przejrzałam 
ją natychmiast z ogromnym podziwem, i po tym pierwszym wrażeniu ślę 
Panu słowa najgłębszego uznania i podziwu. Toż to prawdziwa kopalnia, 
bardzo ciekawych i niezwykle cennych wiadomości i aż tak szczegółowych.

Podziwiam Pana pamięć – taką szczegółową, do dat i nazwisk, – a jed-
nocześnie umiejętność pewnej syntezy. Czyta się książkę świetnie – jak 
najwspanialszą opowieść historyczną.

Choć to czasy nie tak odległe, to dla młodych (i jeszcze młodszych) 
od nas...już prawdziwa historia i dawne dzieje, choć tak bliskie.

Gratuluję tego wielkiego trudu i samego dzieła – niezwykle pięknie 
wydanego i zarazem pięknego języka. Czyta się bardzo dobrze i kto raz 

1 List z Warszawy, datowany na 22.IV.2005.
2 List z Warszawy, 11.VII.2007r.
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zetknął się z Harcerstwem, czyta z pewnością z prawdziwym zaintere-
sowaniem.

Dziękuję gorąco za ten, ofiarowany mi egzemplarz i wzruszającą de-
dykacją. Ta książka to dla potomności wielka pamiątka. Ja jestem nią 
niezwykle uradowana i ubogacona.

Ze czcią i bliskością serca – M. Andrzeja Górska.

Tradycyjnie już, odezwał się niezawodny ( przy utrzymywaniu korespondencji – 
i nie tylko) Ryszard Łodzi3. Napisał do mnie kila słów: 

Kochany Stefanie!

Wczoraj dostałem Twą nową książkę poświęconą pracy harcerskiej 
z dziećmi Specjalnej Troski. Ponieważ ciągle jeszcze większość czasu spę-
dzam w łóżku – od razu ją przeczytałem – to było autentyczne zaintere-
sowanie. Ponownie ujęty jestem Twoją mrówczą pracą w zgromadzeniu 
tak wielu informacji, faktów czy nazwisk – o czym świadczy ich skorowidz 
załączony na końcu wydania.

Ponieważ, co jest zrozumiałe – nie są to problemy, które byłyby mi tak 
bliskie jak w poprzedniej Twojej książce – to jednak czyta się to bardzo 
dobrze, styl jest lekki...no i ta masa faktów – podana bardzo ciekawie 
i z nerwem a czasem z lekkim humorem.

Dlatego jeszcze raz ogromnie dziękuję – i za książkę i za dedykację 
Ściskam Twą zacną harcerską prawicę  

 – Ryszard.

Poniższa refleksja nie jest skierowana bezpośrednio do mnie, ale otrzyma-
łem ją z trzeciej ręki. Z używanych zwrotów można się zorientować, że autor4 

 napisał ją na zlecenie Komendy Hufca w Zakopanem.
Wspomniany autor napisał co następuje:

3 List z dn.12.07.2007.
4 Opinia Dh. Hm. A. Kowalika z Krakowa, napisana d. l8.09.2007r.
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„...Praca Hm. Stefana Gasikowskiego jest nowatorska i napisana 
z wielką znajomością pracy harcerskiej wśród Dzieci Specjalnej troski 
Wprawdzie skoncentrował się w pierwszym rzędzie na Sanatorium Dzie-
cięcym z ortopedią i rehabilitacją na Bystrem (dawne KBK) oraz oddziale 
dla Ozdrowieńców w Kuźnicach, ale jest to zrozumiałe z uwagi na okres 
pracy w tych sanatoriach.

Fachowo przeprowadził – jako wprowadzenie...charakterystykę środo-
wiska nie tylko Zakopanego, ale też okolicznych miejscowości, w których 
drużyny „Nieprzetartego Szlaku” pracowały – dał przez to właściwe tło 
realizowanych zadań, widać też w sposobie układu książki oraz używanej 
terminologii, że wykazał się dużą znajomością i fachowością metod pracy 
reporterskiej, teorii prowadzenia sondaży czy retrospektywnego spojrzenia 
na całość materiału i jego ostateczne weryfikowanie.

Dobrze, że zajął się Dh Gasikowski poszczególnymi drużynami i Szcze-
pami, a nie ujęciem globalnym, więc dla jasności obrazu – szczegółowo 
omówił zadania dydaktyczno-wychowawcze w poszczególnych Placów-
kach, jednocześnie nie ucieka autor od przedstawienia trudności w or-
ganizowaniu pracy harcerskiej w zależności od typu i rodzaju Placówki.

Z prawdziwym znawstwem zwraca Druh piszący pracę uwagę, na 
istotne problemy dzieci kalekich, a to poprzez potrzebę ich zrozumienia 
i organizację współpracy pomiędzy dziećmi obłożnie chorymi, a mogą-
cymi się o władnych siłach poruszać.

Na tym tle zasadnym było przedstawienie wielu sytuacji które pozwalały 
na zniwelowanie owych różnic i na uwypuklenie jedności w „Nieprzetar-
tym Szlaku”. Świetnie poradził sobie Dh z przedstawieniem wielu akcji: 
Hufca, Chorągwi czy Ogólnoharcerskich, w których członkowie „NS-u” 
samo – realizowali się i współzawodniczyli ze zdrowymi harcerzami ze 
szkół masowych i często (co jest bardzo podkreślane w pracy).byli lepsi.

Tradycyjnie już w „Nieprzetartym Szlaku” dużo się śpiewało. Na tę 
stronę też, piszący pracę zwraca uwagę, pokazując zdjęcia z występów, 
czy udziale w konkursach piosenki harcerskiej. Oczkiem w głowie autora 
było (to widać układzie całościowym książki) przedstawienie udziału 
i osiągnięć członków „Nieprzetartego Szlaku” w Akcjach: Zima na medal 
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„NAL” „TWO” czy corocznych Alertach Naczelnika ZHP. Widać, że w takich 
akcjach członkowie drużyn «NS» wyżywali się, co znów jest odpowiednio 
udokumentowane kopiami dyplomów i wieloma, odpowiednio dobrany-
mi (ze smakiem) – zdjęciami. Często też przedstawia autor opracowania 
sposobu pracy czy realizacji poszczególnych części Planów Pracy w róż-
nych Szkołach i Zakładach Służby Zdrowia, co pozwala zobaczyć jak to 
wszystko się zaczęło.

 Forma zewnętrzna pracy jest bardzo sugestywna – na uwagę zasługuje 
świetnie wkomponowany w całość okładki – znaczek „Nieprzetartego 
Szlaku”. Styl pisania jest jasny, zrozumiały, widać u autora zacięcie histo-
ryczne z domieszką gawędy, humoru i retrospekcji.

Brawo dla Zakopanego, za sprowokowanie Dh-a Gasikowskiego do 
zajęcia się tematem i tak piękne opisanie prac „NS-u”

CZUWAJ!
 – A. Kowalik



Stefan Gasikowski: ZATRZYMANE WSPO-
MNIENIA (w 75 lat pobytu Sióstr Urszulanek 
SJK w Zakopanem) 1933–2008.

Nakład własny autora, przy finansowym 
wsparciu SS. Urszulanek SJK – wydawca: 
Jan Jacek Swianiewicz, Warszawa–Zako-
pane 2008.Format 117x240 mm. str.248. 
Książka w okładce kartonowej lakierowanej 
w kolorze beżowym, bogato ilustrowana, 
z wieloma kopiami dokumentów i listów.

Autor na samym wstępie stawia reto-
ryczne pytanie: „...gdy świętowanie 70-cio 
lecia pobytu SS. Urszulanek Szarych na 

Jaszczurówce odbywało się w 2003r., to czy jest sens, czy warto jeszcze 
coś pisać na 75-lecie, w roku 2008? Sam na nie jednak odpowiada – 
z całą pewnością tak!!!

Chciał bowiem tą pracą pokazać, że Ten Dom, to nie tylko dom 
w fizycznym tego słowa znaczeniu oraz Siostry, dzieci i młodzież w nim, 
w różnych okresach czasu mieszkający czy nawet ważni, a często bardzo 
ważni niejednokrotnie goście tu przyjeżdżający. To także cała otoczka 
pracy w mieście, na jego obrzeżach (niejednokrotnie bardzo odległych). 
Bo naprawdę, trudno sobie wyobrazić działalność Szarych Sióstr w Jasz-
czurówce – w jej rozmaitych formach – bez wiernych przyjaciół, sąsiadów, 
sympatyków, którzy rok-rocznie tutaj zjeżdżają, którzy w naturalny sposób 
zrastają się z posługującymi im Siostrami w jedną całość, w jeden żywy, 
owocujący Łaską Bożą organizm ludzi wierzących (choć nie zawsze) 
i sympatyzujących z Siostrami.

Książka, można by tak to ująć – jest czymś w rodzaju pamiętnika, miej-
scami reportażem czy historią wielkiej szarouszulańskiej rodziny.

Zwraca uwagę układ treści: – przeżycia autora i dzieje osobiste, które 
dobrze tłumaczą zainteresowania i akcenty położone w drugiej części opra-
cowania. Np. owo „Spotkanie po Latach, następnie głosy współtwórców 
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historii, zarówno autora jak i byłych wychowanków zakopiańskich domów 
szarourszulańskich (w tym Domu Dziecka) – te „zapisy”: Kronika Domu, 
Złota Księga, wspomnienia gości, audycje, wieczornice, wywiady itp. 
tworzą obraz żywy, plastyczny, ale też nostalgiczny, tej zakopiańskiej 
rzeczywistości. Szczególnie wywiady przyciągają uwagę: – są zapisane 
z zachowaniem autentycznego kolorytu osobistej rozmowy i języka.

Na baczniejszą uwagę zasługuje też rozdział poświęcony Ks. Karolo-
wi Wojtyle: – biskupowi, kardynałowi Papieżowi i jego związkom z Tym 
Domem, w którym autor zawiera wiele wspomnień, anegdot i publikuje 
kopie listów Papieża – Polaka do Sióstr Urszulanek na Jaszczurówce.

RETROPERSPEKTYWNE 

spojrzenie wybranych osób, które zapoznały się z książką:  

Zatrzymane Wspomnienia:

S. Teresa Wójcik z Wa-wy1 odezwała się już po otrzymaniu wstępnych założeń 
i propozycji układu książki. Chciała zapoznać się z tematyką i potwierdzić czy bę-
dzie ona pasowała do wydawnictwa, którego książka (w wybranych fragmentach) 
miałaby być częścią. Oto co napisała:

Kochany Stefanie!

Otrzymałam i przekazałam do redakcji (...) otrzymany od Ciebie ma-
teriał. Dziękuję zań bardzo serdecznie, napracowałeś się – ale redaktorka 
może z niego wybrać wcale piękną część, tę mianowicie, która najbardziej 
pasuje do założeń i kompozycji planowanego wydawnictwa.

Podziękowań, mimo iż przysłałeś zaledwie zarysy poszczególnych 
rozdziałów) – jest bardzo dużo, a takiej książki, dotyczącej Św. Urszuli 
w oczach ludzi świeckich – jeszcze nie było. Być może – będzie ona 
pierwszym tomem serii...

Cieszę się, że Twoja książka – już wydana jest, lub wkrótce będzie w wielu 
ludzkich rękach. Przyznam, a wiem coś na ten temat – że Twoje książki 

1 List w Warszawy, datowany na dzień 24.04.2008.
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czyta się z ogromną ciekawością, Np. te dwie, która mam od Ciebie, 
są w ciągłym czytaniu i już się ustawiła kolejka – kto następny. Czytam 
nie tylko ja i Siostry, ale też osoby świeckie, rodziny moich uczniów i inni.

Jeszcze raz gratuluję wyboru tematu i serdecznie pozdrawiam

 – S. Teresa Wójcik.

Odezwał się także, wspomniany już kilkakrotnie przyjaciel z Łodzi2 – Ryszard, 
który jak zwykle – podzielił się swoimi uwagami, pisząc:

Kochany Stefanie!
Raz jeszcze bardzo pragnę podziękować Ci za przesłaną książkę którą – 

naprawdę, w rekordowym tempie udało się wydać. I to w tak doskonałej 
formie. Jak zawsze, podziwiam lekkość Twego stylu pisarskiego, Twoje komen-
tarze łączące poszczególne listy różnych osób związanych z Białym Domem3 
. Dlatego też – duże, duże i serdeczne gratulacje.  Zasłużyłeś Stefanie na  
wielką, dozgonną wdzięczność Sióstr – nie tylko tych z Jaszczurówki, ale 
także nas, jakby wychowanków Sióstr (mimo, iż przyjeżdżaliśmy tylko na 
wakacje) i członków tzw. „Starej Gwardii”.

Podziwiam Twe starania o zdobycie tylu źródłowych dokumentów (np. 
plany budowanego domu, oryginalne dokumenty z Kurii Krakowskiej itp.) 
Pełen uznania dla Twego talentu (jakże właściwie wykorzystanego) dla 
Twego zacięcia i nieustawania w pracy pisarskiej, przesyłam Ci ukłony 
i serdeczne pozdrowienia, ściskając Twą prawicę 

– Ryszard.

Odezwała się także naczelna archiwistka Zgromadzenia. – S. Ancilla4,  która 
w paru zdaniach dzieli się swoimi refleksjami:

2 Ryszard Markert, list z dnia 31.05.2008.
3 Biały Dom, to budynek Sióstr na Jaszczurówce nazwany tak z racji iż został otyn-

kowany, w odróżnieniu od nazwy Czerwony Dom, gdy był przez dłuższy czas bez tynku 
(z czerwonej cegły).

4 S. Ancilla Kosicka z Pniew, list z dn.8.06.2008.
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Szanowny Panie Stefanie!

Dziękuję całym sercem za przepiękny prezent. Chociaż książki jeszcze 
dokładnie nie przeczytałam ( a tylko poszczególne części rozdziałów). 
ale już widzę, że rzeczywiście jest prawie panegirykiem. Czyta się jednak 
z ogromnym zaciekawieniem, a im dalej, tym większym. Są to przecież 
opinie osób, które z tym domem się zetknęły, tu się spotykały z różnymi 
ludźmi, tu poznawały artystów, ludzi nauki, osoby duchowne (często 
bardzo wysokiego szczebla). Widać też jaki był Pański wkład w życie 
i pracę tej placówki.

Osobiście – podziwiam, że Pan z taką determinacją poszukiwał i zdobył 
świadectwa od tak wielu osób.

Niech Pan Bóg wynagrodzi Pański trud i błogosławi w dalszym życiu.

Z serdecznym pozdrowieniem – S.Ancilla.

Odezwała się także Siostra Małgorzata5, która związana była pracą w tym domu 
przez dobrych kilka lat. Napisała więc w liście tak:

Kochany Panie Stefanie!

Ogromnie i bardzo dziękuję Panu za wspaniałe „Zatrzymane Wspo-
mnienia” Dziękuję!...to dla mnie wielki zaszczyt, że obdarzył nimi Pan także 
i mnie osobiście. Wszystko to czym Pan się dzieli i co teraz zredagował, 
jest niesamowite. Historia goni historię, a ciekawość wzywa do czytania. 
Jest Pan wg mnie – Niezwykłym Urszulańskim Apostołem. Bogu dziękują 
za Pana, że Go spotkałam na Jaszczurówce.

Niech Boża Opatrzność nieustannie Pana wspiera darząc swymi ła-
skami i daje dużo siły do pisania następnych, tak poczytnych książek. 
Serdecznie pozdrawiam, z ogromną wdzięcznością 

– S. Małgorzata.

5 S. Małgorzata Rezler z Warszawy, list z dn. 9.VI.2008.
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Była Kierowniczka tego Domu1, także związana z nim. wcześniejszymi latami 
wakacyjnej posługi – S. Goretti, odezwała się w te słowa. 

Kochany Stefanie!

Bardzo serdecznie dziękuję Ci za przesłanie mi książki – ”Zatrzymane 
wspomnienia”, Twego autorstwa. Dziękuję nie mniej serdecznie ze piękną 
dedykację. Na razie książkę tylko przejrzałam i przeczytałem niektóre 
fragmenty. Bardzo to wszystko ciekawe!, zabieram się więc za systema-
tyczne czytanie.

Ciekawie to pomyślałeś (a przede wszystkim ująłeś na początku sprawy 
związane z naszą Matką Urszulą, a zakończyłeś Ojcem św. Janem Pa-
włem II. Jak udało Ci się zebrać taki ogrom materiałów – to prawdziwa 
zagadka. Dobrze, że to wydałeś w książce, bo jakoś się utrwali to dobro, 
jakie ludzie wynieśli z Jaszczurówki.

Oczywiście, utrwaliłeś też pracę sióstr, ich otwartość, pracowitość 
i życzliwość dla innych, dla wszystkich,  którzy nawiedzili Ten Dom – w ja-
kimś sensie – magiczny dom, przyciągający ludzi.

To jest zresztą wyjątkowy Bom w naszym Zgromadzeniu, bo tu spędził 
trochę czasu największy z Polaków – Jan Paweł II i swoją, świętością uświę-
cił Ten Dom. Tu przez jakiś czas przemieszkiwał też Sługa Boży – Stefan 
Wyszyński – kardynał i Prymas Tysiąclecia, a także ks.J. Popiełuszko. Dom 
Ten budowała przecież św. Matka Urszula, która osobiście wybierała 
działki pod nowy dom oraz osobiście doglądała budowy.

Tutaj więc świętość wielu osób emanuje na wszystkich.
Chwała Panu, że ja też mogłam otrzeć się o Ten Dom i być tu 4 lata,  

zresztą – bardzo piękne lata w moim życiu, przy boku, ufam, że też świę-
tego… ks. Kapelana Stanisława Wawszczaka.

Dziękuję Ci serdecznie, że lata moje w Tym Domu, znalazły odzwier-
ciedlenie w Twojej książce. To co tutaj przeżywaliśmy, co przy pomocy 
wyjątkowych gości robiliśmy – wpływało na to, że to była bardzo dobra 

1 S. Goretti Korek z Sycowa, list datowany na 20.06.2008.
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wspólnota. Jeszcze raz dziękuję Ci Stefanie za wyjątkową książkę (to 
będzie dla mnie wielka pamiątka) i życzę Ci następnych takich pozycji.

/–/ S. Goretti Korek.

Inna Siostra także związana pracą z Tym Domem – S. Lichuta2 
, odezwała się miłą karteczką, w której napisała:

Drogi Panie Stefanie!

Sprawił Pan ogromną radość przesyłając ostatnią swoją książkę „Za-
trzymane Wspomnienia”,  którą otrzymałam 23 maja (rocznica śmierci 
Matuchny). 

Czyż to nie znak Boży?
Najbardziej podziwiam w Panu te mrówczą pracowitość, która pozwo-

liła na zebranie tak wielu wspomnień, Ta moc drobnych faktów (a z nich 
składa się całość) zupełnie zmienia obraz widzenia pewnych spraw i ludzi. 
Świetnie ujął Pan w początkowych rozdziałach – chronologię wydarzeń 
związanych z Tym Domem. Do nich, czytając książkę – wraca się, aby 
skonfrontować pewne sprawy.

Jak to dobrze, że zamykając książkę – niejako wraca Pan do osoby 
Jana Pawła II. Bardzo podobają mi się relacje z różnych wieczornic, 
spotkań czy nagranie (autentyczne z Radia „Łódź”) – związane z ludźmi 
w Tym Domu kiedyś mieszkającymi – świetny pomysł.

Panie Stefanie – po prostu nie mam słów by pogratulować!
Cieszę się Pańskim osiągnięciem!
Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia (dla całej rodziny). A Panu 

...dalszej, twórczej weny. Pamiętam w modlitwie – 

Teresa Lichuta.

2 S. Teresa Lichuta z Ożarowa Mazow., z dn. 7.VI.2008 r. – Kierowała Domem w la-
tach 1999–2002.
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Ostatni list z tej grupy pochodzi od (wspominanej już wcześniej) S. Teresy Wójcik3 
z Warszawy, gdy była na urlopie. Jak zwykle Ona – napisała z wielkim znawstwem 
tematu i fachowością oceny tekstu i układu książki. napisała, więc tak:

Kochany Stefciu!

Na początku czerwca br. przeczytaliśmy Gadze (Henio i ja) fragmen-
ty „Zatrzymanych Wspomnień”, wszyscy troje oceniliśmy Twoją książkę 
bardzo pozytywnie.

Gagi emocjonalne: „och” i „ach”, i nasze – profesjonalne: „bardzo 
ciekawa”, „bardzo interesująca” – to chyba oś tej niby recenzji.

Mówię: „profesjonalne”, bo my – jak wiesz, bądź co bądź – profeso-
rowie prowadzący prace naszych magistrantów i doktorantów, mamy 
coś w rodzaju skrzywienia zawodowego i z tej racji... stawiamy poprzeczki 
raczej wysokie. Musieliśmy się więc wzajemnie przywoływać „do porządku” 
i pamiętać, że nie mówimy o książce naukowej, odkrywczej, ale o czymś 
w rodzaju pamiętnika, miejscami reportażu czy historii rodzinnej – i jeszcze 
kilka innych określeń można by tu zastosować.

Przeczytałam książkę dwa razy. Drugi raz pod koniec lipca – a więc 
z jakąś perspektywą czasową. Wtedy też miałam Ci odpisać, jednak strajk 
Poczty to uniemożliwił. Dopiero więc teraz – odpoczywając w Puszczy 
Białej n. Bugiem, „złapałam oddech”.

Osobiście, bardzo mi się podoba układ treści: Twoje przeżycia i dzieje 
osobiste dobrze tłumaczą zainteresowania i akcenty położone w drugiej 
części książki. Owo „Spotkanie po latach”, następnie głosy współtwórców 
historii – zarówno Twojej jak i zakopiańskich Domów Dziecka – prowadzo-
nych przez urszulanki, no i te zapisy: (Kronika Domu, wspomnienia gości, 
audycje, wieczornice, wywiady itp.) – tworzą, obraz żywy, plastyczny, 
a także nostalgiczny, tej zakopiańskiej rzeczywistości.

Bardzo ciekawie ująłeś chronologię pracy Tego Domu, przez co czy-
telnik może w każdej chwili skonfrontować czytany tekst z historią.

3 List z miejsc. Brok n/Bugiem,z dn. l4.08.2008 r. S. Teresa ostatnio pracowała (uzysku-
jąc wcześniej tytuł Dr. Teologii w r. 1988) – prowadząc wykłady z Teologii Prawosławnej, 
na Wydz. Ekumenicznym ATK – obecnie UKSW.
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Wspaniały jest ostatni rozdział z Karolem Wojtyłą – w różnych formach 
jego osoby w hierarchii kościelnej, aż do papiestwa włącznie.

Mogłabym Ci niejedno o Nim dopowiedzieć, wszak niejednokrotnie 
– wczas rano – przed jego wyjściem w góry, służyłam Mu do Mszy św.

Gratuluję więc Ci Stefciu kolejnej, świetnie napisanej pozycji książkowej 
i mam cichą nadzieję, że na niej nie poprzestaniesz.

Łączę wiele pozdrowień – S. Teresa Wójcik.

I jeszcze jedno mi się przypomniało.
Bardzo pięknie poprowadziłeś, a właściwie relacjonujesz „wywiady”, są 

po prostu – cudowne! Z zachowaniem autentycznego kolorytu osobistej 
rozmowy (i języka!). Tak dalej trzymaj! – 

Twoja S.T.W



Stefan Gasikowski: SZARY POSŁANIEC (rzecz 
o Siostrze Anieli, Antoninie Gołębiowskiej 
w 1-szą rocznicę śmierci).

Nakład własny autora, wydawca: Księ-
garnia Górska” w Zakopanem, Zakopane 
2010.

Książka w okładce kartonowej lakiero-
wanej, w kolorze szarym, str.104 w formacie 
117x240mm. bogato ilustrowana.

Autor już na wstępie zaznacza, że nie 
jest to książka biograficzna czy życiorys S. 
Anieli, sensu stricte, czy quazi historia życia 

bohaterki, choć w opracowaniu znajduje się szereg wspaniałych danych 
biograficznych „podpartych” licznymi zdjęciami.

Powstała więc sfabularyzowana forma dokumentu, niejako opowia-
dania poświęconego jednej osobie i jej działalności w różnych okresach 
Jej życia (prawie 25 lat w Zakopanem i przeszło 44 lata w Argentynie). 
Można więc śmiało powiedzieć, że autor traktuje niniejsze opowiadanie 
jako spotkanie byłych wychowanków Siostry i Jej przyjaciół, którzy za 
pomocą narracji przenoszą się – jak w gawędzie przy ognisku, w minione 
lata. Całość została podzielona jakby na 3 części:

Pierwsza – powstała na kanwie rozmów z rodziną Siostry oraz kurendzie 
przeprowadzonej w różnych archiwach szkolnych czy parafiach. 

Druga – To wspomnienia autora (który przecież był wychowankiem 
Siostry od 1946 r.) i jego spostrzeżenia, wzbogacone pisemnymi i ustnymi 
wypowiedziami innych wychowanków Siostry, z dyskusji oraz przemyślenia 
o S. Anieli, ale także – oparte na listach pisanych przez Siostrę do autora 
i członków Jej rodziny.

Trzecia – To Curriculum Vitae – wspomnienie pośmiertne o S. Anieli, 
spisane przez Siostry Urszulanki w Pniewach (tu zmarła).poszerzone o wia-
domości na temat Siostry – dotyczących Jej działalności w Argentynie, 
zawarte w listach do autora i rodziny – szczególnie z pierwszego X-lecia 
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pracy S. Anieli na misjach, kiedy to korespondencja autora z Siostrą była 
częstsza i „obfitsza” w fakty.

Na uwagę zasługuje opis (oparty na relacji naocznego świadka) dłu-
giego rejsu statkiem i roli jaką S. Aniela w czasie jego trwania odegrała.

Brakuje w niniejszym opracowaniu „zajęcia się” szczegółowego posłu-
gą S. Anieli w Argentynie w latach po 1-szym dziesięcioleciu. Zważywszy 
jednak, że jest to okres dwukrotnie dłuższy od tzw. Zakopiańskiego i obej-
mujący zasięgiem kilka miejscowości, oraz bardzo zróżnicowaną w swym 
zakresie działalność Siostry w pracy misyjnej – przy zbyt krótkim okresie 
jaki upłynął od Jej śmierci, a tym samym – niemożność przeprowadzenia 
kurendy w archiwum Zgromadzenia – autor w uzgodnieniu z Przełożoną 
Generalną postanowił pozostać na pierwszym X-leciu. pracy S. Anieli.

RETROSPEKTYWNE spojrzenie niektórych czytelników na książkę: 
SZARY POSŁANIEC — (rzecz o śp. S. A. Gołębiowskiej/

Siostra prowadząca Główne Archiwum Zgromadzenia – S. Ancilla Kosicka1 
skreśliła kilka słów podziękowań, ale nie omieszkała dodać kilku zdań na temat 
przesłanej Jej książki. Oto co napisała:

Szanowny Panie Stefanie:

Bardzo serdecznie dziękuję Panu za ostatnią przesyłkę, a przede 
wszystkim za trud włożony w napisanie i wydanie wspomnień o naszej 
śp. Siostrze Anieli. Oczywiście, nawał obowiązków nie pozwolił jeszcze na 
przeczytanie książki w całości, ale jestem wzruszona tą Pańską determina-
cją w staraniach o upamiętnienie nie tylko historii, ale i osób z tą historią 
związanych. To bardzo cenny rys charakteru, ale także wkład w dzieje 
naszego Zgromadzenia.

Dlatego, wyrażając słowa uznania i wdzięczności, serdecznie Pana 
i Jego rodzinę pozdrawiam i zapewniam o pamięci przed Panem i przy 
naszej św. Matce Urszuli, bo tylko w ten sposób mogę się odwdzięczyć.

SZCZEŚĆ BOŻE! (–) S.Ancilla Kosicka.
1 list z dn.19.X.2010 r. – z Pniew w Wielkopolsce
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Następną osobą, która zechciała podzielić się swymi uwagami, był mój przyjaciel 
z Łodzi – Ryszard2 Oto co napisał:

Kochany Stefanie!

Przed chwilą zakończyłem czytanie „Szarego Posłańca”. Będąc pod 
dużym wrażeniem tej lektury, sięgnąłem ponownie do wspomnień – ale 
przede wszystkim zachwytu i uznania dla Twego stylu pisarskiego i pro-
wadzenia narracji.

Jakże gorąco gratuluję Ci znakomitych zwrotów, bogactwa słowni-
ctwa, i też takiej formy, że czyta się to z prawdziwym zaciekawieniem 
(ale i z podziwem dla Ciebie!).

W dużej mierze, opierając się na swojej pamięci, przywołałeś tak 
wiele faktów, które pozornie mało ciekawe – przedstawiłeś w niezwykle 
atrakcyjnej formie.

W odróżnieniu od Gagi, mój kontakt z S. Anielą był znacznie rzadszy 
i bardziej powierzchowny, a ostatnie bezpośrednie spotkanie było – 
w domu Rodziców, w końcu lat 80-tych.

Potem tylko dzięki inicjatywie Gagi, przy różnych okazjach (B. Naro-
dzenie czy Wielkanoc). Rozmawiałem wtedy telefonicznie.

Raz jeszcze serdecznie winszuję Kolejnego Sukcesu Literackiego, bez-
cennego dla wszystkich tych, którzy znali S. Anielę!

Ale też, o ile mi wolno – gorąco namawiam Cię, abyś w podobny sposób 
uzupełnił – a właściwie napisał na nowo – Wspomnienie o X. Kapelanie 
Wawszczaku (nie tylko samą biografię jak zrobił to ksiądz z Ukrainy).

Bo też to była wyjątkowo wybitna postać Białego Bomu.

Serdecznie pozdrawiam – Ryszard.

Odezwała się też S. Jaskłowska3, która znała się z bohaterką książki. Napisała 
więc:

2 List z Łodzi z dn. 24.X.2010 r.
3 List nadany z Lipnicy k/Otorowa, dn. 25.X.2010 r.
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Kochany Panie Stefanie!

Z całego serca dziękuje Panu za przesłany „Szary Posłaniec” o S. Anieli 
Gołębiowekiej. Nie zdążyłam jeszcze w całości przeczytać (tu. i ówdzie 
zagłębiłam się jednak do końca) i jestem pełna uznania dla Autora, 
że poświęcił tyle czasu i trudu, by zebrać i wydać tak uroczą biografię 
naszej Siostry.

Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich Sióstr, które będą czytać te 
wspomnienia – o wspaniałej wychowawczyni – napisane przez jednego 
z Jej wspaniałych wychowanków.

Łączę wyrazy szacunku i ślę wiele serdeczności – 
S. Maria Jaskłowska

Wspominana już S. T. Wójcik4, w kilku słowach napisała:

Stefciu!

Przesyłam mini-recenzję” S.Angeliki o „Szarym Posłańcu” – autor – SG.
Inne Siostry wprawdzie nie piszą, ale wypowiadają się podobnie. Ja 

przeczyłam zaledwie mały fragment książki – pamiętnika. Niestety, mój 
egzemplarz wędruje po domu – nie wiem kiedy do mnie wróci, abym mo-
gła dokończyć czytanie. Już wiadomo, że książka „chwyciła,” (za serca).

Życzę Ci jeszcze wielu takich przedsięwzięć. SZCZĘŚĆ BOŻE Autorowi 
i jego współpracownikom 

 – S.Teresa Wójcik.

Odezwała się także M.Fr. Sagun5, która w kilku słowach podziękowała za 
książkę. Oto co napisała:

4 List, jak z tekstu wynika doszedł niekompletny, nadany dn. 26.X.2010.
5 Matka Franciszka Sagun w tym okresie pełniła funkcje Przełożonej Generalnej 

Zgromadzenia. List z Wa-wy,z dn. 3.11.2010 r.
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Szanowny Panie Stefanie.

Pragnę serdecznie podziękować Panu za przesłane opracowanie 
o śp. S. Anieli Gołębiowskiej. Niech pamięć o tej pięknej osobie będzie 
wiecznie żywa i niech zachęca do przeżywania naszego życia z troską 
o innych. Z wyrazami szacunku –

/–/ M. Franciszka Sagun
Przełożona Generalna 

Bardzo się ucieszyłem z listu od S. A. Śmiałowskiej1, mojej wychowawczyni 
z okresu zaraz po wojnie, dziś 93-letniej osoby, list był bardzo długi, ale o książce 
traktowała tyko jedna, strona. Czytałem więc, wybierając to co traktowało o książce.

Siostra napisała więc:

Kochany mój „Malutki” Stefanku.

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za miłe słówka w liściku do mnie. 
Dziękuję przede wszystkim za piękną rzecz – ’’Szary Posłaniec” – wspo-
mnień pełen o naszej Siostrze Anieli Gołębiowskiej.

Całość „Szarego Posłańca” jest napisana z kochającego serca – 
”Dziecka” – o jego wychowawczyni „Matce”. Pięknie to napisałeś, ale 
nie wiem czy dobrze zrobiłeś, że nie napisałeś więcej o Argentynie. Skąd 
Ty się tego wszystkiego dowiedziałeś?, jak udało Ci się znaleźć taką masę 
zdjęć i kto Ci pomagał? Myślę, że tylko Pan Bóg mógł maczać w tym 
palce. Dlatego też – tak bardzo, bardzo – ”Bóg Zapłać”.

Niech Bóg i Matka Najświętsza prowadzą Cię i wspierają.
S. Andrzeja Śmiałowska

Innego rodzaju refleksją dzieli się mój przyjaciel Adam2, który zapoznał się 
z książką leżąc na „łóżku boleści”. Oto co napisał:

1 List z Lipnicy k/Otorowa. z datą 7.XI.2010 r. Wychowawczynią na Jaszczurówce 
była przez kilka lat od zakończenia wojny.

2 Września Wkp., dn. 24.XII.2010 r. (z życzeniami świątecznymi).
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Stefanie! – Przyjacielu!

Dziękuję bardzo za książką o siostrze Anieli – ”Szary Posłaniec”.
Towarzyszyła mi ona podczas pobytu w szpitalu, podnosiła – na duchu 

– w trudnych chwilach po operacji. Renia czytała mi ją głośno, a ja – 
oczami wyobraźni, widziałem ukochane i niezapomniane miejsca i ludzi .

Ty nie masz pojęcia co to była za frajda dla mnie, chodziłem niby 
z całą grupą pokazywałem gdzie który szczyt i na jakiej jest wysokości.

Wracamy również do pozostałych Twoich książek i dzięki nim wspomi-
namy w szczegółach dobre, dawne czasy. 

Pozdrawiam – Adam

Ostatnie wspomnienie nosi dosyć dziwną datę3. Bo też i powód ten był wyjątkowy 
– książka z już wyczerpanym nakładem, stała się bardzo potrzebna Siostrze, wtedy 
Kierowniczce Domu na Jaszczurówce Barbarze, która bardzo pomagała S. Anieli 
(będącej w Zakopanem na urlopie z powodu umierającej siostry). Kilka lat później 
dowiedziała się S. Barbara, że była wydana taka książka, więc zapragnęła ją mieć. 
Nie miałem innego wyjścia jak odnaleźć maszynopis, potem tzw. „szczotkę” drukarską 
wycyzelować, dać do oprawy (zastosowałem tzw. „bindowanie” sprężynowe) i już 
mogłem Siostrę uszczęśliwić. Oto co w odpowiedzi napisała:

Kochany Panie Stefanie,

Bardzo, i to bardzo dziękuje za przesłanie mi książki o S. Anieli. Jestem 
już po lekturze, która przyniosła mi wiele wzruszeń, aż do łez.

Jest ta Pana lektura podwójnym świadectwem: – o życiu S. Anieli, o jej 
miłości do dzieci – pełnej ofiary, mądrości, o wierności Bogu, Zgromadzeniu 
i ludziom – tak do końca, ale też jest świadectwem Pana, Panie Stefa-
nie – świadectwem owocowania miłości w Pana życiu, służbie drugim, 
Ojczyźnie i wpojonym przez Siostry wartościom.

Podziwiam, dziękuję i z całego serca gratuluję.
Życzę Panu Bożego Błogosławieństwa, zdrowia i wspaniałych owoców 

tej «sztafety miłości».

Bogu polecam – S. Barbara.

3 S. Barbara Lipska, Łódź, dn. 27.06.2017.



Stefan Gasikowski: CZŁOWIEK, KAPELAN 
I PRZYJACIEL (Rzecz o ks. inf. Stanisławie 
Wawszczaku w XXII rocznicę śmierci).

Nakład własny autora, wydawca Jan 
Jacek Swianiewicz, Warszawa–Zakopane 
2011.

Książka w okładce kartonowej lakie-
rowanej, w kolorze popielatym, Format 
117x240mm. str.362.

Wiele zdjęć i kopii dokumentów.

Książka jest niejako odzewem czy uzu-
pełnieniem książki ks. Jacka Waligóry o ks. 

St. Wawszczaku wyd. w wydawnictwie Niedziela – Częstochowa 2010.

Kiedyś St. Kisielewski w jednym z felietonów napisał, że: „...dziś w naszym 
dorobku kultury, w wachlarzu pamiątek naszej przeszłości, widnieją dotkli-
we luki i szczerby – wiele konkretnych świadectw i dowodów przepadło, 
w wielu sprawach powoływać się możemy jedynie na rzecz tak kruchą 
i zawodną jak... pamięć...” St. Gasikowski postanowił więc to wszystko co 
da się jeszcze przypomnieć; odtworzyć, ukazać na nowo i spisać. – Bo jak 
napisał kard. Marian Jaworski w prywatnym liście do autora: „...pozwoli 
to więc naświetlić postać ks. Kapelana z innych aspektów”.

Pisząc niniejszą książkę autor starał się, w miarę możliwości, przedstawić 
obiektywny obraz faktów i zdarzeń związanych z ks. Kapelenem.

Nie mniej jednak, nie ucieka od odczuć subiektywnych. Dlatego 
w pracy swej odwołuje się do różnych osób, ale także, jak zaznacza – 
do swoich osobistych obserwacji i notatek. Potwierdzeniem są często 
pojawiające się sformułowania typu: „pamiętam”, „przypominam sobie” 
,”widzę w oczach” czy „widziałem” – wszak żył blisko księdza przez 31 lat.

Autor pisze tą książkę w formie gawędy o zabarwieniu historycznym 
(to głównie rozdziały początkowe).ale też gawędy opowiadania, które 
pozwoliły każde z opisywanych zdarzeń (z życia i działalności ks. Kapelana) 
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– umiejscowić nie tylko w czasie, ale też konkretnym regionie kraju. Stąd 
też pojawiające się geograficzne przypisy, np. „...w II Rzeczypospolitej 
,a wcześniej – Galicji, pod zaborem austriackim itd...”

Całą pracę – mimo różnych tytułów w rozdziałach, można by podzielić 
na trzy części główne:
1. Tło społeczno polityczne Kresów Wschodnich,
2. Dzieciństwo i szkoła średnia. Studia kapłańskie i rzymski doktorat na 

słynnym Uniwersytecie Gregoriańskim. Pierwsze lata kapłańskiej pracy 
oraz wychowawcza praca w Seminarium Kapłańskim.

3. Kapelania w Domu SS. Urszulanek SJK w Zakopanem na Jaszczurówce.
To właśnie w tym trzecim dziale uwidacznia się kapelan, człowiek, 

przyjaciel, powiernik, człowiek nie stroniący od spraw związanych z po-
znawaniem regionu i gór, pracujący na rzecz ludzi potrzebujących (np. 
w Domach Opieki dla dorosłych; czy w Sanatorium Dziecięcym na 
Bystrem). intensywnie pracujący na rzecz Kościoła czy podtrzymujący 
ścisłe więzy rodzinne i starający się być w rodzinie pomocnym. Widać 
tu wyraźnie, jak wprost imponującym jest...jak wiele potrafił robić dla 
innych, gdy sam już był poważnie chory, ale ta choroba – jak twierdził 
w kazaniu pożegnalnym nad trumną ks. infułata, ks. Abp. M. Jaworski;”...
nigdy nie zwalniała go z posługi kapłańskiej – nawet gdy był na leczeniu 
szpitalnym. . . „.

Niejako uzupełnieniem powyższych części pracy jest rozdział o byłych 
wychowankach, sąsiadach, siostrach czy różnego autoramentu gościach 
którzy bardzo chętnie na tematy ks. Kapelana rozmawiali. Dlatego ich 
wspomnienia, opinie i przemyślenia na Jego temat, w których zachowano 
język i zwroty właściwe danej osobie (siostra zakonna, były wychowanek, 
członek rodziny, prof. muzyki, prof. medycyny, czy sąsiad) – spisano bez 
ingerencji w styl, formę czy treść. Pojawiają się w pracy także inne wypo-
wiedzi na temat głównego bohatera – jakby wyrwane z kontekstu jakiejś 
całości – to fragmenty z listów i wspomnień o Siostrach i ich działalności. 
Tak więc „wyciągnięcie” z nich treści dotyczących ks. Kapelana, było 
zabiegiem celowym, tzw. wybiórczym.
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Bardzo sugestywnie opisuje autor śmierć i pogrzeb Ks. Kapelana: cytuje 
wypowiedzi bezpośrednich świadków, listy z Watykanu i od osób związa-
nych z Tym Domem czy ks. Kapelanem, podaje teksty przemówień, homilii, 
pożegnań. Wszystko to „podpiera tematycznie dobranymi zdjęciami.

I na te zdjęcia należy zwrócić uwagę. Podczas gdy wszystkie publiko-
wane w książce zdjęcia są pamiątkowymi i nazwijmy to...normalnymi, to 
ostatnia grupa zdjęć – właśnie tych pogrzebowych – jest nieco inna, jakby 
odrealniona. To fotografie zrobione z VIDEO . Wydaje się, że to dobrze, 
iż różnią się one od pozostałych – z chwil życia i działalności naszego 
bohatera. Te ostatnie są bowiem... z Ostatniej Drogi Księdza Kapelana.

Aneksy pokazujące stosunek innych do ks. Kapelana, zamykają całość, 
która robi wrażenie.

REFLEKSE 
Niektórych czytelników książki  

o śp. Ks. Kapelanie St. Wawszczaku.

Ponieważ pierwszą książką wysyłam zawsze do Gł. Archiwum w Pniewach, przeto 
nie dziwi, że pierwsza odezwała się S. A. Kosicka1, która – jak zawsze, w karcie 
pocztowej dzieli się radością z otrzymanej książki.

Szanowny, Drogi Panie,

Serdecznie dziękuje za książkę – świadectwo nie tylko życia i dzia-
łalności ks. Kapelana, ale też i mrówczej – pracy autora! Podziwiam 
Pańską wytrwałość w uwiecznianie historii (nie tylko danego człowieka, 
ale i naszego Zgromadzenia. To ogromnie cenne, choć wymagające 
pokonania wielu trudów.

Bóg zapłać całym sercem! Pozdrawiam serdecznie –
s. Ancilla Kosicka

1 S. Kosicka wysłała kartkę z urlopu w Kazimierzu Dolnym, dn. 26.02.2011 r.
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Wspominana już na tych łamach – S. Teresa Wójcik2, jak zwykłe „bawi się 
w układanie mini recenzji, choć twierdzi, że to jeszcze nie to. Zatytułowała list także 
w sposób niekonwencjonalny – oto co pisze:

Kochany Urszulaninie!

Tą przepiękną książkę o Księdzu Kapelanie czytam: od początku, od 
środka (zdjęcia bardzo mnie interesujące) i do początku oraz na wszelkie 
sposoby... To co teraz piszę, to jeszcze nie jest recenzja.

Książkę czytam „skokowo”, to, co akurat w tej chwili „rzuca się w oczy” 
Akurat mam dyżur na furcie i mam sporo czasu – bo ledwie świta.

W książce już „rzuciło mi się” w oczy kilka szczegółów:
Przede wszystkim zdjęcia (tych co Ci wysłałam – nie odsyłaj, mam 

podobne). Przepiękne zdjęcie na okładce – Kapelan jest od razu roz-
poznawalny (oczywiście przez siostry i świeckie osoby, które go znały). 
Pozostałe zdjęcia – to już piękny życiorys naszego Kapelana!!!

Dobry, ciekawy też układ „treści „, wzbogacony aneksami.
Sądząc z tych fragmentów, które już czytałam – treść też jest frapują-

ca – żywym, codziennym „słowem” pisana.
Przed chwila przeglądała książkę (na chwilę przed odlotem do Finlandii) 

s. Barbara Oginiewska z Helsinek. Była w Zakopanem w okresie próbnym 
przed nowicjatem. Pewnie ją pamiętasz. Ona też znała Ks. Kapelana. 
Książką byłą zachwycona! Opowiedziałam jej też (oczywiście bardzo 
skrótowo) inne książki Twojego autorstwa. Żałowała ogromnie, że nie jest 
jej dane ich przeczytać – była za krótko w Polsce.

Życzę Ci Stefciu błogosławieństwa Bożego, radości i pokoju, przyjaźni 
od Boga i od ludzi... życzę wielu jeszcze podobnych kitek.

S. Teresa Wójcik.

Znalazł się też dopisek do powyższego listu w postaci karteczki z 16.X.2011., 
gdzie Siostra napisała.

2 S. T. Wójcik używa w stosunku do mnie tytułu „Urszulanin”, który to tytuł – na spot-
kaniu po latach (62 latach) nadali mi jednogłośnie wszyscy, którzy przyjechali (ok. 30-tu 
osób), na to potkanie (S. T. Wójcik – także). List z Wa-wy, z dn. 24.07.2011 r.
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Drogi Urszulaninie!

Twoja książka o Naszym Kapelanie cieszy warszawskie urszulanki (te, 
które miały kontakt w tym czasie z Jaszczurówką).

Teraz książka uzupełni dokumentacją i zbiory Centrum Duchowości 
św. Urszuli w, Warszawie, Stefciu, czy Ty kiedykolwiek przypuszczałeś, że 
któraś z Twoich książek trafi w tak poważne miejsce?

Życzę więc owocnej pracy nad następną pozycją Twojego zbioru, 
w czym z pewnością pomoże Ci św. Urszula, która nigdy nie opuszcza 
swoich dzieci w potrzebie. Serdecznie pozdrawiam –

S. Teresa Wójcik

Tradycyjnie odezwał się mój Przyjaciel z Łodzi – Ryszard1, który nie omieszkał 
podzielić się swoimi refleksjami: – Napisał tak:

Kochany Stefanie.

Wczoraj skończyłem dokładne czytanie Twej ostatniej książki.
Już od pierwszych stron byłem pod wrażeniem konwencji, którą tym 

razem wybrałeś, aby w tak obszernej formie przedstawić sylwetkę X. Ka-
pelana – z  pewnością... Niezwykłej Osobowości Człowieka.

Myślę tu o powtarzającym się rysie historycznym, nie tylko z początków 
XX w., ale również, w znacznie bliższym okresie.

Doskonałym pomysłem było też, odstąpienie w pewnym momencie, 
od chronologii wydarzeń, a przedstawianie poszczególnych zagadnień 
związanych z Osobą Księdza Kapelana – jakby za pomocą zwartej gru-
py tematycznej. Dla mnie jest to o tyle miłe, że pojawiają się nazwiska 
tylu Sióstr, które z tamtych czasów pamiętam. I nie tylko Sióstr – ale, np. 
p. Janiny Domańskiej, która przychodziła, do Sióstr na obiady (to okres 
szkolny dla moich córek) – pamiętam ją jako osobę o olbrzymim poczuciu 
humoru, błyskotliwych skojarzeń sytuacyjnych – mieszkała w stylowym, 

1 Ryszard Markert, Łódź, dn. 27.07.2011 r.
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maleńkim mieszkaniu przy drodze na Olczę2. To z Twojej książki ustaliłem, 
że odwiedziliśmy ją z Iwonką zaledwie kilka lat przed jej śmiercią.

Stefanie, raz jeszcze gratuluję z całego serca tego dzieła, coraz bar-
wniejszego stylu, wartkiej akcji, że o – wydawałoby się – prozaicznych 
sprawach, czytam z wyjątkowo dużym zainteresowaniem.

Ale, żeby być wiernym swojej tradycji, namawiałbym Cię, na kolejny 
tom Twoich publikacji (a podświadomie coś mi podpowiada, że już masz 
coś na myśli i już zbierasz materiały.

Serdecznie Ciebie i Izę pozdrawiam – Ryszard.

Następnym listem odezwali się pp. A. i K. Kuźniarowie3 z Wa-wy, którzy już 
od wielu lat na Jaszczurówkę przyjeżdżali, a ich syn był b. często ministrantem Ks. 
Kapelana, oni zaś – niemal zaprzyjaźnieni z Księdzem, chodzili z nim na. spacery, 
później nawet na dalsze wyprawy.

Napisali więc bardzo serdeczny list (wcześniej dzwonili).z którego wybrałem 
odpowiednie fragmenty i je przedstawiam:

Kochani Izo i Stefanie!

Pragniemy raz jeszcze tą drogą, najserdeczniej podziękować Stefa-
nowi, za książkę – prześwietnie napisaną ostatnio, „Człowiek, Kapelan 
,Przyjaciel”. Czytaliśmy ją sami, a kilka razy pewne fragmenty Jaś (to ich 
syn) z wielką radością i wzruszeniem.

Czuje się ,że opisałeś ją „całym sobą” i z „głębi serca” – nie dziwi nas 
to, gdyż wiemy, że z Ks. Kapelanem wiązały Cię szczególne więzy, wszak 
opiekowałeś się nim od momentu kiedy to po ciężkiej operacji płucnej 
przyszedł do Sióstr, a następnie byłeś na każde zawołanie.

Wydobyłeś m. inn. piękno, mądrość i bogactwo życia i osobowości 
ukochanego, śp. Księdza Infułata S. Wawszczaka.

2 Mieszkanko mieściło się w budynku hr. Krasickiej, w którym przemieszkiwała – zja-
wiając się w Zakopanem – szczególnie w okresie kupna domu, czy budowy nowego 
Matka Urszula, Założycielka Zgromadzenia ss. Urszulanek SJK.

3 Krystyna i Andrzej Kuźniarowie z Wa-wy, list z dn. 27.02.2012 r.
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Ileż to trudu trzeba Ci było włożyć (a właściwie zadać sobie pracy) 
aby opisać losy: życie, współpracę z innymi, pomoc im, pracę naukową, 
a nade wszystko pamiętając o służbie Bogu: i szaremu człowiekowi.

Jak Ty potrafiłeś zgłębić ten „wielki obszar” całego życia – „Świętego 
wielce Kapłana”?  Brawo za tak udaną pozycję.

Przesyłamy moc serdeczności i uścisków! – 
K. A. Kuźniarowie.

I jeszcze jedna refleksja o ks. Kapelanie – nadeszła nieco spóźniona, ale treść 
jest frabująca. Pisał ją brat4 jednego z byłych wychowanków Sióstr, który często 
przyjeżdżał i kontaktował się wówczas z ks. Kapelanem.

Drogi Panie Stefanie!

Co tam będę tytułował Pana, gdy kiedyś (mimo dosyć dużej różnicy 
wieku zaproponowałeś, żebyśmy mówili sobie po imieniu, jak uczyniłeś 
to w stosunku do innych wychowanków – podobno czujesz się wtedy 
młodszy.

Po przeczytaniu (najpierw wyrywkowym) później zaś – z największą 
uwagą – bo książka i jej styl pisarski – bardzo wciągają – nie mogę nie 
podzielić się z Tobą pierwszymi spostrzeżeniami.

Oczywiście, sam już we wstępie zaznaczasz, że książka będzie quazi 
historyczna i tego się konsekwentnie trzymasz. Oprócz zabarwienia czysto 
historycznego – przeplatanego osobistymi wtrętami, czy uzupełnianie 
książki o faktogramy (nie wiem jak udało Ci się taki ogrom dokumentów 
czy zdjęć zgromadzić).da się zauważyć wyjątkową lekkość pisania, polot, 
a przede wszystkim – odnoszenie się do faktów.

Da się zauważyć, że narracja w książce sprowadza się właściwie do 
owych faktów, że piszesz od serca, jak czujesz i niczego nie upiększasz.

Myślę, że jest to szalenie ważne – szczególnie we wcześniejszych roz-
działach, w których co i rusz, sięgasz do źródeł pisanych, czy opowieści 

4 St. Kulczycki, brat wychowanka od Sióstr – Jakuba, do którego bardzo często 
przyjeżdżał. List z Krakowa, z  początków 2012r.
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rodzinnych. (Ciekaw jestem czy nawiązane w czasie pisania książki – 
znajomości z rodziną Ks. Kapelana – podtrzymujesz? – myślę, że warto./

Dla mnie bardzo ważnymi, ze względów sentymentalnych, są rozdz. 
odnoszące się do posługi ks. Kapelana na Jaszczurówce, gdzie wielokrot-
nie miałem okazję z nim porozmawiać, a raz odbyliśmy nawet wspólną 
wycieczkę (w kilkuosobowej grupie) – na Halę Gąsienicową.

Wyjątkowo pięknie przedstawiasz stosunek Księdza do przyrody, do 
zwierząt (tych malutkich, np. ptaszki i ich strach przed kotem) oraz nieco 
większych (pies pasterski, świnki czy wielokrotne wpatrywanie się Księdza 
w pasące się na polanie pod Nosalem...owce.

A Twoje opisy reakcji Księdza na oglądany właśnie krajobraz: – Te 
ciągłe „ochy” czy „achy” – powtarzane co jakiś czas – czyż nie świadczą 
o prawdziwym przeżywaniu czy – jak piszesz „smakowaniu” przyrody?

Bardzo zainteresował mnie rozdział poświęcony „Braterstwu krwi i przy-
jaźniom”. Pięknie opisujesz więzi rodzinne Księdza i dbanie o ich trwałość. 
Dotyczy to nie tylko rodziców, rodzeństwa, ale także następnych pokoleń.

A jak pięknie piszesz o ukochaniu, przez Księdza ziemi rodzinnej!
Jakże trafnie przytaczasz określenie: „Mówił Polska – ale myślał „LWÓW”. 

Bardzo dziękuję Ci Stefanie za urywek z Żeromskiego dotyczący tejże sfery 
uczuć: „Ciebie jedną kocham – cudowna, rodzinna ziemio II Bądź błogo-
sławiona, stworzona dla nas; II abyś wspierała dusz naszych słabość, II abyś 
powiększała uczuć małość II – piękna, dobra, umiłowana...II (na str.240/

Przypominasz w różnych miejscach swojej książki – umiłowanie przez 
Księdza...Lwowa! Bo też miasto Lwów było dla niego najpiękniejszym 
miastem na świecie.

Stosowane przez Ciebie akapity są dla mnie o tyle ważne, że wiele 
z opisywanych w nich osób... osobiście poznałem, przebywając w różnych 
okresach roku u Sióstr na Jaszczurówce.

Zadziwia mnie, jakże Twój bohater wykorzystywał świetnie swój wyjąt-
kowy zmysł wyszukiwania ludzi związanych z ówczesnymi Kresami.

Takie nazwiska jak: – O. Cyryl od Bernardynów, ks. prof. bp, Abp i wresz-
cie kardynał M. Jaworski, prof. W. Paryski, dr Schneigert, p.  Domańska 
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czy p. dr Haczewska i inni – zapadła mi głęboko w pamięć, tym bardziej, 
że przecież z niektórymi z nich miałem okazję rozmawiać.

Kilka razy w moich listach prywatnych do Ciebie, pytałem się czy wiesz 
co u nich, czy żyją i Siostrzyczki nasze odwiedzają?

Jakbyś chciał wiedzieć moje prywatne zdanie na temat przeczytanej 
książki, to jako laik w tych sprawach śpieszę ci donieść, że książka Twoja 
jest niezmiernie wartościową, która – jak cytowałeś Kard. Jaworskiego: 
„...pozwoli naświetlić postać ks. Kapelana z innych aspektów...”, a ja 
dodam...jakże mało w społeczeństwie Zakopanego czy nawet Jaszczu-
rówki, znanych.

Pozwól więc Stefanie, że po raz „n-ty” napiszę: dzię-ku-ję!!!

Dziękuję ci jak najserdeczniej, jak można i życzę wielu następnych, tak 
udanych i bogatych w treści – opracowań.

 – Staszek Kulczycki



Stefan Gasikowski: ZAKŁADY OPIEKI CAŁ-
KOWITEJ W ZAKOPANEM (DOMY DZIECKA) 
W LATACH 1900–2010. 

Nakład własny autora, przy współfinan-
sowym wsparciem PSS w Zakopanem. Wy-
dawca Jan Jacek Swianiewicz, Warszawa 
– Zakopane 2015

Książka w okładce kartonowej lakiero-
wanej, w kolorze zielonym, format 167x240, 
str. 560.

Bogato ilustrowana.

Autor niniejszego opracowania jest jed-
nym z nielicznych, którym w dzieciństwie wypadło przebywać w Domu 
Dziecka, by w późniejszych latach w tymże Domu Dziecka pracować.  
Książka pisana była pewnymi etapami od 2000r.,kiedy to autor rozpoczął 
opisywanie swojego życia w oparciu o kontakty z SS. Urszulankami SJK. Już 
wtedy selekcjonował wiadomości dotyczące Sierocińców czy Domów 
Dziecka, osób czy instytucji je prowadzących, wreszcie wyszukiwał miej-
sca, w których Zakłady Opieki nad Dzieckiem się mieściły, a co za tym 
idzie – rozpoczął kwerendę po różnych archiwach, aby skonfrontować 
swoje wiadomości z uzyskanymi tam dokumentami.

Tak więc autor w Swoim opracowaniu opierał się nie tylko na zapa-
miętanych faktach czy poczynionych obserwacjach, ale także korzystał 
z wielu Kronik Domowych, Ksiąg pamiątkowych, Złotych Ksiąg Pamięci, 
korespondował z instytucjami kościelnymi, które kiedyś Domy Dziecka 
prowadziły, szukał ludzi z tzw. „tamtych dni” i z nimi się spotykał. Kon-
frontując to wszystko autor uświadomił sobie jak ważne jest jego osobiste 
świadectwo.

Przebywał w Sierocińcu SS. Urszulanek w Zakopanem na Jaszczurów-
ce od 9-tego miesiąca życia, później w tymże Domu (przekształconym 
w Dom Dziecka).rzebywał lat 14,a jeszcze później utrzymywał z Siostrami 
kontakt nieustanny – i tak jest do dziś.
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Jego praca w Państwowym Domu Dziecka datująca się od 1964 
r.: – pełny etat, później ¾, by skończyć na 1 i ½ etatu – pozwalały na 
skonfrontowanie systemu pracy i metod czy sposobów jej prowadzenia 
z dziećmi kiedyś – w porównaniu z okresem u schyłku XX stulecia.

Mając więc możliwość ciągłej konfrontacji swoich wiadomości z rzeczy-
wistością, autor – jak wynika z tekstu (patrz. DDz. „Jasna, „Jaszczurówka 

czy „Patria” lub „Krakus”, „Modrzęjów” czy „Arkona”) i uzupełniał katalog 
danych o aktualne historycznie opracowania.

Przedstawia więc autor czytelnikowi ąuazi gawędę tematyczną o za-
barwieniu historycznym, z chronologicznym (wg kolejności powstania 
i pracy) wykazem i opisem działalności poszczególnych Placówek,  które 
można by pogrupować w:
a) Placówki prowadzone przez Zakony (SS. Felicjanki, SS. Urszulanki SJK 

czy XX. Marianie)
b) Placówki działające od kilku m-cy do 5-ciu lat (”Anusia”, „Nasz Dom” 

„Pogoń”, „Roma” czy Sierociniec-Internat dzieci żydowskich).
c) Placówki działające przez dłuższy czas, np. „Koliba”, „Jaszczurówka”, 

„Jasna” czy „Patria”.
W podanym wykazie autor nie zajmuje się taką formą opieki całkowitej 

jaką jest Internat (dla szkół średnich). W badanym okresie w Zakopanem 
działało ich bez liku (niektóre szkoły miały ich po kilka) więc ich opisanie 
zajęłoby zbyt wiele czasu i byłby to 2-gi tom tej pracy.

Spośród 16. Zakładów Opieki Całkowitej którymi zajmuje się autor, 
na szczególne zainteresowanie zasługuje Sierociniec-Internat dzieci 
żydowskich w „Leśnym Grodzie” oraz Rodzinny Dom Dziecka pp. Janiny 
i Władysława Filarów.

Pierwsza Placówka powstała w 1945r. i przebywały w niej dzieci pocho-
dzenia żydowskiego, pozbawione rodziców, pozbierane z różnych stron 
Generalnej Guberni – szczególnie dystryktów: krakowskiego, warszawskiego 
i lubelsko – zamojskiego, które tutaj miały znaleźć schronienie w czasie 
apogeum prześladowań żydowskich, a także korzystać z powietrza przy 
leczeniu gruźlicy. Organizatorka Sierocińca p. Lena Koechler miała pod 
opieką 88–93 dzieci, które uzupełniały naukę szkolną, a na terenie Placówki 
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otrzymywały „dawkę” wychowania w duchu żydowskiej wiary i tradycji, 
Tak więc, P. Lena (wraz z całym, oddanym sprawie personelem) stała 
się jakby strażniczką pamięci o kulturze i życiu Izraela dla dzieci, które 
praktycznie Ojczyzny swoich przodków nie znały.

Autor przedstawia w żywy sposób poczynania p. Leny, kłopoty z apro-
wizacją, nauką w szkole, dokuczaniem przez miejscowych itp. Obrzucanie 
tych dzieci kamieniami oraz napady (często z bronią w ręku) spowodo-
wały, że starsze dzieci już musiały nauczyć się obchodzenia z bronią.

W tym domu – jak pisze autor, dokonano w ciągu krótkiego okresu – 
prawdziwego cudu. Istoty wyrzucone z orbity ludzkiego bytowania, zebrane 
gdzieś na okrainach życia – udało włączyć się z powrotem w nurt życia.. 
Tutaj więc,  w pięknie zakopiańskiej przyrody, w doskonałych warunkach 
uczą się żyć na nowo. I tylko niekiedy któreś z nich zapłacze bardzo długo 
i boleśnie – bo do innego kolegi przyjechał „zaginiony” ojciec lub mama, 
a do niego – i on o tym doskonale wie – nikt już nigdy nie przyjedzie.

Autor, będący w tamtych czasach z tymi dziećmi bardzo blisko, opisuje 
wspólne zabawy, saneczkowanie, świętowanie Bożego Narodzenia na 
równi ze świętem Chanuka – ot, taki symbol przeplatających się losów, 
wierzeń i tradycji. Sierociniec-Internat w „leśnym Grodzie” zlikwidowano 
z końcem marca 1946r. O dalszych losach żydowskich dzieci czytelnik 
dowie się z lektury niniejszej książki.

Druga Placówka – Rodzinny Dom Dziecka (jeden z pierwszych w Za-
kopanem (jeśli nie na całym Podhalu) – istnieje od września 1994r.

To szczególny dom. Słowo „dom” jak wiemy jest określeniem wielo-
znacznym. Jednak z rozumianych przez nie pojęć – najbardziej ludzkie, 
ciepłe i chyba najbardziej bliskie każdemu (szczególnie dziecku) jest to, 
przez które rozumiemy dom rodzinny i rodzinę, a więc określenie beztroski 
i bezpieczeństwa, i pełnego najlepszych wspomnień, z którego promie-
niuje „ciepło domowego ogniska”.

Taki więc, i o tym pisze w swoim opracowaniu autor – ma być ten dom.
Dom jako pojęcie trwałości i bezpieczeństwa, siedlisko najcieplejszych 

uczuć, życiowej (na przyszłość) stabilizacji.
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Autor więc stawia retoryczne pytanie: Czy możemy – sobie wyobrazić 
taki dom? Czy jest możliwe, aby pod jednym dachem i w jednym miejscu 
spełniły się wszystkie wyżej wymienione postulaty i pragnienia ?

Otóż jest! – odpowiada autor. Bo on w nim był, a czego się dowiedział 
i co zobaczył – w niniejszej książce opisał.

Opisał więc organizację domu, środki techniczne jakimi on dysponuje, 
wyposażenie, rozkład dnia itp.

Jak sam podkreśla – gdy przekroczył próg tego domu, od razu zo-
rientował się, że znalazł się w miejscu osobliwym. A gdy zobaczył dzieci, 
porozmawiał, z małymi się pobawił, „zasięgnął języka” u rodziców – opie-
kunów, nawet nie zdał sobie sprawy z tego, że samo przyszło do głowy 
w myślach, nazwać ten dom „Domem Szczęśliwych Dzieci”.

Ile ich było na przestrzeni lat jego funkcjonowania, jak kształtował się 
przekrój pochodzenia, płci, co dalej z tymi którzy już odeszli itp. dowie się 
czytelnik z lektury niniejszego opracowania.

W sumie, książkę cechuje – i nie jest to ocena na wyrost – rzetelny opis 
działalności poszczególnych Domów Dziecka, bez kwalifikowania i osądu, 
który był lepszy czy gorszy. Ten osąd autor pozostawia już czytelnikowi.

RETROSPEKTYWNE 
spojrzenie niektórych osób, czytających książkę Zakłady Opieki 

całkowitej (DOMY DZIECKA) w Zakopanem.

Jako pierwsze odezwały się – przy okazji przesyłania Życzeń Wielkanocnych – 
S. Andrzeja Smiałowska i Czesława Kalinowska z Lipnicy k. Otorowa1 które swoje 
życzenia przeplatały wtrąceniami na temat książki.

S. Andrzeja, jako moja powojenna wychowawczyni pisze:

Stefanku mój Kochany.

Jak to dobrze, że nie wysłałam jeszcze życzeń, bo teraz mogę Ci 
serdecznie – jak tylko potrafię – podziękować za przepiękną książkę. 

1 Lipnica,dn.21.11.2015.
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Przecież i ja tam, w Zakopanem, na Jaszczurówce z Wami pracowałam!. 
Przecież też Tobie matkowałam, uczyłam religii, razem chodziliśmy na 
spacery i do Groty Matki Bożej pod Piórko. A teraz? – Tego się naprawdę 
nie spodziewałam, że mój wychowanek takie rzeczy pisze (i to jak!).że 
jest Pisarzem z życia, i to życia dzieci w sierocińcu, potem Domu Dziecka, 
a to Co opisuje jest tak pięknie przedstawione, że aż wierzyć się nie chce,, 
skąd u niego takie zainteresowania?

Dziękuję Ci Stefanku po stokroć, bo wiem, co to praca przy dzieciach 
i dla dzieci, a Ty to tak opisujesz cudownie, jakby to była sama przyjem-
ność. Dziękuję Ci też za tyle szczegółów z naszego życia i pracy. Dopiero 
teraz ludzie zobaczą jak się kiedyś pracowało!.

Zasyłam wiele serdeczności i uścisków – 
S. A. Smiałowska

S. Czesława1 natomiast pisze tak:

Szanowni, Drodzy Państwo – Izo i Stefanie!

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy i jest możliwość, przy okazji wysyłania 
Życzeń Świątecznych, podzielić się kilkoma zdaniami na temat przeczy-
tanej książki o Domach Dziecka w Zakopanem.

Jestem bardzo ,ale to bardzo wzruszona Pańską pamięcią o mojej 
skromnej osobie i przysłaniem mi powyższej książki. Toż to prawdziwa 
skarbnica wiadomości. Jak Pan to wszystko poodnajdywał?

Ileż w niej szczegółów (także i o mojej skromnej osobie) – dotyczących 
np. Katechezy. Przypomina mi się więc ,że przecież my pracowałyśmy 
zarówno w Dzianiszu (za Gubałówką). na Harendzie, u Salwatorianów 
na Bulwarach, u OO. Bernardynów (na Księżówce2) – i o niczym Pan nie 
zapomniał. Wtedy jakoś dzieci garnęły się do nauki o Bogu, a dziś?

1 List od S.S. Cz. Kalinowskiej nie posiada daty, tylko dopisek: Lipnica – Wielkanoc 2015.
2 OO. Bernardyni mieli zakaz katechizowania w swoim kościółku. Na Księżówce 

utworzono więc kaplicę dla dzieci szkolnych, które oni prowadzili.
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Dla mnie bardzo interesująca była część pierwsza książki: kupno domu, 
jego rozbudowa, zainstalowanie 1-szej kaplicy (nie przypuszczałem nawet, 
że w takiej małej salce się mieściła, a nasza narciarnia służyła za zakrystię).
dorabianie do finansów domowych – gośćmi, a pomiędzy tym wszystkim 
malutkie dzieci z Sierocińca, dzieci przychodzące do Ochronki, młodzież 
dochodząca do świetlicy – a tym wszystkim trzeba było się przecież zająć!

Bardzo sugestywnie opisał Pan okres związany z okupacją i – napraw-
dę, niezwykłe przejścia dzieci i sióstr, aż do wysiedlenia.

Pan Bóg i Jego Matka Najświętsza jednak czuwali nad Wami i nie 
pozwolili zginąć.

Te późniejsze lata to już z autopsji pamiętem, i bardzo ciekawie Pan 
to wszystko ujął. Są i spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorzy, piosenkarze, 
muzycy).są spontaniczne występy gości, są zawody sportowe na wzór 
tych, opisywanych przez Pana w poprzednich książkach.

Wszystko to umiejscawia Pan w określonym czasie – przypisując dzia-
łania całego domu – poszczególnym jego Kierowniczkom. Inne Domy 
Dziecka, np. SS. Felicjanek, XX Marianów czy Państwowe Domy Dziecka, 
ujmuje Pan z pieczołowitością rasowego historyka i nie ogranicza się do 
suchych faktów, ale zajmuje się też sposobami pracy,

realizacją Planów Pracy, przezwyciężaniem przeróżnych trudności. 
Z dużym więc zainteresowaniem przeczytałam rozdział o Domu Dziecka 
„Jaszczurówka”, który chyba z trzydzieści lat funkcjonował w naszym 
budynku. Wszędzie, podczas czytania, przewijała się myśl – skąd Pan wy-
nalazł budynki, a nawet niektórych pracowników by z nimi porozmawiać

Naprawdę, dokonał Pan ogromnej rzeczy – wiele osób z pewnością 
w czasie swoich studiów pedagogicznych będzie sięgało po tę pozycję.

Serdecznie więc gratuluję i jeszcze raz bardzo za książkę (oraz piękną 
dedykację) – dziękuję.

Łączę wyrazy szacunku i pamięci, z wyrazami życzeń, aby nie zaprze-
stawał Pan takich pięknych rzeczy opisywać – 

 – S. Czesława
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Ponieważ pisanie o Domu dla dziewcząt – prowadzonym przez SS. Felicjanki 
w Zakopanem rozpocząłem od kwerendy w ich archiwum (Kraków), przeto uważałem, 
że książkę o D. Dziecka w Zakopanem (szczególnie, że one były pierwsze i prowa-
dziły dom bez przerwy od stycznia 1900r). powinny otrzymać. Oto co napisały po 
otrzymaniu książki3:

Szanowny Panie Stefanie.

Gratuluję tak obszernej pozycji o Zakładach Opieki Całkowitej w Za-
kopanem, bardzo dziękuję za pamięć i przesłanie książki, w której jest też 
kawałek historii Sióstr Felicjanek – Bóg Zapłać!

Życzę Bożego błogosławieństwa, pozdrawiam 

 – S. Alina (archiwistka prowincji)

Pisząca z Wa-wy S. M. Zapolska4 swoje podziękowanie pisze na odwrocie Ży-
czeń wielkanocnych (uszczupli się przez to budżet polskiej Poczty). Oto co napisała:

Panie Stefanie.

Serdecznie dziękuję za przekazany wspaniały dar, w  postaci nowej, 
potężnej pozycji książkowej: – tak bardzo znów związanej z naszą urszu-
lańską rodziną.

Zdumiewam się: – jak to jest, na wypożyczony „chudziutki” (choć 
bardzo cenny) skrypcik, otrzymuję odpowiedź w postaci opasłego tomu, 
wraz z pożyczoną pozycją.

To prawdziwie chrześcijański gest!
Żałuję, że nie mogłam podarować Panu książki – wspomnień S. Alek-

sandrowicz, ale dotąd nie udało mi się znaleźć drugiego egzemplarza.
W sumie, z przekazanych nam pozycji Pana autorstwa, zebrała się nam 

już całkiem pokaźna, bogata w interesujące nas treści, „biblioteczka”. 
Bóg zapłać!

3 Kartka od S. Aliny (nazwiska brak) doszła do mnie w liście innej osoby, chociaż 
posiada datę: Kraków, 22.03.2015.

4 List datowany: Wielkanoc 2013, Warszawa, stempel poczty: 24,03.2015.
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Z życzeniem dalszego bogactwa weny twórczej – 

S. Maria Zapolska.

Następną osobą, która zechciała się podzielić swoją – refleksją po częściowym 
przeczytaniu książki – była S. B. Goretti5. Przy okazji przesyłanych Życzeń Świą-
tecznych, dopisała tak:

Stefanie! 

Do życzeń dołączam kilka słów na temat Twojej książki. Dziękuję pięknie 
z nią. Na razie tylko częściowo ją przeczytałam. Głównie skupiłam się na 
Domach prowadzonych przez zakony, ale też z największą uwagą prze-
czytałam relację o pracy Domu pp. Filarów (chyba prowadzą Rodzinny 
Dom Dziecka?).

Podziwiam Cię Stefanie, że potrafisz zebrać tyle materiałów. Mówiłam 
(czy pisałam teraz już nie pamiętam) Ci kiedyś, że moją pracę magi-
sterską poświęciłam pracy Domów Dziecka, a ściślej – tzw. Systemowi 
Wychowawczemu Matki Urszuli Ledóchowskiej. Temat jest więc mi bliski.

Ty mnie pamiętasz jeszcze z lat bardzo wczesnych (to chyba początek 
lat 60-tych).gdy w ramach praktyk pedagogicznych jeździłam jako po-
moc S. A. Gołębiowskiej z dziećmi z Jaszczurówki na Orawę, do Podwilka 
Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się opisać pracę w Domach Dziecka 
– nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę – co to za praca.

Bardzo ciekawie ująłeś pracę Internatu – Domu Dziecka dla Dzieci 
Żydowskich. Nie przypuszczałam, że S. Laurentowska oddała jakiekolwiek 
dziecko do Żydów (nie mówiąc o tym, że było tych dzieci – pięcioro).

Porównując pracę Domów Dziecka SS. Felicjanek z naszym domem, 
widzę pewne podobieństwo (szczególnie z okresu okupacji niemieckiej).

Ciekawi mnie bardzo – jak Ty to zrobiłeś, że p. Rolleczek, która nie-
miłosiernie oczerniła na kartach książki „Drewniany Różaniec” – Siostry  

5 S. Goretti (Barbara Korek) związana była z Jaszczurówką wakacyjnymi prakty-
kami pedagogicznymi (w okresie postulanckim) oraz Kierownictwem Domu w latach 
1979–83. List: Wielkanoc, Sieradz 2015.
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Felicjanki – nagle zmieniła zdanie. Skąd u Ciebie jej zdjęcie z odpowiednim 
wpisem... prostującym tamte wypowiedzi?

Fascynującym jest, że Tobie udało się dotrzeć do ludzi, którzy kiedyś 
w poszczególnych Domach pracowali, którzy jeszcze pamiętali nawet 
poszczególne typy zajęć i piosenek, i potrafili jeszcze o tym opowiedzieć 
(patrz p. Bronia Trzebuniowa u XX. Marianów w „ARKONIE”).

Wyobraź sobie, że ja nigdy nie byłam świadoma, że Zakopane miało 
aż tyle Domów Dziecka. Nie wiem jak Ty potrafiłeś wszystkie budynki od-
naleźć i nawet w formie zdjęcia je przedstawić?

Wiele rzeczy z mojej pracy pedagogicznej przypomniałem sobie, mia-
łam bowiem punkt odniesienia, wiele też z książki skorzystałam.

Myślę, że Twoja książka (przypuszczam, że dałeś do poszczególnych 
bibliotek, np. Pedagogicznej czy Miejskiej) będzie poszukiwana przez 
studentów pedagogiki (różnych kierunków)...i choćby dlatego warto 
było ją napisać, opracować i wydać.

To bardzo ciekawe, pożyteczne i świetne opracowanie – gratuluję.

Za wszystko jeszcze raz DZIĘKUJE!!! S. Goretti Korek

Odezwała się też żona mojego kolegi z okresu pobytu w Domu na Jaszczurówce – 
p. H. Matuszyńska1, która w imieniu zmarłego niedawno męża – napisała kilka słów:

Drogi Panie Stefanie!!

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Panu za książkę o Domach Dziecka. 
Na razie, ze względu na choroby mnie prześladujące – tylko ją przegląd-
nęłam – i bardzo mi się spodobała.

Wyobrażam sobie jaką radość sprawiłaby Tadziowi. Mam nadzieję, 
że widzi ją z nieba i pochwala ją bardzo. Ma na pewno  dużą satysfak-
cję z faktu, że choć w takiej niepełnej formie – nasze Siostry Felicjanki 
mają pewne zadośćuczynienie za wierutne kłamstwa, jakie znalazły się 

1 List z Krakowa, z dn.29.III.2015. Mąż p. Haliny – Tadeusz, był jednym z niewielu 
wychowanków obu Domów Dziecka prowadzonych przez SS. Felicjanki okres wojny 
(i SS. Urszulanek od 1945 do 1948).
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w „Drewnianym Różańcu”. To zniesławienie bardzo dręczyło Tadzia przez 
wiele lat. Jestem pełna podziwu dla Pana mrówczej pracy, historycznej 
dokładności i umiejętności połączenia tylu informacji w sensowną całość. 
Czy od odbiorców zbiorowych, myślę o zakonach – otrzymał Pan jakieś 
wiadomości na temat książki – choćby w kilku zdaniach.?

Jeszcze raz serdecznie za książkę dziękuję i mam cichą nadzieję, że 
gdy coś o Jaszczurówce Pan napisze, to mnie nie zapomni.  

Łączę wiele serdeczności – H. Matuszyńska.

Po raz „n-ty” odezwała się S. A. Kosicka2, która jako jedyna otrzymywała 
wszystkie książki. Tym razem napisała:

Szanowny i Drogi Panie.

Przepraszam, że dotąd nie podziękowałam za otrzymany prezent! 
Przygotowania do 150 rocznicy urodzin św. Urszuli zajęły masę czasu.

Nie mniej – całym sercem dziękuję .
Aż trudno uwierzyć, że zdołał Pan jeszcze przed uroczystościami wy-

dać takie dzieło. Przecież to trud ogromny, ale jakże cenny – nie tylko 
dla omawianych Placówek (jak się Panu udało wszystkie je odnaleźć?), 
ale i dla całego Zakopanego. Bóg zapłać całym sercem.

Oczywiście na razie tylko pobieżnie zaznajomiłam się z książką – toż to 
ogrom materiału, ale z pewnością przeczytam.

Życzę Panu dużo sił i nowych inicjatyw, pamiętam w modlitwie, 
z wdzięcznością i bardzo serdecznie pozdrawiam. – 

S. Ancilla

Dwa listy otrzymałem od XX. Marianów z Wa-wy (z różnymi datami) Otrzymali 
Oni książkę z uwagi na to, że udostępnili swoje archiwum, skąd zaczerpnąłem wiele 
wiadomości.

List 1-szy3 to wzmianka o otrzymaniu książki oraz kilka słów dodatkowych.

2 S. Ancilla Kosicka, list z Pniew, z dn. 20.04.2015.
3 List z Warszawy, datowany na 11 kwietnia 2015 r.
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Szanowny Panie.

Dziękuję pięknie za otrzymaną książkę. Podziwiam ile Pan musiał włożyć 
pracy, żeby pozbierać po całej Polsce – rozproszone źródła.

Do tej pory przeczytałem to co było o marianach. Zauważyłem, że Pan 
wzbogacił suche dokumenty z naszego archiwum o własne obserwacje.

Podziwiam też, że udało się Panu zdobyć fundusze na druk tak wielkiej 
pozycji książkowej.

Za wszystko serdecznie dziękuję – 

Br.Tadeusz Górski

Niedługo potem nadszedł z Wa-wy drugi list4 (bardziej obszerny). w którym 
przeczytałem jakby mini recenzję mojej książki. Było napisane tak:

Szanowny Panie Stefanie!

Pozwalam sobie na małe resume, po przeczytaniu dogłębniejszym, 
szczególnie rozdziału dotyczącego naszej pracy z dziećmi i młodzieżą na 
Jaszczurówce. Przeczytałem także pozostałe rozdziały, choć siłą rzeczy – 
poza rozdziałem o SS. Urszulankach – dla mnie już nie tak interesujących. 
Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Przypominam sobie Pańską 
wizytę u nas na Bonifacego w Wa-wie . Przekazałem Panu ledwie garść 
informacji, 2–3 dokumenty i parę nazwisk. Do dziś nie mogę pojąć w jaki 
sposób wyszło z tego tak wielkie dzieło – wyjątkowo dokładnie opraco-
wane, i za to jesteśmy Panu jako XX Marianie – niezmiernie wdzięczni. 
Praca Pańska, oczywiście, – uświetni nasze zbiory.

Teraz chciałbym napisać Szanownemu Panu nieco na temat książki. 
Proszę się nie obawiać – bo to nie jest recenzja, ale spostrzeżenie.

Podoba mi się opracowanie naszego rozdziału:
Na pierwszy plan wysuwa się podział jaki Pan zastosował – tematycznie 

ujął Pan zadania i sposób w jaki je realizowano. Wszystko zostało pie-
czołowicie poparte dokumentami – nie wiem jak przez Pana zdobytymi, 

4 List z Warszawy z datą 15 maja 2015 r.
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rozmowami z ludźmi, których jeszcze udało się Panu odnaleźć i zdjęcia-
mi, I co dla nas bardzo ważne: – język jakim się Pan posługuję, sposób 
przekazywania informacji, który jest prosty, zwięzły, czasami „okraszony” 
gawędziarskim stylem rasowego gawędziarza – z historycznym zacięciem.

Pięknie opisuje Pan naszą pracę w Jaszczurówce – jakby sam w niej brał 
udział ,a opisywane zajęcia, np. Poznawanie regionu, folkloru, najbliższego 
otoczenia – gdzie wyszczególnia Pan bardzo dokładnie podział na płeć. 
na rodzaj budownictwa, słownictwo góralskie – a wszystko poparte wizy-
tami w Muzeum Tatrzańskim, spotkaniami z miejscowymi gawędziarzami 
czy pracownikami naszego Zakładu, którzy zgodzili się przyjść w strojach 
regionalnych. To właśnie jest prawdziwe poznawanie folkloru. Współbracia, 
przeglądając Pańską lekturę, nie mogli uwierzyć, że sam Pan wyszukał 
wszystkie dane, że odnalazł Pan budynki, w których wówczas, przy po-
nadnormatywnym stanie osobowym, musiały być organizowane zajęcia 
czy po prostu tam młodzież spała. Nie mogą wyjść z podziwu dla Pana 
zacięcia (do rejestracji prawdy). sfotografowania wszystkich budynków, 
które były zajmowane – łącznie z historią ich powstania, zmianami właś-
cicielskimi oraz podaniem co w nich obecnie się znajduje.

Jeszcze więc raz składam Panu serdeczne podziękowanie za trud 
zebrania tylu wiadomości, za skompletowanie dokumentacji, za jej 
wyczerpujące opracowanie i w końcu – za druk oraz wypuszczenie tak 
wartościowej pozycji pedagogicznej między ludzi.

Myślę, że ta „kopalnia” historycznej wiedzy długo będzie służyła pe-
dagogom opiekującym się czy pracującym z dziećmi i młodzieżą, ale też 
– jako forma quazi historii. – oraz lekkiego języka – będzie bardzo chętnie 
czytana przez innych.

Szczęść Boże w dalszej tak owocnej pracy –
XX. Marianie./T. Górski

Po raz drugi odezwały się SS. Felicjanki5 z Krakowa, które tym razem przysłały 
list dosyć obszerny. Oto co napisały:

5 List z Krakowa datowany na 14.V.2015 r.
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Szanowny Panie Stefanie,

Zapoznałam się dosyć szczegółowo z Pańską książką o Domach 
Dziecka w Zakopanem, a w niej – z umieszczoną na pierwszym miejscu, 
naszą Felicjańską Placówką w Zakopanem. Teraz widzę, że te dwa dni 
„buszowania” Pańskiego po, dostarczanych u nas Panu dokumentach, 
przyniosły pożądany efekt. Muszę przyznać, że nie bardzo wierzyłam, że 
chce Pan (i napisze) takie wielkie dzieło. Efekty przeszły moje największe 
oczekiwania!

Oczywiście, że najdogłębniej zaznajomiłam się z opisem pracy naszej 
Placówki, pw. „św. Kazimierza” w Zakopanem (pracującej od ponad 
120 lat). 

Podziwiam Pański styl pisania, który powoduje, że pracę czyta się bar-
dzo łatwo i przyjemnie. Do tego ta pieczołowitość zachowania historii!

Wielu z podawanych przez Pana faktów nie miałyśmy nawet w naszym 
archiwum czy próżno ich szukać w naszych, krakowskich annałach.

Wiele sytuacji, choć bardzo tragicznych i pisanych jakby przeciwko 
nam – opisuje Pan bez upiększeń, z prawdziwym historycznym pietyzmem.

Dla mnie osobiście, największym „majstersztykiem” było spowodo-
wanie zmiany stanowiska (zawartego w książce „Drewniany Różaniec”  
autorstwa, niestety, byłej naszej wychowanki (i Pan to podkreśla) – Natalii 
Rolleczek. Szanownemu Panu udało się ją odszukać, porozmawiać z nią 
i spowodować aby nowe – tym razem prawdziwe – stanowisko w powyż-
szej sprawie napisała... ku potomnym.

Serdecznie więc za to w imieniu naszej Wspólnoty zakonnej dziękuję.
Bardzo ładnie opisuje Pan historię naszej Placówki – a z jakim pietyzmem!. 

Opisuje Pan jej powstanie, pierwsze lata funkcjonowania, przysposabia-
nie dziewcząt góralskich do wykonywania określonego zawodu, a więc  
przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Czarna noc okupacji niemieckiej – jak zwykle: ciężkie, czasami wręcz 
tragiczne...opisuje Pan zwięźle, z historycznym pietyzmem, ale także – i na 
to zwróciły nasze współsiostry uwagę – wyjątkowo dokładnie. Odnosi 
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się wrażenie, że temat jest Panu bardzo bliski i znany – czyżby miał Pan 
przygotowanie zawodowe w tym kierunku?

I jeszcze jedna rzecz nas ujęła – mianowicie ,że nie ucina Pan historii 
naszego domu na okupacji, a właściwie na jej zakończeniu, ale ciągnie 
fabułę dalej, łącznie z przedstawieniem działania nowych władz (rzekomo 
ludowych) w stosunku do Zgromadzenia, np: próba poszerzenia drogi 
kosztem naszej działki – mimo iż po drugiej stronie jest ugór, czy odebranie 
nam Przedszkola i zajęcie budynku.

Co do innych Placówek, to daje się wyczuć iż zna się Pan na tym 
o czym pisze, że przyłożył się Pan do tematu, o co łatwo nie było.

Zaciekawia mnie mnóstwo ciekawostek, detali, wiele opisanych relacji 
z przeprowadzonych rozmów z byłymi pracownikami oraz to, że potrafił 
Pan odnaleźć budynki i miejsca, w których opisywane Placówki funkcjo-
nowały. Tym bardziej wołamy – Bóg zapłać.

Pozdrawiam serdecznie w imieniu Sióstr Felicjanek.
(Podpisu brak)

I jeszcze jeden list napisany z dużym opóźnieniem, gdyż autorka6 tylko przez 
przypadek spotkała się ze mną i okazało się, że jesteśmy „pokrewnymi duszami”. Na 
wysłaną książkę o Placówkach Opieki Całkowitej (Domach Dziecka) w Zakopanem, 
napisała kilka słów:

Szanowny Panie.

Bardzo dziękuję za piękną, niezwykle wartościową książkę.
Na razie nie miałam jeszcze czasu na uważniejszą lekturę – ta musi 

zaczekać. Jednak już pierwsze „przerzucenie” zachęca i wzbudza sza-
cunek dla ogromnej pracy.

6 Prof. Katarzyna Olbrycht spotkała się ze mną (poprzez przedstawienie nas sobie)
przez s. Teresę Wójcik. P. Prof. zajmuje się zawodowo pedagogiką i na Jej książce wzo-
rowałem się opisując pracę z dziećmi w D. Dziecka u S. Urszulanek na Jaszczurówce. 
Chodzi o Szarourszulański system wg M. Urszuli. List z Cieszyna z datą 28.10.2015.
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Myślę, że to lepiej, że nie kierował się Pan moim sposobem myślenia. 
Każde spojrzenie wnosi bowiem coś nowego i ważnego, więc i ja napewno 
wiele się dowiem i nauczę.

Gratuluję i cieszę się, że miałam okazję poznać kogoś tak związanego 
ze Świętą Urszulą.

Z pozdrowieniami – 
Katarzyna Olbrycht.



PLACÓWKI OPIEKI CAŁKOWITEJ  
W CZERWONYM DWORZE 

PREWENTORIUM1  I DOM DZIECKA2

WPROWADZENIE:

Obie Placówki to Zakłady Opieki Całkowitej, jednak z innymi celami 
Statutowymi. Obie powinny znaleźć się w Opracowaniu traktującym 
o Domach Dziecka w Zakopanem (wyd. rok 1916 – Zakopane).

Nie wiem z jakich powodów: czy nikt o tym nie pamiętał?, czy za krótko 
działały? (od 1947–1951–2).faktem jest, że zupełnie o nich zapomniano. 
Sprawa zaczęła być głośna dopiero – gdy budynek stał się własnością 
miasta Zakopane, a w 2010r, został wpisany do rejestru zabytków. Na tej 
podstawie m. inn. – w latach 2017–18 przeprowadzony został więc remont 
konserwatorski, który nadzorował specjalista w tej dziedzinie z Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem – Dr Zbigniew Moździerz.

On to, szukając śladów działalności uprzednio prowadzonej w bu-
dynku, skonkretyzował fakty. Pisał3: „...w latach 1946–47 mieściło się 
tu Schronisko Młodzieżowe, a przez następne 4 lata – prowadzone było 
w budynku... Prewentorium RTPD (Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci) z Krakowa oraz PDDz dla chłopców...”.

Niestety, książka o D. Dziecka w Zakopanem już była wydana (20l6 
r.). Zgłaszali się ludzie, którzy coś o tym słyszeli, ale nic pewnego nie 
wiedzieli. Mówił o tym, tu i ówdzie – dr Z. Moździerz, a nawet pisali: 
L. Długołęcka i M. Pinkwart4 – jednak niezbyt dokładnie, lub jak chcą 

1 Prewentorium, to Zakład Opieki Całkowitej, zamkniętej, głównie dla dzieci i mło-
dzieży zdrowej, ale narażonej na zachorowanie (np. przez kontakt z chorym zakaźnie) lub 
niedożywianych, lub działanie innych czynników środowiskowych. Gł. Zadanie to odizo-
lowanie oraz zwiększenie odporności ustrojowej poprzez odpowiednie odżywianie, sport 
i rekreację czy wycieczki. Podlegało Min. Zdrowia. Wg: PWN, Wa-wa t.5 s.328 z 1998 r.

2 Dom Dziecka, szczególnie zaraz po wojnie – zajmował się opieką nad dziećmi ulicy, 
opuszczonymi, głodnymi, którzy na dodatek stracili kontakt z rodziną. W 2-giej poł. lat 
40-tych otwierano dużo takich Placówek, nawet kosztem likwidacji (także bardzo po-
trzebnych) Placówek Sł. Zdrowia, np. Prewentoriów. Są w gestii Min. Oświaty.

3 Zb. Moździerz i Małg. Wnuk: Czerwony Dwór – Zakopane, wyd. Zakon. Centrum 
Kultury Z-ne 2018,s.97.

4 M. Pinkwart i L. Długołęcka: ZAKOPANE, Przewodnik Historyczny, s. 95. Wyd. 
PTTK „Kraj”, Wa-wa 1988.
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znawcy historii (zbyt ogólnie), aby udokumentować taką działalność. 
Teraz więc jest okazja nadrobienia braków (luk) w rejestrze D. Dz.

 — cały zebrany materiał dotyczący „Czerwonego Dworu” umieszczam 
właśnie w niniejszym opracowaniu. Uważam, że bardzo koreluje 
z recenzjami.

NIECO HISTORII

CZERWONY DWÓR 
to jedna z najpiękniej-
szych, a także – najważ-
niejszych willi Zako-
panego. Jest to typowy 
budynek – przykład sto-
sunkowo niewielkiej, 
stylowej willi, w której 
utrzymano zarówno pro-
porcje stylu zakopiańskie-
go, jak i bogatą, witkie-
wiczowską ornamentykę 
– zarówno z zewnątrz, jak 
i wewnątrz budynku...” – 
pisał M. Pinkwart5.

Willa wybudowana 
w 1903 (niektórzy mó-

wią, że 1902 r.) przez Wojciecha Roja (to ten, który był jednym z trzech 
budowniczych [budarzy] willi pod Jedlami, a samodzielnie wybudował 
[wg proj. S. Witkiewicza] – regionalną studnię obok willi pod Jedlami na 
Kozińcu). Wybudowana była więc w stylu (wg wzorców) Witkiewiczow-
skich, dla Oktawii Lewandowskiej6. Niemal zupełnie nie zmieniona willa 
istnieje do dziś, wówczas jednak nadano jej nazwę „WŁADYSŁAWKA”, 
a figurował pod tą nazwą w alfabetycznym spisie domów... posiadających 
nazwy – w Kalendarzu Tatrzańskim l902.

5 W: ZAKOPANE, Przewodnik Historyczny, str. 13.
6 Oktawia Lewandowska (z Gnatowskich) była rodzoną siostrą Zygmunta Gnatowskiego, 

dla którego to właśnie St. Witkiewicz zaprojektował, a wybudowano ją w 1892r – willę 
KOLIBA – 1-szy w takim stylu (witkiewiczowskim zwanym)...dom w Zakopanem. Była też 
bliską krewną ks. prałata Jana Gnatowskiego (częstego gościa w Zakopanem i „Kolibie”). 
Był on też jednym z członków Komitetu d/s budowy pomnika dr. Tyt. Chałubińskiemu, 
a w latach 1901–03 był jego przewodniczącym.

Zdjęcie współczesne – przedruk z informatora dla 
mieszkańców miasta „ZAKOPANE” wyd. 8/2019 

s. 34



 Placówki opieki całkowitej w Czerwonym Dworze 81

Czytelnik może jednak zapytać – dlaczego nazwano ją „Władysławka”? 
Rąbka tajemnicy uchyla Zb. Moździerz7, który pisze: „...być może asump-
tem była rodzinna uroczystość zaręczyn córki Oktawii Lewandowskiej 
(z Gnatowskich) i Władysława – właściciela miast w guberni Kijowskiej 
z p. Antonim Helcem – właścicielem posiadłości w guberni Kieleckiej...”. 
Ciekawostka! Niedługo po ukończeniu budowy (w 1904 r.) we „Wła-
dysławówce” zamieszkał Artur Rubinstein, który właśnie tu... zawarł 
przyjaźń z K. Szymanowskim i St. Witkiewiczem – którzy byli częstymi 
gośćmi „Władysławki”

Budynek „Władysławki” mieścił się na skraju Zakopanego, w miejscu 
dość odludnym, przy drodze wiodącej w kierunku Giewontu – wspominał, 
późniejszy sławny pianista8.

Dom był wolno stojący (jakby na odludziu). a zlokalizowany był między 
ul. Kasprusie, a potokiem Młyniska. Był w tym czasie jednym z niewielu 
budynków willowych w tej części Zakopanego. Posiadał częściowe pod-
piwniczenie. Był niby parterowy, ale, jak to w góralskich domach – z pod-
daszem użytkowym i piętrową częścią od strony fasady.

7 Zb. Moździerz – Czerwony Dwór, str. 15–16.
8 Artur Rubinstein, zatytułował swoje wyznanie: „Moje młode lata”.

„Władysławka” – przedruk z pocztówki Józefa Rysia – 1903r. w publi-
kacji „Czerwony Dwór” – red. Zb. Moździerz – kseroodbitka – Firma 

„Widmo” Z-ne
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Jak możemy przeczytać w pracy Zb. Moździerza9: „...dom miał kon-
strukcję zrębową, z otwartą werandą od południa i oszkloną od wschodu, 
miał też aneks kuchenny od str. północnej. Pokryty był ceramiczną da-
chówką. Odkrytą i przeszkloną werandę, które wsparte były na wspólnej 
podmurówce, która tworzyła swoiste... arkady. Na ganek prowadziły 
jedno-biegowe schody drewniane (jakby tymczasowe). W części piętro-
wej – balkon, na całej szerokości. Balustrady niezwykle bogato zdobione 
snycerskimi motywami dekoracyjnymi. Pozostałe, także bogato rzeźbione 
motywami roślinnymi (leluje) i ludowymi (czerpaki, łyżniki itp.) ...Cały 
rozkład funkcjonalny parteru, podporządkowany był niesymetrycznie 
umieszczonemu gankowi....”.

W 1907r. – jak piszą D. Długołęcka i M. Pinkwart10: „...kolejnym wła-
ścicielem została Irena z Łukowskich, Goszczyńska, która pokryła dach 
czerwoną blachą i zmieniła nazwę budynku na... „Czerwony Dwór”.

Z powyższą opinią nie zgadza się jednak Zb. Moździerz11, który w swoim 
wywodzie pisze: „...Możliwe, że p. Goszczyńska wydzierżawiła pensjonat 
(co było wówczas b. często stosowane). Jednak nazwa „Władysławka” 
figuruje zarówno w Planie Z-nego i okolicy T. Zwolińskiego (z 1908 r.). 
jak i w 1918 r. – w urzędowym spisie domów, hoteli i pensjonatów. Tu 
jako właścicielka nadal figuruje Oktawia Lewandowska, a willa o numerze 
1083 ma. adres: ul. Kasprusie 37...”. Wg niego więc „...do odzyskania 
Niepodległości, „Władysławka” nie zmieniła nazwy, ale przyjmuje się, że 
od 1907 r. była dzierżawiona, a dzierżawcą była Irena Goszczyńska...”.

Żeby nie przeciągać dodam, że (podaję za M. Pinkwartem12: („...w la-
tach 1918–19 mieszkał w Czerwonym Dworze” Stefan Żeromski z synem 
Adasiem i tutaj właśnie, od 15.X. do 12.XI.1918 r. „urzędował, najpierw 
jako przewodniczący Organizacji Narodowej, a później jako „Prezydent 
Rzeczypospolitej Zakopiańskiej...”, uściśla tę wiadomość L. Dall13 (podaję 
za Zb. Moździerzem: „...wybuch wojny w 1914 r. zastał Żeromskiego 
po drugiej stronie Tatr, skąd natychmiast wrócił do Zakopanego. Tu też 
przemieszkał cały okres wojny – biorąc udział w życiu politycznym...”.

W połowie lat 20-tych XX w. willę kupiła P. De Pourbeix-Zakrzewska, 
która zleciła remont domu (przeróbka schodów frontowych na bardziej 
trwałe i wygodniejsze oraz wymiana schodów wejścia kuchennego). Naj-
ważniejszą pracą była jednak wymiana pokrycia dachowego na blachę – 

9 Zb. Moździerz: Czerwony Dwór, str. 28–29.
10 W ZAKOPANE, Przewodnik Historyczny, s.95. Wyd. PTTK „Kraj”, Wa-wa 1988.
11 Zb. Moździerz, Czerwony Dwór, str. 33–34.
12 M. Pinkwart: ZAKOPANE... s. 95.
13 Zb. Moździerz: „Czerwony Dwór” str. 33–34.
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malowaną na czerwono. To wtedy zmieniono nazwę willi na „Czerwony 
Dwór”.

Jak podaje Zb. Moździerz14 „...zmianę nazwy potwierdzają popularne 
przewodniki Stefana i Tadeusza Zwolińskich z 1925 r., wymieniający 
„Czerwony Dwór” pod adresem: ul. Kasprusie 37. Także Ilustrowany 
Przewodnik po Zakopanem Teofila Klinga, wymienia „Czerwony Dwór” 
w gronie pensjonatów polskich I ktg. „...w których gości wyłącznie chrze-
ścijańska publiczność...”.

Co działo się w budynku „Czerwony Dwór” po Wyzwoleniu i jak wyglą-
dało jego. zagospodarowanie, dowie się czytelnik z następnego rozdziału.

OKRES PO WYZWOLENIU W 1945r.

Po II wojnie świat, w budynku zatrzymało się wojsko J. Kurasia, 
a następnie został on przejęty przez władze miasta, które zorganizowały 
w nim (to już lata 1946–47) Schronisko Młodzieżowe15.

Przez następne 4 lata zorganizowano w „Czerwonym Dworze” Prewen-
torium RTPD (Robotniczego Towarzystwa. Przyjaciół Dzieci)16 z Krakowa 
oraz Państwowy Dom Dziecka dla chłopców. Tu odsyłam czytelnika do 
początków tego rozdziału (nieco historii).skąd dowie się, że Min. Oświa-
ty przejmuje Opiekę nad Dzieckiem17, do art. pt. „Szczęście dziecka jest 
dowodem kultury narodu” – rozmowa z ob. Martimer.

W myśl porozumienia między ministerstwami – Opieka nad Dzieckiem 
zleciła sprawę kolonii zdrowotnych oraz Prewentoriów... Kuratoriom 
Oświaty, które powołały do współpracy różne instytucje, m. inn. RTPD. 
Ten zaś, na 2-gim zebraniu powołał do życia tzw. Komitet Koordynacyjny, 
który postanowił objąć akcją leczniczo-wychowawczą cały teren woje-
wództwa – tak więc, taka placówka, znalazła też miejsce w Zakopanem.

14 J.w., str. 37–39.
15 Z racji na tematykę jaką się Schroniska Młodz. zajmują (bazy wypadowe dla grup 

turyst.) w niniejszym opracowaniu opuszczam ten temat.
16 RTPD założ. zostało w Wa-wie w 1919 r. jako Robotn. Wydz. Wych. Dziecka i opieki 

nad nim. Po 1926 r.znacznie rozszerzyło swoją dział. (Ogniska d. Dzieci, Kluby niedz. 
przedszkola, szkoły, kolonie itp.).

Zaczęto też wprowadz. nowe met. wychów. dla których wzorc. Placówką było Os. W-
-wskiej Sp-ni Mieszk. Żoliborz, gdzie realizow. ten nowatorski projekt. (Por. zdrowia d. dzieci, 
p. szkole, Szk. Pdst. a od 1934 r. także gimnast. ogóln. Świetlicę .Bibliot. i teatr kukiełk.)  
Po okupacji wznowiono działaln. w 1944 r. (główn. dział. opiekuńcza). W 1949 RTPD 
połącz. się z Chłopskim TPD tworząc Tow. Przyj. Dzieci.

17 Informacja w Dzienniku Polskim nr 150/46, z dn. 2.VI.1946, str. 8.
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PREWENTORIUM RTPD

Gdy już było wiadomym, że Schronisko Młodzieżowe wcale nie musi 
funkcjonować w tak okazałej willi – niemal w centrum, a może być umiesz-
czone w jego innej części... miasto przekazało budynek w użyteczność 
RTPD, które natychmiast zabrało się za organizowanie odpowiedniej 
Placówki Zdrowotno-Wychowawczej.

Nic tedy dziwnego, że Tad. Zwoliński w swoich Przewodnikach po 
Tatrach i Zakopanem18 umieszcza już informację o funkcjonującym Pre-
wentorium dziecięcym RTPD – umieszczając je w „Czerwonym Dworze”, 
przy ul. Kasprusie. Potwierdza powyższe informacje K. Zwierzyński19, 
który w swoim Przewodniku podaje w spisie „Prewentoria”, w poz. 2 co 
następuje: „Prewentorium RTPD Oddz. Kraków – ul. Kasprusie, „Czer-
wony Dwór”.

Idea Prewentoriów RTPD swoje początki umieszcza (jak już wspomi-
nałem) w świetnie wówczas prosperującej Organizacji RTPD, które było 
przecież instytucją nie tylko Opiekuńczo-wychowawczą, ale też formującą 
psychikę tych młodych ludzi na przyszłość.

18 Zwoliński: Zakopane i jego okolice z lat 1947–49.
19 Zwierzyński: Z-ne, Przewodnik Ilustr. z 1948 r. wyd.”Polonia” str. 46.
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Jak taki typ pracy wpływał na podopiecznych, czy w ogóle był im po-
mocny. . .możemy dowiedzieć się z wielu książek, ale też ówczesna prasa 
na te tematy mocno się rozpisywała. I tak, w jednej z publikacji czytam; 
„...Ciężkie, tragiczne wręcz przeżycia wojenne, oraz wyjątkowo trudne 
(w wielu przypadkach) warunki życia okresu powojennego, np. złe odży-
wianie, ciasnota mieszkaniowa (niejednokrotnie 2–3 rodziny – zupełnie 
obcy sobie ludzie) itp. odbiły się niechybnie – .w 1-szym.. rzędzie ,na 
organizmach tych najmłodszych – na dzieciach. Stąd właśnie taki zatrwa-
żający stan zdrowotny wśród najmłodszych i młodocianych przedstawicieli 
naszego społeczeństwa...” – czytamy w art. Kr. Zbilewskiej20.

Przy okazji, autorka przypomina o bardzo ważnym zadaniu: rozszerzenie 
liczby Prewentoriów i Sanatoriów w kraju, a później... ich wyposażenie: 
w odpowiednio wyszkolony personel. konieczne urządzenia, sprzęt lekar-
ski, bieliznę itp. Dalej... wyłania się problem wyżywienia (będę jeszcze 
o nim pisał).

Z autopsji (jako długoletni pracownik pedagogiczny Sanatorium Dzie-
cięcego w Zakopanem) wiem, że walkę o pełne wyzdrowienie dziecka 
prowadzić się musi...nie tylko przy pomocy słońca i (nawet kryształowo 
czystego powietrza, nie tylko przez stosowanie takich czy innych leków 
czy zabiegów, ale również przez racjonalne i pełnowartościowe odżywianie 
chorych dzieci.

Trzeba jednak zaraz postawić retoryczne pytanie!
 — kto o to wszystko będzie dbał?, kto zorganizuje poszczególne tur-
nusy i rozjazdy?, czy wreszcie:

 —  kto szukać będzie na to wszystko (całkiem niemałych) funduszy?
Częściową odpowiedź znalazłem w art. red. E. Fonferko21 z Dz. Pol-

skiego, która w rozmowie z Kier. Oddz. RTPD w Krakowie... przybliża 
czytelnikom zakres wykonywanej pracy i sposoby jej finansowania.

Już na początku wspomina o szeroko zakrojonej akcji...wysyłania na 
specjalistyczne turnusy m.in. do Zakopanego (brak danych o miejscu 
pobytu dzieci), w którą to akcję włączyły się Zw. Zawodowe. Jak przy 
okazji wspomina: „...takich zdrowotnych turnusów było już kilka...”. 
Przypomina też, że w Zakopanem jest na stałe zorganizowane Sanato-
rium-Prewentorium pod opieką i kierownictwem lekarskim dr Janiny 
Szmurło, natomiast opiekę wychowawczą sprawują Słuchacze Studium 
Pedagogicznego UJ w Krakowie. Oprócz wspomnianej wyżej dr J. Szmurło 
opiekę lekarską sprawują też inni lekarze (w zależności od potrzeb) oraz 

20 Art .Krystyny Zbilewskiej: „60% dzieci polskich zagrożonych gruźlicą wzywa po-
mocy”. w Dz. Polskim nr 114, s. 6. z 27.IV.1946.

21 Razem z Kierown. RTPD w Krakowie – ob. Martimer. Dz. Pol nr 150, s. 8 z dn. 
2.06.1946.
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grupa pielęgniarek. W uzupełnieniu dodam, że pielęgniarki zatrudnione 
były na pełny etat i uznawane były jako te, które niejako uzupełniały 
pracę pedagogów. Nie należy też zapominać – pisze autorka reportażu22 – 
o wieloosobowej kadrze personelu pomocniczego, który niejednokrotnie 
wspomagał dzieci „wałówką” z własnego gospodarstwa.

FUNDUSZE

W powyższym artykule czytamy także o tym, że „...Zarząd Gł. RTPD 
pokrywa 30% wydatków preliminowanych budżetem, resztę dostajemy 
z Zarządu Miejskiego i Województwa. Ponadto, część kosztów pobytu 
dziecka w Prewentorium pokrywają Instytucje, które dzieci wysyłają. Je-
śli Opieki z zewnątrz nie ma – opłata miesięczną od dziecka, którą mają 
zapłacić rodzice, wynosi 500 zł. Jeśli nie mogą zapłacić, to znów pokrywa 
koszty Instytucja,  która dziecko wysyła, albo gdzie rodzice pracują, czasem 
też opieka społeczna albo – w miarę możliwości... RTPD…”

W tym samym Dz. Polskim23 znalazłem art., w którym reporter pisze, 
m.in. o „...pilnej potrzebie pomocy przy organizowaniu Kolonii i Prewento-
riów i innych tego typu pomocy dziecku, gdyż Instytucje te organizowane 
są najczęściej w miejscowościach o wysokich walorach klimatycznych 
oraz w uzdrowiskach – a to bardzo podraża koszty...”.

Czy Zakopane jest jedną z takich miejscowości?
Odpowiedź częściową znalazłem w cytowanej już na początku publikacji 

K. Zwierzyńskiego24, który pisze, że: „...wartości leczniczo-wypoczynko-
we Zakopanego jako uzdrowiska są bardzo korzystne z punktu widzenia 
lekarskiego: walory klimatu bowiem wywierają bezpośredni wpływ na 
organizm ludzki – działając bodźcowo na jego narządy. W znaczeniu 
czynnościowym zaś – na narządy chore – działają leczniczo...”

Tak więc, Zakopane było jednym z wielu miejscowości województwa, 
w której znalazło się miejsce dla potrzebujących pomocy zdrowotnej i psy-
chicznej, a nade wszystko – podreperującej ich zwątlone ciała – w postaci 
odpowiednich dawek wysokokalorycznych produktów żywnościowych, 
oraz wielu godzin przebywania na świeżym powietrzu (np. gry i zabawy 
w przydomowym ogrodzie lub na pobliskiej łące). a także wielu spacerów 
oraz, bliższych lub dalszych wycieczek.

22 Dziennik Polski, rubryka: Kronika Zakopanego. Dz. Polski nr 284/48 z dn. 16.X.1948. 
s. 4.

23 Dziennik Polski, nr 150 s. 8. art. (b. podpisu autora), pt, „Trzeba działać natychmiast”.
24 W Zakopane, Przew. Ilustr.  1948 „Polonia” Zakopane, s. 29.
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Prewentoryjne dzieci wykorzystując sprzyjającą pogodę – zajęcia ruchowe z pił-
ka, grają na podwórku (w głębi po lewej stronie budynek wykorzystywany dla 

dziewcząt). Zbiory Muzeum Tatrzańskie. Fot. Wł. Werner. Odbitki – scany   
L. Dall Przygotowano do druku – Firma „Widmo”

Wychowawca w Prewentorium – p. J. Szala w czasie wycieczki z dziećmi – na 
polanie Starych Krzeptówek. Druga wersja… odpoczynek na płd. zboczu Guba-

łówki bliżej Butorowego Wierchu. Zbiory Muzeum Tatrzańskie.  
Fot. Wł. Werner. Odbitki – scany L. Dall Przyg. do druku – Firma „Widmo”
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Jednak, czy pobyt bardzo nadwątlonych zdrowotnie i psychicznie dzieci 
(trwający z reguły do 6-ciu tygodni) – wystarczy? Różnie bywało!

Przypatrzmy się więc pracy tego swoistego Sanatorium-Prewentorium 
w zakopiańskim „Czerwonym Dworze”.

Jak już wcześniej pisałem, dzieci kierowane są do Prewentorium (lub 
jak dosyć często nazywano powyższe Jednostki – Sanatorium-Prewento-
rium) przez RTPD centralne, ale decydujący głos należał do prowadzącego 
– Krakowskie RTPD i Wydział Zdrowia i Op. Społecznej w Krakowie.

Nieco światła na sytuację (częstego zagęszczenia) i konieczności przy-
jęcia danego dziecka – rzuca relacja redaktorów Dz. Polskiego25, w której 
m.in. czytamy, że.: „...RTPD oddział Kraków, prowadzi w Zakopanem 
Prewentorium dziecięce, które – wynajmując) znajdujące się po sąsiedzku 
– przyp. SG.) – budynki, może teraz pomieścić nawet około 100 dzieci 
płci obojga...”. Dalej dowiadujemy się, kto w tym czasie kierował dzieci 
do Placówki i skąd. Autorzy pisząc więc: „...dzieci zjeżdżają się tu z całej 
Polski, a kierowane są głównie przez ZUS oraz Ubezpieczalnię Społeczną...”.

Dzieci więc się zjeżdżają (Prewentorium pracuje na zasadzie turnuso-
wej, gdzie wszyscy przyjeżdżają i wyjeżdżają jednego dnia).

Przybywa ich z godziny na godzinę, wkrótce będzie 40-, 50-, czy nawet 
60-ciu – głównie chłopcy, ale przecież i dziewczęta się zjawiają (lecz one 
będą zakwaterowane obok, w osobnym budynku).Wszyscy są w róż-
nym wieku, najczęściej od początków Szkoły Podst. – do jej ukończenia. 
Dziewczęta podobnie. Teraz tu będzie ich dom, w którym będą w spokoju 
mieszkać – poprawiając nadwątlone zdrowie, ucząc się i odkarmiając.

Tak było jednak tylko w początkowej fazie funkcjonowania Placówki.
Wtedy takie były potrzeby, Nieco później rozpoczęto rekrutację nieco 

starszych, a wreszcie nawet młodzieży – bo wszyscy wymagali nie tylko 
podreperowanie zdrowia fizycznego i nabrania tzw. masy ciała, ale też 
(a może przede wszystkim) – poprawy stanu psychicznego.

W tutejszym Prewentorium wszystko jest dla nich nowe, ale one (dzieci)
jechały tu przecież z nadzieją, że właśnie tu znajdą to, czego dotychczas 
nie miały (najczęściej) – dach nad głową, serce i opiekę, że nareszcie nie 
będą chodzić głodne. Znajdą więc to czego im naprawdę potrzeba, gdyż 
dotychczas tego im brakowało; Otrzymają więc strawę, powietrze, garść 
uzupełniającej wiedzy z zakresu szkoły podst. czy zabawy. Tak myśleli 
opiekunowie dzieci (jakże przyziemne myśli?). Dzieci zaś myślały zupełnie 
innymi kategoriami: „...to, co już mają jest z całą pewnością ich, i nikt im 
już tego nie zabierze. O! – dziś np. kartofle ze słoninką, rano był chleb 
smarowany masłem i dżemem, ale czasami uda się, u zaprzyjaźnionego 

25 Dziennik Polski nr 212, s. 4 z 25.X.1947. Autorzy kryją się pod symbolami: KR i ZB.
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piekarza (p. Daniec, rezydujący przy początku ul. Kasprusie) dostać dla 
nich choć kilka bułeczek. Czy te dzieciaki jadły kiedykolwiek białe ,może 
i ciepłe jeszcze – bułeczki?

Zastanówmy się jednak, czy to akurat dzieciakom wystarczało? Czy 
tylko na smaczne jadło dzieci czekały?

Starali się więc opiekunowie zapewnić im (oprócz jedzenia) – spokój, 
dużo słońca (w formie zajęć na świeżym powietrzu) – czasami, te najbar-
dziej potrzebujące leżakowały na powietrzu (bo tak zadecydował lekarz).
spacery oraz bliższe, a nieco później już dalsze wycieczki, a w okresie 
zimowym – saneczkowanie.

0! – jakże one tego rodzaju zajęcia lubiły! W początkowym okresie 
pobytu w „Czerwonym Dworze” bywało z tym bardzo różnie, a jeden 
z byłych wychowawców w rozmowie (po wielu latach) twierdził, że wcale 
nie było łatwo. Za jakiś czas o nim napiszę.

Przypatrzmy się tym pierwszym podopiecznym w Prewentorium 
„Czerwony Dwór” i ich 1-szym reakcjom.

Ich 1-sze, pełne niepewności, a czasami wręcz trwogi... kroki, skierowane 
były w najbliższe dolinki, chociaż czasami domagali się wręcz... wyjścia na 
górę z krzyżem. Chodziły więc do; dolinek czy w obręb, wszechobecnych 
– jak im się wówczas wydawało – regli i były bardzo nieśmiałe.

Dopiero tutaj dowiedziały się np., co to znaczy, gdy niecałkowicie 
zdrowy osobnik, czy zupełnie nieprzygotowany do wycieczek (a później 
już wypraw), gdyż tak te 1-sze wycieczki traktowali, młodzieńcy, a także 
ci z 1-szych klas Szk. Podst. ...okazywało się dopiero w terenie. Chodze-
nie po głazach (np. w Dol. Białego), po skałkach i trawiastych zboczach 
(np. Dol. Strążyska) czy – to już nieco później – gdy w bojach o zdobycie 
góry czy dojście do celu – nieco się już zaprawili, zdobywanie Kalatówek, 
a nawet Hali Kondratowej. Było to chodzenie z początku bardzo niepew-
ne i pełne lęku, a czasami wręcz trwogi (np. drogą przez Biały Potok do 
Sarniej Skałki). No cóż; ubiór nie zawsze był przystosowany do okolicz-
ności (np. chlebak zastępował plecak, dziewczynki koniecznie chciały 
iść w spódniczkach lub sukienkach – chcąc jakby pokazać: „patrzcie jaka 
piękna i kolorowa”, wnet jednak się okazywało, że np. – zabrany po drodze 
z lasu kij, czy najprawdziwsza nawet laska – były tylko zawadą, a kolorowe 
sukienki czy śliczne, układane spódniczki ochrzczono «bezużytecznym 
gratem» gdy trzeba było czasami wspinać się po skałkach lub gdy złapał 
ich po drodze deszcz – jakże w górach gwałtowny, który zlepiał cienkie 
płócienko – co marsz bardzo utrudniało.

Jakże szybko nasi ozdrowieńcy na własnej skórze przekonywali się, że 
tenisówki czy sandałki – nawet do pobliskich dolin się nie nadają.



90 Placówki opieki całkowitej w Czerwonym Dworze

Opiekunowie więc, przed każdą wycieczką zbierali podopiecznych na 
„taternicką naradę”, w czasie której pokazywało się jak należy się ubierać, 
jak plecak pakować i co do niego włożyć (aby nic po drodze nie uwierało) 
oraz ustalało się – odpowiednią do możliwości fizyczno-zdrowotnych 
podopiecznych – trasę wycieczki.

Przykłady, złego przygotowania się – znajdowano już na miejscu, w cza-
sie wycieczki, gdzie nawet mały pęcherzyk czy zwykłe otarcie na nodze, 
zziębnięte czy mokre od deszczu nogi (już od kolan w dół).przenikliwy 
wiatr, a do tego – wspominane już: – sukienka czy spódniczka, zupełnie 
ich właścicielom zepsuły wycieczkę, w czasie której – to jasne – „deli-
kwent” ani myślał o podziwianiu przyrody, nie mówiąc już o przeżywaniu 
satysfakcji i radości z osiągnięcia celu.

Baczną uwagę zwracano na odpowiednie tempo marszu; ci słabsi czy 
młodsi mieli iść z przodu i to do nich ci starsi musieli się dostosować.

W Sanatorium Dziecięcym na Bystrem w Zakopanem, miałem okazję 
pracować wspólnie (przez przeszło 25 lat) z p. J. Szalą26. Tak, tak – to 
ten sam, który opisany był w książce mojego autorstwa „Domy Dziecka 
w Zakopanem jako ten, który dyrektorował w Domu Dz. „Modrzejów” 
– likwidując go w 1952 r. Do „Modrzejewa” przyszedł właśnie z „Czer-
wonego Dworu”, gdzie w charakterze wychowawcy pracował w Prewen-
torium TPD i w Domu Dziecka. Wiele mi o tej pracy opowiadał – patrząc 
na moje poczynania na niwie wychowawczej i odnosząc je do przeżytych 
przez siebie lat w „Czerwonym Dworze”. Przypominam sobie ,że gdy 
przy jakiejś okazji rozmawialiśmy o moim sposobie pracy – on – co 
i rusz wtrącał uwagi, wspominając swoją pracę w „Czerwonym Dworze” 
i „Modrzejowie”.

Teraz przypomniało mi się jak opowiadał: „...z biegiem czasu, gdy nasi 
ozdrowieńcy” (tak często o dzieciach z Prewentorium mówiono) dobrze 
już zaprawili się w poznawaniu coraz to nowych, a ci starsi to nawet wyż-
szych partii krajobrazu, zaczęliśmy ich ukierunkowywać na odpowiednie 
przeżywanie wycieczki – niektórzy mówili górnolotnie, że (to ulubione 
wyrażenie p. Szali) chodzi „o smakowanie” oglądanych czy zdobywanych 
partii gór lub hal, roślin czy podziwianie architektury podhalańskiej.

Z pewnym zdumieniem zauważyliśmy, iż np. niektórzy ze starszych 
podopiecznych skonstatowali, że roślinność Tatr ‚Wysokich (gdzie króluje 
granit) bardzo się różni od tej rosnącej na skałach wapiennych (w Tatrach 

26 Józef Szala: Ankieta Osobowa w dokumentacji Szkoły w Sanatorium  Dziecięcym 
Coll. Medicum UJ. na Bystrem w Zakopanem, gdzie osobiście zapisał: Do roku 1945 – 
robotnik w Niemczech,. lata 1946–47 – Schronisko Młodzieżowe – opiekun. Lata 1947/48 
do 1950 Prewentorium RTPD i Dom Dziecka Zakopanem – wychowawca, lata 1950–52 
„PDDz.” Modrzejów.
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Zach.) nawet prześcigali się w rozpoznawaniu roślin i zgadywanie, z której 
części Tatr (Zachodnich czy Wysokich) dana roślina pochodzi. A jak się 
zdziwili gdy im powiedziałem, że są i takie, które rosną wszędzie, np. 
liliowate i postrzępione dzwoneczki czy fiołki, które rozrosły się wzdłuż 
i wszerz całych Tatr. A jakie rozdziawione miny mieli – opowiada p. Józef, 
gdy opowiedziałem im, że roślinność tatrzańska świetnie przystosowała 
się do warunków w jakich przyszło jej żyć. Podawałem przykłady – konty-
nuuje – jak rosłaby wysoko w górach roślina o wysokiej łodydze i dlaczego 
łodyżki niektórych – kończą się tuż nad ziemią. Dlaczego? – pytali, bo takie 
„przytulanie” się roślin do podłoża daje im lepszą ochronę przed wiatrem 
i zimnem oraz w ten sposób czerpią ciepło z nagrzanej słońcem ziemi. 
Inny sposób przystosowanie to pokrycie całej rośliny (nawet i kwiatów) 
– włoskami, które tworzą jakby bardzo cieniutką warstwę filcu. Jeden ze 
starszych zaraz dał przykład... szarotki.

Po takich rozmowach, upodobały sobie dzieciaki szczególnie wy-
cieczki na hale lub w dolinki,  bo tu – jak mówiły: „...można podziwiać 
tyle roślin, np. krokusy (wiosną), goryczki w różnej gamie kolorów (od 
jasnoniebieskich do niemal granatowych), szarotki (w 2-giej połowie lata 
i wczesną jesienią) itp.

Wszystkie te doświadczenia powodowały, że oceny szkolne (zwłaszcza 
z biologii, ale czasami i geografii) zaczęły się poprawiać.

Z biegiem czasu – dopowiada p. Józef – mając w grupie takich ‚specja-
listów od flory tatrzańskiej, zaczęliśmy organizować Zgaduj-Zgadule czy 
Quizy tematycznie związane z tematyką o roślinności, a ..nawet fauną 
Tatr. Zawsze frekwencja była bardzo duża – dodawał. Nawet pracownicy 
z obsługi, którzy nie mieli nic do czynienia z tego typu zajęciami, zauważyli 
wielką zmianę w sposobie patrzenia na Tatry po jakimś czasie, w stosunku 
do tego jak reagowali na słowo wycieczka czy góry zaraz po przyjeździe.

Innego rodzaju wycieczki były połączone z zabawą w rozpoznawanie 
drzew po szyszkach lub liściach, po sposobie wyrastania igiełek, np. cis, 
modrzew, jodła, sosna, limba czy świerk. Podobnie było ze strojami różnych 
regionów: najpierw było wspólne oglądanie  najczęściej na kolorowych 
obrazkach, potem rozpoznawanie poszczególnych strojów – regionami: 
Spiszą, Orawy, Podhala czy Podtatrza. Czasami udało się uprosić którąś 
z pań pracujących w „Czerwonym Dworze”, aby z mężem czy bratem...
przyszli ubrani w stroje regionalne. Takie spotkanie budziło szeroki 
aplauz i zastępowało niejedno grupowe spotkanie z opowiadaniem (bez 
wizualizacji).

Kiedy tylko była okazja (po nauce, czas wolny tzw. niedozorowany, czy 
chęć pogrania w piłkę) – pozwalano dzieciakom wychodzić do ogrodu 
(czytaj – na podwórko).by jak najpełniej cieszyły się słońcem i pooddy-
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Piłka zawsze była odskocznią od monotonii, a zabaw z nią było bez liku. Zbiory 
Muzeum Tatrzańskie. Fot. Wł. Werner. Odbitki – scany  L. Dall 

Przygotowano do drku – Firma „Widmo”

Dziewczęta wyszywają, coś haftują czy robią na drutach. Dużo przebywają na 
świeżym powietrzu. Zbiory Muzeum Tatrzańskie. Fot. Wł. Werner. 
Odbitki – scany  L. Dall/ Przygotowano do drku – Firma „Widmo”
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chały świeżym powietrzem. Dziewczęta bardzo chętnie zabierały ze sobą 
różne robótki (haftowały, wyszywały krzyżykami, wykańczały chusteczki 
mereszką itp.) Pamiętamy, że „Czerwony Dwór” wybudowano z dala od 
zgiełku miejskiego, aut było jeszcze nie za wiele, a  pobliski Potok „Mły-
niska” – dawał przyjemną wilgoć – szczególnie przy upale.

To jednak były tzw. zabawy dowolne, w odróżnieniu od nich – dzieciaki 
uwielbiały – gdy razem z nimi bawił się lub grał piłką jakiś wychowawca. 
(vide zdjęcie).

Na zakończenie swojego wywodu p. Szala niejako podsumowuje mó-
wiąc: „...Trudno wręcz sobie wyobrazić ich radość, gdy zetknęły się z jakże 
cudowną, tatrzańską przyrodą, rozległą przestrzenią regli, dolin i hal, tym 
otoczeniem pełnym niespodzianek, a pozwalającym na zdobywanie nowych 
doświadczeń, pokonywanie trudności i przekonaniu, że ich opiekunowie 
darzą ich pełnym zrozumieniem i życzliwością...”

Ale ile potrzeba było czasu aby nasi wychowankowie to zrozumieli?

ZAOPATRZENIE W ŻYWNOŚĆ:

Z tym zaopatrzeniem (szczególnie 1-sze lata po wojnie) często były 
duże kłopoty; jak były przydziały, to brakowało pieniędzy na ich wykupie-
nie, albo były już pieniądze, ale w sklepie skończył się już – przydzielony 
zakładowi pakiet żywnościowy. Czasami bywało i tak, że panie z obsługi, 
jako tutejsze i najczęściej prowadzące swoje małe gospodarstwa rolne – 
przywoziły mleko, ser czy jajka lub inne wiktuały mówiąc – „wy przecież 
w Prewentorium głodne chodzić nie możecie...”.

Można więc (nie owijając w bawełnę) powiedzieć, że mimo iż dzieci 
chorowite i niedożywione pochodziły z tzw. województwa, tzn. były 
„państwowe” i choćby z tego powodu niczego brakować im nie powinno 
– były niejednokrotnie bardzo „biedne” w dwójnasób: raz, że potraciły 
przez wojnę swoich najbliższych, i dwa, że tu, gdzie miało im być bardzo 
dobrze, czasami brakowało czegoś w ustach. Czy przypominały sobie wów-
czas (stosunkowo niedawny) czas okupacji? – gdy bardzo często, całymi 
dniami za posiłek służyły im suchary i (jeżeli ją znaleźli) – woda z kranu?

I tu, na wysokości zadania stawał personel (dosłownie cały personel).
który otoczył dzieci szczególną opieką (wszelkiego rodzaju), ale najbar-
dziej... otwierając przed dziećmi swoje serca.

Tak więc cały personel: lekarsko-pielęgnacyjny, pedagogiczny i pomoc-
niczo-obsługowy, bardzo aktywnie włączył się w zapewnienie dzieciom 
godziwych warunków (żywieniowo-bytowych) i dosłownie, robił wszystko 
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co mógł, aby chronić dzieci przed powtórną traumą, gdy przypominały 
im się niedawne i bardzo złe czasy.

Nic więc dziwnego, że cały personel „stawał na głowie” aby sytuację 
żywieniową poprawić.

P. kierownik Maria Kiernicka i p. Dr Janina Szmurło używały wszystkich 
sposobów, aby przy pomocy kilkunastoosobowego personelu „Czerwone-
go Dworu” – doprowadzić do tego, że nie tylko dzieci poznają nowe dla 
nich środowisko, ale poprzez gry, zabawy, wycieczki i (szeroko rozumiane 
sprawy kultury – nie tylko ludowej) nie tylko poczują się świetnie, ale, że 
poprzez akcję „DOŻYWIANIE” – gdy przywiezione były jako wątłe, często 
niedające wielkiej nadziei na „odchowanie” – wyjeżdżają z Zakopanego 
pyzate i z uśmiechniętymi buziami.

Z drugiej strony – robili wszystko, aby na świeżym powietrzu, w dobrych 
warunkach i pod troskliwą opieką (medyczną i pedagogiczną) – nabrały 
kolorów, zażyły słońca i... zapomniały o dniach lęku i głodu, a wróciły 
do swoich miejscowości... zdrowe, odżywione, opalone i uśmiechnięte.

Jednak obok zabaw, nauki ,wycieczek, odwiedzin w różnych ciekawych 
miejscach, czasami zajadania się (patrz o piekarzu Dańcu i jego bułeczkach) 
oraz częściej – ale najczęściej gdy miało się szczęście... łakociami (daro-
wanymi). jednak  najczęściej zwykłą owsianką na mleku przyniesionym 
przez którąś z pań pracujących w kuchni.  Bywało jednak i tak, że pojawiła 
się najprawdziwsza zbożówka i nawet na chlebie... margaryna się poka-
zała (czasami, ale to naprawdę bardzo rzadko – marmolada się znalazła.

Ja jeszcze z tego okresu dobrze pamiętam slogany wypisywane w pra-
sie wielkimi literami: „...margaryna to tłuszcz tani i zdrowy”, albo: „100 
lat będziesz żył, jeśli będziesz jadł margarynę...”. To samo, bez przerwy, 
słychać było przez głośniki.

Wspominany już p. J. Szala wiele razy przypominał o ważnej wtedy 
akcji – nazywanej ogólnie – „OKAŻ SERCE”. W tym kontekście, w roz-
mowach nawiązywał do powojennej pracy Sanatorium Dziecięcego „KBK” 
na Bystrem i otrzymywanych przez nich paczek UNRRA. Przypominał 
sobie, że wyposażony w odpowiednie pismo upoważniające – wyprosił 
od ówczesnego dyrektora KBK (był to dr Stanisław KSYK27 – przyp. SG.) 
podzielenie się wiktuałami z naszymi dziećmi z Prewentorium. I UDAŁO 
SIĘ!

Dyrektor wyraził zgodę, za co nieco później był pociągany do odpowie-
dzialności – nie mogąc rozliczyć się z poszczególnych partii „wspaniałości” 
żywnościowych, którymi z kolei zajadały się dzieci w Prewentorium. 

27 Dr Stanisław KSYK, dyrektorem KBK na Bystrem był w latach 1945–48.
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Jednak nie zawsze tak było. W miarę upływu czasu, gdy sytuacja 
gospodarcza kraju się nico poprawiła – poprawiła się również sytuacja 
żywnościowa w Prewentorium. Możemy o tym przeczytać w art. redak-
tora kryjącego się pod literkami „e.z28” Czytamy tam więc, że:, „...dzięki 
staraniom RTPD, dzieci w tutejszym Zakładzie otrzymują już wspaniałe, 
wysokokaloryczne wyżywienie (około 3.200 kalorii dziennie... wszystko 
więc idzie ku normalności...”. A dalej, możemy przeczytać, że: „...naj-
ważniejszym (na. polu żywienia) jest jednak fakt, że w wyglądzie dzieci 
zachodzą z dnia na dzień zmiany na lepsze, że zdarzają się nawet takie 
fenomeny, którym w czasie 6-ciotygodniowego pobytu w Zakopanem...
przybywa do 7 czy 8 kilo... W jeszcze innym artykule, tym razem „KR. 
i ZB” czytamy29 – „...dzieci w tutejszym Prewentorium spędzają bardzo 
dużo czasu na świeżym powietrzu (na wycieczkach, grach czy zabawach) 
co wzmacnia, ich apetyt. Otrzymują więc 3 posiłki wysokokaloryczne 
dziennie i dodatkowo owoce czy słodki wypiek z tutejszej kuchni – na II 
śniadanie i podwieczorek. W takiej sytuacji nie pozostaje nic, jak tylko 
zdrowo przytyć...”.

WYPOSAŻENIE

Willa „Czerwony Dwór” – jak pamiętamy, to prawdziwy zabytek, 
niewiele więc pod względem układu pomieszczeń czy wykorzystania 
małych pokoików na poddaszu można było zrobić, aby dom stał się bar-
dziej funkcjonalny.

Przypatrzmy się jak to wyglądało zaraz po wejściu do budynku. Wejście 
owo wiodło poprzez dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi i to był jakby 
„wiatrołap”, z którego, również przez dwuskrzydłowe drzwi (także prze-
szklone) prowadziło wejście do obszernego hallu. Z hallu przechodziło się 
(przez dwuskrzydłowe drzwi) do salonu, a z salonu do jadalni. Jadalnia 
zaś, była otwarta na wschodnią werandę.

Z hallu można było również przejść (niezależnym wejściem) do 3 pokoi 
na tym samym poziomie. Z korytarza natomiast, było wejście do jadalni, 
jeszcze jednego pokoju oraz kuchni, łazienki i sanitariatów...

Na poddaszu znajdowały się 4 pokoje, do których wchodziło się ze 
wspólnego korytarza.

Wydawałoby się, że kubatura budynku jest adekwatna do potrzeb; 
tak się jednak tylko wydawało: spójrzmy „oczko wyżej” – zauważymy, 

28 Dziennik Pol. nr 295, s. 6 z 27.X.48. art. pt. „Szklane domy”, w których blade dzieci 
nabierają rumieńców.

29 Dziennik Pol. nr 292 z 25.X.47, s. 4. Art. „RTPD trosce o dzieci Krakowa”.
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że tak naprawdę do wykorzystania były tylko 3 pokoje (to te, do których 
wchodziło się z hallu – niezależnym – wejściem) – do 2 narożnych (na 
wschód większy i na zachód – mniejszy).wchodziło się z tego niby hallu 
(on zaś uważany był w całym domu za pokój największy), co z tego jak 
był pokojem przejściowym.

Na tym samym poziomie, ale jakby w dobudówce (z osobnym wejściem) 
lecz dodatkowymi drzwiami połączonej z hallem – mieściła się dosyć ob-
szerna kuchnia. Przypomnijmy sobie też z początkowych rozdziałów, że 
również na tym poziomie był jeszcze jeden pokój (lecz już nie tak duży 
jak poprzednie).który kiedyś pełnił funkcję saloniku.

Zwróćmy uwagę na za-
budowę I p. – poddasza 
i jego małe okienka. Te 
pomieszczenia służyły 
(głównie) za sypialnie 
(oprócz kancelarii i ma-
lutkiej izolatki). Zabudo-
wanie werandy (parter) 
(małe okienka po prawej 
stronie) pozwoliło 
powiększyć bazę zajęć 
i uniezależnić się id złej 
pogody.

Jeden z większych pokoi 
na poddaszu. To w nim 
– gdy zorganizuje się już 
Dom Dziecka – odbywa-
ły się zajęcia ze śpiewu. 
Przedruk z książki p. 
red. Zb. Moździerza 
„Czerwony Dwór”
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Idziemy teraz na I p. – w góralskich domach – poddaszem zwanym. 
Wchodzimy drewnianymi, szerokimi i przepięknie rzeźbionymi schodami, 
i zaraz rzuca się w oczy mała kubatura kilku pokoików – teraz zamienio-
nych na sypialnie, a także izolatka i kancelaria domu.

Mankamentem (od zawsze). był brak sanitariatów; WC jedno na par-
terze, plus (osobne) dla pracowników kuchni, i 1 na I piętrze.

W tamtym okresie nikt nie myślał o wannie czy prysznicu. Ja przynaj-
mniej – nigdzie wzmianki na ten temat, nie znalazłem.

Sypialnie mieszczące się w małych pokoikach – wymagały wykonania 
specjalnych (patrz – wąskich) łóżeczek. Obeszło się jednak bez tzw. pię-
trusów. Gdy jednak zsunęło się dwa lub trzy łóżeczka to więcej dzieci się 
zmieściło, dużo gorzej było z pościelą: – kołdry z demobilu, koce także, 
a zamiast materacy – używano sienników ze słomą.

Często zajęta była izolatka, (jednak częściej nie z potrzeby leczenia 
chorych, ale z konieczności, aby rozgęścić sypialnie). Tu swoje „królestwo” 
prowadziła stała pielęgniarka, a często zajmowała ją p. Dr J. Szmurło, gdy 
przyszła badać dzieci.

Ponieważ było to jednak Sanatorium-Prewentorium i personelu me-
dycznego (jak już wcześniej zaznaczyłem) – było sporo, więc dla nich 
miejsca brakowało. Gdy jednak ktoś poważnie zachorował, miał kącik 
w izolatce, natomiast, gdy chorych było więcej – jedną z sypialni na 
izolatkę przeznaczano, warunki więc do leczenia były iście spartańskie.

Do dyspozycji dzieci był także dosyć duży ogród, a właściwie plac przed 
budynkiem, który służył jako boisko do zajęć dowolnych, jako plac gier, 
zabaw czy uprawianie mini sportu.

Nie rozpisuję się na temat pomieszczeń dla dziewcząt, gdyż – jak już 
wcześniej pisałem ...wynajmowany był dla nich sąsiedni budynek (teraz już 
nieistniejący), do którego szły tylko sypiać czy (z rzadka) odrabiać lekcje 
lub poczytać ulubioną książkę. Z tym jednak spotykałem się w prasie b. 
mało, a wręcz – pisano, że wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywały sic 
wyłącznie na terenie „Czerwonego Dworu”.

SZKOŁA i WYCHOWAWSTWO

Wychowankowie (okresie największego zagęszczenia była ich setka). 
czyli – będące na podleczeniu w „Czerwonym Dworze” dzieci, podzielone 
były (generalnie) na dwie grupy: dziewcząt i chłopców.

Dopiero w tych grupach organizowało się grupy jednolite (mniej wię-
cej) wiekowo. Były więc dziewczęta młodsze – z klas I–III, klas średnich 
IV–V, i starsze, z klas VI–VII. Oczywiście, uzależnione to było od wieku 



98 Placówki opieki całkowitej w Czerwonym Dworze

dzieci przyjętych do Prewentorium. Grupy więc często były ruchome pod 
względem wieku.

Plan Dnia zależy więc od tego do jakiej grupy dziecko przynależy. 
Ogólnie jednak można powiedzieć, że od śniadania do obiadu dzieci mają 
zajęcia szkolne, wycieczki czy zajęcia kierowane na terenie Prewentorium. 
Po obiedzie, biorą udział w różnego rodzaju zajęciach ruchowych i grach 
na świeżym powietrzu, na różnych zabawach (wg doboru w grupy niefor-
malne).albo w próbach śpiewu. Gdy jest deszczowo lub pogoda niepewna, 
zajęcia odbywają się w budynku, w tzw. bawialni (to ta bardzo duża sala, 
często nazywana...głównym hallem.

Dzięki temu, że w Prewentorium, z reguły, dzieci mogą swobodnie się 
poruszać i przemieszczać, a poza wycieńczeniem i, delikatnie mówiąc) 
kłopotami wychowawczymi... nie widać u nich specjalnych oznak przy-
czyniających się do przebywania poza własnym, domowym środowiskiem. 
Także, poprzez ten okres 6–12 tygodni,gdy dziecko, obok uczęszczania do 
specjalnie przygotowanej szkoły, uczy się tylko tych niezbędnych przedmio-
tów) (tzw. podstawowych).a lekcje typu: umuzykalnienie i śpiew, plastyka, 
wychowanie fiz. itp. przerabiają w ramach zajęć wychowawczych i ...jak 
się wkrótce przekonamy – bardzo na nie czekają i w nich się wyżywają. 
A prawdziwa szkoła? – czytelnik zapyta?

Wychodząc z założenia, że pobyt dziecka w Zakopanem, na tzw. „pod-
leczeniu” – nie powinien przynosić uszczerbku szkolnej nauce – czytamy 
w art. „E.Z.”30 ...PTPD zorganizowało na terenie Prewentorium ...Specjalną 
Szkołę. Wg redaktora piszącego artykuł: „...właśnie ta szkoła pozostawia 
jeszcze coś niecoś do życzenia. Zbyt mało tu miejsca. Dzieci gniotą się 

30 Dziennik Polski: nr 295 z 27.X.1948,s.6. Art. Szklane Domy, w których blade dzieci 
nabierają rumieńców.

Jeden z czterech więk-
szych pokoi (razem 
z hallem) zajmowała 
grupa młodsza chłopców 
do spółki z młodszy-
mi dziewczętami. Tu 
wyposażenie z później 
pracującego przedszko-
la. Przedruk z książki 
p. red. Zb. Moździerza 
„Czerwony Dwór”
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w czasie dwurazowej nauki w nie dość dużych pokojach szkolnych (bę-
dącymi szkolnymi tylko z nazwy – przyp. SG.). Brak też odpowiednich 
mebli i urządzeń...”.

Muszę przy okazji zaznaczyć, że zajęcia szkolne odbywały się w salach, 
które raz służyły za klasy, innym razem za świetlicę, by czasami służyć... 
jako sale teatralne (do występów).jeżeli takowe udało się, przy takim 
nawale pracy i możliwościach – zorganizować.

O jednym z takich przedstawień (może to za duże słowo?) więc ...o wy-
stępie – opowiadał mi któregoś popołudnia w KBK na Bystrem (przy okazji 
akcji „ZIMA DA MEDAL”).. Szala – wielokrotnie tu wspominany. Chodziło, 
o przedstawienie „Janosika”, w realizację którego, „zaprzęgnięty” był cały 
(to adekwatne określenie) personel: pedagogiczny, pomocniczo-obsługo-
wy (lub administracyjno-obsługowy – gdyż i taka nazwa funkcjonowała). 
służby zdrowia. Nieco problemów było z przygotowaniem kostiumów, 
które musiały być niemal zgodne z oryginałem. wiele elementów dzie-
ciaki wykonały osobiście, wiele wypożyczyły od pracowników. Piosenek 
„przyśpiewek) wyuczył ich osobiście pan Szala (grający dodatkowo na 
skrzypcach). Panie z kuchni i inne, z personelu pomocniczego – ćwiczyły 
z dziećmi wymowę gwarą. Udało im się wyuczyć poszczególnych tekstów 
(zarówno monologów jak i dialogów).

Na zakończenie swojego wywodu dodał (w nawiązaniu do moich zajęć 
ze śpiewem w Sanatorium KBK), że tak szybko „rosnących” wychowanków 
jeszcze nie widział, (oczywiście – myślał wtedy nie o wzrastaniu – sensu 
stricto, ale w sensie odbioru psychicznego podopiecznych).

Mówił więc „…rośli oni jak na drożdżach i dumni byli niesamowicie. 
I dopiero teraz zwrócili uwagę na to, że wspólnymi siłami można więcej 
zrobić niż w pojedynkę. I teraz już tej zasady się trzymali. Bo – zauważ-
my: – raptem skonstatowali, że jeden zależał od drugiego, że brał odpo-
wiedzialność nie tylko za siebie, ale także za całą grupę, a nawet za całe 
Prewentorium – jakże byli oni wtedy dumni i ważni!

Takie podsumowanie występu i wykonanej już (dla nich – ciężkiej pra-
cy: – pochwała od kierownictwa Zakładu (publiczna, więc zdecydowanie 
ważniejsza) czy burza oklasków na widowni...były dla nich największą 
zapłatą.

Albo weźmy coś z pracy grupy dziewcząt.
Gdy już były wprowadzone w temat (przeprowadzono odpowiednią 

pogadankę) i dziewczęta się tematem zainteresowały...pani wychowawczy-
ni przyszła kiedyś na zajęcia z ,cudem zdobytymi, szablonami maskotek, 
pokazując, że są one nie ubrane i dobrze byłoby coś dla nich przy gotować. 
A, że wokół było wiele zaprzyjaźnionych osób ( m.in. krawcowe). którym 
zostawały przeróżne ścinki czy (dla nich już nieprzydatne) odpady – dla 
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nas zaś będące wprost majątkiem ...przeto, nasze dziewczyny „wyczaro-
wywały” z nich przeróżne ubranka i inne akcesoria dla: dla lalek, a nawet 
jakieś zabaweczki drobne się znalazły.

Inne zaś dziewczyny próbowały, lub wygładzały już posiadane umie-
jętności) haftować czy szydełkować, a co sprawniejsze – nawet robiły dla 
młodszych koleżanek szaliczki na zimę.

Za jakiś czas... została urządzona wielka wystawa, w czasie której po-
szczególne eksponaty można było kupić. Jak mówiły podobno dziewczyny: 
„...to był dla nas prawdziwy dowód, że też coś możemy dla innych zrobić 
i jeszcze na tym zarobić, aby potem na wycieczkę pojechać.

Oczywistym, był fakt, że wszystkie zabiegi pedagogiczne (szkolno 
wychowawcze) odbywały się specjalnym trybem, z doborem zajęć – wła-
ściwym dla ich możliwości psychofizycznych.

Podobnie było z tematyką zajęć, która zgodna była z zainteresowaniami 
podopiecznych (pisząc o Domu Dziecka, podam więcej danych).

I tak: – zwykłe zajęcia porządkowe „ubrane” w konkurs – kto lepszy 
i szybszy, ale i dokładniejszy, albo pomoc starszych wychowanków tym 
młodszym (jako konkurs, kto więcej punktów nazbiera) – łatwiej wpro-
wadzić w czyn, niż zwykle stosowanym poleceniem. 

A wszechobecne piosenki? – jakże często przez p. Szalę w naszej 
wspólnej pracy w Sanatorium KBK – wspominane ...które – jak p. Józef 
twierdził: „...niezwykle trwale cementowały grupę i cały zespół...”.

Oddajmy więc jemu głos:31

„... Bawiąc się z podopiecznymi czy prowadząc jakieś zajęcia – bra-
kowało mi czegoś, co by wszystkich bardziej związało (scementowało). 
Pomyślałem więc sobie, że warto by spróbować śpiewu – przecież gram 
na skrzypcach, na ucho też mi słoń nie nadepnął, więc dlaczego by nie? 
Pomyślałem sobie, że oprócz nauki, dzięki śpiewowi, będę mógł poprowa-
dzić zajęcia nie tylko relaksacyjne, ale i jednocześnie bawiące. Wybierałem 
bowiem z początku piosenki z elementami mimicznymi, które nadzwyczaj 
szybko się przyjęły. Pozwalałem także swoim podopiecznym wyśpiewać 
się – ile dusza zapragnie, bo to przecież ich ulubione piosenki.

Niedługo, śpiew stał się bardzo często głównym punktem zajęć – jako 
przerywnik w zajęciach, a nawet w jadalni – gdy czekaliśmy na podanie 
posiłku, próbowaliśmy śpiewać. Często panie wprost prosiły o jakąś 
piosenkę.

31 Wszystkie wypowiedzi pana J. Szali czy innych osób, nie są dosłownymi, ale przedstawia-
ją ich ducha, a poza tym – po wielu latach, niektóre ich fragmenty zamazały cię już w pamięci.  
Czytelnik wybaczy, ale odtwarzam je z pamięci, a rozmowy były czasami prowadzone 
„mimochodem” czy — gdy p. Józef zachciał przyjść na moje zajęcia. Wiele różnych rzeczy 
mi wtedy opowiadał.
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Powoli zacząłem przekonywać się (i o tym rozmawiałem z szefostwem 
Domu), że tego typu zajęcia, wzbogacone o pracę samowychowawczą... 
dają nie tylko radość, ale przyczyniają się do dynamizmu „leczenia”, który 
potrzebuje nieustannej kontroli siły woli wychowawców – gdzie lepiej tę 
wolę ćwiczyć jak nie z piosenką?...”.

W procesie wychowawczym poczesne miejsce zajmowały wycieczki, 
wizyty w muzeum, oglądanie wspaniałej architektury podhalańskiej itp.

W wycieczkach chodziło nam głównie o zbliżenia naszych wychowan-
ków do przyrody. Zaczęliśmy też, rozglądać się po najbliższym (to tak na  
początek) terenie – przy okazji często wykorzystywaliśmy proste znaki 
patrolowe, co bardzo nam pomagało, a dzieci zmuszało do większej uwagi 
– przez co wymuszało wysiłek przy zaobserwowaniu przyrody, okolicy, 
a co za tym idzie – poszerzały zakres wiadomości szkolnych (z którą 
mieliśmy największy kłopot) w sposób przyjemny, często zabawowy, ale 
jednocześnie wychowanków zbliżający do przyrody.

Wiele zadań wychowawczych przyczyniało się do uaktywniania wy-

chowanków (w tym pozytywnym słowa znaczeniu), ale też pozwoliło 
na włączenie ich  w pracę na rzecz Placówki czy otoczenia lub (nawet) 
niedalekiego środowiska.

Wspólnymi siłami – chłopców i dziewcząt – teren „Czerwonego Dworu” do-
prowadzony jest do porządku (za płotem ul. Kasprusie). Zbiory Muz. Tatrzań-
skiego, foto: Wł. Werner, przedruk – scan L. Dall. Opracowanie do druku firma 

„Widmo”
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Podczas zajęć wychowawczych (zabawy na własnym podwórku, zwie-
dzanie najbliższej okolicy czy nawet, gdy szliśmy w bardziej odległe części 
przyrody tatrzańskiej – towarzyszył nam (jak już wspominał p. J. Szala) 
śpiew, wtedy droga tak się nie dłużyła i nagle zapominali niektórzy 
o zmęczeniu. A ile było śmiechu, gdy w czasie śpiewania nagle trzeba było 
w odpowiednim momencie: tupnąć, klaskać czy, w odpowiedni sposób 
się poruszać. To właśnie te piosenki mimiczne p. Szali.

Wykorzystując znajomość pracy harcerskiej – mówił p. Szala: „...sto-
sowałem różne metody i techniki pracy. Chodziło mi bowiem o to, żeby 
zajęcia uczyły nie tylko dyscypliny, ale także pozwalały na wykorzysty-
wanie mapy, kompasu, znaków patrolowych, ćwiczyły spostrzegawczość 
i wyrabiały odpowiednie reakcje na różne bodźce...”.

Specjalnym narzędziem terapii zdjęciowej i ruchowej, są zajęcia, które 
stawiają wychowankom konkretne cele, i które – z biegiem czasu pozwolą 
wychowankom wyzbyć się – charakterystycznych dla nich: egocentryzmu, 
stwarzają poczucie własnej wartości i przydatności społecznej (np. do 
danej grupy) – bez względu na przyczynę umieszczenia wychowanka 
w Prewentorium.

Na porządku dziennym więc, efekty takiej terapii były stosowane w za-
jęciach z wykorzystaniem zabawek konstrukcyjnych, w grach i zabawach 
zręcznościowych czy ruchowych.

A gry ćwiczące różne zmysły? – czyż nie są ułatwieniem w procesie 
spostrzegawczości, prawidłowej reakcji na bodźce, panowania nad emo-
cjami czy koncentracją umysłową?

Zajęcia typu...wycieczka w teren (o których już wspominałem). pozwoliły 
opiekunom uwypuklić (niejako wskazać ( dzieciom wartości poznawcze, 
społeczne, zdrowotne i...wyżycia się fizycznego.

Wszystko zależy jednak od rodzaju wybranych do realizacji zadań 
(czytaj – zajęć).ale także od umiejętności pedagogicznych je prowadzą-
cych – i przekonania do nich „chorych” podopiecznych.

ZAKOŃCZENIE

No, i kiedy personel bardzo zżył się już z dziećmi (a dzieci z nim) – 
kiedy nawiązano już (nareszcie!) nić porozumienia, kiedy wydawało się, że 
tak będzie już zawsze – bo one, „swoje” Prewentorium zaczęły nazywać... 
„Nasz Zakład” – przyszła odgórna decyzja, że od września 1949 r. (ale są 
głosy, że już w 1948 r.) Prewentorium przestaje działać.

Teraz będzie w „Czerwonym Dworze” działał Dom Dziecka – od nazwy 
budynku zwany: Dom Dziecka „Czerwony Dwór”.
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Ten nowy (ale czy naprawdę wówczas potrzebny?) Dom Dziecka – rów-
nież będzie prowadzony przez krakowski Oddz. RTPD i miał być wtedy 
jednym z wielu, jakie w Zakopanem funkcjonowały.

Przypomnijmy sobie: Dom Dziecka od 6-ciu dekad prowadzony przez 
Siostry Felicjanki (dla dziewcząt). Dom Dziecka prowadzony przez Sio-
stry Urszulanki jeszcze od czasów II wojny świat, do 1962r., kiedy Dom 
został im odebrany. Ponadto funkcjonowały 2 Domy Dziecka państwowe: 
„Modrzejów” – od VIII.1945–X.1952. i „Jasna” – od 1945 do XI.1981.

Ponadto działały jeszcze inne Domy (w krótszym lub dłuższym okresie 
czasu), w tym jeden prowadzony przez Zgromadzenie zakonne XX. Ma-
rianów. Natomiast ewenementem było... zorganizowanie w Zakopanem, 
Miejskiego Domu Dziecka „Roma”, który funkcjonował od IX.1946, do 
zimy 1953/54.

Był zorganizowany dla młodzieży żeńskiej z Warszawy, później prze-
bywały w nim dziewczęta z tutejszego regionu lub kierowane do niego 
przez Wydział Oświaty w Krakowie. Po spaleniu się budynku, w którym 
funkcjonował, miasto znalazło dla niego inny budynek („Koliba przy ul. 
Kościeliskiej, a więc blisko centrum – przyp. SG)

Teraz zaś miał powstać (być powołany do życia) Dom Dziecka „Czer-
wony Dwór” – tylko dla chłopców, który prowadzić będzie jednak ta 
sama „firma” – RTPD, która jak pamiętamy – prowadziła tu uprzednio 
Prewentorium. Być może dlatego w mieście i okolicy nie widziano różnicy 
(poza nazwą) gdyż nawet personel (pedagogiczny i administracyjno-ob-
sługowy) pozostał ten sam.

Może powodem powołania Domu Dziecka dla chłopców była zbyt 
szczupła baza już pracujących Domów Dziecka – czysto chłopięcych: 
„Modrzejów”, Dom SS. Urszulanek SJK (od wiosny 1948) oraz kilka 
„kruszących” się już, które wyczerpały swoją misję w latach 1946–48 
zostały zlikwidowane lub przeniesione do Warszawy lub Krakowa, skąd 
po trudach wojennych były ewakuowane do Zakopanego.

Zobaczmy więc jak działali w tym nowym Domu Dziecka:
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DOM DZIECKA CZERWONY DWÓR

WPROWADZENIE

Jak pamiętamy z początkowych rozdziałów, zarówno Robotnicze jak 
i Chłopskie TPD to instytucje o założeniach czysto (ściśle) wychowawczych. 
Uściślając – w RTPD przyjęto za swój obowiązek, troskę o wszechstron-
ny rozwój dziecka (zarówno zdrowotny, psychiczny jak i pod względem 
nauki i wychowania).

W okresie funkcjonowania nowej Placówki planowano umieszczać 
w niej do 50 ,maksymalnie do 60-ciu wychowanków – tylko chłopców. 
Rozpiętość wiekowa planowana była (najpierw – na okres całej szkoły 
podstawowej, w późniejszym okresie zmieniono te założenia i zaczęto 
przyjmować młodzież ze szkół średnich.

Zrezygnowano z wynajmowania drugiego budynku (grupy były jed-
norodne pod względem płci).co miało usprawnić pracę całości Placówki.

Placówka była przeznaczona, zasadniczo, dla dzieci z terenu kra-
kowskiego, jednak co i rusz – pojawiały się dzieci, np. odnajdywane po 
Powstaniu Warszawskim, dzieci, jakimś cudem powracające od „przyja-
ciół ze wschodu”, a nawet takie, których niemiecki okupant nie zdążył 
zniemczyć i zatrzeć w tych małych główkach ostatnich śladów pamięci 
o ich prawdziwej Ojczyźnie. Były dzieci z tzw. przejściami, po tułaczce 
w piwnicach, zabiedzone, a często z różnymi chorobami.

Były też dzieci rodziców pijaków czy bardzo biednych, albo i takich, 
którzy oddali swoje dziecko lub zostało im zabrane ze względu na ich 
chorobę psychiczną.

Jak więc widzimy, w Domu Dziecka „Czerwony Dwór” – przeszło 
pół setki dzieci, to głównie: sieroty, półsieroty i dzieci bardzo ubogich 
rodziców (za te płacić będzie RTPD lub Opieka Społeczna) oraz dzieci 
wymienione już wyżej, np. warszawskie i dobrze już przygotowane (wg 
nich) do radzenia sobie samemu, nie patrząc na prawo czy konsekwencje.

A jaka to była młodzież (gdyż z podtekstu można tak wywnioskować) 
zobaczmy!
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SPRAWY ORGANIZACYJNE

Więc przyjeżdżali – dzieciaki (jakże zalęknione) i młodzieńcy.
Z nich – niektórzy w góry określonym celu: ...odpocząć, pozwiedzać, 

może też jakie zawody narciarskie (przecież Zakopane to narciarska stolica 
Polski), zobaczyć? „...jakże często myśleli oni tylko o sobie jak bardzo 
mieli wykształtowaną postawę roszczeniową...” – wspominał niejedno-
krotnie p. J. Szala (który ostał się w pracy po likwidacji Prewentorium).

Przyjechali więc... i zamieszkali w drew-
nianym – wybudowanym w stylu zako-
piańskim (czy jak chcą koneserzy od sty-
lów budownictwa) – witkiewiczowskim 
budynku, w którym wszystko wydawało 
się opowiadać o folklorze, o specyfice ta-
kiego budowania, o konieczności, choćby 
minimalnego zadbania o widoczny artyzm 
i strukturę pomieszczeń.

Niestety, takie nakazy czy choćby apele, 
do tych młodzieńców – nowych mieszkań-
ców „Czerwonego Dworu” nie docierały; 
snycerkę32 obejrzeli – zdziwili się bardzo, 
że chciało się komuś dłubać w belkach, 
o wzory czy modele roślin tatrzańskich 
nawet nie zapytali. Takie rzeczy Po prostu 
ich nie interesują – oni się tu nie prosili, 
przyjechali, bo ich wytypowano. Oni na 
oglądanie rzeźbionych belek (dziwili się, 
że tak wysoko zamontowane – jeżeli ktoś 
to ma oglądać) się nie pisali.

W tutejszym Domu Dziecka (inaczej 
niż w dotychczas działającym Prewentorium) wychowankowie mieli (to 

32 SNYCERSTWO: ogólnie rzecz ujmując, to sztuka rzeźbienia w drewnie (bardzo cha-
rakterystyczna w twórczości ludowej). Odnosi się zarówno do budownictwa regionalnego 
(styl zakopiański czy witkiewiczowski) jak i dekoracyjnego. W znaczeniu które używam 
w niniejszej publikacji, mówimy o snycerce, ale zaraz myślimy o misternie rzeźbionych 
detalach wykończeniowych, np. sosręby z najczęściej stosowanymi rozetami, lulejami czy 
misternie rzeźbionymi wzorami geometrycznymi – z zastosowaniem rzeźby wklęsłej, wy-
pukłej albo obu razem. Często spotykane są też stylizowane leluje w połączeniu z równie 
stylizowaną parzenicą góralską, czy wykończenia przypominające elementy wykończeniowe 
łyżników lub półek w góralskich chatach. Spotykane są także (gdy trzeba uwypuklić okna 
lub drzwi – jako elementy wykończeniowe) okołkowania, przypominające (dużo wcześniej 
stosowane na Podhalu) motywy zdobnicze drzwi chat góralskich.

Józef Szala jeden z nielicznych 
pedagogów, którzy pracowali 
zarówno w Prewentorium jak 
i w Domu Dziecka „Czerwony 

Dwór” (lata 1947–50)
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Przedruk z książki  p. red. Zb. Moździerza „Czerwony Dwór”
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na początku – nim magazyny odzieżowe się nie zapełnią) bardzo często 
tylko to, w czym przyjechali (czytaj – przywieziono ich). Chociaż, byli 
i tacy – pewnie już czytelnik się domyśla o kim mowa, którzy sporo rze-
czy (w eleganckich walizach) mieli ze sobą. Ponieważ były bardzo duże 
trudności ze zdobyciem odzieży – na razie musiało być – jak było.

Bolączką personelu był jak widzimy ciągle kończący się zapas bielizny 
dziennej (ale także pościelowej) i odzieży – często jeszcze przedwojennej, 
lub jak tutaj się mówiło – „z demobilu”.

Tak więc nowo uruchomiony Dom Dziecka borykał się z bardzo wielo-
ma brakami: oprócz wspomnianej już odzieży, ciągle brak było środków 
czystości, często z wyżywieniem były trudności ,a starsi (szczególnie po 
zajęciach ruchowych lub po wycieczce) mieli wprost „wilcze” apetyty.

Brak było, odpowiednich do wieku dzieci urządzeń do zabawy na 
świeżym powietrzu, a także do nauki, (o szkole napiszę nieco później).

Czytelnik (już może nieco poirytowany) może zapytać: czy nie było 
jednak żadnych plusów? Nie ma się czym Placówka pochwalić?

Otóż ma! Mimo kłopotów, o jakich pisałem wyżej, gdyby się przyjrzeć 
bliżej funkcjonowaniu tego normalnego (to tylko w nomenklaturze ad-
ministracji oświatowej).ale tak naprawdę – dziwnego na co dzień Domu, 
to zaobserwować można, iż... wyczerpane, często obdarte i chore oraz 
często – nim w Tym Domu się zjawiły – głodne dzieci, powoli, ale jednak 
powracają do formy.

Tu, można powiedzieć, funkcjonuje coś na kształt Ochronki i przed-
szkola (to ci najmłodsi) – u nich przeważają ciekawe zajęcia, czytanie 
i opowiadanie czy inscenizowanie bajek, albo wymyślanie ciekawych 
i różnorodnych zabaw, oraz:

Prewentorium z Domem Dziecka (to u  starszych). gdzie wytworzyły 
się przeróżne formy samookreślenia czy realizacji zadań i pragnień oraz 
próby podjęcia się roli współrządzenia w Domu.

SAMORZĄDNOŚĆ w „CZERWONYM DWORZE”

Można więc zauważyć, że dzieci i młodzież (szczególnie ci ostatni). 
bardzo się „wyrobili”; zaczęli więc nie tylko myśleć o możliwości współ-
rządzenia Domem, ale realnie do tego się przygotowali.

Gdy kierownictwo Placówki zorientowało się, że „z tej mąki chleb 
będzie” – powołano SAMORZĄD Domowy – z Przewodniczącym, Kierow-
nikami poszczególnych Sekcji, np.: Kultury i Oświaty czy Folklorystyczną, 
Sekcję Porządkową (ta była niezmiernie ważna, gdyż miała się zajmować 
realizacją zadań porządkowych, ale też samooceną poszczególnych jej 
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członków).Była jeszcze powołana Sekcja Zieleni (pilnować miała kwiatów, 
zarówno w budynku jak i na powietrzu, podlewanie, na wiosnę dbała o to 
by na klombach pojawiły się nowe roślinki. No i również bardzo ważna 
(nie chcę przez to powiedzieć, że te poprzednie były mniej ważne) Sek-
cja Samopomocy koleżeńskiej: np. pomoc młodszym, opieka, ubieranie, 
mycie, szafeczka na tzw. skarby”. No i Sekcja Kultury: – miała się zajmo-
wać wyszukiwaniem obiektów wartych (jako uzupełnienie Planu Pracy 
wychowawczej) zobaczenia, proponowała rodzaj występów czy muzeum, 
albo spotkanie z ciekawym człowiekiem. Ona najbardziej dbała, aby na 
dane zadanie byli angażowani chłopcy spoza samorządu.

Niejako w uzupełnieniu napiszę, że chłopcy, którym kierownictwo 
Placówki całkowicie zaufało, nie tylko zaczęli się zmieniać w stosunku do 
personelu (nie tylko pedagogicznego, ale także obsługowo-pomocniczego), 
ale samorzutnie rwali się do pomocy innym, nawet się nie spostrzegli 
jak do tego doszło.

O takiej sytuacji wspomina p. J. Szala, który opowiadał: Okazało się, 
że ci chłopcy (szczególnie starsi), którzy dotychczas wszystko negowali... 
bardzo czynnie włączyli się w prace domowe, na 1-sze miejsce wysuwa się 
tu Opieka nad dzieckiem. Tak niby przypadkiem, aby szybciej np. wyjść 
na wycieczkę – mówił do któregoś malucha: „...ale ci to idzie niezgrab-
nie – pośpiesz się, albo daj, to ci pomogę.” Innym razem, np. w jadalni, 
jeden ze starszych chłopców widzi jak maluch męczy się z kawałkiem 
mięsa. Podchodzi i bez słowa kroi mięso na kawałki, a gdy inne maluchy 
też proszą o pomoc, zażenowany nieco, że inni koledzy przyłapali go na 
bezinteresownej pomocy maluchom – woła do nich aby też pomogli, wtedy 
wcześniej wyjdą na dwór. Jeszcze inni samorzutnie zaczęli pomagać przy 
myciu, ubieraniu, i w tym, co nazywamy poranną toaleta.

Zupełnie niespodziewanie, grupa starszych chłopców wyszła któregoś 
razu z propozycją, aby jakieś proste, drewniane zabawki (jakie wówczas 
można było kupić) ponaprawiać. Zaczęli też czuć się potrzebni w kuchni 
i przy innych pracach na rzecz SWOJEGO DOMU. I kto by pomyślał?

Realizacji tych wszystkich założeń i celów służyć miały – jak zoba-
czyliśmy... konkretne zadania składające się na elementy przygotowania 
wychowanków do pracy nad sobą, a więc do samowychowania. Umiejęt-
nie więc stwarzano sytuacje, które sprzyjały pożądanym zachowaniom. 
I snów posłużę się przykładem.

Pamięta czytelnik początki nowej Placówki, kiedy to ci najstarsi wy-
chowankowie nie chcieli nawet słyszeć o tym, że należałoby się nieco 
zastanowić nad tym, w jakim budynku przyjdzie im mieszkać, że powinni 
dbać o wystrój, o zachowanie wielu snycerskich zdobień i aby nie dopuścić 
do dewastacji. Takie rzeczy po prostu ich nie interesowały. No, i jakiś czas 
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minął, trochę to trwało, ale powoli – dzięki wytrwałej pracy kierownic-
twa, pedagogów i pozostałego personelu, zaczęli nieco inaczej patrzeć 
na ogólny wystrój domu. Często słychać było wśród nich głosy – „a cóż 
to za cacuszka?” Nagle więc zaczęli jakby zauważać poszczególne detale, 
tej specyficznej wydawałoby się architektury. Owe cacuszka w postaci 
rzeźb i wzorów nie dawały im już spokoju. Zaczęli nawet niektórzy z nich 
próby odtwarzania (szczególnie w czasie zajęć plastyczno-praktycznych 
po szkole) poszczególnych elementów dekoracyjnych. Niektórzy nawet 
wprost odkalkowywali wzory, przerysowywali je na papier i na drewno 
to było ich dbanie o dom. 

„Odnaleziony” stosunkowo niedawno, były wychowanek „Czerwonego 
Dworu”, a także ten, który był ze mną w Domu Dziecka Sióstr Urszulanek 
na Jaszczurówce w okresie wojny i zaraz po niej – Kuba Skawski33, a tak-
że inny – J. Bogacz34 kilka razy, podczas naszego spotkania w Krakowie 

33 Kol. Jakub Skawski (wówczas – Ciepły) z Krakowa – mieszka na Azorach, a spoty-
kamy się gdy jestem co jakiś czas w Krakowie.

34 Jasiek Bogacz, dziś już niemal 85-letni mężczyzna, pisał do mnie chyba dwa listy 
(w 2019 i 2020), podobnie jak Kuba, był ze mną u Sióstr, a byliśmy razem na wygnaniu 
w Kalwarii Zebrzydowskie od III.1943-V.1945. Czasami dzwonimy do siebie.

Przedruk z książki  p. red. Zb. Moździerza „Czerwony Dwór”
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wspominali, że w późniejszym okresie, chłopcy ci bardzo interesowali 
się snycerstwem, a gdy byli gdzieś, w zabytkowym kościółku na Podhalu, 
to takich snycerskich „cacuszek” szukali. Podobnie było przy zwiedzaniu 
starych zagród góralskich, w których niemal każda sosręb posiadała. 
Śmialiśmy się, że będą z nich prawdziwi koneserzy sztuki snycerskiej.

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE

Wróćmy nieco do początków zaistnienia Domu. Tu, już na wstępie 
wszystko było na nie. Przez jakiś czas mieliśmy z nowymi podopiecznymi 
(przypomina mi p. J. Szala) – pewne problemy natury czysto wychowaw-
czej ,mieli bowiem oni już ukształtowane charaktery. Często przyjeżdżali 
już do nas z przyswojonymi nawykami, które trudno było wyeliminować. 
I tu właśnie zastosowane zostały ciekawe zajęcia, wprowadzono śpiew 
grupowy (nie mylić i chórem) – a jak się w nim wyżywali! Były spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, pamiętającymi niedawne jeszcze lata ciemnych 
dni okupacji. Organizowano (cykliczne) zgaduj-zgadule tematyczne, 
zajęcia rekreacyjne, które miały przygotować wychowanków do udziału 
w Święcie Sportu, w mistrzostwach Domu w lekkiej atletyce (to lecie) czy 
w zawodach sportów zimowych. Nowością wśród zajęć wychowawczych 
było przygotowywanie przez starszych – paczek na św. Mikołaja czy pod 
choinkę. Chłopcy potraktowali jednak tego rodzaju zajęcia bardzo po-
ważnie. Np. żeby przygotować się do „choinki” należało najpierw zebrać 
chętnych, którzy chcą coś dla drugich zrobić. Potem, omówić co będzie 
trzeba wykonać do choinki – nowego, a co jeszcze nadaje się – po drobnym 
retuszu. Zastosowano tu znany system planowania pracy harcerskiej (co 
potrzeba, kto się o to postara, kto będzie odpowiedzialny za wykonanie 
pracy, jaki jest termin jej realizacji i kogo będziemy mieli jako sprzymie-
rzeńca z ludzi dorosłych). Ta ostatnia uwaga była bardzo istotna, z uwagi 
na potrzebę kontaktów (czasami) z obcymi ludźmi, czasami z którąś 
z instytucji itp. A kiedy już wszystko było przygotowane, wystarczyło już 
tylko ubrać choinę. Tak się mówi – ubrać: – przecież w Tym Domu to całe 
przedsięwzięcie organizowało się z poszanowaniem (często stosowanych 
w domach prywatnych podchodów, zaglądania przez dziurkę od klucza, 
pilnowanie by nikt postronny nie patrzył co się robi.

Przypomniało mi się, jak wielokrotnie już wspominany p. J. Szala, 
gdy razem pracowaliśmy w Sanatorium Dziecięcym KBK na Bystrem – 
zobaczył mnie jak męczę się z wielgachną na dwa piętra choinką na III p. 
Ubierało się ją niemal tydzień (tylko dół zabierał 3 dni, natomiast góra 
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drugie 3 dni. Nie mógł się nadziwić jakie to teraz piękne ozdoby fabryczne 
są w użyciu, łącznie z oświetleniem elektrycznym.

Za jakiś czas opowiedział mi jak to było z choinką w „Czerwonym 
Dworze”. Nie, nie, nic nie mówił o Adwencie (wtedy właśnie największy 
tłok przy wykonywaniu ozdób), nie mówił o oczekiwaniu na przyjście 
Zbawiciela, nie wspominał też o kolędach, ale głównym dla niego tema-
tem była... CHOINKA.

Stała wg niego w największym pokoju (tym środkowym) pokoju jak 
pamiętamy – zwanym Hallem, kierownik Placówki nawiązał wcześniej 
kontakt lasami Państwowymi (nie było jeszcze TPN-u) i oni mieli choinki 
przywieźć na miejsce. Wreszcie – po długich oczekiwaniach... jest! wielka, 
świeża, rozłożysta.. i pachnąca. A inne – zapyta czytelnik?

Były zamówione i przywieźli na tyle, że zgodnie z planem rozmieszczono 
je na poszczególnych kondygnacjach, a oprócz tego – malutkie choinki 
miały być przygotowane dla poszczególnych działów pracy.

Oczywiście, zgodnie ze sztuką, najpierw ubierano te mniejsze (bo 
było ich kilka, a trzeba było wykorzystać okazję, że wychowankowie są 
w szkole). Duża została na koniec (podobno, aby wypróbować czy chłop-
cy wytrzymają bez podglądania, oczywiście młodsi i najmłodsi – starsi 
wiedzieli już swoje). Gdy bractwo przyszło ze szkoły – zaczęło się!

Od razu ją pokochali, właśnie ci najmłodsi. Czuli, jakby choinka była 
kimś żywym, nawet gdy byli przy drzewku, mówili niemal szeptem. Ci 
starsi znieśli ze strychu olbrzymi wiklinowy kosz – zamykany na kłódkę, 
tak, że wszyscy wiedzieli już, że musi być w nim cos bardzo ważnego 
Dalej... p. Józef porównywał obecnie używane ozdoby i łańcuchy do tych 
z okresu gdy on pracował w „Czerwonym Dworze”. Mówił więc: „...czy 
Pan wie, że nie było żadnych kupnych, dmuchanych ozdób czy baniek? 
Czy Pan wie, że nie było lampek, które, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki wszystkie naraz rozbłysły? Były w użyciu cieniutkie (ok. l cm.) 
świeczuszki (dł. ok. 10–12 cm.), które umieszczało się w specjalnych 
Lichtarzykach ze sprężynką (jak w spinkach do bielizny), a przypinało 
się je tam gdzie się chciało. Z ozdóbek innych, wspólnie, wykonywaliśmy 
jeżyki (z cieniutkiej bibułki) łańcuchy oczkowe z kolorowego papieru, 
fałszywe orzeszki (sklejane dwie  połówki łupiny z orzecha z końcówką 
nitki w środku, to owijało się w złotko. Do cukierków – każdy musiał 
być owinięty owym złotkiem i do niego przywiązywaliśmy grubszą nić. 
Czytelnik sobie wyobrazi jaki najazd był na p. krawcową, która nie mogła 
się od intruzów uwolnić. Czerwone, małe jabłuszka umocowane były za 
ogonki i umieszczone tuż przy pniu. Gwiazdę na czubek choinki wyko-
nywało się samodzielnie, a któregoś roku jeden ze starszych chłopców 
taką gwiazdę podświetlił żaróweczką od latarki (bateria schowana była 
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pomiędzy gałązkami. Czasami gwiazdę zastępowano dwoma dosyć du-
żymi aniołkami, sklejonymi ze sobą, ale ponieważ nie za bardzo chciały 
się trzymać na choince w jej środkowej części – przytrzymując gałązkami 
– zrezygnowano z nich.

Ze świeczkami też był mały kłopot. Ponieważ były to świeczki, więc 
trzeba było ustalić dyżury spośród najstarszych, którzy tych świeczek (aby 
się nie przewróciły albo wymienić gdy się wypali) pilnowali. Dopowiada 
p. Józef, że nie przypomina sobie, żeby chociaż raz, świeczki spowodowały 
pożar. A co z prezentami? Nic z tych rzeczy, pieniędzy ledwie wystarczyło 
na wydatki najpotrzebniejsze. Zamiast prezentów były torby z piernicz-
kami własnego: wypieku i wszechobecne cukierki.

Jednak, jak wspomina dalej „...tamtą choinkę najbardziej pamiętam i, 
zarówno dla mnie jak i wychowanków... była ona największa, najbogatsza 
i najpiękniejsza na świecie....”.

To przy takim wspólnym przygotowywaniu ozdób nowych czy napra-
wianiu starych, przy wspólnym ubieraniu choinki, przy ubieraniu się 
bardziej odświętnie i (o dziwo) – bezinteresownej pomocy w ubraniu się 
tych najmłodszych, zorientowaliśmy się, że staliśmy się naprawdę jedną 
rodziną, w której jedno drugiemu pomaga, czuje się odpowiedzialny za 
kogoś, za to co robi, że zależy im na odpowiednim nastroju.

Nawiasem wspominając, muszę się pochwalić, że do dziś jeszcze, 
w swoich skarbach, przechowuję komplet 20 świeczek kolorowych i 20 
lichtarzyków ze spinkami. Czasami tylko wnuczka zapyta: „co to takiego 
i jak się to na choince rozmieszcza”. Czy to było bezpieczne – pyta?

Przy okazji – kiedy nawet zwierzęta (podobno) mówią ludzkim gło-
sem zwróciliśmy uwagę na pewną rzecz. Kłopoty wychowawcze same od 
siebie się nie wyeliminują – dopiero wspólne działania (takie jak wyżej 
opisałem) personelu powodowały, że z coraz większą intensywnością 
likwidowało się naleciałości złego (lub bardzo często braku wychowania 
w ogóle). Z biegiem czasu można było zauważyć już... pozytywne zmia-
ny w ich zachowaniu, ale trzeba lojalnie przyznać, że zmienił się także 
stosunek opiekunów i pozostałego personelu Domu – w stosunku do 
dzieci. I to właśnie było to wspólne działanie na rzecz zmiany podejścia 
do swoich obowiązków, do ludzi i czucia się odpowiedzialnym za Dom. 
Wyglądało na to, że zaczęli oni (personel) tych chłopaków (z początku 
pobytu, trudnych i po przejściach)... kochać i odkrywać nawet bolesne, 
niejednokrotnie, punkty ich życia oraz szukać w ich wnętrzu... ukrytego 
dobra, i na tym bazować w pracy wychowawczej – ustalono na jednej 
z Rad Pedagogicznych Placówki.

Można więc powiedzieć (podobno było to już widoczne), że cały per-
sonel okazywał wychowankom swą dobroć i miłość – no, może nie od 
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razu przez duże „M”, ale od czegoś trzeba zacząć. Poza tym... to niezwy-
kle ważne – zaczęto okazywać dzieciakom prawdziwy szacunek za pracę 
jaką włożyli, aby zmienić swój negatywny stosunek do świata. Wszyscy 
bowiem pamiętali z jakiego powodu dzieciaki te przyjechały do Zakopa-
nego. Każde niemal z nich, kryło w sobie niepodważalną, czasami wręcz 
tragiczną bardzo historię życia, inną osobowość, miało określone talenty, 
ale też... pewne słabości i wady.

Praca tutejszego personelu (oczywiście, że odpowiednio dobranego 
i zdiagnozowanego pod kątem przydatności do takiej pracy) pozwoliła, 
z biegiem czasu, wydobyć z nich wszystko to, co piękne i przydatne 
w późniejszym życiu, a likwidowała oraz prostowała niemal wszystkie 
dewiacje. Coraz częściej opiekunowie byli więc mile zaskakiwani poczy-
naniami – szczególnie chłopców starszych. Dać przykład? – Proszę.

Wspominany już kol. Kuba S. kiedyś opowiadał, jak: „...w jednej z grup 
wychowawczych – wydaje się mu, że było to w starszej grupie średniaków 
(ale nie chłopców najstarszych) – był chłopak – chorobliwie gruby, które-
go z tej racji nazywano „balonik”. Długo to trwało: śmiechy, dokuczanie, 
podkładanie pinesek (żeby zobaczyć czy balonik pęknie). Rzadko dawali 
mu spokój – po prostu bawili się jego kosztem.

Chłopak cierpliwie to znosił, ale nieraz miał naprawdę dosyć. Zaczął 
nawet odpowiadać na zaczepki, nawet próbował rękoczynów. Było jesz-
cze gorzej, gdyż wtedy wyśmiewali się z niego. Czasami miał nawet łzy 
w oczach. Nie pomagały rozmowy rodziców z dziećmi – jednak nikogo 
to nie przekonywało, że Krzysiek (bo tak chłopak miał na imię) może 
być po prostu chory.

Pewnego razu, dwaj najwięksi prowodyrzy spotkali się aby znów coś 
wymyśleć. Nie wiadomo jednak jak się to stało, że w czasie przygotowa-
nia kawału – oświeciło ich. Pomyśleli sobie – a dlaczego my z Krzyśkiem 
tak postępujemy? Dlaczego jemu tak dokuczamy? Jeden opowiedział 
drugiemu, jak to mama mu wytłumaczyła – oznajmiając, że Krzysiek jest 
po prostu chorobliwie otyły (ma złą przemianę materii).

Chłopcy więc postanowili zrobić dokładnie na odwrót niż planowali. 
Czekali więc tylko na okazję. Nadarzyła się jeszcze tego samego dnia. 
Nie było lekcji i mieli rozwiązywać w ciszy zadania. Niektórzy już zaczęli 
żartować – jak zwykle, wyśmiewać... aż Krzysiek wyszedł cały czerwony 
z klasy, bo nie mógł już tego wszystkiego słuchać.

I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Obaj najwięksi 
rozrabiacze wyszli na środek i oznajmili wszystkim, że to wielkie świń-
stwo, co klasa wyprawia z Krzyśkiem. Jeden zaraz wytłumaczył co to za 
choroba i... oznajmił, że od dziś to już koniec żartów. Drugi z kolei, bardzo 
silny i trenujący boks – poparł go i zaznaczył, że każdy ma imię, i chory 
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chłopiec także. Pokazał przy okazji kułak i zapowiedział, że pięści użyje 
w stosunku do tych, którzy zapomną o imieniu Krzysztof. Powoli otwie-
rały się ich oczy i zaczęli widzieć innego Krzyśka i chwalić jednocześnie 
tych najstarszych.

Gdy Krzysiek wrócił – widać było jego zaczerwienione oczy – ale nie 
mógł zrozumieć co się dzieje. Teraz każdy z pozostałych kolegów chciał 
siedzieć z nim w ławce, rozwiązywać wspólnie zadanie. Krzysiek był bar-
dzo niespokojny – czy to aby nie coś nowego chłopcy wymyśleli? Chłopcy 
jednak tak wesoło się do niego uśmiechali, tak naturalnie byli przekonu-
jący w tym co teraz robią, że od dłuższego czasu – smętny i pełen obaw 
Krzysiek – zaczął owe uśmiechy kolegów – odwzajemniać, a nawet zgodził 
się z niektórymi chłopakami wspólnie wracać do domu...”.

Widać więc, że poczynania pedagogów oraz praca nad sobą... ułatwiły 
bardzo pracę wychowawczą, a dzieciom i młodzieży pozwoliły wykazać się 
(w przeróżnych dziedzinach pracy) co z kolei... zmieni w sposób wyraźny, 
np. traktowanie jednych przez drugich.

Dało się więc zauważyć, że każdy sposób działania (ale jednym fron-
tem) – prowadzi do celu. można więc krzyknąć – tak trzymać!

Dyrekcja Domu zaobserwowawszy pozytywne zmiany w zachowaniu 
poszczególnych wychowanków, zaczęła więc myśleć – czy można już 
ich, wysłać na kolonie letnie. Czy aby – nie odezwą się stare nawyki, czy 
nie przyniosą wstydu Placówce – bo na drugi rok nikt ich już zabrać na 
kolonie nie będzie chciał.

Trzeba także dodać, że wychowankowie bomu Dziecka byli „grzecz-
nościowo traktowani” i dokooptowani do składu osobowego na kolonię 
– jako darmowi. Szefostwo Placówki uważało, że właśnie dlatego powinni 
oni swoim postępowaniem – podziękować.

Na początek ustalono, że pojedzie grupa mieszana, ale wstępnie już 
wyselekcjonowana  można powiedzieć, że tym razem brano pod uwagę: 
zachowanie, postępy w nauce i pracę na rzecz Domu.

Z początku jeździło się na jakąś wieś lub do małego miasteczka, jednak 
i jadąc do (jak wyrażali się niektórzy) na pipidówę oni także coś zyskali. 
Trzeba było przecież odpowiednio ich wyekwipować: otrzymał więc każdy 
nowe buty, sandały, odzież i wszystko co na wyjazd jest potrzebne. Dla 
wybrańców jednak nie to było najważniejsze, ale to, że tam gdzie pojadą 
ma być dużo zieleni i mnóstwo kwiatów – koło których nic właściwie 
robić nie potrzeba, poza tym, że w trakcie kolonii okazało się, że i tu 
trzeba coś dla nowego środowiska zrobić. Tak więc, wykonywanie zadań 
w ramach pobytu na kolonii nie było tak uciążliwe jak myśleli, gdyż było 
przeplatane z wycieczkami po najbliższej okolicy, poznawaniem (niektórzy 
mieli taką okazję po raz 1-szy w życiu) życia w wiejskim gospodarstwie, 
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a niektórzy... zobaczeniem po raz 1-szy...kozy, krowy (przy okazji będą 
mogli poprawnie odpowiedzieć na pytanie: „...skąd się bierze mleko?” – 
dotychczas odpowiedź była jedna – ze sklepu).czy drobiu, nie mówiąc już 
o trzodzie chlewnej i innych zwierzętach. Raz nawet cała grupa próbowała 
włączyć się w tok pracy takiego gospodarstwa – niestety nie wytrzymali.

Konkluzją po takim pobycie na kolonii było sprawozdanie na Radzie 
Pedagogicznej, kiedy to stwierdzono ,że: „...takie ‚wyjazdy (naturalnie 
pod opieką pedagogów) pozwoliły na pobudzenie różnych zmysłów, oraz 
kształcenie spostrzegawczości .Kolonie (bez obciążenia nauką, szkolną 
z wieloma wycieczkami oraz zaznajamianiem się z przyrodą, dawały jed-
nocześnie możność ruchu i wyżycia się fizycznego...”. Trzeba przyznać, 
że to tu właśnie, na kolonii maluchy ćwiczyły samoobsługę, potrzebę 
zaistnienia w grupie ,a potem w środowisku,  np.: współpraca starszych 
wychowanków z maluchami, opieka na nimi – w takich najprostszych 
sprawach, naprawa zabawek, pomoc w czasie jedzenia, lub coraz bardziej 
lubiane – organizowanie dla wszystkich wychowanków – quizy, Zgaduj-
-Zgadule czy inne zabawy (najczęściej w sali i wieczorem). To wszystko 
później, na terenie domu owocowało, a więc miało dużą wartość wycho-
wawczą. Bo okazało się, że chłopcy na kolonii byli bardzo aktywni, brali 
udział w różnych konkursach – przy okazji wyzbyli się częstej tremy i byli 
już bardzo zmartwieni, że trzeba wracać. Pytali nawet – czy na drugi rok 
też pojadą.

Okazało się też, że pozostało im nieco wigoru i chęci do dalszej pracy. 
Podobało im się, że wszystko było ukierunkowane na (niezbędny w tym 
wieku) ruch. Przy okazji pozwoliło to na szybsze włączenie podopiecznych 
w nurt przeróżnych występów, w ramach, np.: różnych świąt czy rocznic. 
Tu właśnie wykorzystany był ciągły ruch, bo każdy dzień wypełniony był 
pracą, rozrywką czy sportem (to właśnie tego typu zajęcia pozwalały 
zacieśniać więzi w grupie czy tworzyć tzw. grupy nieformalne).

Wszyscy w Placówce zwrócili uwagę, że nagle dzieciaki stały się bar-
dziej wygadane. P. J. Szala opowiadał kiedyś jak wieczorem, po myciu, 
gdy jest krótki czas dla dzieci poprosiły one o spotkanie w grupie,  gdyż 
chcieliby rozwiązać pewien problem. Zdziwiła wychowawcę taka prośba, 
a jeszcze bardziej, że inicjatywa wyszła od nich. Zgodził się! Jak opowiadał: 
„...zaczęło się od licytacji... kto chciałby i skąd pochodzić. Jeden z chło-
paków (nawet jego imię jeszcze pamiętał – Władek.) zaczął opowiadać 
mieszkam w najpiękniejszym mieście Polski – W Zakopanem...! zaraz 
dodał, że z pewnością dla innych piękniejsze są, np.: Warszawa, Poznań, 
Kraków czy Szczecin, ale dla. niego – mającego już niemal 17 lat...właśnie 
Zakopane jest najcudowniejsze; Góralskie domy, bardzo dużo zieleni, no 
i ta moc, która potrafi nawet ze szpetnego domu (choćby i góralskiego).
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oczami jego młodości zobaczyć „zamek wciśnięty pomiędzy skały”, albo 
ukazać zarys śpiącego rycerza w Giewoncie... Chłopiec – przypomina 
sobie mój rozmówca, często powtarzał: „...jak. pięknie tu, jaka cisza – aż 
w uszach dzwoni, a jak pięknie wyglądają sople błyszczące w wiosennym 
słońcu!...” I zaraz p. Józef dodaje – jakby od siebie: „...I trzeba jeszcze 
przeżyć widok mgły gęstej – zalegającej dołem, a nad nią – czubki drzew 
i wszechobecnych turni. Czy może być coś piękniejszego?...”. Powyższą 
wypowiedź uzupełnia: „...czy ktoś pamięta zapach górskiego potoku? 
Czy widział ktoś jak pędzi on po granitowych otoczakach, ale jego szum, 
chłód i przejrzystość ...pozostały?...”.

Czyż powyższe wypowiedzi nie świadczą o „wyrobieniu”, ale jedno-
cześnie – o pewnym dystansie, nie tylko do miasta, ale też do przyrody?

Bo jakże inaczej odebrać to „smakowanie Tatr”, docenienie wielkości 
gór i ich potrzebę w życiu człowieka?

Czyż po takiej reklamie Zakopanego 
nie znalazł się nikt, kogo by folklor czy 
regionalizm, wycieczki czy zwiedzanie 
muzeów (np. tatrzańskiego, chaty TEA 
przy Bulwarach Słowackiego niedaleko 
tamy pod Kuźnicami) albo odwiedziny 
poszczególnych rodzin zasłużonych górali 
z ul. Kościeliskiej ... nie mobilizowały do 
bardziej wytężonej pracy?

Z pewnością! – bo nagle wszyscy za-
pragnęli opowiadać gdzie byli, co widzieli, 
co z tego zapamiętali, nie mówiąc już 
o pewnego rodzaju fascynacji „Swoim 
Domem” – który wg niektórych jest naj-
piękniejszym, ale też...niezwykle „bo-
gatym” architektonicznie – cacuszkiem.

A czy pamiętamy jak to było gdy chłop-
cy zaczęli się zjeżdżać do nowego dla nich 
domu, kiedy to kazano im go oglądać, 
szanować i dbać – bo jest to jeden z naj-
ważniejszych, stylowych domów w Zako-
panem. Tak więc... historia zatoczyła koło.

Zresztą – personel nieustannie po-
kazywał te wszystkie cuda architektury 
regionalnej, a na dodatek w koło powta-
rzał, że będzie on teraz Ich Domem, ale 
oni już i bez tego tak to odbierali i tak 

Stylowy piec w salonie. Przedruk 
z książki p. red. Zb. Moździerza 

„Czerwony Dwór”
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wyczuwali. Dla potwierdzenia powyższego przytoczę pewną rozmowę, 
którą dosyć niespodziewanie miałem okazję odbyć.

Zupełnie przez przypadek rozmawiałem (stosunkowo niedawno, bo 
przed końcem 2020r. z osobą, która była w grupie personelu pomocniczo-
-obsługowego, czy jak niektórzy chcą: administracyjno-obsługowego). Pani 
pracowała w kuchni, później jako pomoc księgowej35, która mimo wieku 
95 lat życia-umysł miała bardzo sprawny. To właśnie ona potwierdziła 
obiegową opinię otzw. „bidulcach”, ale w tym jak najlepszym znaczeniu. 
– Potwierdzała, że taki zlepek dzieci jaki w początkach funkcjonowania 
Domu Dziecka w „Czerwonym Dworze” nam się dostał, to chyba „kara 
boska”, „...każde dziecko co inne chciało, starsze nikogo nie słuchały, 
młodsze zaś – to były prawdziwe przylepki. Wychowawcy robili jednak 
wszystko, aby jak najlepiej i jak najprędzej przyzwyczaiły się one do 
,nowego przecież dla nich domu. Robili wszystko, aby dzieci otrzymały 
tu wszystko to, czego brakowało im w domach rodzinnych: miłość, bez-
pieczeństwo, jedzenie (a jak rzucały się na to jedzenie! – widać, że nie 
zawsze miały co jeść – dodaje,) oraz odpowiednią dyscyplinę – mądrą 
dyscyplinę... Po namyśle kontynuowała swój monolog (nie dopuściła 
mnie nawet do głosu, aby zadać pytanie) „...życie całego personelu (nie 
pamiętała jednak żadnych nazwisk) skupiało się wokół dzieci i młodzieży 
– wokół ich spraw i potrzeb

Tak przełamywane były 1-sze lody (u starszych – niechęci i odtrącenia, 
u maluchów: – przytulania, rozmawiania czy uśmiechania się), aż nade-
szła ta chwila, że z początku – nieśmiało zaczęły się uśmiechać, z lekką 
obawą – przytulać...być może był to rodzaj sondy z ich strony.

Jednak to są dzieci; ciągły ruch, wrzawa, brak reakcji na upomnienia 
wychowawców, czasami szturchaniec się trafił – wszystko to skutkowało 
rozmową z p. Kierownik i prośbą aby jakoś zareagowała. Pani Kierownik 
jednak, zamiast dać burę (jak wychowawca się spodziewał) – zaczęła, się 
bardzo cieszyć, bo to wg niej świadczyło, że już zaakceptowały Nowy dla 
nich Dom, że już poczuły, iż są u siebie. To była 1-sza oznaka, że nareszcie 
są szczęśliwe.

Bo Pani Kierowniczka była osobą wyjątkowa mądra, a dla dzieci bardzo 
wyrozumiałą. Jej gabinet na I p. zawsze był oblegany – nikogo nie wyrzu-
ciła. Mówiła do nas, że: „...dzieci mają się tutaj czuć kochane, bo wtedy, 
nawet mimo trudnego startu i trudnych środowisk, z których pochodzą...
rozwijają się i pokonują trudności.

35 Pani Pola W. (nie chciała aby nazwisko jej było w jakiejś publikacji). Wiosną b. roku 
próbowałem się ponownie z nią spotkać, ale opiekunowie nie wyrazili zgody, poza tym 
już nie porusza się o własnych siłach – skończyła 96 lat.
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A one? – gdy tak patrzyły, czasami dłużej obserwowały i ... odkrywa-
ły, że warto może (ludziom, którzy dla nich pracują) – na nowo zaufać, 
a może nawet obdarzyć kogoś miłością.

MUZYKA I ŚPIEW

Przypomnijmy sobie jak ten temat realizował p. J. Szala w ramach pracy 
pedagogicznej w Prewentorium. Obecnie nic innego robić nie musiał, 
gdyż formy pracy przy muzyce i śpiew, były bardzo chętnie przez dzieci 
realizowane i chętnych na takie zajęcia nigdy nie brakowało.

W tym przypadku, niezwykle ważną rolę w jego pracy wychowawczej 
odegrała umiejętność gry na skrzypcach. Przekonałem się o tym niejedno-
krotnie w Sanatorium Dziecięcym KBK na Bystrem, gdzie razem z kolegą 
(T. Nieśpiałowskim36) – wspomagali śpiewających chorych – przygoto-
wujących się do jakiegoś występu.

Dziwił się p. Szala (w stosunku do mnie), że ja bez jakichkolwiek 
umiejętności grania na jakimś instrumencie – a, capella – wyuczyłem 
w ramach pracy ZHP – tylu piosenek, nawet konkursy piosenki Harcer-
skiej moi chorzy członkowie drużyny – wygrywali.

Opowiadał (jako już doświadczony pedagog).że muzyka bardzo wiele 
mu pomogła, że zawsze była niezwykle ważnym elementem metodyki wy-
chowawczej – łączącym grupę, poprzez relaksacyjne i zabawowe podejście.

Jak jeszcze będąc wychowawcą w „Czerwonodworskim” Prewento-
rium, wyjątkowo często stosował piosenki mimiczne, przy wykonywaniu 
których trzeba był tupać, klaskać, łapać się za głowę, poruszać ramionami 
itp. Często (wspominała o tym p. Pola W.) mówiąc, że: „...jeden z wycho-
wawców wyszukiwał wesołych piosenek ludu (były bardzo proste i łatwe 
w melodyce).a układane dla zabawy, np. na Podhalu – jako przyśpiewki.

Generalnie jednak – podkreślał p. Szala...nauczanie piosenek odby-
wało się w specyficzny sposób – było to bowiem (pisałem o tym nieco 
wcześniej) połączeniem śpiewu z zabawą, np. odgadywanie melodii, gdy 
część grupy ją tylko nuci – inni wtedy odgadują o jaką piosenkę chodzi.

Było też częste inscenizowanie jakiejś piosenki, kiedy trzeba było gesta-
mi odtwarzać treść tej piosenki. I o dziwo – konkludował o. Józef...w ten 
sposób o wiele szybciej przyswajały sobie dzieci – zarówno treść jak 
i muzykę...”. Ponadto – twierdził, że sprawdzało się powiedzenie, iż: „...
muzyka łączy i łagodzi obyczaje...”.

36 Kol. Tadeusz Nieśpiałowski pracował w charakterze nauczyciela (przedtem zatrud-
niony był w Sanatorium Schorzeń Oka „Cieszynianka). W KBK pracował od IX.1951 do 
końca VIlI.l974 r.
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Oprócz tego, że p. Szafa sam grał (ale głosu do śpiewania ktoś mu 
wyraźnie poskąpił) to za zgodą Kierownictwa Domu, niemal za grosze, 
namówił kolegę, który takie prawdziwe lekcje śpiewu poprowadził.

Zajęcia, które ten pan prowadził, przyniosły zamierzony efekt. Dzieci 
bez przerwy nuciły zasłyszane melodie.

Ciekawe! – on na ćwiczenia nikogo nie zwoływał, wystarczyło to, że 
zaczął grać na swoim akordeonie – dzieci same przybiegały by pośpiewać 
czy chociażby posłuchać jakichś melodii (najlepiej ludowych). Stopniował 
trudności, od wprowadzania najpierw piosenek prostych, łatwych i przy-
jemnych. Sztandarową pozycją był tzw. „KANON” – piosenka „PANIE 
JANIE”, którą śpiewało się na kilka grup (gdy np. jedni kończyli inni byli 
jeszcze w środku, a jeszcze inni dopiero zaczynali). Takich grup mogło 
być i powyżej trzech.

Zupełnie innego wymiaru, dzięki temu panu i jego muzyce nabrały 
(wcześniej wspominane) piosenki ludowe (te wyraźnie preferował) czy 
turystyczne lub żołnierskie i patriotyczne. Na uwagę zasługuje fakt, że 
nie tracił czasu na dyktowanie tekstów, ale już z gotowymi przychodził 
na zajęcia.

Myślę, że takie rozśpiewanie wychowanków przyniosło pozytywne 
efekty w pracy wychowawczej, choćby w postaci słuchania słuchowisk 
muzycznych, potem nucenie ich melodii i próby inscenizacji niejednego 
z nich. Do pracy tego pana, p. Szala nawiązywał niejednokrotnie, w czasie 
naszej wspólnej pracy z dzieckiem przewlekle chorym w KBK.

SZKOŁA

Chociaż po powstaniu Domu Dziecka w „Czerwonym Dworze” wycho-
wankowie nie mają już swojej, wewnętrznej szkoły (czytaj – Specjalnej).
jak to było w Prewentorium, jednak, aby nie tracić jakiegoś czasu nauki...
wszyscy zostali zapisani (dla kontynuacji nauki w zakresie szkoły podst.) 
do szkoły „normalnej” – czy jak niektórzy specjaliści wolą – do „masowej”, 
którą w tym rejonie miasta była Szkoła Podstawowa Nr 1. na Wilczniku. 
Mieściła się ona niemal po sąsiedzku z Domem Dziecka, za potokiem Mły-
niska (nad nim pobudowano – jak wiemy z 1-szego rozdziału ”Czerwony 
Dwór”). Nauka w niej przebiegała pełnym tokiem, a dla wychowanków 
Domu Dziecka nie było żadnej taryfy ulgowej. Program należało realizo-
wać zgodnie z Planem, tu jednak był pewien szkopuł. Sytuacja na niwie 
nauki szkolnej – wygalała więcej niż źle. 

Pamiętamy w jaki sposób dzieci dostawały się do Domu Dziecka, jeśli 
nie – przypomnę. W każdym większym mieście – przynajmniej wojewódz-
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kim, były powoływane „Pogotowia Opiekuńcze” – podległe Centralnemu 
Komitetowi Opieki Społecznej – skrótowo – CEKOS. Placówka w Krakowie 
pracowała pod nadzorem Miejskiego Wydziału Opieki Społecznej. Dziecko 
zgłoszone do Pogotowia-maksymalnie było w nim do 2 tygodni. W tym 
czasie prowadzono jego obserwację, badano, gdy trzeba było – leczono. 
Po okresie takiej obserwacji, Komisja decydowała czy dane dziecko można 
zakwalifikować do Domu Dziecka w Zakopanem, lub – gdy jest chore – 
kwalifikują go do Jaworza na Podbeskidziu. Czytelnik pewnie zauważył, 
że nie było w ogóle przewidziane badanie – czy dane dziecko jest na ba-
kier z nauką, i czy osiągnęło gotowość szkolną. Tymczasem, wiele dzieci 
zakwalifikowanych do Domu „Czerwony Dwór” – nie wiedziało co to 
jest systematyczna nauka bo nie było nauczone reżimu systematyczności 
czy potrzeby zdobywania i ugruntowywania zdobytej wiedzy, zaś u nie-
których (szczególnie z grup średniej i starczej) – wielkie braki szkolne 
powodowały bardzo częste wzywanie Kierownictwa Domu na rozmowę 
do szkoły (bez czekania na wywiadówkę). W nawiązaniu do powyższego 
dopowiem, że...znalazłem jeden zapis (w jakiejś starej gazecie) chyba to 
był Dziennik Polski – bez daty, gdyż akurat ktoś oderwał (jednak mnie-
mam, że – ponieważ ten numer znajdował się w roczniku z 1948 r. to 
i artykuł był z tego roku).

W artykule czytamy o Sprawozdaniu Kierownika Szkoły, w którym 
pojawiła się notatka, następującej treści: „... Słabsze oceny w poszcze-
gólnych klasach były spowodowane przejściem z Domu Dziecka („Czer-
wony Dwór” – przyp. SG.) do każdej z klas po kilkoro dzieci. Dzieci te 
były zupełnie nieprzygotowane do szkoły, lata życia nie odpowiadały 
wiekowi w danej klasie! Ponadto – skarżył się Kierownik „...że zachowa-
nie tych dzieci wymaga (delikatnie rzecz ujmując) wiele do życzenia...”. 
W uzupełnieniu artykułu, redaktor pisze: „...natomiast z Kierownictw 
szkół ponadpodstawowych nie wpływały do Kierownictwa „Czerwonego 
Dworu” – żadne skargi...”.

Tak więc – w „Czerwonym Dworze” nastąpiła pełna mobilizacja.
Gros pracy uzupełniającej naukę szkolną, w sytuacji, gdy część wycho-

wanków nie chodziła do szkoły w ogóle, część sporadycznie... spadła na 
grupę wychowawców Domu, którzy zmuszeni byli wiele czasu poświęcić: 

 — po l-sze, na wyrównywanie braków szkolnych, 
 — po 2-gie,na wyrównywanie „wyłapanych” braków, i...
 — po 3-cie,na nieustannym „torpedowaniu” Kierownictwa Placówki 
o uzupełnienie pomocy dydaktycznych. Wprawdzie wiele z po-
trzebnych pomocy pozostało jeszcze po działalności w „Czerwonym 
Dworze” – Prewentorium, jednak minęły lata,  kiedy je kupowano; 
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część się już zużyła, część wycofano jako nieprzydatne, a szkoła 
ciągle awizowała słabe (czytaj – żadne).rzygotowanie do lekcji.

Wymagania Szkoły i systematyczny kontakt z – kierownictwem Pla-
cówki, powoli, acz systematycznie – przynosiły efekty. Przyczyniło się 
do tego wiele jeszcze innych elementów: np. Szkoła organizowała cały 
szereg imprez, okolicznościowych, akademii, wycieczki i inne atrakcje.

Tu każdy chce zaistnieć, chce się pokazać .).zytaj – wystąpić). jednak 
nie wszyscy dostąpią tego. zaszczytu.

Tak! – bo udział w danej imprezie, konkursie czy innym wydarzeniu stał 
się nobilitacją, trzeba było sobie na to zasłużyć. Zaczęli nam – opowiadał 
mi kiedyś na spotkaniu w Krakowie – Kuba S. „...stawiać dosyć wysoko 
poprzeczkę, np.: dobre zachowanie, brak skarg (zarówno od personelu 
Domu, jak i nauczycieli w szkole, włączanie się do prac domowych, ale 
przede wszystkim – pozytywne oceny w szkole. Muszę przyznać – konty-
nuuje, że bardzo zależało nam, i z każdym dniem poprawiała się dyscyplina 
ogólna, samodyscyplina, a i wyniki pracy szkolnej (aby) nie były najgorsze. 

Tak więc – Kończy Kuba: „...powoli, w tym co robiliśmy, np. prace 
społeczno-użyteczne, wycieczki, występy, zwiedzanie ciekawych miejsc, 
a nawet spotykanie się z zasłużonymi czy ciekawymi ludźmi (historia 
się kłania – przyp.SG.).znajdowaliśmy radość, a poza nią... wyuczyliśmy 
się dyscypliny w zespole ale i samodyscypliny, systematyczności w pracy, 
solidarności w tym co akurat teraz robimy i Solidarności przez duże „S”, 
zgodnie z popularnym hasłem: „jeden za wszystkich, wszyscy za jedne-
go”, odpowiedzialności są swoje, ale i innych członków grupy...czyny...”.

Czy to nie o taką działalność chodziło?
Przecież wiedzę zdobywa się różnymi „kanałami”: – każdy udział 

w zawodach, quizach czy zgaduj-zgadulach, przeróżnych konkursach 
różnotematycznych, a nawet krótkie podsumowanie z odbytej niedaw-
no, wycieczki (z wyraźnym zwróceniem uwagi na tematykę, okolicę czy 
spuentowanie jej, i – gdzie chwaliliśmy się naszym uwrażliwieniem np. 
na piękno przyrody, na eksponaty w muzeum czy po wysłuchaniu jakie-
goś koncertu (niekoniecznie muzyki poważnej).dzie wpadająca w ucho 
melodia długo już w pamięci pozostawała, co było poznać po (co i rusz) 
słyszanym pogwizdywaniu lub murmurandzie danej melodii.

Tak więc, jeszcze raz okazało się, że tylko przy zachowaniu w realizacji 
określonych zadań ...umiaru w doborze celów, przy wspólnym dogadywa-
niu się i uzupełnianiu wiedzy o wychowankach – jest możliwa realizacja 
założeń dydaktycznych szkoły i wychowawczych bomu Dziecka.

Czy udało się to osiągnąć w przypadku Szkoły nr 1. na Wilczniku 
i Domu Dziecka „Czerwony Dwór”? – czytelnik sam osądzi.
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ZAKOŃCZENIE

Każde młode serce (tym bardziej serce małego dziecka) kryło w sobie 
niepodważalną, a niekiedy nawet tragiczną historię życia, osobowość 
jakieś talenty, ale także słabości i wady. Opiekunowie tych dzieci byli 
zaś po to,  żeby dać im możliwość odnalezienia ich i wydobycia z nich 
wszystkiego co jest wzniosłe i piękne, a likwidowało i prostowało wszel-
kie dewiacje. I właśnie dlatego, mówił kiedyś wielokrotnie na kartach 
niniejszego opracowania wspominany – p. Józef Szala: „...takiej pracy nie 
zamieniłbym na żadną inną, bo ona pokazała mi, że warto do każdego 
dziecka wyciągnąć rękę, a ono – wcześniej czy później ją chwyci i razem 
pójdziemy do przodu...”.

I znów, jak w przypadku Prewentorium, kiedy to wszystko zaczęło się 
układać, prawidłowo funkcjonować i zazębiać, kiedy wychowankowie 
zaczęli Dom Dziecka traktować jako SWÓJ DOM, a personel (zarówno 
pedagogiczny jak i administracyjno – pomocniczy równo zaczął być trak-
towany jak członkowie rodziny (toż to już najwyższy stopień akceptacji). 
Ktoś, tam na górze – w Krakowie, albo we władzach RTPD (może nawet 
w samej centrali w Warszawie) doszedł do wniosku, że taką placówkę 
należy… zamknąć. Tak więc, z końcem roku szkolnego 1949 oficjalnie 
Placówka z pełną nazwą „DOM DZIECKA CZERWONY DWÓR” – prze-
stała istnieć.

Wspominany wielokrotnie p. J. Szala awansował na kierownika Pań-
stwowego Domu Dziecka „Modrzejów”, również w Zakopanem (gdzie 
w 1952 r. musiał go – decyzją władz... zlikwidować. Natomiast Dom 
Dziecka „Czerwony Dwór”, tzw. rozpędem, pracował jeszcze – (powoli 
rozsyłając dzieci do innych placówek) do czerwca 1951 roku. kiedy to 
już definitywnie przestała pracować ta – jak się przekonaliśmy – bardzo 
potrzebna Placówka.

Wychowanków porozsyłano do innych Placówek (niektórym udało się 
i w kilkoro trafili co nowej Placówki), innym zaś – gdy sytuacja rodzinna 
uległa poprawie – pozwolono powrócić do rodzin własnych.

Budynek „Czerwony Dwór” przejęło miasto, które zadecydowało 
o utworzeniu w nim Przedszkola Państwowego, któremu, po jakimś czasie 
nadano nazwę im. Karola Szymanowskiego.

W roku 2010 został natomiast wpisany na listę zabytków.
W latach 2017–18 przeprowadzony został w nim remont konserwatorski, 

a po nim, decyzją burmistrza miasta Zakopane – powstało tu CENTRUM 
PROPAGUJĄCE KULTURĘ RODZIMĄ.

I już na koniec – totalna niespodzianka.
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CIEKAWOSTKA

Już po wysłaniu całości tekstu do druku, „wpadła” mi do ręki ksią-
żeczka o niejakiej Antoninie Tatarównej, która oddała całą siebie na 
służbę szkole i dzieciom. Osoba o wszechstronnych zainteresowaniach, 
z bogatym w działalność nieodległościową życiorysem założyła pierwszą 
szkołę pdst. w SUCHEM (koło Poronina) i przez jakiś czas użyczała na 
jej potrzeby swój własny prywatny dom. Spośród wielu innych zasług 
należałoby jeszcze wymienić tę, że Pani Antonina Tatarówna zorganizo-
wała dom dziecka. Schronienie znalazły tam przede wszystkim sieroty 
wojenne jak też dzieci góralskie z bardzo biednych rodzin. Wychowaw-
czynią tam była Maria Bojda (później Galica). Początkowo dom dziecka 
mieścił się w małym domku, później został przeniesiony do domu Jana 
Galicy. Pamiętam, że gdy brakowało jedzenia dla dzieci, z gospodarstwa 
p. A. Tatarówny – pomagali ludzie ze Suchego jak i też były dary UNRA.

Ówczesne władze były nieprzychylne wychowywaniu dzieci w duchu 
chrześcijańskim i w 1950 r. dzieci przeniesiono do „Czerwonego Dworu” 
w Zakopanem.

Opracowano na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Anielę 
Bafię. 

Zastanawiać może tylko cel tak szybkiej likwidacji Domu Dziecka 
i przenoszenie dzieci z Suchego do – będącego przecież już w stanie 
likwidacji Domu Dziecka „Czerwony Dwór” w Zakopanem.  Myślę, że 
przeważyły zdecydowanie względy ideologiczne, aby „wyrwać” dzieci 
spod wpływów p. A. Tatarówny.

Resztę czytelnik „dopowie” sobie sam.

W rozdziale „Czerwony Dwór”:

•	 Zdjęcia budynku i jego wnętrz – Zbigniew Moździerz i Dawid 
Moździerz, zaczerpnięte z publikacji „Czerwony Dwór” pod 
red. Zb. Moździerza i Małgorzaty Wnuk. Wydanie: Zakopiański 
Centrum kultury – Zakopane 2018.

•	 Zdjęcia czarno-białe związane z prowadzeniem zajęć wycho-
wawczych w Placówce: foto: Władysław Werner. Ze zbiorów 
Muzeum Tatrzańskiego. Skany – Lesław Dall.



Stefan Gasikowski: 100 LAT PRĄCY 
SZKOŁY W SANATORIUM DZIECIĘCYM – 
KBK W ZAKOPANEM-BYSTREM (1917–2017)

Nakład własny autora, wydawca Jan 
Jacek Swianiewicz, Warszawa–Zakopane 
2017.

Książka w oprawie kartonowej la-
kierowanej w kolorze zielonym. Format 
117x240mm.str.472. 

Bogato ilustrowana.

Autor, wieloletni pracownik tej szkoły, 
a nawet przez pewien czas jej dyrektor, 
znał pracę tej specjalnej placówki, można 

by powiedzieć, że „od podszewki”. Spisał więc dzieje szkoły – dzieląc jej 
pracę jakby na dwa podtematy:
1. Praca stricte dydaktyczna – z ocenami przedmiotami, wychowawcami 

klas czy klasyfikacją uczniów;
2. To różne działy pracy – wówczas podległe dyrektorowi szkoły, no.: 

Opieka duchowa i katecheza, praca przedszkola, biblioteka i muzyka.
Część dotycząca pracy wychowawczej również składa się z dwóch 

członów
1. Tu spotka się czytelnik z elementami systemu wychowawczego (jakże 

bliskiego autorowi).który z racji jego pobytu pod opieką SS. Urszulanek 
i pod wpływem ich systemu wychowawczego – traktującego cało-
ściowo problemy wychowawcze, autor podzielił na:
 – wychowanie patriotyczne, – wychowanie społeczne, – wychowa-

nie dla regionu
 – wychowanie dla kultury Podhala i innych regionów.

Natomiast w części drugiej widać próbę jakby pogłębienia zadań 
z części pierwszej. Szuka się więc konkretnych sposobów rozwiązywania 
– określonych problemów, wykorzystania pewnych pomysłów i technik 
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postępowania, realizuje (za pomocą odpowiednio dobranych zadań) – 
przyjęte wcześniej cele. Stąd też znajdzie czytelnik w tej części:
2. Zajęcia świetlicowe, a w nich: samorealizowanie się pacjentów, czyta-

nie ze zrozumieniem (jako uzupełnienie pracy szkoły). opracowywanie 
tekstów czy szaty graficznej do wydawanej gazetki itp.
 – Praca teatrzyku dziecięcego w różnych jego formach, np. teatr  sa-

morodny kukiełkowy czy żywego słowa. Zwraca tutaj autor uwagę 
na słowa nauczyciela, który mówi: „... teatrzyk bardzo pomaga mi 
przy improwizacji i odtwarzaniu przez uczniów jakiejś bajki, legendy 
czy obrazu historycznego”.

 – Zajęcia z majsterki (jakże przydatne przy usprawnianiu rąk).
 – Zajęcia hobbystyczne, np. filatelistyka czy filumenistyka, różnego 

rodzaju wypalanki w drewnie, konstruowanie i organizowanie 
święta latawców, wykonywanie karmników na zimową stołówkę 
– ptaszków itp.

 – Osobno autor zajął się zabawą i jej rolą w wychowaniu. Podaje więc 
ich rodzaje, systematyzuje, dzieli na te w sali i na powietrzu, uspraw-
niające różne części ciała; – myślenie, czy zabawy ze śpiewem. 

Część ostatnia książki to chronologiczny opis pracy drużyn, a później – 
Szczepu ZHP. Zajmuje się więc 1-szą drużyną jaka powstała niedługo po 
wojnie (»Zioła» w 1946r.).bardzo ciekawie zrelacjonował poprzez obozy, 
mini obozy, naukę piosenek, udział w akcjach ogólnopolskich NAL, HAL, 
Alert czy TWO oraz bezpośrednią pracę poszczególnych drużyn i całego 
Szczepu – funkcjonowanie harcerstwa w Placówce.

Osobno należałoby wspomnieć o głównej bohaterce tej szkoły i jej 
organizatorce i długoletniej kierowniczce – p. Helenie Orwiczowej.

Pisząc niniejszą pracę autor wyraźnie realizuje postawiony wcześniej 
zamiar: – pokazania działalności i wpływie jaki wniosła na całokształt 
funkcjonowania szkoły i jej pracowników, nasza bohaterka.

Bardzo dobrze wpisuje się w całość – specjalnie p. Orwiczowej po-
święcony rozdział. Jakże wiele tam szczegółów z życia, opisów (często 
tragicznych) związanych z ucieczką z Kresów, okresem nauki w szkole czy 
Seminarium Nauczycielskim. Wyjątkowe przy tym szczęście miał autor, 
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mogąc spotkać się ze 100-letnią koleżanką z okresu Studium Nauczyciel-
skiego w Krakowie. (Zmarła dwa m-ce później).

W sumie – książkę czyta się łatwo i z zaciekawieniem, a każdy z czy-
telników wybierze dla siebie temat go interesujący.

REFLEKSJE 
niektórych osób po przeczytaniu książki  

pt. 100 lat pracy Szkoły w KBK

Pierwszy list nadszedł po Nowym Roku (2018).napisała go S. Maria Zapolska1, 
która w kilku zdaniach dzieli się pierwszymi wrażeniami. 

Szanowny, Drogi Panie Stefanie,

Do serdecznych pozdrowień z „nizin”, dołączam podziękowanie za 
kolejny, owoc żmudnej pracy, w postaci tomu z serii „Ocalić od zapo-
mnienia”, tym razem z okazji 100-letniej rocznicy Szkoły w KBK.

Książka, prawie „z marszu”, już wzbudziła zainteresowanie „szarych”: 
– jako pierwsza upomniała się o nią s. Małgorzata Krupecka.

Bardzo cenną okazała się załączona – odręcznie pisana karteczka, 
ułatwiająca lekturę.

Jesteśmy pełne podziwu dla pracowitości i kompetencji Autora.
Niech Pan Bóg wzmacnia siły i błogosławi w pracy!

Wspieram modlitwą – s. Maria Zapolska.

Tradycyjnie już odezwała się s. A. Kosicka2 (z archiwum Zgromadzenia) która 
natychmiast wychwytuje wszelkie ślady działalności Sióstr Urszulanek, w tym 
wypadku działalności Sióstr na terenie Zakopanego. Przysłała małą karteczkę, na 
łamach której dzieli się swoimi uwagami: pisze więc tak:

1 List z Warszawy, z datą – 19.01.2018 r.
2 List (kartka).ez daty. Na kopercie widnieją data 23.I.2018. – Pniewy
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Szanowny i Drogi Panie,

Serdecznie dziękuję za przesłaną książkę. Podziwiam i gratuluję tego 
nowego dzieła. Powinien Pan od miasta otrzymać specjalną nagrodę, 
bo opracowania ukażą na zawsze dzieła i działalność wielu instytucji 
organizacji działających na tamtym terenie.

Ogromnie cieszy mnie to, że wszędzie są ślady urszulańskie.
Dlatego jestem bardzo wdzięczna za dołączenie karteczki (odręcznie 

napisanej).dzięki czemu łatwiej można znaleźć ślady naszej działalności 
wśród chorych dzieci w Sanatorium KBK w Zakopanem.

Życzę Panu zdrowia i sił do dalszych jeszcze działań.

Bogu polecam i pozdrawiam – 

s. Ancilla Kosicka

Z kolei – była pacjentka tego Zakładu (a także z tej racji – szkoły) p. Janina 
Świerzyńska3‚napisała w liście refleksję o swoim pobycie na leczeniu w Sanatorium 
KBK – leczącym wówczas gruźlicę kostno-stawową. Ucieszona książką, zaraz napi-
sała swoją o niej refleksję, przeplatając swoje wywody na temat książki, własnymi 
przemyśleniami z okresu leczenia Podzieliła się swoimi refleksjami, pisząc:

Szanowny i Drogi Panie Stefanie,

Z ogromną radością przyjęłam od Pana tak wspaniały dar który właśnie 
otrzymałam – przepiękna książka Pana autorstwa. Wielki trud i wysiłek musiał 
Pan włożyć w opracowanie tak wspaniałego dzieła. Nie wiedziałam od 
którego rozdziału zacząć przeglądać, bo w każdym są poruszane sprawy 
bliskie moim czasom. Tak niewiele pamiętam z działalności szkoły, chyba 
została ona zatwierdzona dopiero w 1947 r. Ale nawet doszukałam się 
mojego „listowego świadectwa” – jak Pan jeszcze zdążył to dodać … 
bo chyba wszystko było już gotowe do druku.

Warto podkreślić jak bardzo ta książka jest cenna dla obrazu kultury 
i włożonej pracy ludzi w tych pierwszych latach po wielkich zniszczeniach 

3 List z dn.23.01.2018. – Kraków. P. J. Swierzyńska była pacjentką KBK w okresie zaraz 
po wojnie, do 1947–48.
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jakie pozostawiła po sobie II wojna światowa. Wielką postać — p. Helena 
Orwiczowa, którą poznałam (młodszą niż na zdjęciu z okładki) – to postać 
nieprzeciętna. Zresztą dzięki niej dostałam się do KBK. Ona znała się z moją 
ciotką Janiną Mostowy ze Wschodu, żoną dr. Mostowy, chirurga w Szpi-
talu zakopiańskim. Dobrze pamiętam dr. St. Ksyka. p. Misię Płachcińską 
i inne panie (a dużo i z prawdziwym wyczuciem pisze Pan o nich).które 
całym sercem były oddane dla chorych dzieci. Nie pomijając ukochanej 
p. Teresy Bromowiczowej, która swoim sercem i zaangażowaniem tak 
bardzo dodatnio wpływała na nasze dziecięce umysły. Dopiero teraz 
doceniam wysiłki i pracę tych wszystkich ludzi, pracujących wówczas 
(zaraz po wojnie) w KBK.

Jednak dzięki Pana książkom, a szczególnie tej ostatniej (o. naszej 
szkole) z 20117 r. – o pracy pedagogicznej – choć nie tylko – szeroki ogół 
społeczeństwa może dowiedzieć się, jak przez długie lata i dziesięciolecia 
pracowali szlachetni ludzie, ratując nie tylko zdrowie, ale i wychowując 
setki polskich chorych dzieci.

Czego jeszcze nie znajdę w tej książce?
Wertując jej kartki, znalazłam zdjęcie dzieci w różnych ludowych stro-

jach – z różnych stron kraju. Nie wiem, z którego roku pochodzi to zdjęcie, 
ale szukałam tam siebie, bo ja również w takim stroju tańczyłam z dziećmi, 
na trawie przed budynkiem głównym Sanatorium (nota bene, dostałam 
później zapalenia płuc z wysiękiem i dyr. dr Ksyk musiał mi wyciągać płyn 
z opłucnej...).

Jeszcze ile wspomnień ta wyjątkowa książka przywołała! ,ale czas już 
skończyć. Pytanie – czy doczekam się jeszcze jakiegoś o KBK opracowania?

Jeszcze raz dziękuję serdecznie za otrzymaną książkę i bardzo gorąco 
Pana i całą rodzinę pozdrawiam –

Janina Swierzyńska.

List następny z tej serii nadszedł aż z okolic Poznania i był od osoby, którą 
pamiętam z początków mojej pracy w KBK (druga połowa lat 50-tych). Zdumiał 
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mnie, ale też ucieszył, gdyż oznaczało to, że moja książka nie tyle, że trafiła pod 
strzechy, ale nawet trafiła do Wielkopolski. Oto czego się dowiedziałem z tego listu:1

Szanowny Panie!

Przez przypadek natknąłem się na Pańską książkę, a że słowo KBK dla 
mnie oznacza powrót do dawnych lat (kiedyś, w końcówce lat 50-tych 
i początku 60-tych byłem pracownikiem w tym Zakładzie) natychmiast 
(dzięki uprzejmości kolegi, który ją posiadał) zabrałem się za czytanie, Co 
za rozkosz dla duszy!, co za powrót do historii, myślałem sobie – jak ja to 
przeżyję. Jakoś przeżyłem i chcę teraz Panu bardzo podziękować za te 
okruchy przeszłości – dały mi nowe życie!.

Myślałem początkowo, że jest to opracowanie KBK jako Zakładu, ale 
i tak – niezmiernie cieszę się z wydania takiej monografii o kabekańskiej 
szkole. Mam świadomość, że zebranie takiego ogromu materiałów, do-
kumentów źródłowych oraz przeprowadzenie niezliczonej ilości rozmów, 
wywiadów czy przeglądnięcie niejednego archiwum domowego byłych 
pracowników, wymagało od Pana wiele cierpliwości, a nade wszystko – 
umiejętności historycznej syntezy. Wydaje mi się, ba – jestem tego pewny, 
że z tego zadania wywiązał się Pan znakomicie.

Słyszałem tu i ówdzie – wiele razy, że KBK funkcjonowało w Zakopanem 
od bardzo dawna – niektórzy mówili, że jeszcze przed II wojną światową. 
No i proszę: z Pańskiej książki dowiaduję się, że jego historia sięga okresu 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Dotychczas nikt ze znajomych dokładnie nie wiedział, ani gdzie były 
Zakładu początki, kiedy szkołę powołano, ani jak to było z budową no-
wego gmachu i se spaleniem się willi „Nosal”. Dla mnie były to bardzo 
ważne rzeczy-dotychczas nie dające się rozwikłać. Dobrze się więc stało, 
że ukazała się ta monografia Pańskiego autorstwa – obejmująca nie tylko 
dzieje szkoły – jak sugeruje tytuł, ale też bardzo dużo poświęca uwagi 
historii Zakładu, sięgając roku 1917-tego.

1 P. Rafał Olbiński z Kutna, list z dn. 15.07.2019r
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Wiele osób będzie mogło już skorelować swoje dotychczasowe wia-
domości, z tymi – zawartymi w Pańskim opracowaniu.

A jest czego się dowiedzieć! Wyszukał Pan przecież tyle dokumentów 
i taką masę zdjęć, które „podpierają” niejako materiały źródłowe, że 
każdy znajdzie w książce to, czego szuka.

Bardzo podoba mi się układ książki. Tu nie trzyma się Pan sztywno histo-
rycznej kolejności (szczególnie od momentu kiedy Zakład dostał możliwość 
prowadzenia własnej szkoły). Lepiej więc prezentują się pogrupowane 
tematy, nie mniej jednak – poprzez szereg dokumentów i zdjęć przed-
stawia Pan bardzo dokładnie początki pracy Zakładu, a w nim szkoły.

Podziwiam Pańską umiejętność wyszukiwania najpotrzebniejszych rzeczy 
ale nie gardzi detalami, które ukazane są w odpowiednim momencie.

Jak sam Pan pisze we wprowadzeniu do książki, że chce być głównie 
przewodnikiem dla czytelnika – wiodąc go poprzez lata, początkowe 
(,a więc rok 1917) – gdzie trzeba było przedzierać się przez gąszcz prze-
pisów epidemiologicznych, gruźliczych czy lokalnych. A był to jeszcze 
okres, w którym kłopoty lokalowe przeplatały się z finansowymi, admini-
stracyjne z nadmiarem chętnych na leczenie, czy brakiem pomieszczeń 
na zajęcia z dziećmi.

Pięknie opisuje Pan zakupienie willi „NOSAL” i sąsiednich willi, przenosi-
ny, pracę z dzieckiem no, i samo powstawanie zalążków organizowanej 
szkoły, a na tragicznym pożarze – kończąc.

Zarysowuje Pan (i za to jestem Mu po wielokroć wdzięczny) – postać p. 
Heleny Orwicz (Kochanowskiej.).organizatorki i długoletniej kierowniczki 
tej szkoły. Czasami mieliśmy drobne scysje – bo p. Kierowniczka była 
wszędzie i wszędzie chciała rządzić – jednak była to piękna postać, a Pan 
przedstawił jeszcze piękniejszy opis jej życia.

Każdy człowiek żyje – musi żyć – w jakiejś symbiozie z epoką, która 
została mu dana i...można powiedzieć, że jest mu zadana.

Przypomnijmy sobie okres zakończenia I. wojny światowej – toż to wte-
dy właśnie sprawdza się powiedzenie, że: „dzieje kształtują człowieka, 
a człowiek tworzy dzieje”.
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Zjawisko owej symbiozy człowieka z dziejami – widać było w działal-
ności p. Kierowniczki, a spotęgowało się jeszcze po wprowadzeniu się 
pierwszych pacjentów do zachodniego skrzydła głównego budynku.

Działalność p. Kierowniczki naznaczona została wielu przeciwnościami, 
ale też...latami wielu sukcesów.

No, i taką Ją właśnie Pan przedstawił – bardzo za to dziękuję. Przebo-
jowa, twarda, odpowiedzialna i bardzo opiekuńcza; nie przejmowała się 
tym, że trudności wyrastały – jedne obok drugich i piętrząc się, utrudniały 
znacząco pracę – nie poddawała się, wytrwała do chwili przejścia na 
emeryturę.

Świetnym pomysłem zastosowanym przez Pana było...ułożenie po-
szczególnych rozdziałów w oparciu o rodzaj pracy pedagogicznej w Za-
kładzie. Opisując realizację poszczególnych zadań (relacjonuje Pan takie 
fragmenty tak dokładnie, jakby był Pan jednym z pedagogicznej grupy).
każdy rozdział kończy się u Pana...spisem pracowników pedagogicznych 
danego działu. Bardzo to rozjaśnia Sytuację gdy, szuka się osób w takim, 
a takim dziale pracujących.

Minie osobiście najbardziej przypadł do gustu rozdział pracy Biblioteki, 
Przedstawił Pan w nim całą gamę rodzajów pracy z dzieckiem, walkę 
o każdą złotówkę na kupno książek czy szukanie sposobów na zaintere-
sowanie książką nie tylko dzieci, ale też pracowników.

A jak dokładnie Pan opisuje co działo się z nadejściem II wojny świa-
towej. Rozparcelowywano książki, ukrywano po różnych zakamarkach 
(tu muszę wspomnieć o Pańskich harcerzach, którzy – jak Pan to pięknie 
opisuje – wiele lat później, odnajdywali książki na stryszku i poddaszu – ’gdy 
dostali te pomieszczenia na zagospodarowanie na harcówkę).

Ich następcy zaś – prześcigali się w wyszukiwaniu sposobów przyciąg-
nięcia nowych czytelników, np. organizowali konkursy, zgaduj-zgadule 
czy po prostu rozmawiali (gdy mieli dyżur w bibliotece) z tymi młodszymi, 
na temat przeczytanej książki itp.

Nie ucieka Pan jednak od przykrych dla niektórych pedagogów 
spraw. Nie zapomniał Pan o tym, że w pewnym czasie „rozbito” zwartą 
poprzez lata pracy – grupę pedagogiczną na grupę nauczycieli i grupę 
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wychowawców. Czytając książkę, nie mogłem wprost pojąć – jak można 
było coś takiego zrobić?

Słusznie więc opisuje Pan dylematy grupy drugiej (wychowawcy).która 
„spadła” w hierarchii zawodowej Zakładu – jakby została zdegradowana 
do poziomu...pomocnika czy „uzupełniacza” pracy nauczyciela.

Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała gdy pracownicy pedago-
giczni (wychowawcy) przeszli „pod skrzydła” Min. Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej – i to ono teraz decydowało czy dany pracownik jest potrzebny, 
a jeżeli już tak – to, czy nadaje się akurat na takie stanowisko.

Wiele osób, z którymi rozmawiałem na ten temat, ma właśnie o takim 
„pociągnięciu” – bardzo negatywne zdanie.

Mimo takich przeciwności i utrudnień, przedstawia Pan drugi etap 
pracy wychowawcze j – jakże i dostosowany do aktualnych potrzeb.

Przypadł mi do gustu sposób podania treści książki i rozpracowanie 
poszczególnych zadań. Stąd mamy pięknie przeprowadzone zadania, np.:

 – Wychowanie patriotyczne czy Społeczne, Spotkania z Regionem 
(folklorem) i sztuką ludową Podhala, praca Teatrzyku dziecięcego, maj-
sterka i usprawnianie dzieci (to dopiero po przeprofilowaniu Zakładu).

Wykorzystanie zajęć hobbystycznych i zajęć, które pozwalały chorym 
dzieciom na samorealizację w jakiejś określonej przez nich dziedzinie. 
Bardzo szeroko ten temat Pan ujmuje, z prawdziwym znawstwem przed-
miotu i znajomością terenu, na którym przepracował Pan przeszło 40 lat.

Osobny rozdział, to praca ZHP, ale prawdziwym rarytasem są, opisane 
przez Pana (a co ważniejsze) – podparte dokumentami) działania Drużyny 
Harcerskiej «ZIOŁA», która zaczęła pracę zaraz po wojnie.

Ponieważ przez długi czas prowadził Pan Drużynę, a później Szczep 
Nieprzetartego Szlaku „HALNY” (zwróciłem uwagę na wykorzystywanie 
w Pańskich zajęciach i mające odbicie na kartach tej pięknej książki) 
nazwy czy wyrażenia związane z tutejszym regionem). Słusznie też Pan 
zadecydował, że nie ma potrzeby opisywania pracy poszczególnych 
Drużyn czy nawet Szczepu, gdyż to wszystko znalazło się na kartach po-
czytnej książki o 50-leciu „Nieprzetartego Szlaku” w Zakopanem.
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Cóż jeszcze mogę dodać? – może tylko to, że takich wydawnictw 
powinno ukazywać się więcej, że długo, może nawet za długo czekali-
śmy na taką monografię. Dlatego ja już – niezmiernie Panu dziękuję, ale 
jednocześnie proszę aby Pan zechciał jeszcze coś o KBK – napisać.

Serdecznie pana pozdrawiam – Rafał Olbiński



Stefan Gasikowski: 120 lat DOMU św. 
STANISŁAWA w ZAKOPANEM-JASZCZU-
RÓWCE (1901–2021)

Nakład własny autora sponsorowa-
ny przez zlecającego niniejszą pracę 
do napisania. Zakopane 1999–2000.

książka: okładka kartonowa, lakie-
rowana, w kolorze ciemny beż, format: 
117x240 mm., zawiera 227 str. plus 8 
w formie Aneksów. Bogato ilustrowana.

Wydawca: firma Jan Jacek Swianie-
wicz z oficyną wydawniczą „Rewasz”. 
Druk na życzenie.

Niniejsza publikacja jest praktycznie 
zupełnie inna, w porównaniu z po-

przednimi opracowaniami. Zajmuje się tylko jednym, określonym bu-
dynkiem, losy którego potrafił autor umiejscowić w konkretnym okresie 
historii Polski. Bardzo dobrym pociągnięciem autora było wprowadzenie 
tematyczne, ujmujące sytuację geopolityczną Polski, a w niej – zabory: 
Pruski, Rosyjski i Austro-Węgierski. Na tym tle przedstawia sprawy dla 
Zakopanego (a w nich także Jaszczurówki) bardzo ważne, m.in. walkę 
Hr. W. Zamoyskiego o Morskie Oko, o Tatry, o wodociągi, elektryczność 
czy kolej od Chabówki do Zakopanego. Przedstawia losy najważniejszych 
(dla poruszanych w książce tematów) osób, m.in. Hr. Wł. Zamoyskiego, 
Hr. Uznańskiego i Dr. A. Chramca, ich zasługi dla miasta oraz odpowiednio 
przypisując ich do poszczególnych zaborów.

Następne rozdziały są, mniej więcej tożsame z wiadomościami o Sio-
strach Urszulankach na Jaszczurówce, chociaż nie do końca. Udało się 
bowiem autorowi znaleźć kilka faktów uzupełniających tamte rozdziały.

W roku beatyfikacji Sł. Bożego, Prymasa Tysiąclecia, ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego – pojawił się swoisty boom na tę postać. Wszyscy czegoś 
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szukali, telefony rozgrzewały się do granic możliwości, każdy chciał być 
pierwszym, który coś nowego napisze.

Także autorowi niniejszej pracy udało się znaleźć kilka szczegółów 
z życia Prymasa, m. inn.; – dokładne daty pobytu Jego na Jaszczurówce, 
odnaleźć pokój, w którym przemieszkiwał (i przedstawić jego zdjęcie), 
a także dotrzeć do dokładnego opisu aresztowania i pobytu ks. Prymasa 
w „KATOWNI  PODHALA” – siedzibie gestapo w Zakopanem.

Jeżeli chodzi o Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze funkcjonujące 
w różnych okresach w Domu św. Stanisława, to...wyraźnie autor oddziela 
pracę i działalność Domu Dziecka Szarourszulańskiego czy (później – 
Domu Dziecka „Caritas” – prowadzonych przez siostry (tu zwraca autor 
uwagę na fakt wyizolowania poszczególnych grup tematycznych w za-
jęciach, z wyrazistym zaznaczeniem, że chodzi o tzw. SZAROURSZULANSKI 
SYSTEM WYCHOWAWCZY – to była na owe czasy prawdziwa nowość 
w pedagogice opiekuńczej.) – od pracy Państwowego Domu Dziecka 
«Jaszczurówka», przypisując, bardzo umiejętnie, poszczególne okresy jego 
działalności – odpowiednim osobom nią kierującymi.

Na dwie części powyższej książki należałoby teraz spojrzeć:
Wstęp i Wprowadzenie (podające powód pisania książki o tym domu,
Reaktywacja Domu św. Stanisława jako zakończenie pracy, a przy 

tym ...zaduma – co by było gdyby...?
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nie jest to książka historyczna (w pełnym 

tego sława znaczeniu). Bardziej można ją przypisać do grupy gawęd przy 
ognisku, gdzie narrator snuje opowieść o pewnym domu, o jego ludziach 
z nim związanych, o kolei losów które: ten dom przechodził.

Język, którym się autor posługuje jest prosty, zwięzły, bez ozdobników, 
przez co nawet zupełny laik (w poruszanych kwestiach) zrozumie co autor 
chciał wyrazić.

I jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę; to potwierdzenie au-
tentyczności opisów i przedstawianych faktów – poprzez odpowiednio 
dobrane fotografie lub kopie dostępnych dokumentów, których udało 
się zebrać wiele.
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Często słychać było rozmowy (prowadzone pomiędzy czytelnikami 
niniejszej książki) na temat: – skąd wzięły się owe fotografie? kto w czasie 
wojny – np. myślał o fotoaparacie i zdjęciach? A tu – proszę!

Tyle zdjęć... prawdziwie unikatowych.
Na zakończenie przedstawia autor kilka aneksów (bardzo ważnych 

w kontekście danych zawartych w publikacji). Ciekawie ujęta tu została 
osoba Hr. Marii Krasickiej – zaprzyjaźnionej z Matką Założycielką jako tej, 
która oddała (w sprawie kupna domu i parceli pod nowy dom).ieoce-
nione usługi. W sumie – książka jest bardzo wartościowa, uzupełniająca 
wiedzę o pracy sióstr, o wychowankach i dziełach przez Szare Urszulanki 
prowadzonych. Oby więcej t kich pozycji się ukazywało!!

REFLEKSJE niektórych czytelników po przeczytaniu książki  
120 lat Domu „św. Stanisława”

Z książką 120 lat Domu” św. Stanisława” był nieco inaczej niż z pozy-
cjami opracowanymi i wydanymi wcześniej.
Po pierwsze – była ona pisana na specjalne zamówienie właściciela willi 

i także zleceniodawca sam wybrał liczbę egzemplarzy do wydania.
Po drugie – Ponieważ strona w Internecie (nawet nie wiem jaka, gdyż na 

tych sprawach się nie znam (tak samo, nie jestem w stanie wskazać 
jaka to strona), przeto postanowiłem – na wzór pozycji poprzednich 
napisać krótkie streszczenie. Gdy otrzymałem od zleceniodawcy 
10 egzemplarzy w ramach rekompensaty, by wysłać tradycyjnie 
do stałych odbiorców. Przeto i kilka listów na mój adres nadeszło, 
abym mógł się zapoznać z ich zdaniem na temat otrzymanej książki.

W ten sposób, chciałem zakończyć pisane pozycji książkowych} 
a jednocześnie pokazać czytelnikom całość mojego – jakże skromnego, 
dorobku pisarskiego, w mocno skróconej formie – niejako w pigułce.

Jako pierwsza odezwała się S. M. Zapolska1 – zajmująca się biblioteką w domu 
Sióstr w Wa-wie. Napisała tak:

1  Maria Zapolska,Warszawa,dn.16.06.2021
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Drogi Panie Stefanie,

Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za nadesłane dzieło – kolejną 
pozycję dotyczącą Urszulańskiej Jaszczurówki i jej bogatej historii.

Nie znajduję słów podziwu dla Pana tytanicznej pracy w opracowaniu 
książki, zwłaszcza, że zdrowie już nie dopisuje...

Proszę Pana Boga o wzmocnienie sił, aby mógł Pan w kolejnych la-
tach – już nie tyle kontynuować tę pracę – co radować się tak bogatym 
dorobkiem i dobrze wykorzystywanym talentem i – tymi jednymi przecież, 
z wielu osiągnięciami w różnych dziedzinach Pana działalności wycho-
wawczej, narracyjnej i wielu innych.

Przysłana przez Pana pozycja wzbogaciła naszą domową bibliotekę 
i już wzbudziła zainteresowanie S. Małgorzaty Krupeckiej, która ma na 
nią „apetyt”.

Korzystam właśnie z pośrednictwa Siostry, przesyłając mój list „... aby 
szybciej dotarł do Pana rąk.

Dziękuję za całą okazywaną mi życzliwość – zarówno podczas mojego 
pobytu na Jaszczurówce, jak i po dzień dzisiejszy.

Modlitwą staram się za to odwdzięczyć; proszę Boga o zdrowie i siły 
dla Małżonki i dla Pana – na kolejne (oby pogodniejsze) lata życia.

Serdecznie pozdrawiam – S. Maria Zapolska.

Następnie odezwał się, niezawodny i zawsze serdeczny w wypowiedziach mój 
przyjaciel z Łodzi – Ryszard2. Oto co tym razem napisał:

Kochani Izo i Stefanie,

Jestem ciągle pod wrażeniem wiadomości o Was, które jakże podobne 
są do moich ubiegłorocznych doświadczeń. Również o Twoim Stefanie 
zdrowiu, z ułomnościami z którymi tak dzielnie walczysz. Ja też, jak widzisz 
piszę ten list na komputerze, bo ostatnio pisanie sprawia mi coraz więcej 
trudności, piszę bardzo niewyraźnie i bardzo małymi literami. Częściowo 

2  list z Łodzi od .Ryszarda Markerta. z dn.22.06.2021 .
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wiążę to z przebytym covidem, ale też komponenta wieku jest tu bardzo 
ważna. Natomiast jestem pełen podziwu dla Twoich talentów literackich, 
ale też ogromu włożonej pracy w przygotowaniu tej ostatniej książki. Już 
doczytałem do chwili nabycia Domu przez Siostry. Jak ciekawie przedsta-
wiłeś tło historyczne czasów dotyczących Zakopanego jak również liczby 
źródeł na których w tekście się powołujesz. Czytam to z wielką przyjemnością 
i dużym zainteresowaniem. Po przeczytaniu pragnę pożyczyć tę książkę 
S. Danucie Nowak, która nadal jest w łódzkim domu na Obywatelskiej, 
również ze względu na zdjęcia, które tam zamieściłeś. Wydaje mi się , że 
niektóre są nawet mojego autorstwa, zwłaszcza z okresu S. Gregorowicz.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za tak niezwykłą przesyłkę, życzę wiele 
dzielności Izie i Tobie w tym jakże trudnym okresie. 

Wasz Ryszard

Jako ostatnia, karteczkę napisała S. A. Kosicka1 – która chorobą zdjęta i mająca 
trudności w poruszaniu się, napisała:

Szanowny Panie,

Ogromnie dziękuję za ten prezent w postaci nowego Pańskiego dzieła. 
Podziwiam Pańską pracowitość! Myślę, że żaden z naszych domów nie 
ma tak wspaniałej dokumentacji, a wszystko dzięki Panu.

Choruję więc mam okazję do czytania, deszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję i pozdrawiam – 

s. Ancila Kosicka.

1  S. Ancilla Kosicka, list z Pniew, datowany na 7.07.2021
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REFLEKSJE... wydaje się, że jest to temat rzeka, jest co wybierać.
Jak sama nazwa wskazuje – cofamy się w czasie, wspominamy, na-

bieramy do pewnych spraw odpowiedniego dystansu.
Czy książka zadowoliła wszystkich? – z pewnością nie.
Niestety, nie udało się zebrać większego materiału, nie wszystko co 

było napisane w listach do mnie...nadawało się do opublikowania.
Wiele osób jednak dzwoniło, spotkane przypadkowo chwaliły, pod-

chwytywały temat, namawiały aby pisać dalej, jednak na moje propozy-
cje, aby to co mają do powiedzenia – spisały – wykręcały się jak mogły.

Wreszcie, pełen wewnętrznego oporu, zacząłem segregować listy wg 
tematyki książkowej i okazało się, iż nie jest tego tak mało. 

Niektóre listy były czysto kurtuazyjne, inne zalatywały nutą profesorską 
(podając np. pseudo krytykę opracowania).jeszcze inne – nawiązywały 
do odnowienia u ich autorów wspomnień, przypomniały twarze ludzi,  
z którymi kiedyś pracowali, ale też różnych sytuacji w ich byłej pracy – 
mających wpływ na ich dalsze życie.

Cieszyłem się każdym listem, każdą uwagą, a jednocześnie pomyślałem 
(czasami nawet głośno).że ludzie potrzebują czasami takiego impulsu do 
wyrzucenie z siebie (złych lub dobrych) wspomnień.

Autorzy listów czasami (np. R. Olbiński) swoje refleksje przeplatali wiado-
mościami z przeczytanych książek i korelowali je ż obrazami zacierającymi 
się już – w pamięci. Inni (np. przyjaciel od bardzo wielu lat – Ryszard) – na-
wiązywali do przeżyć związanych z Domem na Jaszczurówce i Siostrami, 
jeszcze inni (np. Kard. M. Jaworski czy prof. K. Olbrycht – zadowolili się 
(jak to u profesorów w zwyczaju) – kilkoma, ale jakże cennymi zdaniami. 
Niektórzy – jak czytelnik pewnie już zauważył – byli jakby tajemniczy (np. 
S. T. Wójcik) – coś rozpoczynali, schodzili na inne tematy, „podpierali” 
się opinią innych; nie kończyli rozpoczętej myśli. W tym przypadku uzu-
pełnialiśmy temat przez telefon. Bowiem z takich listów było najtrudniej 
„wycisnąć” to, o co w tej publikacji chodzi.
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Tak więc – wielu z piszących uważało za swój obowiązek napisania 
czegoś , przelania na papier, udostępnienia swojego wnętrza – po prostu 
– spisało (czasami w bardzo krótkiej formie) to, z czym żyli przez długie 
lata, a teraz, po przeczytaniu danej książki – jakby odetchnęli – śpieszyli 
więc donieść, jak oni odbierają tę osobę z książki, np. pp. K. i A. Kuźnia-
rowie – o ks. Kapelanie).opisując – co ich z nim łączyło,  jak się poznali, 
gdzie chodzili na – wspólne wycieczki itp.

Myślę więc, że – powstała zupełnie przypadkowo pozycja książkowa p.t. 
„REFLEKSJE” – pozwoliła na przybliżenie innym osobom – całości materiału 
na temat domu «św. Stanisława», domu SS. Urszulanek na Jaszczurówce, 
ich pracy, zaangażowania i poświęcenia dla innych.

Spośród opisywanych książek są trzy takie, które pozornie nic nie mają 
z Szarymi Siostrami wspólnego, a pisane były na specjalne zamówienie 
społeczne. 

Jednak i w nich znalazły się (czasami bardzo rozbudowane).kapity, 
traktujące o pracy Sióstr Urszulanek w środowisku.

Tak więc – jakby nie patrzeć, wszystkie opisywane w niniejszej pracy 
pozycje – w mniejszym lub większym stopniu...ze Zgromadzeniem Szarych 
Urszulanek w Zakopanem są związane.

Na zakończenie, podzielę się dylematem, nad którym dosyć długo się 
zastanawiałem. Chodzi o autorów poszczególnych listów.
 – Czy chcieliby aby ich uwagi były publikowane;
 – Czy, gdyby wiedzieli o zamiarze ich publikowania – pisaliby inaczej?.
 – Czy nie mają pretensji do autora, niniejszej publikacji, że ich listy zostały 

wykorzystane w ogólnodostępnej (nawet jeśli liczy ona kilkanaście 
egzemplarzy) publikacji.
Jeśli pewne normy etyczne złamałem, jeśli ktoś z autorów listów czuje 

się zniesmaczony – bardzo serdecznie przepraszam. Nie było to moim 
zamiarem, a poszczególne listy, jak już wspominałem...potraktowałem 
jako uzupełnienie wiadomości o poszczególnych książkach – chcąc 
przedstawić ich obraz – całościowo.


