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WPROWADZENIE

Przyjdzie dzień, w którym wszystko będzie nam dane, 
lecz pod jednym warunkiem: że będziemy dobre. (L 113)

Poemat dobroci przedstawia Córkę Maryi Wspomożycielki, która 
poprzez ewangeliczną miłość zrealizowała osobiste i bardzo oryginal-
ne powołanie do świętości. 

Sługa Boża matka Laura Meozzi, bohaterka książki napisanej 
z okazji 60 rocznicy jej śmierci, wprowadza czytelnika na niezwykłą 
drogę zwyczajnego życia. Laura od dzieciństwa praktykowała nie tyl-
ko pobożność, lecz również miłość bliźniego potwierdzoną dobrymi 
uczynkami. Jako Córka Maryi Wspomożcielki pełniła misję wśród 
sióstr i młodzieży z wrodzoną delikatnością nadając relacjom charak-
ter salezjańskiej gościnności i dobroci, a jako misjonarka w Polsce sta-
ła się całkowitym darem dla wszystkich zyskując imię Mateczka pełne 
odwzajemnionej miłości. Czuwając nad wszystkimi i wszystkim, naj-
więcej uwagi i miłości poświęcała dzieciom, starając się przebywać 
pośród nich z macierzyńskim uśmiechem i dobrym słowem. Święte 
Oblicze Chrystusa, który był centrum jej życia, dostrzegała szczegól-
nie w twarzach dzieci i młodzieży. Umiała współpracować z Bogiem 
i ludźmi, co owocowało rozwojem dzieł i powołań, które Bóg hojnie 
przysyłał do Zgromadzenia. Nieustanne trudności materialne nie 
hamowały – wręcz gwarantowały – żywotność dzieła Córek Maryi 
Wspomożycielki w Polsce. Dzieło to było budowane na fundamencie 
ufności, z jaką Matka Laura zawierzała je Bożej Opatrzności. Mocą 
tego fundamentu było również bezgraniczne utożsamianie się Matki 
z nową Ojczyzną, co wyrażała słowami: czuję, że jestem Polką (L 55). 

Poemat dobroci jest cennym dokumentem ukazującym heroiczne 
początki obecności Córek Maryi Wspomożycielki na polskiej ziemi. 
Jest też pasjonującą opowieścią o Tej, która nadała charyzmatowi sa-
lezjańskiemu znamiona słowiańskie w wydaniu polskim. 

Gorliwa apostołka Maryi Wspomożycielki i rodzącego się kultu 
Bożego Miłosierdzia staje przed czytelnikiem z sercem oratoryjnym, 



które – oddane dzieciom i młodzieży – przeżywało w sposób twór-
czy Da mihi animas cetera tolle. Zapatrzona w Boga i żyjąca tylko dla 
Niego porywała siostry słowami: Starajmy się żyć wysoko, wysoko, tam 
gdzie ciemności ziemskie nie docierają (L 254).

S. Jadwidze Jakubiec, autorce książki, wyrażam głęboką wdzięcz-
ność za Poemat, który ukazując dobroć Sługi Bożej matki Laury Meozzi, 
przybliża Boga Nieskończenie Dobrego.

 Słowa Matki Mazzarello: „Stań się dobrą siostrą Maryi 
Wspomożycielki” oraz żywy przykład pionierki Zgromadzenia w Polsce 
niech zaowocują świadectwem takiego życia współczesnych Córek 
Maryi Wspomożycielki, aby ludzie widzieli ich dobre czyny i chwalili 
Ojca, który w niebie jest.

 S. Halina Lewandowska
 inspektorka

Wrocław, 13 maja 2011
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KALENDARIUM ŻYCIA
MATKI LAURY MEOZZI

1873 5 stycznia. Laura Meozzi przychodzi na świat we Florencji 
jako córka Alessandra i Angioli Mazzoni.

8 stycznia. Zostaje ochrzczona w kościele Santa Maria del 
Fiore we Florencji. Otrzymuje imiona: Laura, Cesarina, 
Stenia, Norina, Corinna, Maria.

1877 Rodzina Meozzi przenosi się do Rzymu.

1880 Laura wstępuje do kolegium Sacro Cuore, prowadzone-
go przez Siostry Świętej Doroty na Piazza Indipendenza 
w Rzymie. Naukę kończy w roku 1889, nie otrzymuje jed-
nak żadnego dyplomu, zgodnie ze zwyczajem panującym 
wówczas w wyższych sferach społecznych.

1895 31 lipca. Wstępuje do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo-
życielki w Nizza Monferrato (Asti).

1896 26 kwietnia. Otrzymuje habit zakonny i rozpoczyna okres 
nowicjatu.

1898 17 kwietnia. Składa pierwszą profesję zakonną w Nizza 
Monferrato.

W czasie jesiennej sesji roku szkolnego 1897/1898 uzysku-
je dyplom nauczycielki w szkole podstawowej.

1899 W czasie sesji letniej uzyskuje dyplom nauczycielki gimna-
styki.

1899-1901 Jest nauczycielką w Instytucie N. S. delle Grazie w Nizza 
Monferrato.



8

1901-1902 Jest nauczycielką w szkole Maria Ausiliatrice w Bordighera 
(Imperia) i asystentką wychowanek w szkole pedagogicz-
nej.

1902-1911 Jest nauczycielką w szkole Santa Caterina w Varazze 
(Savona).

1907 5 września. Składa profesję wieczystą w Bordighera.

1908 Jest mianowana wikarią w Varazze.

1911 Obejmuje obowiązek ekonomki w sierocińcu dla chłopców 
w Genui, zwanym Albergo dei fanciulli.

1912 Zostaje mianowana dyrektorką nowego domu w Genui, 
będącego pensjonatem i konwiktem dla studentek.

1913 4 czerwca. Zostaje mianowana dyrektorką Instytutu Maria 
Ausiliatrice w Ali Marina (Mesyna), obejmującego następu-
jące dzieła: przedszkole, szkołę podstawową, średnią i pe-
dagogiczną, internat, katechizację i dzieła parafi alne oraz 
oratorium świąteczne. Jest jednocześnie radną inspekto-
rialną.

1918 11 października. Zostaje mianowana dyrektorką kolegium 
Maria Ausiliatrice w Katanii oraz wikarią inspektorialną. 
Dom ten, oprócz kolegium-konwiktu dla studentek, obej-
muje przedszkole i szkołę prywatną, kwitnące oratorium 
świąteczne oraz katechizację w kilku parafi ach.

1921 30 września. Zostaje mianowana dyrektorką kolegium 
w Nunziata di Mascali, mającego na celu chrześcijańskie 
wychowanie dziewcząt z miasta i okolicy.

1922 2 sierpnia. Zostaje wezwana, jako zastępczyni delegat-
ki inspektorialnej, do wzięcia udziału w VIII Kapitule 
Generalnej, która obraduje w Nizza Monferrato w dniach 
od 8 do 18 września.
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20 września. Wysyła telegram do sióstr w Nunziata 
di Mascali, zawiadamiając je o swoim nowym przeznacze-
niu: ma jechać do Polski.

30 października. Z dwiema siostrami Włoszkami i trze-
ma Polkami wyjeżdża z domu generalnego w Nizza 
Monferrato, aby zapoczątkować dzieło Córek Maryi 
Wspomożycielki w Polsce. Jest mianowana dyrektorką 
domu w Różanymstoku.

5 listopada. Przyjeżdża do Oświęcimia, pierwszego domu 
salezjańskiego w Polsce, gdzie jest entuzjastycznie przywi-
tana przez salezjanów i ich wychowanków.

8 listopada. Przyjeżdża do Różanegostoku, miejscowości 
położonej na północnym wschodzie Polski.

1924 28 sierpnia. Wysyła pierwsze trzy postulantki do nowi-
cjatu w Nizza Monferrato (Matyldę Sikorską, Julię Janus 
i Rozalię Szczerbowską). 

Wrzesień. Na prośbę biskupa wileńskiego Jerzego Matule-
wicza przejmuje od Stowarzyszenia „Powściągliwość i Praca” 
zakład wychowawczy „Najświętszego Serca Jezusowego” 
w Wilnie. Będąc nadal dyrektorką w Różanymstoku, jest 
jednocześnie odpowiedzialna za to nowe dzieło.

1925 28 kwietnia. Jedzie do Włoch, aby spotkać się z przełożoną 
generalną Luizą Vaschetti. 17 maja bierze udział w Rzymie 
w kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wraca do 
Różanegostoku 29 czerwca.

25 sierpnia. Przełożona generalna Luiza Vaschetti aktem 
notarialnym przekazuje siostrze Laurze Meozzi specjalne 
pełnomocnictwa, aby mogła w jej imieniu przyjmować, 
dziedziczyć i kupować dla Zgromadzenia dobra rucho-
me i nieruchome, zgodnie z prawami obowiązującymi 
w Polsce.
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1928 31 sierpnia – 12 września. Jako odpowiedzialna za domy 
w Polsce uczestniczy w IX Kapitule Generalnej w Nizza 
Monferrato.

1929 13 września. Na prośbę władz miejskich Mysłowic i za zgo-
dą biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego otwiera 
dom w Mysłowicach na Górnym Śląsku, aby prowadzić 
przedszkole dla dzieci górników, oratorium świąteczne 
oraz kursy kroju i szycia dla dziewcząt.

Wrzesień. Sześć nowicjuszek z drugiego roku nowicjatu 
powraca do Różanegostoku, gdzie za zgodą arcybiskupa 
wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego zostaje otwarty 
nowicjat. 

12 października. Pierwsze obłóczyny piętnastu nowi-
cjuszek. Uroczystość odbywa się pod przewodnictwem 
Prymasa Polski, Kardynała Augusta Hlonda, przy licznym 
udziale duchowieństwa i władz cywilnych.

7 grudnia. Siostra Laura zostaje mianowana dyrektorką 
domu w Wilnie, będąc jednocześnie odpowiedzialną za 
wszystkie domy w Polsce.

1930 2 lipca. Na prośbę biskupa łódzkiego Wincentego Tymie-
nieckiego otwiera dom w Łodzi w celu prowadzenia przed-
szkola, kursów zawodowych dla dziewcząt i oratorium 
świątecznego. 7 października uczestniczy w otwarciu dzie-
ła i poświęceniu kaplicy.

1931 7 stycznia. Na prośbę salezjanów otwiera dom w Sokołowie 
Podlaskim, przyjmując odpowiedzialność za kuchnię i szat-
nię w salezjańskim zakładzie wychowawczym. Wyraża 
życzenie, aby siostry mogły również prowadzić oratorium 
i niewielką pracownię dla dziewcząt.

2 lutego. Rada generalna eryguje w Polsce wizytatorię, 
czyli mniejszą inspektorię. Mianuje siostrę Laurę Meozzi 
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wizytatorką, pozostawiając ją nadal na stanowisku dyrek-
torki domu w Wilnie. 

Czerwiec. Po powrocie z rekolekcji we Włoszech, siostra 
Laura z powodu silnego ataku serca zostaje umieszczona 
w szpitalu w Warszawie, gdzie pozostaje sześć tygodni.

Wrzesień. Będąc przejazdem w Warszawie, doznaje na 
skutek upadku złamania prawej ręki. Zostaje ponownie 
umieszczona w szpitalu sióstr elżbietanek. Do Wilna po-
wraca 11 października.

1932 29 grudnia. Zachorowała poważnie na zapalenie płuc.

1933 4 stycznia. Przyjmuje Sakrament Namaszczenia Chorych. 
W końcu stycznia lekarz oświadcza, że tylko cud może ura-
tować jej życie. Trzy młode siostry za zgodą spowiednika 
ofi arowują swoje życie za życie Matki. Dwie z nich umiera-
ją: s. Anna Derengowska 22 lutego i s. Helena Imperowicz 
9 marca. Stan Matki ulega poprawie.

26 marca. Przed obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie zo-
staje odprawiona Msza św. dziękczynna za powrót Matki 
do zdrowia, w której uczestniczą siostry i wychowanki.

Maj. Rozpoczynają się prace przy budowie dużego domu 
dla sierot w Sakiszkach koło Wilna, na terenie ofi arowa-
nym siostrom przez księdza prałata Karola Lubiańca.

Wrzesień. Na prośbę salezjanów otwiera drugi dom 
w Różanymstoku, przeznaczając siostry do szatni i kuchni 
zakładu salezjańskiego.
Na prośbę Wydziału Opieki Społecznej otwiera w Wilnie 
Pogotowie Opiekuńcze.

1934 1 kwietnia. We wszystkich domach siostry łączą się du-
chowo z pielgrzymami biorącymi udział w kanonizacji 
św. Jana Bosko w Rzymie.
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Czerwiec. Matka Laura wyjeżdża z delegatką s. Marią 
Mazzoli do Włoch na rekolekcje i X Kapitułę Generalną, 
w której uczestniczy w dniach 2-7 lipca. Pod koniec lipca 
powraca do Różanegostoku, gdzie przewodniczy rekolek-
cjom.

Wrzesień. W nowo wybudowanym domu w Sakiszkach, 
nazwanym Laurowem, do którego zostali przeniesieni 
chłopcy z domu w Wilnie, zostaje otwarta szkoła podsta-
wowa, także dla dzieci z okolicy.

1936 8 sierpnia. Na prośbę księdza proboszcza Zygmunta 
Ratajczaka i za zgodą Kardynała Augusta Hlonda otwie-
ra dom w Komornikach koło Poznania, gdzie siostry mają 
prowadzić przedszkole, kursy kroju i szycia, oratorium 
świąteczne i stowarzyszenia parafi alne.

31 sierpnia. W czasie pobytu w Wilnie, Prymas Polski, kar-
dynał August Hlond, przyjeżdża do Laurowa w towarzy-
stwie arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego oraz woje-
wody wileńskiego.

1937 10 czerwca. W Laurowie tragiczna śmierć chłopca, któ-
ry utonął w rzece, oraz heroiczna śmierć siostry Emilii 
Chodziutko, która próbowała go ratować.

18 czerwca – 6 sierpnia. Nadzwyczajna wizytacja w Polsce 
radnej generalnej, matki Teresy Pentore.

Wrzesień. W Sokołowie Podlaskim otwiera się nowe dzie-
ło: gimnazjum dla dziewcząt, na razie jako oddział gimna-
zjum salezjańskiego. Sekretarką i nauczycielką w gimna-
zjum jest s. Jadwiga Minkowska.

14 października. Matka Laura, mianowana dyrektorką 
w Laurowie, przenosi tam siedzibę wizytatorii.

1938 8 czerwca. Otwiera nowy dom w Grabowie z następują-
cymi dziełami: przedszkole, kursy zawodowe, oratorium 
i dzieła parafi alne.
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20 listopada. Matka Laura z czterema siostrami uczestni-
czy w beatyfi kacji Marii Dominiki Mazzarello w Rzymie. 

1939 18 czerwca. Prymas Polski, kardynał August Hlond, doko-
nuje poświęcenia nowego domu w Sokołowie Podlaskim, 
w którym od września ma się mieścić gimnazjum żeńskie 
Córek Maryi Wspomożycielki.

1 września. Hitler dokonuje napaści na Polskę i rozpoczyna 
się II wojna światowa.
Domy Instytutu w centralnej i południowej Polsce zostają 
zajęte przez okupanta. Siostry w większości ulegają roz-
proszeniu, szukając schronienia i pracy w rodzinach lub 
u salezjanów.
Kilka sióstr wyjeżdża do Włoch. Trzy siostry z domu 
w Mysłowicach przyjmują propozycję pracy w kuchni 
i szatni Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie 
i tworzą tam nową wspólnotę.

7 września. Dwie młode siostry, wysłane przez matkę Laurę 
do Warszawy po dotację dla sierot, giną z powodu zbom-
bardowania pociągu.

19 września. Dom w Różanymstoku zostaje zajęty przez 
wojska sowieckie. Nowicjuszki zostają odesłane do domów 
rodzinnych. Niektóre siostry i nowicjuszki, razem z siostrą 
mistrzynią Cleofe Broggini, docierają po wielu trudno-
ściach do matki Laury w Laurowie.
Dwie siostry, Kazimiera Dymna i Paula Rożek, które rów-
nież usiłują dotrzeć do matki Laury, zostają aresztowane 
w czasie przekraczania granicy.

15 października. Wileńszczyzna, zajęta przez wojska so-
wieckie, zostaje oddana Litwinom. 

Listopad. Laurów zostaje upaństwowiony. Siostry pracują 
w Zakładzie w stroju świeckim.
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1940 1 stycznia. Kierownikiem Zakładu w Laurowie zostaje 
Litwin, Jonas Żemajtis, który jest księdzem i salezjaninem 
w ukryciu.

Kwiecień. Ponieważ dzieła wychowawcze mogą być pro-
wadzone tylko przez Litwinów, przełożona generalna 
przysyła do Wilna i Laurowa pięć sióstr Litwinek z Włoch 
i z Ameryki.

Czerwiec. Litwa zostaje przekształcona w Republikę 
Związku Radzieckiego. Konsul włoski, przed opuszczeniem 
Litwy, wzywa matkę Laurę i siostry Włoszki do powrotu do 
Włoch. Matka Laura uważa za swój obowiązek pozostanie 
z siostrami. S. Maria Mazzoli decyduje się pozostać razem 
z nią. Wyjeżdżają s. Cleofe Broggini i s. Francesca Barucco.

Wrzesień. Kierownictwo Zakładu obejmuje Jonas Kudaba, 
który zwalnia z pracy siostry wychowawczynie.

1941 W styczniu matka Laura i siostry, zwolnione z Zakładu, 
przenoszą się do pobliskiej willi, tzw. Krynicy.
21 kwietnia. Siostry z Laurowa i Wilna gromadzą się 
w Krynicy, aby świętować imieniny matki Laury.

Maj. Matka Laura otrzymuje wiadomość, że jej imię oraz 
imiona sióstr są na liście osób przeznaczonych do deporta-
cji w głąb Rosji.

Czerwiec. Niemcy bombardują Wilno. Rosjanie się wy-
cofują. Władzę ponownie obejmują Litwini. Do Zakładu 
w Laurowie powraca Jonas Żemajtis, który stawia waru-
nek, że powrócą również siostry.

12 sierpnia. Matka Laura powraca wraz z siostrami do 
Zakładu, który jest bardzo zdewastowany.

1942 22 marca. Osiem sióstr z Wilna zostaje aresztowanych 
i osadzonych w więzieniu. Po dwóch miesiącach siostry 
zostają zwolnione, ale sześć z nich musi wyjechać na przy-
musowe roboty do Niemiec. Wyjeżdżają 9 czerwca.
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1943 Zaczyna się odwrót wojsk niemieckich. Powracają Rosjanie 
i kontynuują deportacje Polaków w głąb Rosji.

1945 Luty. Na konferencji w Jałcie zostają określone wschodnie 
granice Polski. Litwa staje się ponownie republiką Związku 
Radzieckiego. Ludność polska ma prawo do repatriacji. 
Matka Laura powierza s. Marii Pytel załatwianie formalno-
ści związanych z repatriacją, które trwają kilka miesięcy.

27 października. Matka Laura z siostrami, postulantkami 
i przeszło setką wychowanków opuszcza Laurów. Wraz 
z innymi repatriantami jedzie pociągiem z Wilna do Polski.

11/12 listopada. Przyjeżdża do Pawłowic koło Leszna. 
Siostry wraz z wychowankami zamieszkują w przydzielo-
nym im pałacu Mielżyńskich, opuszczonym przez dotych-
czasowych właścicieli.

1946 Styczeń. W Krakowie spotkanie Kard. Augusta Hlonda 
z wyższymi przełożonymi zgromadzeń zakonnych. 
Na prośbę władz kościelnych, matka Laura wychodzi 
naprzeciw naglącym potrzebom społeczeństwa, otwie-
rając nowe domy: w Lubini Wielkiej (Dobieszczyźnie), 
Nowej Rudzie, Połczynie Zdroju, we Wrocławiu przy 
ul. Św. Jadwigi i w Bystrzycy Kłodzkiej.

14 lutego. Ksiądz inspektor Jan Ślósarczyk wydzierżawia 
matce Laurze dom w Pogrzebieniu, aby mogła otworzyć 
w nim nowicjat.

16 marca. Prymas Polski, Kard. August Hlond eryguje 
w Pogrzebieniu dom sióstr salezjanek pod wezwaniem 
św. Jana Bosko. Biskup katowicki Stanisław Adamski wy-
raża zgodę na otwarcie nowicjatu.

28 marca. Siostra Julia Janus przyjeżdża do Pogrzebienia, 
aby zająć się przygotowaniem domu. 
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3 kwietnia. Do Grabowa, gdzie znajduje się matka Laura, 
docierają dwie siostry powracające z zesłania na Syberię, 
s. Paula Rożek i s. Kazimiera Dymna.

16 maja. Wizytatoria polska zostaje przekształcona w in-
spektorię i matka Laura jest mianowana inspektorką.

7 czerwca. Przyjeżdża do domu w Pogrzebieniu, który od-
tąd będzie jej siedzibą.

27 lipca – 5 sierpnia. Pierwsze rekolekcje w Pogrzebieniu. 
5 sierpnia siedem sióstr składa profesję wieczystą, a 20 po-
stulantek przywdziewa habit zakonny.
Sześć nowicjuszek z 1939 r. kontynuuje swój nowicjat.

14 sierpnia. Powracają z Wilna s. Jadwiga Dudziak i s. Wan-
da Brylińska, które pracowały u salezjanów w Wilnie i ra-
zem z nimi się repatriowały.

7 września. Z Włoch powraca s. Cleofe Broggini oraz 
12 sióstr Polek, które okres wojny spędziły we Włoszech 
lub na przymusowych robotach w Niemczech i Austrii.

31 października. Władze oświatowe przenoszą Dom 
Dziecka z Pawłowic do Wschowy. Matka Laura stara się 
o odrębny dom dla Zgromadzenia, do którego – po doko-
naniu koniecznego remontu – siostry przeprowadzają się 
w sierpniu 1947 r. z 57 młodszymi wychowankami. 

9-11 grudnia. Wizyta w Pogrzebieniu ks. Piotra Tirone, 
radcy generalnego i byłego inspektora w Polsce.

1947 Matka Laura otwiera nowe domy: w Dzierżoniowie, Pieszy-
cach, Środzie Śląskiej, Prusach, Oświęcimiu-Zasolu oraz 
we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza.

20 lutego. Wysyła s. Leokadię Deskiewicz do szpitala 
w Białogardzie, gdzie leży ks. Piotr Tirone ranny w wypad-
ku samochodowym.
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Lipiec. Stara się bezskutecznie o paszport na wyjazd do 
Włoch, gdzie jako inspektorka powinna wziąć udział 
w XI Kapitule Generalnej.

22 października. We Wschowie umiera s. Maria Mazzoli, 
przyjaciółka od młodości i współpracownica matki Laury.

1948 Styczeń. W związku z pogarszającą się sytuacją polityczną 
i atakami władz na nasze domy i dzieła przyjeżdżają do 
Pogrzebienia prawie wszystkie dyrektorki, szukając rady 
i kierownictwa u matki Laury.

Luty – czerwiec. Matka Laura podejmuje wszelkie stara-
nia, aby ratować zdrowie siostry mistrzyni Cleofe Broggini 
chorej na gruźlicę. 11 czerwca chora wyjeżdża do Włoch. 
Mistrzynią nowicjuszek zostaje s. Wanda Ziółkowska.

22 października. W Warszawie umiera Prymas Polski, 
Kardynał August Hlond. Matka Laura wysyła swoje przed-
stawicielki na pogrzeb.

1949 Na prośbę salezjanów otwiera dom w Kopcu, przeznacza-
jąc siostry do pracy w kuchni i szatni nowicjatu salezjań-
skiego. Jest to ostatnia fundacja matki Laury.

Grudzień. Uwzględniając sytuację polityczną oraz stan 
zdrowia matki Laury Meozzi, Rada generalna zwalnia 
ją z obowiązku inspektorki, powierzając troskę o domy 
w Polsce dotychczasowej wikarii, siostrze Matyldzie 
Sikorskiej. 

1950 17 stycznia. Siostra Matylda Sikorska obejmuje ofi cjalnie 
rządy inspektorii. Matka Laura jest mianowana wikarią 
oraz „matką duchową” sióstr. 

4 marca. Siostry w Pogrzebieniu razem z matką Laurą wita-
ją nową inspektorkę s. Matyldę Sikorską. Następnego dnia, 
5 marca, świętują uroczyście beatyfi kację Dominika Savio.



18

21 kwietnia. Na imieniny matki Laury przyjeżdża ksiądz 
inspektor Ślósarczyk z kilkoma księżmi, matka inspektorka 
Matylda Sikorska oraz wszystkie dyrektorki. 

Lipiec. Na zaproszenie matki inspektorki Matyldy 
Sikorskiej matka Laura jedzie do Lubini Wielkiej na dwie 
serie rekolekcji, aby spotkać się z siostrami. W drodze po-
wrotnej modli się w sanktuarium Maryi Wspomożycielki 
w Twardogórze.

17 września. Jedzie na rekolekcje i na leczenie do Wrocła-
wia. Wraca 8 października. 

1951 25 marca. Wielkanoc. Matka Laura uczestniczy we Mszy 
św., ale z powodu złego stanu zdrowia nie może być przy 
wspólnym stole ani przyjmować życzeń. 

21 kwietnia. Na imieniny matki Laury przyjeżdżają prawie 
wszystkie dyrektorki. Mimo że czuje się bardzo źle, uczest-
niczy w uroczystej Mszy św. i przyjmuje życzenia od sióstr, 
dzieci i dziewcząt.

24 czerwca. W dniu kanonizacji Matki Mazzarello, uczest-
niczy po raz ostatni we Mszy św. w kaplicy.

15 lipca. Stan zdrowia matki Laury ulega poważnemu po-
gorszeniu.

27 lipca. Spędza cały dzień na modlitwie przygotowując 
się do spowiedzi św.

28 lipca. Przyjmuje Sakrament Namaszczenia Chorych.

5 sierpnia. W obecności inspektorki i sióstr śpiewa Ave 
Maria Gounoda. Po południu przyjmuje neoprofeski i do 
każdej zwraca jakieś słowo.

12 sierpnia. Ordynariusz katowicki bp Stanisław Adamski 
przewodniczy w Pogrzebieniu uroczystości dziękczynnej 
za kanonizację św. Marii Dominiki Mazzarello. Odwiedza 



chorą matkę Laurę w jej pokoju i udziela jej błogosławień-
stwa.

18 sierpnia. Na prośbę matki Laury zostaje odprawiona 
Msza św. w jej pokoju.

30 sierpnia. O godzinie 0.45 przenosi się do wieczności.

3 września. Uroczysta Msza św. pogrzebowa w kościele pa-
rafi alnym z bardzo licznym udziałem kapłanów i kleryków 
salezjańskich, sióstr, byłych wychowanków z Laurowa oraz 
młodzieży i ludności z Pogrzebienia. Matka Laura została 
pochowana na cmentarzu przykościelnym w Pogrzebieniu.

Obecni na pogrzebie inspektorzy salezjańscy, ks. Jan 
Ślósarczyk i ks. Stanisław Rokita, piszą listy do przełożone-
go generalnego, ks. Piotra Ricaldone, oraz do matki gene-
ralnej Lindy Lucotti, w których wyrażają swoje przeświad-
czenie o świętości matki Laury Meozzi.
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Rozdział I

POGODNE DZIECIŃSTWO 
I ŚWIETLANA MŁODOŚĆ

(1873-1895)

Poranek życia

Laura, najmłodsza z trojga dzieci Alessandra Meozzi i Angioli 
Mazzoni, urodziła się 5 stycznia 1873 roku we Florencji,1 mieście 
sławnym ze swojej historii i znajdujących się w nim skarbów sztuki.

Z świadectwa chrztu dowiadujemy się, że rodzina Meozzi należała 
do parafi i S. Marco Vecchio, jednak Laura została ochrzczona 8 stycz-
nia 1873 roku w artystycznym baptysterium św. Jana przy kościele 
Santa Maria del Fiore, otrzymując imiona Laura, Cesarina, Stenia, 
Norina, Corinna, Maria. Ojcem chrzestnym był brat matki Stanisław, 
mieszkający w Livorno.2

Rodzina Laury, dobrze usytuowana pod względem materialnym, 
wiodła życie dostatnie, pogodne i szczęśliwe, otaczając troskliwą opie-
ką dzieci, a szczególnie najmłodszą Laurę, będącą delikatnego zdro-
wia.

Przeprowadzka do Rzymu

W 1877 roku przykre wydarzenie zakłóciło ich spokojne życie. 
Krach fi nansowy, spowodowany przez jednego z administratorów ich 
majątku, skłonił pana Meozzi do opuszczenia rodzinnej ziemi i prze-
niesienia się do Rzymu. Tam został zatrudniony w Ministerstwie 
Finansów i Skarbu, gdzie pracował w latach 1883-1903.

Głęboko uczciwi i religijni rodzice dbali o to, aby dać swoim dzie-
ciom staranne wykształcenie i wychowanie chrześcijańskie.

1 Certifi cato di nascita, Firenze, 27 Novembre 1925. (Archiwum Generalne Córek 
Maryi Wspomożycielki (AGFMA).
2 Certifi cato di Battesimo, Firenze, 15 Maggio 1985 (AGFMA).
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W sposób szczególny Laura, posiadająca skarby inteligencji i serca, 
otwierała się stopniowo na życie kochając to, co piękne i dobre. Lubiła 
bardzo bawić się w ogrodzie z braciszkiem Janem i siostrzyczką Ritą, 
starszymi od niej o sześć i o trzy lata. Lecz najbardziej ulubioną jej roz-
rywką były przechadzki z tatusiem wśród pól, gdzie mogła podziwiać 
piękno stworzenia i nawiedzać kapliczki z wizerunkiem Maryi.

Mama czuwała bardzo nad jej żywym charakterem, a zwłaszcza 
nad tym, aby dostatek i wygody nie miały negatywnego wpływu na jej 
formację. Dlatego, chociaż łagodna z natury, potrafi ła być nieugięta 
wobec kaprysów i nieposłuszeństwa.

Kiedyś matka Laura opowiedziała siostrom, że pewnego razu nie 
chciała wypić podawanego jej przez mamę lekarstwa. Kiedy wszelkie 
perswazje okazały się bezskuteczne, mama zagroziła, że otworzy jej 
usta siłą. Wówczas Laura, nie znosząca przymusu, jednym tchem wy-
piła podawane jej lekarstwo.

Innym razem, po powrocie z dłuższej przechadzki, usiadła zmę-
czona na kanapie i zadzwoniła po pokojówkę, aby przyniosła jej pić. 
Obecna przy tym mama, po wyjściu pokojówki zgromiła ostro cór-
kę, że dla własnej wygody fatygowała starszą osobę. Zniecierpliwiona 
Laura zawołała: „Więc po co mamy pokojówkę?”. Mądra matka od-
powiedziała: „Aby pomagała nam w pracy, a nie, aby służyła młodym 
panienkom”.3

Wiedząc, że los może zgotować jej dzieciom różne niespodzianki, 
mądra wychowawczyni uczyła je umartwiać swoje zachcianki i rezy-
gnować ze swoich, nieraz nawet słusznych, praw.

W pensjonacie

Aby dać swym córkom odpowiednie dla ich stanu wychowanie 
i wykształcenie, rodzice powierzyli je Siostrom św. Doroty, które od 
1878 roku prowadziły w Rzymie Kolegium „dla dziewcząt z arystokra-
cji”, najpierw na Castro Pretorio, a następnie na Piazza Indipendenza.

Przez dziewięć lat, od siódmego do szesnastego roku życia, 
Laura była wychowanką tego Kolegium i zdobyła wysoki poziom 

3 S. Jadwiga Dudziak, s. Zofi a Sowińska, Wielkie serce Matki. Matka Laura Meozzi, 
pierwsza przełożona prowincjalna Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce. Wrocław 
2002, s. 8.
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wykształcenia, chociaż bez uzyskania dyplomu, który wówczas uwa-
żano za niepotrzebny dla dziewcząt ze sfer wyższych.

Wychowanie w Kolegium prowadzonym przez siostry pozwoliło 
jej przede wszystkim ukształtować swój charakter w pełnej zgodności 
z zasadami, jakie otrzymała w rodzinie.

Momentami, które najbardziej lubiła i przeżywała z radością i en-
tuzjazmem były rekolekcje, które co roku głosili w kolegium ojcowie 
jezuici. Były to dla Laury dni Bożego światła, które „budziły żarliwe 
myśli i uczucia” oraz pozwalały dostrzegać wielkie ideały.4

Zgodnie ze zwyczajem tamtych czasów, Laura przystąpiła do 
Pierwszej Komunii świętej mając lat dwanaście. Możemy przypusz-
czać, że do tego wielkiego aktu przygotowały ją jej wychowawczynie, 
Siostry św. Doroty. Od tej chwili miłość do Jezusa i pragnienie częstego 
jednoczenia się z Nim stały się potrzebą jej wrażliwego serca.

W swoim wspomnieniu, napisanym po śmierci siostry Laury, sio-
stra Adele Marchese przytacza to, co słyszała od siostry Marii Mazzoli, 
która była serdeczną przyjaciółką Laury i razem z nią przebywała 
w kolegium Sióstr św. Doroty. Pisze ona:

Państwo Meozzi mieli zwyczaj spędzać lato w Kampanii, gdzie mie-
li swoje posiadłości. Nie było tam w pobliżu kościoła, do którego mo-
gliby uczęszczać na nabożeństwa. Laura jednak nie mogła zgodzić się 
na pozostawanie przez dłuższy czas bez Mszy świętej i sakramentów. 
Z dziecięcą swobodą, wykorzystując to, że ojciec obdarzał ją wyjątkową 
czułością, w każdą niedzielę, a nieraz także w dzień powszedni oświadczała 
mu, że ma wielką ochotę przejechać się na swej białej klaczy! Ojciec, 
który nie odmawiał jej niczego, co mogłoby sprawić jej przyjemność, chęt-
nie się zgadzał. I Laura, wsiadłszy na swego ulubionego konia, pędziła 
do miasta. Tam uczestniczyła we Mszy świętej i nasyciwszy się Jezusem 
Eucharystią powracała szczęśliwa do domu, gdzie ojciec, mama i cała 
rodzina czekali na nią z obiadem.5

Miłość do Jezusa nie pozwalała jej cieszyć się tylko osobiście tym 
„jak słodki i dobry jest Pan”, ale kierowała ją natychmiast do innych, 
zwłaszcza najbliższych, których starała się również zbliżyć do źródła 

4 S. Maria Mazzoli, Ricordi?, Krynica (Laurów) 1945.
5 Wspomnienie s. Adele Marchese w AGFMA.
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łaski. Dlatego kiedy chciała przystąpić do sakramentów świętych, pro-
siła usilnie ojca, aby jej towarzyszył. Wówczas także ojciec, który ni-
czego nie potrafi ł odmówić ukochanej córce, klękał u stóp konfesjona-
łu i przystępował razem z nią do Komunii świętej.

Działalność dobroczynna

Dobra mama wpajała swoim córkom nie tylko pobożność, lecz 
również miłość do ubogich, dając im wiele swobody w spełnianiu do-
brych uczynków. Zwłaszcza w czasie wakacji, kiedy Meozzi udawali 
się do rodzinnej posiadłości w Toskanii, jeden pokój zamieniano na 
małe ambulatorium, aby przychodzić z pomocą okolicznej ludności, 
która w tamtych czasach była pozbawiona jakiejkolwiek opieki me-
dycznej.

W pamięci sióstr zachował się między innymi następujący fakt, 
opowiedziany im prawdopodobnie przez siostrę Marię Mazzoli lub 
przez samą matkę Laurę:

Pewnego razu przyszła do niej kobieta cierpiąca na oczy, matka troj-
ga dzieci, która prawie już nic nie widziała. Obawiając się odpowiedzial-
ności, Laura nie chciała podjąć się leczenia chorej. Lecz na usilne prośby 
kobiety, która już i tak niewiele miała do stracenia, gdyż lekarz powie-
dział, że już nic jej nie pomoże, poleciwszy się gorąco Matce Bożej, zasto-
sowała odpowiednie środki i w krótkim czasie, przy widocznej pomocy 
Niebieskiej Lekarki, stan chorej uległ wyraźnej poprawie.6

Wolne chwile Laura wykorzystywała na długie przechadzki po 
okolicznych wzgórzach, podziwiając piękno przyrody, na które jej 
szlachetna dusza była szczególnie wrażliwa.

Współczucie dla cierpień, zwłaszcza ludzi ubogich, oraz podziw 
dla piękna stworzenia stanowiły dla niej przeciwwagę wobec arysto-
kratycznego świata, w jakim żyła, i jego towarzyskich wymagań, które 
sprawiały jej wielką udrękę.

6 Wielkie serce Matki, s. 10.
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Życie towarzyskie

Pani Meozzi, bardzo pobożna, ale zachowująca skrupulatnie za-
sady życia towarzyskiego, wymagała od córek, aby uczestniczyły 
w przyjęciach, jakie odbywały się w domu lub w zaprzyjaźnionych 
rodzinach. Rita nie sprzeciwiała się temu, natomiast Laura usilnie bła-
gała, aby ją matka zwolniła z tego obowiązku.

Kiedy przyjęcia były organizowane w domu i nie mogła się z nich 
zwolnić, tańczyła ze swoim bratem Janem. Wyznała jednak kiedyś, że 
w czasie zabawy wydawało się zawsze, że widzi przed sobą zbolałą 
postać Jezusa Ukrzyżowanego. Dlatego jak tylko mogła, usuwała się 
do swego pokoju, gdzie oddawała się lekturze duchowej, modlitwie 
i rozważaniu męki Jezusa Chrystusa. Nieraz tak głęboko zatapiała 
się w modlitwie, że nie zdawała sobie sprawy z upływającego czasu 
i ogarniającej ją słabości.

Domownicy na ogół szanowali jej pobożność i nie przeszkadza-
li jej w modlitwie. Jednak pewnego razu, zaniepokojeni długą nie-
obecnością Laury, weszli do jej pokoju i znaleźli ją zemdloną obok 
klęcznika.7

Powołanie

Z pewnością już wówczas Laura słyszała wewnętrzny głos, wzy-
wający ją do opuszczenia wszystkiego i oddania się całkowicie Bogu. 
I podczas gdy niejednokrotnie zastanawiała się na modlitwie, w jaki 
sposób mogłaby zrealizować swe pragnienie, Bóg sam przygotowywał 
drogę, którą miała iść, aby zrealizować Jego plan miłości.

Czternastego maja 1877 roku, na Castro Pretorio w Rzymie został 
konsekrowany kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego bu-
dowę polecił księdzu Bosko sam Ojciec Święty Leon XIII.8

Do tego właśnie kościoła zaczęły uczęszczać niektóre panienki, 
szukające kierownictwa duchowego u salezjanina księdza Bedeschiego, 
wytrawnego kierownika dusz, który potrafi ł rozpalać w sercach swych 
penitentek „ogień miłości Bożej”.9

7 Wielkie serce Matki, s. 12.
8 Por. CERIA Eugenio, Memorie biografi che di S. Giovanni Bosco, XIV, 577; XVIII, 340.
9 S. Maria Mazzoli, Ricordi? dz. cyt.
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Wśród tych panienek była Teresa Valsè-Pantellini, później-
sza Córka Maryi Wspomożycielki, która 12 lipca 1982 roku została 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II ogłoszona Czcigodną Sługą Bożą 
(Venerabile Serva Dei).10

Również Laura oraz jej koleżanka Maria Mazzoli korzystały z kie-
rownictwa tego świętego kapłana. Jemu Laura przedstawiła swo-
je pragnienie służenia Bogu w instytucie życia kontemplacyjnego. 
Spowiednik, po rozwadze, uznał za wskazany dla niej Karmel, ale ra-
dził, aby poczekała z decyzją jeszcze dwa lata.

Laura zgodziła się na tę zwłokę i nadal modliła się gorliwie o po-
znanie woli Bożej. Po dwóch latach ksiądz Bedeschi oznajmił jej, że 
Bóg powołuje ją nie do Karmelu, lecz do Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki, sióstr księdza Bosko.

Zgromadzenie to, niedawno założone, było jeszcze mało znane 
w Rzymie, dokąd Córki Maryi Wspomożycielki przybyły 5 grudnia 
1891 roku, aby zająć się pracami domowymi w Instytucie salezjań-
skim przyległym do kościoła Najświętszego Serca oraz apostolstwem 
wśród ubogich dziewcząt tej rzymskiej dzielnicy.

Zamieszkały najpierw w niewielkim domu przy via Magenta, który 
jednak wkrótce okazał się niewystarczający, gdyż pozbawiony boiska, 
na którym dziewczęta mogłyby się bawić. Przeniosły się więc do willi 
Cantoni przy via Marghera, która na długie lata stała się ośrodkiem 
działalności Córek Maryi Wspomożycielki w Rzymie.11 Piękny ogród, 
przylegający do willi, był atrakcyjnym miejscem zabaw dla licznych 
oratorianek.

Uczęszczały do niego licznie nie tylko małe i dorastające dziew-
czynki, ale także starsze panienki, zachwycone stylem życia tych 
sympatycznych sióstr, które nie tylko ewangelizowały dziewczęta ze 
wszystkich warstw społecznych, ale także bawiły się z nimi.

Przyjaciółka Laury, Maria Mazzoli, która mieszkała w pobliżu 
sióstr, zapragnęła poznać je bliżej i zachęciła do tego również Laurę, 
która chętnie się zgodziła. Zaczęły więc obydwie uczęszczać do 

10 Por. GIUDICI Maria Pia, Teresa Valsè Pantellini. Odwaga pokornej miłości. Przekład: 
s. Jadwiga Jakubiec FMA, Środa Śląska 2007, s. 35.
11 S. CAPETTI Giselda, Koleje Zgromadzenia na przestrzeni jednego wieku. Przekład: 
s. Jadwiga Jakubiec FMA, Dzierżoniów 1973, s. 15-16.



27

oratorium, gdzie pomagały siostrom w nauczaniu katechizmu i zaba-
wianiu młodszych dziewczynek.12

Wezwanie Boże stawało się coraz wyraźniejsze, także co do wy-
boru Zgromadzenia. Maria i Laura zwierzyły się ze swego pragnienia 
siostrze Lucii Arcidiacono, która poradziła im porozmawiać z siostrą 
dyrektorką Luiginą Cucchietti, wspaniałą wychowawczynią i forma-
torką. Chodziło zwłaszcza o przezwyciężenie największej trudności, 
jaką stanowiły ich rodziny.

Laura zwierzyła się też swojej siostrze Ricie, która po wysłuchaniu 
jej argumentów, zawołała: „Jeśli ty, Lauro, idziesz do zakonu, to ja 
idę razem z tobą”. Nie wypowiedziała tych słów tylko dlatego, że nie 
chciała rozłączać się z ukochaną siostrą, ale dlatego, że również i ona 
czuła w swoim sercu pragnienie poświęcenia się Bogu.

Odtąd więc obydwie siostry, Laura i Rita, pomne na słowa Pana 
„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19), modliły się 
często przed Tabernakulum, prosząc Boga, aby przygotował serca ich 
rodziców do wielkiej ofi ary oddania Mu obydwu swoich córek.

Kiedy jednak zdecydowały się wyjawić im swoje zamiary i popro-
siły o pozwolenia pójścia za powołaniem, zrozumiały, jak wielkiej ofi a-
ry żądały od swoich rodziców. Mama, chociaż z wielkim bólem, uległa 
ich prośbom, ale ojciec pozostał niewzruszony, zamknął się w swym 
bólu i przez kilka lat nie odezwał się do swoich córek ani słowem.

Laura, zmuszona opuścić swego ukochanego ojca bez pożegnania, 
cierpiała bardzo, ale miłość do Jezusa podtrzymywała ją w tej ciężkiej 
próbie, która trwała przez kilka lat, aż do momentu, kiedy po złożeniu 
ślubów zakonnych, przełożona generalna matka Katarzyna Daghero 
posłała ją do Livorno, aby spotkała się z ojcem, który – zadowolony 
z wizyty swej ukochanej córki – pogodził się z wolą Bożą.13

12 Por. SECCO Michelina (a cura di), Facciamo memoria. Cenni biografi ci delle FMA 
defunte nel 1947 (Roma FMA) s. 317.
13 Wielkie serce Matki, 13-14.
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Rozdział II

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA ZAKONNEGO
I SALEZJAŃSKIEGO

(1895-1901)

Wstąpienie do Zgromadzenia

Zdecydowane opuścić wszystko i odpowiedzieć wielkodusz-
nie na wezwanie Pana, w czasie wakacji, które jak zwykle spędzały 
w Toskanii, Laura i Rita dokonały ostatecznych formalności w celu 
uzyskania potrzebnych dokumentów i 31 lipca 1895 roku wstąpiły do 
Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.14

Mama towarzyszyła im do Nizza Monferrato, gdzie od 1878 roku 
znajdował się dom macierzysty Zgromadzenia i gdzie było jeszcze 
żywe echo obecności założyciela, księdza Bosko, oraz współzałoży-
cielki, siostry Marii Dominiki Mazzarello. Może miała nadzieję, że któ-
raś z córek, zetknąwszy się z twardą i wymagającą rzeczywistością 
życia zakonnego, odstąpi od swojego postanowienia i powróci z nią do 
domu. Pozostała w Nizza około miesiąca, ale nie osiągnęła zamierzo-
nego celu. Życie w Zgromadzeniu, przeniknięte głęboką pobożnością, 
duchem rodzinnym, prostotą, poświęceniem i radością, odpowiadało 
w pełni aspiracjom jej córek.15

Pani Meozzi powróciła więc do domu sama, a Laura i Rita rozpo-
częły z radością postulat, okres inicjacji do życia zakonnego, w któ-
rym dokonuje się wzajemne poznawanie: ze strony kandydatek ducha 
Zgromadzenia, a ze strony przełożonych zdatności kandydatek do ży-
cia we wspólnocie i pełnienia właściwej Zgromadzeniu misji wycho-
wawczej.

Rok wcześniej została wyznaczona na mistrzynię postulantek sio-
stra Marina Coppa, która, chociaż miała zaledwie 26 lat, dała już do-
wody prawdziwego ducha zakonnego i salezjańskiego jako dyrektorka 

14 Registro B, Generalità delle suore professe, 6, 1680 (AGFMA).
15 Wielkie serce Matki, s. 14.
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domów w Rzymie i w Bordighera. W jej biografi i czytamy: Była mi-
strzynią idealną. Bardziej niż słowem przemawiała przykładem, zdoby-
wała i przyciągała dusze miłością.16

Także siostra Maria Mazzoli wspomina, że siostra mistrzyni była 
zawsze pełna miłości dla swoich podopiecznych. Nie tylko dbała o ich 
zdrowie w czasie epidemii grypy, jaka panowała w domu, ale przede 
wszystkim troszczyła się o uformowanie ich do życia zakonnego Córek 
Maryi Wspomożycielki.

Swoim nieustannym przykładem wpajała wszystkim ducha poboż-
ności, umartwienia, miłości i w ten sposób przygotowała nas, abyśmy 
stały się oblubienicami Jezusa bez skrupułów i fantazji, zawsze z Nim 
zjednoczone.17

Życie w tamtych czasach, niezbyt odległych od początków 
Zgromadzenia, zachowywało jeszcze woń tego heroicznego ubóstwa, 
jakie było charakterystyczną cechą wspólnoty w Mornese. Wymagało 
ono niemałych poświęceń, które jeśli dla wszystkich były ciężkie, to 
tym bardziej dla osób żyjących dotychczas w dobrobycie zamożnego 
domu.

Jednak Laura opuściła wszystko, aby realizować w pełni program 
Jezusa: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24) oraz sło-
wa św. Pawła: Wszystko uznaję za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa 
(Flp 3, 8).

Obłóczyny

Z chwilą obłóczyn, które miały miejsce 26 kwietnia 1896 roku,18 
Laura stała się siostrą Laurą. Razem z innymi nowicjuszkami udała 
się do domu międzynarodowego nowicjatu „Św. Józefa”, wybudowa-
nego niedawno na pięknym wzgórzu w Nizza Monferrato.

Czytamy w kronice:
Około godziny 16:00 grupa pięćdziesięciu nowicjuszek przyszła 

do nowicjatu, odprowadzana przez matkę wikarię, matkę Angiolinę 

16 DALCERRI Lina, Madre Marina Coppa. (Torino FMA 1956) s. 114.
17 S. Maria Mazzoli, Ricordi? dz. cyt.
18 Generalità delle Suore Professe, dz. cyt.
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Buzzetti i całą wspólnotę: profeski, postulantki i wychowanki. Przyszedł 
także dyrektor generalny ksiądz Bretto i inni kapłani.19

Habit zakonny, który Laura ubrała z wielką czcią i miłością, oraz 
tytuł siostra przed imieniem nie były dla niej tylko jakąś zewnętrzną 
formą, ale stanowiły program większego zaangażowania w sequela 
Christi.

I chociaż nie mamy zbyt wiele wspomnień z okresu nowicjatu sio-
stry Laury, to jednak wiedząc, jak bardzo była gorliwa jeszcze przed 
wstąpieniem do Zgromadzenia, możemy sobie wyobrazić, z jakim 
zapałem ćwiczyła się w cnotach pod kierunkiem mistrzyni, siostry 
Oktawii Bussolino.

Jej towarzyszka z nowicjatu, siostra Angiolina Lemoyne, tak ją 
charakteryzuje w swoich wspomnieniach:

Bardzo wykształcona, pokorna, roztropna, uległa, dobra do naj-
wyższego stopnia. Uważała się za niezdolną do niczego, a była wzorem 
nowicjuszki i profeski w Nizza Monferrato. Wyróżniała się pobożnością 
i uległością.20

Opinię tę potwierdza także siostra Anna Ścisłowska, która ra-
zem z siostrą Laurą była w nowicjacie w Nizza Monferrato i po la-
tach przyjechała razem z nią do Polski w pierwszej grupie misjonarek. 
Odpowiadając na pytania sióstr, mówiła:

Matka Laura już w nowicjacie wyróżniała się pokorą, cierpliwością 
i głęboką pobożnością. Była przedstawiana jako wzór nowicjuszki.21

I z pewnością siostra Anna Ścisłowska oraz siostra Maria Mazzoli 
opowiedziały następujące fakty, które zachowały się w pamięci sióstr:

Nowicjuszki miały wyznaczone dni do przedkładania mistrzyni 
sprawozdania z pracy nad sobą. W wyznaczonym dla siebie dniu Laura 
zajęła miejsce wśród czekających. Aby nie tracić czasu, czytała książkę. 
Gdy nadeszła jej kolej, mistrzyni pominęła ją i wzywała kolejno inne 
nowicjuszki. Laura czekała cierpliwie, aż w końcu została wezwana jako 
ostatnia. Na pytanie mistrzyni: „Co sobie myślałaś, czekając cały dzień 

19 Kronika Nowicjatu w Nizza Monferrato, 26 kwietnia 1896 r. (AGFMA).
20 Wspomnienie s. Angioliny Lemoyne (AGFMA).
21 Słowa te przytacza s. Bronisława Rudzka w swoim świadectwie o matce Laurze.
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w kolejce?” odpowiedziała z prostotą: „Nic nie myślałam. Był to dzień 
wyznaczony dla mnie, więc czekałam spokojnie”.

Innym razem jedna z nowicjuszek rozmawiała w czasie konferencji 
siostry mistrzyni. Siedząca obok s. Laura trąciła ją, aby przestała. Widząc 
to mistrzyni upomniała ją, chociaż wiedziała, że to nie ona rozmawiała. 
Siostra Laura przyjęła z pokorą uwagę, nie tłumacząc się. Później sama 
mistrzyni wyjaśniła, że zwróciła jej niesłusznie uwagę, aby dać przykład 
nowicjuszkom, jak należy przyjmować uwagi, nawet niezasłużone.

Takie panowanie nad sobą i spokojne przyjmowanie uwag mo-
gło wypływać tylko z głębokiego zjednoczenia z Jezusem i z nad-
zwyczajnego ducha modlitwy. O tym, że siostra Laura rzeczywiście 
kochała bardzo modlitwę i z radością przebywała przed Jezusem 
Eucharystycznym, świadczy następujący fakt: 

Pewnego razu przełożone zarządziły specjalną adorację Najświętszego 
Sakramentu, aby otrzymać jakąś bardzo potrzebną łaskę. Siostra mi-
strzyni pozwoliła nowicjuszkom modlić się tak długo, ile tylko będą mo-
gły. Laura, korzystając z tego pozwolenia, tak zatonęła w Bogu, że nie 
zdawała sobie sprawy z upływającego czasu. Modliła się tak długo, aż 
odwołano ją z kaplicy. „Lubi siostra się modlić?” – zapytała ją mistrzyni. 
– „O tak, bardzo” – odpowiedziała z zapałem nowicjuszka. Nie wiedzia-
ła, że modliła się bez przerwy całe osiem godzin!22

Córka Maryi Wspomożycielki

Po ukończeniu nowicjatu, 17 kwietnia 1898 roku, siostra Laura 
(razem ze swoją siostrą Ritą) złożyła ślub ubóstwa, czystości i posłu-
szeństwa na ręce przełożonej generalnej matki Katarzyny Daghero.23

Żadne notatki nie mówią nam o uczuciach, jakich doświadczała 
w tym momencie, ale myśląc o jej życiu, o programie, jaki zapisała 
i zawsze miała przed oczyma,24 można z łatwością wnioskować, jak 

22 Wielkie serce Matki, s. 15-16.
23 Generalità delle Suore Professe, dz. cyt.
24 Po śmierci matki Laury znaleziono w jej osobistych notatkach pożółkły pergamin 
z następującym tekstem, własnoręcznie przez nią napisanym i z pewnością często od-
czytywanym: Crocifi ssione dell’anima e del corpo con Gesù, in consumazione continua. 
Salire, salire sempre per una strada di croci, senza arrestarsi e con il sorriso sul labro. 
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głęboko przeżywała w swoim sercu przyjęcie krucyfi ksu i towarzyszą-
ce temu słowa kapłana:

Oto, córki moje, sztandar naszego odkupienia. Macie tu wyobraże-
nie Jezusa na krzyżu, które będzie wam codziennie przypominać niebie-
skiego Oblubieńca, którego wy w tym momencie bierzecie do naślado-
wania. Jest prawdą, że musicie nieść z Nim krzyż, ale wielką pociechą 
będzie myśl apostoła św. Pawła, który mówi: Kto cierpi z Chrystusem na 
ziemi, z Nim będzie kiedyś cieszył się w niebie.25

Po profesji siostra Laura powróciła do domu macierzystego 
w Nizza Monferrato, aby przygotować się do uzyskania dyplomu na-
uczycielskiego.

Szybki rozwój Zgromadzenia i wzrastająca liczba dzieł wycho-
wawczych wymagały coraz liczniejszego i kompetentnego personelu, 
posiadającego odpowiednie dyplomy. W domu macierzystym w Nizza 
Monferrato funkcjonowała szkoła, której celem była właśnie troska 
o wykształcenie dziewcząt w oparciu o fundamenty chrześcijańskie i ka-
tolickie, według zasad humanistycznych i duszpasterskich założyciela 
księdza Bosko, w szczególności z zamiarem formowania nauczycielek.26

Siostra Laura już w czasie nowicjatu ukończyła szkołę pedago-
giczną (nazywaną wówczas Scuola Normale), lecz dla uzyskania dy-
plomu musiała zdawać egzamin publiczny. I wykazała się doskonały-
mi zdolnościami dydaktycznymi.27

Gustare lentamente la croce nell’abbandono, nel disprezzo, nell’oscurità. Sacrifi care gli 
anni goccia a goccia. Lasciarsi crocifi ggere da Dio e dagli uomini, in dolcezza e umiltà, 
in silenzio, in gratitudine. Condurre una vita nascosta in Dio; soff rire in tutto e per tutto 
ciò che può far soff rire di più. Amare il dolore, desiderarlo, compiacersene, trasformarsi 
in Gesù per amore e per dolore. [Ukrzyżowanie duszy i ciała z Jezusem, w nieustan-
nym wyniszczeniu. Iść w górę, iść zawsze w górę drogą krzyża, bez zatrzymywania się 
i z uśmiechem na ustach. Smakować powoli krzyż w opuszczeniu, w pogardzie, w ciem-
ności. Uświęcać lata kropla po kropli. Pozwolić się krzyżować przez Boga i przez ludzi, ze 
słodyczą i pokorą, w milczeniu i dziękczynieniu. Wieść życie ukryte w Bogu, cierpieć we 
wszystkim i dla wszystkiego to, co może sprawiać większe cierpienie. Kochać cierpienie, 
pragnąć go, cieszyć się nim, przemieniać się w Jezusa przez miłość i cierpienie. (AGFMA).
25 Rytuał profesji zakonnej.
26 CAVAGLIÀ P., Educazione e cultura per la donna – La Scuola “Nostra Signora delle 
Grazie” di Nizza Monferrato dalle origini alla riforma Gentile (1878-1923) (Las Roma 
1990) s. 111 nn.
27 Diploma di abilitazione all’insegnamento elementare, Alessandria 10 luglio 1901 
(AGFMA).
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W następnym roku uzyskała w Turynie specjalizację w robotach 
ręcznych28 i w gimnastyce,29 a w 1912 roku otrzymała upoważnienie 
do nauczania wychowania fi zycznego w szkołach państwowych.30

Równocześnie rozpoczęła swoją misję wychowawczyni, nauczy-
cielki i asystentki. Jej gorliwość i duch poświęcenia nie osłabły w życiu 
praktycznym.

Z tego okresu pochodzą następujące fakty, świadczące o jej wiel-
koduszności i zaparciu się siebie, opowiedziane przez siostrę Marię 
Mazzoli:

Pewnego razu przełożona zapytała, która siostra mogłaby się podjąć 
załatwiania różnych spraw i dokonywania zakupów. Z obowiązkiem tym 
wiązała się wówczas konieczność ukrycia stroju zakonnego pod obszerną 
chustą, tak aby nie był widoczny. Ponieważ żadna z sióstr się nie zgłasza-
ła, siostra Laura porozumiała się wzrokiem z siostrą Mazzoli i obydwie 
podniosły rękę. Przełożona wiedząc, że nie może skorzystać z ich oferty, 
nie pochwaliła ich dobrej woli, ale upokorzyła je mówiąc, że byłyby go-
towe wystroić się w piękne kapelusze. Młode profeski przyjęły tę dość 
przykrą uwagę spokojnie i z pogodą, nie tłumacząc swoich szlachetnych 
intencji.

I jeszcze:
Mało wymagająca i zaprawiona w cierpieniu, siostra Laura przeszła 

poważną chorobę nie kładąc się do łóżka i nie prosząc o specjalną kura-
cję. Choroba jednak, nie leczona odpowiednio, przeszła w astmę sercową, 
która bardziej lub mniej męczyła ją niemal do końca życia.31

Pokora, wyrzeczenie i wielkoduszność były drogą, którą siostra 
Laura szła w codzienności, naśladując Chrystusa „bardziej z bliska”. 
Wiedziała, że aby naśladować Go naprawdę, trzeba być zawsze goto-
wą do cierpienia i czynienia dobrze.

28 Certifi cato di studio, Corso di ‘Lavoro manuale’. Torino, 30 giugno [1899]. (AGFMA).
29 Diploma di maestra di ginnastica, Torino 20 luglio 1901. (AGFMA).
30 Diploma di abilitazione all`insegnamento di educazione fi sica, Torino 28 ottobre 
1912. (AGFMA).
31 Wielkie serce Matki, s. 17-18.
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Rozdział III

WYCHOWAWCZYNI W LIGURII
(1901-1912)

W Bordighera

W 1901 roku siostra Laura została przeznaczona do Instytutu 
Maryi Wspomożycielki w Bordighera, gdzie siostry zapoczątkowały 
szkołę pedagogiczną.

Dom ten, usytuowany na granicy z Francją, został otwarty przez 
księdza Bosko na prośbę biskupa z Ventimiglia Jana Chrzciciela Biale, 
zmartwionego propagandą sekciarską, jaką waldensi szerzyli przez 
prowadzenie szkół oraz konwiktu, który założyli w Vallecrosia. Ksiądz 
Bosko, zawsze gotowy do jakiegokolwiek poświęcenia dla zbawienia 
dusz, w 1876 roku posłał tam salezjanów i Córki Maryi Wspomożycielki 
dla wychowywania chłopców i dziewcząt.32

Kiedy przybyła tam siostra Laura, w domu prowadzone były różne 
dzieła: przedszkole, szkoła elementarna i uzupełniająca, oratorium, 
internat dla młodzieży szkolnej oraz pensjonat dla osób korzystają-
cych z kuracji morskiej.

W kronice domowej, raczej ubogiej w wiadomości, zanotowa-
no, że siostra Laura przybyła 18 września, aby zastąpić siostrę Marię 
Teresę Gallo, która w poprzednim roku była nauczycielką historii, geo-
grafi i i prawa w trzeciej klasie uzupełniającej.

W 1902 roku siostra Laura fi guruje w spisie personelu jako na-
uczycielka historii, geografi i i fi zyki w trzech klasach uzupełniają-
cych oraz nauczycielka trzeciej elementarnej i asystentka starszych 
dziewcząt.

Może dziwić taka ilość zajęć, ale z pewnością siostra Laura od-
dawała się im całkowicie, czerpiąc siły z częstych spotkań z Jezusem 

32 CAPETTI G., Cronistoria, (Roma FMA 1976). Przekład: s. Jadwiga Jakubiec FMA, 
t. II s. 167.
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Eucharystycznym i Maryją Wspomożycielką na wzór księdza Bosko, 
niestrudzonego pracownika, a jednak nazwanego „zjednoczeniem 
z Bogiem”.

Po zakończeniu roku szkolnego uczestniczyła w lipcu w reko-
lekcjach i prawdopodobnie wtedy otrzymała nowe przeznaczenie do 
Varazze.

W Varazze

Instytut św. Katarzyny w Varazze został otwarty 23 września 1893 
roku na prośbę niektórych dobrodziejek, które pragnęły, aby w ich 
mieście powstał sierociniec. Ponieważ jednak nie mogły zapewnić sie-
rotom całkowitego utrzymania, sierociniec został wkrótce zamieniony 
na szkołę z internatem, do którego zostały bezpłatnie przyjęte również 
sieroty.

W tym Instytucie siostra Laura pracowała przez dziewięć lat, naj-
pierw jako nauczycielka i asystentka, potem jako wikaria i przełożona, 
odznaczając się zawsze energią, umiejętnością współpracy i pokorą.

Siostra Pierina Sutto wspomina względy i zainteresowanie, jakie 
siostra Laura jej okazywała, kiedy miała jakieś zmartwienie, i pod-
kreśla delikatną miłość, z jaką szeptała „odprawię nowennę” w prze-
konaniu, że modlitwa jest najlepszym środkiem, aby pomóc osobie 
potrzebującej.

Siostra Pierina opowiada także fakt, który ukazuje wyjątkową 
zdolność wychowawczą i relacyjną siostry Laury:

Pewnego roku pani Cesarina Astesana, założycielka Narodowego 
Dzieła dla Młodych Robotnic, [...] przywiozła około dwadzieścia mło-
dych urzędniczek i krawcowych na kurację morską. Trzeba było wiele 
taktu w postępowaniu z tymi panienkami przyzwyczajonymi do życia 
w mieście i do wolności. Siostra Laura została ich asystentką: chodziła 
z nimi nad morze i była zawsze wśród nich. Potrafi ła traktować je tak, 
jak wymagała ich sytuacja, tak że były bardzo zadowolone z pobytu. 
I myślę, że odniosły także korzyść duchową.33

33 Wspomnienie s. Pieriny Sutto. (AGFMA).



36

W czasie wakacji także pani Meozzi, która po śmierci męża prze-
niosła się z Rzymu do Livorno, przyjeżdżała do Varazze spędzić jakiś 
czas w domu sióstr. Mogła spokojnie się modlić, a zarazem cieszyć się 
obecnością córek, gdyż także siostra Rita, wolna od zajęć szkolnych, 
przyjeżdżała z Bordighera, aby towarzyszyć mamie.

W 1907 roku miały miejsce pewne wydarzenia, które pozostawiły 
niezatarty ślad w życiu siostry Laury.

24 lipca nadeszła długo oczekiwana wiadomość o uznaniu hero-
iczności cnót księdza Bosko, którego papież Pius X ogłosił Czcigodnym 
Sługą Bożym. Radość synów i córek księdza Bosko była naprawdę 
wielka.

Ale pięć dni później rozpętała się burza wzniecona przez masone-
rię przeciwko salezjanom, prowadzącym w mieście kolegium, która do-
tknęła także Córki Maryi Wspomożycielki oraz inne Instytuty zakonne.

Wydarzenia te, znane jako Fatti di Varazze, stanowią bardzo bo-
lesną stronicę historii salezjańskiej, a także Kościoła, gdyż były skiero-
wane przeciwko jego instytucjom. Ksiądz Eugenio Ceria przedstawia 
je szczegółowo w Annali della Società Salesiana, gdzie czytamy między 
innymi:

Do Instytutu św. Katarzyny, prowadzonego przez Córki Maryi 
Wspomożycielki, rano 30 lipca przyszła policja. 29 uczennic, które jeszcze 
nie wyjechały na wakacje, oraz siostry zostały zgromadzone w rozmów-
nicy. Cztery siostry i jedna uczennica zostały wskazane przez chłopca34 
jako te, które 23 kwietnia o godzinie dziewiątej uczestniczyły w czarnej 
mszy. [...] Cztery siostry ze szczerością i swobodą wykazały swoje alibi, 
uczennica także nie dała się zastraszyć.35

Kolegia zostały zamknięte, dzienniki rozniosły po Włoszech 
i Europie wiadomości, które budziły przerażenie. Ból wszystkich był 
naprawdę wielki. Siostra Laura przeżywała go w milczeniu. Podpisała 
razem z innymi siostrami z Instytutu św. Katarzyny protest przeciwko 
rozpowszechnianiu oszczerczych wiadomości.

34 15-letni Carlo Marlario, zwany Alessandro Besson, który przez kilka miesięcy prze-
bywał w kolegium salezjańskim, został przez niektóre osoby, chcące wywołać skandal 
przeciwko instytucjom kościelnym, skłoniony do napisania oszczerczego Memoriale-
Diario. Por. AMADEI A. Il Servo di Dio don Michele Rua (Torino 1934) s. 330.
35 CERIA E., Annali della Società Salesiana, III 684-702.
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Kiedy kompetentne władze uznały, że rozpowszechniane wiado-
mości nie były prawdziwe, można było 30 października otworzyć z po-
wrotem kolegium. W czerwcu 1908 roku Trybunał w Savonie wydał 
wyrok uniewinniający, ale dopiero cztery lata później można było uznać 
całą sprawę za ostatecznie zamkniętą.

Wszystko to było bardzo przykrym przeżyciem dla siostry Laury, ale 
cierpienie umocniło ją jeszcze bardziej w miłości i męstwie.

Profesja wieczysta

Właśnie w tym czasie wielkiego cierpienia siostra Laura przygo-
towywała się do całkowitej konsekracji Bogu, aby być w Jego ręku 
narzędziem zbawienia dla młodych, zawsze dyspozycyjna wobec woli 
Bożej. Piątego września 1907 roku razem ze swoją siostrą Ritą złożyła 
w Bordigherze śluby wieczyste.36

W następnym roku została wezwana do bezpośredniej współpracy 
z dyrektorką domu jako wikaria, nie przestając jednocześnie kontynu-
ować swoich zajęć w szkole.

Z zapisów w kronice domowej możemy wnioskować, że siostra 
Laura cieszyła się coraz większym zaufaniem przełożonych i sióstr, 
gdyż załatwiała różne delikatne i ważne sprawy, towarzyszyła siostrom 
w czasie wizyt lekarskich, dziewczętom w czasie wyjazdów na wyciecz-
ki lub na egzaminy, reprezentowała wspólnotę na imieninach przełożo-
nej generalnej w Nizza Monferrato, a w 1910 roku zastępowała przez 
trzy miesiące dyrektorkę, siostrę Katarzynę Tavellę, nieobecną z powo-
du choroby.

Miała więc możliwość zdobywania wszechstronnego doświadcze-
nia w życiu wspólnotowym, okazując nieprzeciętne zdolności w zała-
twianiu spraw administracyjnych i szkolnych, w relacjach z siostrami, 
wychowankami i ludźmi z zewnątrz.

W Genui

We wrześniu 1911 roku siostra Laura została przeznaczona do 
Genui, do sierocińca dla chłopców, zwanego Albergo dei fanciulli. Miała 
pełnić obowiązek ekonomki, co w tamtych trudnych czasach nie było 
rzeczą łatwą, zwłaszcza w sierocińcu.

36 Generalità delle Suore Professe, dz. cyt.
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Dzieło to, otwarte w 1906 roku dla opuszczonych chłopców 
z Genui, mieściło się początkowo w domu podarowanym przez se-
natora Erazma Piaggio, którego ksiądz Bosko w 1881 roku przyjął 
do Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich. Chciał on, aby 
dzieło to wyróżniało się prostotą i elastycznością, w odróżnieniu do in-
nych dzieł istniejących w mieście, które z powodu sztywnych regulami-
nów i długich formalności były zbyt powolne w niesieniu pomocy. Celem 
fundacji było oddać rodzinie chłopców zdrowszych i lepszych albo umie-
ścić ich w instytucie lub w rodzinie, która ich adoptuje.37

Była to więc pierwsza pomoc ofi arowana chłopcom od pięciu 
do czternastu lat, przyprowadzanych przez policję, straż miejską lub 
członków stowarzyszenia, chłopców wałęsających się i żebrzących, 
mających chorych rodziców, będących sierotami, ofi arami przestępstw 
itp. Ze statystyk wynika, że zwyczajnie było w domu około siedem-
dziesięciu chłopców, z których miesięcznie trzydziestu opuszczało 
dom i trzydziestu nowych przybywało.

Praca wśród tych chłopców była dla siostry Laury doskonałym 
przygotowaniem do misji, jaka czekała ją w Polsce.

W następnym roku, 1912, siostra Laura otrzymała znowu 
nowe przeznaczenie. Została mianowana dyrektorką nowego domu 
w Genui. Był to pensjonat dla studentek, otwarty w celu dania dziew-
czętom odpowiedniej opieki materialnej i moralnej. Mieścił się począt-
kowo w pałacyku na via Magenta, lecz wkrótce został przeniesiony na 
Corso Sardegna, gdzie obecnie mieści się dom inspektorialny.

Siostra Laura zaczęła więc swoją praktykę jako odpowiedzialna za 
wspólnotę sióstr i za początkujące dzieło, któremu trzeba było nadać 
charakter salezjańskiej gościnności i dobroci oraz zadbać o poważne 
zaangażowanie w studia. Miała więc okazję, aby rozwinąć swoje zaso-
by dobroci i wyrozumiałości wobec sióstr i dziewcząt, wykorzystując 
wrodzoną delikatność i otrzymane wychowanie.

Ale nie nadszedł jeszcze koniec roku szkolnego, kiedy otrzymała 
list z nominacją na dyrektorkę domu w Ali Marina na Sycylii.

37 Atto di Fondazione dell`Albergo dei fanciulli. (AFMA-ILG).
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Rozdział IV

DYREKTORKA NA SYCYLII
(1913-1922)

W Ali Marina

Kiedy siostra Laura przyjechała na Sycylię, dzieła Córek Maryi 
Wspomożycielki na Słonecznej Wyspie były już liczne i obiecujące, 
zwłaszcza dzięki zapałowi apostolskiemu i przedsiębiorczości matki 
Magdaleny Morano, która została tam wysłana przez samego księdza 
Bosko w 1881 roku w odpowiedzi na naglące prośby biskupów sycy-
lijskich, zwłaszcza biskupa Józefa Benedykta Dusmeta, arcybiskupa 
Katanii, i biskupa Józefa Guarino, arcybiskupa Mesyny.

W rzeczywistości sytuacja na wyspie, także z punktu widzenia 
religijnego, była bardzo trudna. Dlatego siostra Magdalena Morano 
rozwinęła owocną działalność wychowawczą wśród dziewcząt z ludu, 
otwierając szkoły, oratoria, konwikty i pracownie w wielu miejsco-
wościach. Kiedy zmarła w marcu 1908 roku, pozostawiła na wyspie 
18 domów, 143 siostry, 20 nowicjuszek i 9 postulantek.38

Instytut Maryi Wspomożycielki w Ali Marina został zbudowany 
na obszernym terenie, jaki małżonkowie Jan i Maria Grazia Marino 
z Mesyny podarowali Siostrom Księdza Bosko z przeznaczeniem na 
dzieło wychowawcze dla dziewcząt.

Zapoczątkowano w nim oratorium, szkoły różnego typu oraz ko-
legium i konwikt dla studentek. Część domu była przez pewien czas 
przeznaczona również na nowicjat. Niestety, w 1908 roku piękny ten 
dom został poważnie uszkodzony przez trzęsienie ziemi.

Lecz kiedy siostra Laura Meozzi przyjechała tam w roku 1913, 
dom był już odbudowany, jeszcze większy i piękniejszy niż przedtem. 
Był to majestatyczny gmach trzypiętrowy, z obszernym podwórzem 

38 Por. COLLINO M., Tak niech świeci wasze światło. Siostra Magdalena Morano FMA. 
Przekład: s. Jadwiga Jakubiec FMA, Wrocław 1999.
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i wspaniałym tarasem, z którego można było kontemplować z jednej 
strony bezmiar morza, a z drugiej Etnę z jej dymiącym szczytem.

Dzieła prowadzone w domu były w pełnym rozkwicie, tak że sio-
stra Laura musiała stanąć na czele wielkiego Instytutu, w skład któ-
rego wchodziły: przedszkole, szkoła elementarna, szkoła uzupełnia-
jąca i pedagogiczna z internatem, katechizacja w parafi i i oratorium 
świąteczne.

Uczennic z każdym rokiem było coraz więcej, wzrastała także licz-
ba sióstr we wspólnocie. Siostra Laura z radością spotkała tu ponownie 
siostrę Marię Mazzoli, swoją przyjaciółkę z lat młodości i z nowicjatu.

Jako przełożona była odpowiedzialna za całokształt życia wspól-
noty i prowadzonych dzieł. Poza tym, jak wynika ze spisu nauczycie-
lek, znajdującego się w kronice domu, była w dalszym ciągu nauczy-
cielką wychowania fi zycznego.

Zapiski w kronice domowej ukazują nam siostrę Laurę jako osobę 
uważną na wszystko: na siostry, nad którymi czuwała z macierzyńską 
miłością indywidualnie i wspólnotowo, ze szczególnym uwzględnie-
niem chorych, oraz na dziewczynki, które traktowała indywidualnie, 
zatroskana o ich integralną formację. Towarzyszyła im na egzaminy, 
które musiały zdawać w szkołach państwowych w różnych miejsco-
wościach. Gdy któraś zachorowała, opiekowała się nią osobiście tak 
długo, ile było potrzeba.

Była uważna także na potrzeby ludności, wśród której szerzyła na-
bożeństwo do Maryi Wspomożycielki, troszcząc się o uroczyste prze-
życie Jej święta przez organizowanie wspaniałych procesji ku Jej czci.

Siostry, które były razem z nią w Ali Marina wspominają:
Przez cały czas, kiedy była w Ali, podziwiałam jej wielką dobroć. 

Była pełna dobroci dla wszystkich, a zwłaszcza dla chorych, którym sta-
rała się ulżyć na tysiące sposobów, nie patrząc na wydatki lub niewygody. 
Pielęgnowała je sama z wielkim poświęceniem. Kiedy któraś znajdowała 
się w łóżku, szła ją odwiedzić i podnosiła ją na duchu z macierzyńską do-
brocią. Pamiętam, że w czasie epidemii hiszpanki jedna siostra poważnie 
chora chciała, aby dyrektorka była zawsze przy niej. Pewnego dnia, nie 
wiem z jakiego powodu, dyrektorka nie przyszła do niej i chora nie prze-
stawała jej wołać. Aby ją uspokoić, infi rmerka powiedziała, że dyrektorki 
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nie ma w domu. Chora jednak usłyszała głos dyrektorki na korytarzu, 
wpadła w furię i kiedy dyrektorka do niej przyszła, uderzyła ją w twarz. 
Wobec takiej zniewagi dyrektorka zachowała spokój, owszem, z podziwu 
godną dobrocią i pokorą powiedziała chorej siostrze, że ma rację i że jej 
przebacza.39

Siostra Laura Salvo przekazuje nam również wskazówki, jakie sio-
stra Laura dawała odnośnie do sposobu traktowania uczennic. Oto 
niektóre z nich:

Nie mówcie nigdy do dziewcząt z gniewem, ale zawsze ze spokojem. 
Do uczennic zwracajcie się głosem przyciszonym i dopiero wtedy, kiedy 
będzie całkowite milczenie. Gdy zauważycie jakieś uchybienie, nie upo-
minajcie natychmiast, lecz czyńcie to zawsze z dala od innych uczennic. 
Nie bądźcie nigdy stronnicze.

Nie mówcie nigdy ‘to mnie dotyczy’ lub ‘to mnie nie dotyczy’. 
Zwracajcie sobie uwagi z miłością, nigdy z wyższością lub naganą, i za-
wsze z dala od uczennic.

Dla nas, sióstr – zaświadcza jeszcze siostra Laura Salvo – była za-
wsze bardziej matką niż przełożoną. Miała dla nas serce, traktowała nas 
z miłością i wyrozumiałością matki.40

Instytut w Ali Marina, działający od dwudziestu lat, stawał się co-
raz bardziej kwitnącym dziełem jako kolegium i szkoła pedagogiczna 
dla formacji przyszłych nauczycielek.

Siostra Laura uważała za konieczne, aby tak dla dobra uczennic, 
które uczęszczały do szkoły pedagogicznej, jak i dla dobra ludności 
potrzebującej elementarnego wykształcenia, szkoła otrzymała prawa 
państwowe, tak jak to już miało miejsce w Nizza Monferrato. Napisała 
w tym celu do księdza Franciszka Ceruttiego, radcy generalnego do 
spraw szkolnictwa, prosząc o wskazówki dla załatwienia tej sprawy. 
Przełożony odpowiedział jej listem z 17 stycznia 1915 roku, udzielając 
swoich rad i zapewniając o modlitwie. Pisał:

Jest to również moim celem i ufam, że z pomocą Bożą go osiągnie-
my. Chrześcijańska szkoła pedagogiczna, mająca prawa państwowe, jest 

39 Wspomnienie s. Meli Signoriny. (AGFMA).
40 Wspomnienie s. Laury Salvo. (AGFMA).
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tam na wyspie bardzo potrzebna i powinna być szczególną misją Córek 
Maryi Wspomożycielki.41

Trzeba było podjąć niemały wysiłek, aby zadośćuczynić skompli-
kowanym wymaganiom prawnym. Dlatego przełożone uważały za 
wskazane, aby od nowego roku szkolnego 1915/1916 oddzielić kie-
rownictwo szkoły od kierownictwa domu. Przysłały do pomocy sio-
strze Laurze jako wikarię, a zarazem dyrektorkę szkoły, siostrę Lindę 
Lucotti. I zaczęto bardzo intensywnie przygotowywać się do wizytacji 
ze strony władz oświatowych.

W biografi i siostry Lindy Lucotti czytamy:
Były to miesiące wielkiego trudu dla całej wspólnoty, ale także wiel-

kiej nadziei, chodziło bowiem nie tyle o umocnienie Instytutu, ile o moż-
liwość prowadzenia działalności wychowawczej w społeczeństwie potrze-
bującym elementarnego wykształcenia.42

Od czerwca do sierpnia 1916 roku cała wspólnota żyła w wielkim 
napięciu, gdyż oczekiwana wizytacja była wciąż odkładana. Swoją 
wielką dobrocią siostra Laura i siostra Linda osiągnęły zgodę uczennic 
na opóźnienie wyjazdu na wakacje. I wreszcie wizytacja odbyła się 
w dniach 20-24 sierpnia! Miesiąc później, 29 września, władze zawia-
domiły siostry o przyznaniu szkole praw państwowych.

Tymczasem 24 września siostra Laura wysłała do przełożonej ge-
neralnej list, który ze względu na sytuację, w jakiej się znajdowała, 
może dziwić. Po dokonaniu tak wielkich wysiłków w celu uzyskania 
praw państwowych, pisała:

Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko G.
Niżej podpisana prosi, z dziecięcym zaufaniem, aby została wybrana 

do grona tych szczęśliwych, które pójdą pracować w szpitalach polowych. 
Pewna, że to jej gorące pragnienie zostanie wysłuchane, przedstawia po-
korną prośbę, z całą siłą duszy pragnąc tego miłosiernego obowiązku. 
Już z góry dziękuje i jest gotowa wyjechać natychmiast.43

Kiedy w 1915 roku, po wybuchu pierwszej wojny światowej, prze-
łożone zwróciły się do sióstr, posiadających odpowiednie skłonności 

41 List ks. Cerrutiego do siostry Laury Meozzi. (AGFMA).
42 CASTANO Luigi, Una Madre. Madre Linda Lucotti (Roma FMA, 1978) 147.
43 Domanda per invio negli ospedali da campo. Ali, 24 IX 1916. (AGFMA).
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i przygotowanie, aby postarały się uzyskać w klinikach i szpitalach 
dyplomy pielęgniarskie dla opieki nad rannymi żołnierzami, ona rów-
nież zapisała się na kurs pielęgniarski, zorganizowany przez uniwersy-
tet w Katanii, i ukończyła go z bardzo dobrym wynikiem.44

Była gotowa opuścić to, co dotychczas czyniła, nie uważając się za 
konieczną na swoim stanowisku ani nawet pożyteczną. W swej poko-
rze nie brała pod uwagę, że już od dwóch lat była wielką pomocą dla 
inspektorki jako radna inspektorialna, ani tego, że miała sobie powie-
rzoną wspólnotę sióstr. Była gotowa opuścić wszystko i iść za szczegól-
nym powołaniem do pomagania cierpiącym, które odczuwała w głębi 
swej duszy już od najmłodszych lat.

Przełożona generalna jednak nie przyjęła jej prośby i siostra Laura 
z pogodą ducha kontynuowała dotychczasową misję.

Rok 1916 zaznaczył się w jej życiu innym ważnym wydarzeniem: 
śmiercią matki.

Według świadectwa siostry Adele Marchese, już w 1914 roku pani 
Meozzi zachorowała poważnie i inspektorka z Livorno, siostra Luigina 
Cucchietti, wezwała siostrę Laurę, aby się nią opiekowała. Autorka jej 
pierwszej biografi i pisze:

Kiedy śmiertelna choroba przykuła panią Meozzi do łoża boleści, 
dobre przełożone posłały siostrę Laurę, aby pielęgnowała ukochaną 
mamę. Czyniła to z miłością córki, która naprawdę kocha, uprzedza-
jąc najmniejsze życzenia chorej, zanim ta je wyraziła. Z nadzwyczajną 
delikatnością osładzała jej chwile cierpienia do tego stopnia, że sama 
chora podziwiała subtelną naturę swej córki i powtarzała wiele razy, że 
Laura odgaduje jej pragnienia i potrzeby. Mówiła, że córka pielęgnuje ją 
z taką troskliwością i delikatnością, że ma wrażenie, jakby sam anioł jej 
usługiwał.45

Również w kronice domu w Bordighera, gdzie znajdowała się sio-
stra Rita, znajdujemy pod datą 14 kwietnia 1914 roku notatkę, że 
pojechała ona do Livorno, „aby pielęgnować umierającą mamę”, i po-
wróciła 30 kwietnia, gdyż stan matki się poprawił.

44 Certifi cato di frequenza corso per infermiere. Catania, 12 ottobre 1915. (AGFMA)
45 Wielkie serce Matki, s. 20.
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Siostra Adele Marchese, która była z siostrą Laurą w Ali, a następ-
nie w Katanii, zaświadcza, że w 1914 roku towarzyszyła jej w podróży 
do Livorno. Pisze:

Byłam szczęśliwa, że mogę jechać, aby [...] opiekować się rodzicielką 
siostry Laury, która prosiła Boga, aby mogła odbyć czyściec na ziemi. 
Wydaje się, że Pan przyjął to pragnienie [...],46 gdyż – jak czytamy na 
płycie grobowca na cmentarzu w Livorno – śmierć jej nastąpiła po 
dwóch latach cierpienia, w roku 1916.

Z czasów przełożeństwa siostry Laury w Ali Marina znajdujemy 
w archiwum cenne świadectwa jej zaangażowania w spełnianie swe-
go obowiązku formatorki zarówno wobec sióstr, jak i wychowanek.

W zachowanym zeszycie znajdujemy notatki z konferencji, ja-
kie zgodnie z nakazem Konstytucji wygłaszała co tydzień do sióstr. 
Uwidacznia się w nich sekret żarliwej duszy, zakochanej w Bogu, 
gorliwej o Jego chwałę i dobro bliźniego. Konferencje te były przy-
gotowywane z wielką starannością, według ustalonego programu, 
oparte na zasadach chrześcijańskiej ascezy i przeniknięte duchem 
Zgromadzenia, lecz także uwzględniające potrzeby i życie wspólno-
ty. W kronice z 1914 roku czytamy pod datą 7 grudnia: Dyrektorka 
czyta okólnik Matki dodając z właściwą sobie żarliwością niektóre 
wyjaśnienia.

W szczególny sposób troszczyła się też o duchową formację uczen-
nic szkoły pedagogicznej. Także dla nich przygotowywała konferen-
cje, które wygłaszała co tydzień. Z zachowanych notatek widzimy, że 
dotyczyły one pobożności, modlitwy, relacji z Bogiem, naśladowania 
Jezusa, cnót chrześcijańskich, czystej intencji w działaniu, wdzięczno-
ści względem rodziców, spełniania własnych obowiązków itp.

Czytając je, czuje się serce matki, która znając dobrze świat mło-
dzieży wskazuje na trudności i na środki potrzebne do autentycznego 
życia chrześcijańskiego. Posługuje się przykładami i porównaniami, 
ułatwiającymi zrozumienie treści i zastosowanie jej w codziennym 
życiu. Za przykładem św. Franciszka Salezego proponuje świętość 
dostępną dla wszystkich, przywołując przykłady niektórych świętych 
i potwierdzając swoje słowa cytatami z Ewangelii.

46 Wspomnienie s. Adele Marchese, dz. cyt.
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Dziewczęta ceniły bardzo te konferencje i z radością ich słuchały, 
jak wynika z aluzji czynionych w tych konferencjach. Chętnie też ko-
rzystały z indywidualnych rozmów z dyrektorką, szukając u niej po-
mocy i kierownictwa.

Na zakończenie roku szkolnego 1917/1918 egzaminy uczennic 
szkoły pedagogicznej, odbywające się na miejscu, ale przed komisją 
państwową, wypadły bardzo dobrze. Siostra kronikarka zapisała:

Królewski Komisarz zatrzymał się długo z obiema dyrektorkami 
(siostrą Laurą Meozzi, dyrektorką Instytutu, i siostrą Lindą Lucotti, dy-
rektorką szkoły pedagogicznej) i z nauczycielkami, a żegnając się wyra-
ził najbardziej pochlebną opinię, życząc, aby szkoła postępowała nadal 
w taki sam sposób, bo nie może być lepiej! 47

Ale dla siostry Laury przygotowywało się już nowe wyrzecze-
nie: miała opuścić dom w Ali Marina, któremu poświęciła najlepsze 
energie umysłu i serca, i objąć kierownictwo domu inspektorialnego 
w Katanii.

Czytamy w kronice:
Siostra dyrektorka, która już od dawna była przeznaczona na dy-

rektorkę domu w Katanii, została dziś wezwana przez inspektorkę... Jej 
wyjazd jest naprawdę bolesny: siostry i wychowanki płaczą z powodu 
wyjazdu drogiej przełożonej, dobrego anioła, która z sercem matki czy-
niła radosnym życie każdej i wnosiła w każde serce pociechę i pragnienie 
cnoty. 48

W Katanii

Kolegium Maryi Wspomożycielki w Katanii, zapoczątkowane 
w 1896 roku przez matkę Magdalenę Morano, po kolejnych przepro-
wadzkach znalazło swoje stałe miejsce na via Caronda, stając się od 
1908 roku domem inspektorialnym.49 Oprócz kolegium i konwiktu dla 
studentek mieściło się w nim oratorium świąteczne, szkoła prywatna 

47 Kronika domu w Ali Marina, 5 lipca 1918 r. (AGFMA).
48 Tamże, 11 października 1918 r.
49 COLLINO M., Tak niech świeci wasze światło, dz. cyt.
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i przedszkole. Wspólnota, licząca około czterdziestu sióstr, zajmowała 
się także katechezą parafi alną.

Było to pole działania bardzo rozległe, w którym siostra Laura 
mogła rozwinąć swoje piękne zdolności i swój zapał katechetyczno-
-formacyjny według ducha salezjańskiego, w pełnej i serdecznej ule-
głości wobec dyrektyw diecezji.

Z trzech lat przeżytych w Katanii zachowały się wspomnienia sióstr, 
które krótko przedstawiają moralną postać siostry Laury lub referują 
niektóre fakty ukazujące charakterystyczne cechy jej duchowości.

W 1951 roku, na wiadomość o śmierci siostry Laury Meozzi, sio-
stra Maria Di Gaetano napisała:

Była dobra, macierzyńska, o głębokiej intuicji, prawdziwie święta, 
wybrana postać zakonnicy i przełożonej. Była aniołem miłości, ponieważ 
wszystkim pomagała, starała się ulżyć cierpieniom wszystkich, którzy się 
do niej zwracali. Wychowanki były szczęśliwe, gdy mogły z nią rozma-
wiać i szły do niej na wyścigi, aby mieć radę i pociechę. Jaka miłość! Jej 
serce było otwarte na wszystkie potrzeby, nikt nie zwracał się do niej, aby 
nie otrzymać pomocy, pociechy i wsparcia.50

A siostra Adele Marchese dała takie świadectwo:
Budowała nas bardzo jej żarliwa pobożność oraz wielka i czuła mi-

łość do Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej. Jej skupienie 
w kościele przed tabernakulum było takie, że nie zawsze potrafi ła po-
wstrzymać łzy, które obfi cie skrapiały jej policzki. Z dziecięcym zapałem 
mówiła o miłości, jaką Serce Jezusa ma dla nas, pobudzając nas wszyst-
kie do odpowiadania Mu wiernie. A ponieważ nie było poświęcenia, któ-
rego ona nie podjęłaby się z miłością, dlatego pragnęła również, abyśmy 
wszystkie były wielkoduszne i gotowe dawać Mu dowody prawdziwej 
miłości i oderwania od najmniejszej nawet rzeczy, która mogłaby przy-
ćmić lub uczynić mniej wielkoduszną naszą miłość. Starała się, aby także 
w nas pobożność była zasilana przez wielkoduszne ofi ary.

Dla potwierdzenia swych słów siostra Adele opowiada bardzo 
szczegółowo, tak jakby ponownie go przeżywała, przykład prawdziwie 

50 Wspomnienie s. Marii Di Gaetano. (AGFMA).
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wielkiego poświęcenia, jakiego siostra Laura zażądała od niej z wielką 
prostotą i siłą przekonania. Przytoczymy w całości jej opowiadanie.

Będąc uzdolnioną malarką, siostra Adele wymalowała obraz 
Jezusa Ukrzyżowanego, który bardzo polubiła i nigdy się z nim nie 
rozstawała. Pewnego dnia siostra Laura przyszła do niej do pracowni, 
gdy była sama i przygotowywała prace dla uczennic. Okazała macie-
rzyńskie zainteresowanie i zadowolenie, a potem przekonującymi sło-
wami zachęciła ją do zrobienia wielkiej ofi ary, mówiąc:

Siostro Adelo, wiem, że masz piękny obraz Jezusa Ukrzyżowanego 
i trzymasz go z wielką miłością przy swoim łóżku. Ale słuchaj, czy nie 
chciałabyś zrobić z niego pięknego prezentu samemu Jezusowi, wyzby-
wając się go z miłości do Niego? Och, bądź pewna, że Jezus sam wyryje 
swój obraz w twoim sercu z o wiele większą korzyścią dla twej duszy! 
Bądź wielkoduszna! Jezus cię wzywa do zrobienia tej ofi ary. Zobacz, jest 
rozpalony piec w piekarni, idź i wrzuć go do ognia. Weź twój piękny 
obraz, ucałuj go z miłością i rzuć go w te płomienie, aby On, który nie 
pozwoli się prześcignąć we wspaniałomyślności, rozpalił cię swoją boską 
miłością! Idź, siostro Adelo, idź!

I siostra Adele zadaje retoryczne pytanie: Czy można było oprzeć 
się takiej zachęcie? I nie ufać w otrzymanie Boskiej rekompensaty?

Znając wspaniałomyślność siostry Adele i jej pragnienie świętości, 
siostra Laura jeszcze nieraz podsuwała jej propozycje trudnych po-
święceń. Siostra Adele tak dalej opowiada:

Miałam listy biskupa Cagliero, księdza Rua, księdza Albera, które 
uważałam za prawdziwe relikwie, ale ogień miłości Bożej, który płonął 
w jej sercu, potrafi ł przekonać mnie, że trzeba je spalić. Także notesik, 
w którym zapisywałam rady spowiednika i tygodniowe postanowienia... 
wszystko zostało zniszczone, gdyż tylko Bóg miał królować w moim ser-
cu, tak jak z całą pewnością królował w jej sercu.51

Na podstawie tych wspomnień siostry Adele Marchese możemy 
z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, dlaczego nie zacho-
wały się prawie żadne listy pisane do siostry Laury ani notesiki z jej 
osobistymi refl eksjami i postanowieniami.

51 Wspomnienie s. Adele Marchese, dz. cyt.
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I jeszcze jedno świadectwo. Siostra Adele Martinoni, która przez 
cztery lata była dyrektorką w Katanii przed siostrą Laurą i pozostała 
tam nadal, aby przygotowywać się do egzaminu maturalnego i stu-
diów z matematyki, napisała:

Miałam wrażenie, że Pan obdarzył ją wielką i szlachetną ener-
gią, zdolnością do podejmowania odważnych inicjatyw i trudnych 
przedsięwzięć.

I wspomina, że siostra Laura dała impuls stowarzyszeniu by-
łych wychowanek, które dynamicznie się rozwijało, a jego członki-
nie uczęszczały licznie na niedzielne spotkania. Podkreśla, że siostra 
Laura doprowadziła do doskonałości recytacje i przedstawienia teatral-
ne, na które uczęszczało wiele osób z zewnątrz.52

Najbardziej jednak w sercach sióstr i wychowanek wyryło się wspo-
mnienie jej wielkiej gorliwości w szerzeniu czci Najświętszej Maryi 
Panny, czego wyrazem były uroczyste celebracje liturgiczne, zwłasz-
cza w święta maryjne i w dniu kommemoracji Maryi Wspomożycielki, 
24. każdego miesiąca. Szczególnym ukoronowaniem tego nabo-
żeństwa było zbudowanie w ogrodzie wspaniałej groty Matki Bożej 
Niepokalanej z Lourdes.

Grota, upragniona przez siostrę Laurę, została zbudowana dzięki 
ofi arom zebranym w czasie przedstawień teatralnych, loterii, a także 
kwesty, w której sama siostra Laura uczestniczyła.

I znowu s. Adele Marchese opowiada interesujący epizod, który 
przytoczymy w całości, gdyż ma w sobie coś z kwiatków św. Franciszka:

Pewnego dnia dyrektorka zawołała mnie i powiedziała: „Idź 
i ubierz się do wyjścia”. Kiedy wróciłam, zapytałam: „Gdzie mam iść? 
I kto pójdzie ze mną?”. „Czy nie znasz Katanii? Idź i proś o jałmużnę. 
Muszę zrobić piękną grotę, podobną do tej, w której Maryja objawiła 
się Bernadecie”. Odpowiedziałam: „Droga siostro dyrektorko, ja nie je-
stem w stanie prosić o jałmużnę! Moje nieśmiałe usposobienie nie po-
zwala mi na to. W tym wypadku nie mogę być posłuszna”. Dyrektorka 
podniosła wzrok na piękny obraz Serca Jezusowego, wiszący na ścianie 
naprzeciwko biurka, i zawołała: „O Najświętsze Serce! O Najświętsze 
Serce! Czy widzisz, jak małą wiarę ma ta siostra?!”. I zwracając się do 

52 Wspomnienie s. Adele Martinoni. (AGFMA).
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mnie powiedziała: „Nie będziesz prosić o miliony. Wystarczy mi dziesięć 
tysięcy lirów. (W tamtych czasach była to duża suma). Powiedziałam: 
„Moja dobra dyrektorko, zróbmy tak: proszę iść ze mną! Bo mnie nie da-
dzą ani lira. Zobaczy siostra dyrektorka, że jej obecność dokona cudów”. 
Pomyślała chwilę i mówi: „No dobrze, chodźmy!”. Poszłyśmy. I wszędzie, 
gdzie weszłyśmy, dawali nam chętnie, a nawet dziękowali tej dobrej sio-
strze, że dała im okazję zrobienia jakiejś ofi ary dla Najświętszej Dziewicy! 
Wróciłyśmy jeszcze przed obiadem, mając przeszło dziesięć tysięcy lirów. 
Piękna grota jest świadectwem gorliwości i wiary siostry Laury.53

W tych latach przełożeństwa siostry Laury nie brakowało trudno-
ści i prób, owszem, piękny rozkwit dzieł był owocem wielu cierpień: 
ciężkie choroby sióstr, które pielęgnowała z miłością i macierzyńskim 
oddaniem; epidemie wśród wychowanek, z których dwie zmarły 
mimo natychmiastowej pomocy wybitnych lekarzy; groźby tych, któ-
rzy chcieli zakłócić spokój i zastraszyć siostry z powodu dobra, jakie 
czyniły.

Także ona sama, wkrótce po uroczystej inauguracji groty, musiała 
udać się do sanatorium Clementi. Czytamy w kronice:

Oby droga Madonna przyprowadziła nam ją z powrotem zdrową 
i całą. Dzisiaj nasza dyrektorka z pogodą ducha poddała się pierw-
szemu bolesnemu zabiegowi, ciesząc się, że może cierpieć dla Jezusa 
Ukrzyżowanego. Budzi wielki podziw fakt, że w tak cierpiącym ciele jest 
taka siła moralna. Wychowanki wiedzą tylko, że dyrektorka pojechała 
na wypoczynek, ale odczuwają bardzo jej brak, tym bardziej że jesteśmy 
w przededniu uroczystości 24 maja! Dobra dyrektorka pozostawiła na 
piśmie ‘addio’ dla sióstr i dziewcząt”.54

Została wypisana po miesiącu, ale lekarz radził dalszy wypoczy-
nek, dlatego nie powróciła zaraz do wspólnoty, lecz udała się do domu 
sióstr pracujących u salezjanów.

Nabożeństwo do Maryi kazało jej podejmować różne trudne 
przedsięwzięcia. Nie tylko postarała się o budowę groty, ale chciała, 

53 Wspomnienie s. Adele Marchese, dz. cyt.
54 Kronika domu w Katanii, 23 maja 1919 r.
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aby każdy 24. dzień miesiąca wyróżnić uroczystością Pierwszej 
Komunii świętej. Siostra Adele Marchese wspomina:

Było to prawdziwe święto... Lilie na ołtarzu, lilie na balustradzie, 
uroczysta muzyka i pieśni... Tabernakulum przyozdobione gałązkami 
winnymi z przepięknymi gronami, mającymi przypomnieć i wyryć w du-
szy dziewczynki, że Jezus jest krzewem winnym i że powinniśmy być 
z Nim złączone, aby przynieść owoce wiecznej radości.55

Wszystko to wymagało wiele pracy, ale siostra Laura była przeko-
nana, że bez poświęcenia nie można czynić dobra.

Trzy lata pobytu w Katanii wystarczyły, aby pozostawić głębokie 
ślady w duszach zarówno wychowanek, jak i młodych sióstr. Pod datą 
26 września 1921 roku czytamy:

Siostra dyrektorka Laura Meozzi wyjeżdża na swoje nowe przezna-
czenie do Nunziaty. Pozostawia w duszach wspomnienie swojej silnej 
i macierzyńskiej dobroci.56

W Nunziata di Mascali

Nunziata di Mascali jest pięknym miasteczkiem położonym na zbo-
czu Etny od strony morza Jońskiego. Ksiądz proboszcz Angelo Patané, 
pragnąc dać dziewczętom chrześcijańskie wychowanie, zbudował ko-
legium i za radą biskupa z Acireale, Gerlanda M. Genuardiego, zapro-
sił Córki Maryi Wspomożycielki, aby nim kierowały. Siostry rozpoczęły 
tam swoją działalność w listopadzie 1892 r.57

Wspólnota, którą od września 1921 roku miała kierować siostra 
Laura, liczyła dziesięć sióstr i prowadziła przedszkole, szkołę elemen-
tarną z internatem, oratorium świąteczne i katechizację parafi alną.

Dzieło było mniejsze od dwóch poprzednich, jednak wymagało 
również wiele pracy i zaangażowania od dyrektorki, która znajdowała 
się w bardziej bezpośrednim kontakcie z młodzieżą i ludnością. I tak 
jak przedtem, nie szczędziła sił umysłu i serca dla dobra dziewcząt.

55 Wspomnienie s. Adele Marchese, dz. cyt.
56 Kronika domu w Katanii, 26 września 1922 r.
57 COLLINO M., Tak niech świeci wasze światło, dz. cyt.
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Rok 1922 był bardzo ważny w historii Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki, tak ze względu na 50-lecie jego istnienia, jak i na 
otwierające się perspektywy większego rozwoju dzieł po latach pew-
nego zahamowania, spowodowanego pierwszą wojną światową i la-
tami powojennymi.

W roku tym miała się odbyć VIII Kapituła generalna. Siostra Laura 
została w swojej inspektorii wybrana na zastępczynię delegatki, sio-
stry Adele Martinoni, która jednak – jak się później okazało – nie mo-
gła wziąć udziału w Kapitule z powodu egzaminów na uniwersytecie. 
Na Kapitułę pojechała więc siostra Laura Meozzi.

Kronika podkreśla radość sióstr z tego, że ich droga dyrektorka 
będzie mogła spotkać się z ukochanymi przełożonymi, przebywać ja-
kiś czas w domu macierzystym, uczestniczyć w Kapitule generalnej 
i w uroczystościach, które z okazji 50-lecia Zgromadzenia miały się 
odbywać w dniach od 5 do 15 sierpnia... Ale żadna z nich nie mogła 
sobie wyobrazić tego, co faktycznie miało nastąpić.

Czytały wprawdzie okólnik, w którym przełożony generalny, 
ks. Filip Rinaldi, mówił o konieczności rozszerzenia działalności wy-
chowawczej Córek Maryi Wspomożycielki na nowe kraje: do Niemiec, 
Polski, Chin, Rosji, Indii i Australii, gdzie od wielu lat są oczekiwane 
przez wiele dusz,58 ale nie pomyślały, że misja przewodzenia grupie 
sióstr, mających jechać do Polski, przypadnie właśnie ich dyrektorce.

Odnosząc się do tego faktu, siostra Adele Marchese pisze:
Jej wyjazd na trudną misję do Polski był dla wszystkich bolesny, lecz 

żadna się nie sprzeciwiała, gdyż rozumiały dobrze, że takie wezwanie 
Boże jest zarezerwowane dla dusz świętych i wspaniałomyślnych.59

58 List ks. Rinaldiego do Matki Generalnej i jej córek. (AGFMA).
59 Wspomnienie s. Adele Marchese, dz. cyt.
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Rozdział V

MISJONARKA W POLSCE
(1922-1930)

Przybycie Córek Maryi Wspomożycielki do Polski

Idea rzucona przez księdza generała Filipa Rinaldiego w liście 
z 24 maja 1922 roku, aby – jako wyraz wdzięczności dla Najświętszej 
Dziewicy za wspaniały rozwój Zgromadzenia w minionym pięćdziesię-
cioleciu – rozszerzyć jego działalność na nowe kraje, została podjęta 
6 września na zebraniu Rady generalnej, w obecności przełożonego 
generalnego, który zaproponował aby najpóźniej w ciągu dwóch mie-
sięcy została zrealizowana fundacja w Polsce.60

Chodziło o obecność Córek Maryi Wspomożycielki w Różanym-
stoku, o co prosił ówczesny inspektor ksiądz Pietro Tirone, który pra-
gnął, aby dzieło salezjanów było wspomagane przez siostry w celu 
wychowania młodzieży żeńskiej i opieki nad dziećmi osieroconymi lub 
opuszczonymi wskutek okupacji i zniszczeń wojennych.

Aby dać początek tej fundacji, została wybrana siostra Laura 
Meozzi, która była już dyrektorką różnych zakładów wychowawczych, 
dojrzała w latach, mająca doświadczenie, a jeszcze bardziej cnotę.

Odpowiedź siostry Laury, której życie było nieustannym tak dla 
Boga, nie znała wahań i była tak jak zawsze natychmiastowa i wiel-
koduszna. Może jako młoda profeska zgłosiła swoją gotowość wyjaz-
du na misje,61 lecz pozostała we Włoszech, ofi arując w służbie wielu 
młodych swoje nieprzeciętne wykształcenie oraz talent artystyczny 
i pedagogiczny.

Teraz, gdy miała już czterdzieści dziewięć lat, otwierała się przed 
nią nowa droga, na którą weszła z wielkodusznością, w duchu wyrze-
czenia i oderwania.

60 Protokoły Rady Generalnej. (AGFMA).
61 Wspominają o tym siostry w Polsce, jednak w Archiwum generalnym Zgromadzenia 
nie ma pisemnej prośby siostry Laury Meozzi o wyjazd na misje.
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Po zakończeniu Kapituły generalnej nie powróciła już na Sycylię. 
Do sióstr w Nunziata di Mascali wysłała telegram, informując je o swo-
im nowym przeznaczeniu: będzie misjonarką w Polsce.62

Pozostała w Nizza Monferrato, aby zająć się organizacją wyjazdu 
pierwszej grupy sióstr, które miały zapoczątkować dzieło Córek Maryi 
Wspomożycielki w Polsce. I z radością dowiedziała się, że w grupie tej 
znajduje się także jej przyjaciółka z lat dziecięcych i szkolnych, a także 
z nowicjatu i pracy na Sycylii, siostra Maria Mazzoli. Trzecią Włoszką 
była siostra Franciszka Barucco, najmłodsza w grupie, nie mająca jesz-
cze ślubów wieczystych. Żadna z nich nie znała ani słowa po polsku!

Ale były także trzy siostry Polki, które znały dobrze język włoski. 
Były to siostry: Anna Juzek, Anna Walenga i Anna Ścisłowska, któ-
re już przez wiele lat pracowały we Włoszech, w Belgii i w Stanach 
Zjednoczonych, żywiąc zawsze w sercu nadzieję na powrót do ojczyzny.

Mała ta grupka, której towarzyszył w podróży ks. Wojciech 
Kuczewski, salezjanin, powracający do Polski z Ameryki Północnej, wy-
jechała z Nizza Monferrato 30 października 1922 r.63

Oto jak po trzydziestu latach siostra Franciszka Barucco wspomi-
nała ten dzień:

Po spożyciu kolacji wspólnie z Przew. Matkami i otrzymaniu od 
nich matczynych rad oraz serdecznych uścisków, wzruszone i ufne w po-
moc Bożą, odnowiłyśmy ofi arę i wyruszyłyśmy na stację, aby jechać do 
Mediolanu.64

A siostra Maria Mazzoli zapisała w kronice:
Czuje się ból rozstania, ale także miłą radość, że możemy poświęcić 

się dla dobra Zgromadzenia. 65

Kronika pisana z bogactwem szczegółów pozwala nam poznać 
wiele wydarzeń tej długiej i pełnej przygód podróży: spóźnienie się na 
pociąg, co spowodowało nieprzewidziane oczekiwanie; siostrzaną go-
ścinność sióstr, przysłanych specjalnie przez przełożone, aby im pomo-
gły w przenoszeniu bagaży z jednego pociągu do drugiego; korzystanie 

62 Kronika domu w Nunziata di Mascali, 22 września 1922 r.
63 Notiziario FMA, 24 listopada 1922 r.
64 Relacja s. Franciszki Barucco, napisana po śmierci matki Laury Meozzi w 1951 r. 
(AGFMA).
65 Kronika domu w Różanymstoku, 30 października 1922 r.
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z bardziej oszczędnych przejazdów; oczekiwanie na stacjach, na któ-
rych widać było jeszcze zniszczenia wojenne... i ostateczne rozstanie 
się z ojczyzną w Tarvisio, gdzie wsiadły do pociągu austriackiego.

Przybyły do Wiednia 3 listopada i wyjechały następnego dnia, 
cierpiąc bardzo z powodu zimna w czasie długich postojów na grani-
cach. Rankiem 5 listopada dotarły do Oświęcimia, gdzie były oczeki-
wane przez dyrektora zakładu salezjańskiego i powitane po Mszy św. 
przez czterystu chłopców burzliwymi oklaskami i orkiestrą.

Inspektor salezjański skierował do nich krótkie przemówienie, 
wyrażając radość wszystkich salezjanów z powodu ich przybycia do 
Polski, gdzie były oczekiwane od dwudziestu lat!

W towarzystwie księdza dyrektora Jana Świerca wyruszyły w dal-
szą podróż do Warszawy, gdzie zatrzymały się, aby złożyć hołd nun-
cjuszowi apostolskiemu Lauriemu, który bardzo się ucieszył z ich 
przybycia do Polski. Wyjechały następnego dnia kierując się na pół-
nocny wschód aż do granicy z Litwą, której część traktatem wersal-
skim (1919 r.) była przyznana Polsce. Ostatni etap podróży od stacji 
kolejowej do Różanegostoku przebyły na chłopskich furmankach wy-
moszczonych sianem i słomą.

W końcu 8 listopada około godziny dwunastej dotarły do 
Różanegostoku, spowitego gęstą mgłą. Ale radosne przyjęcie salezja-
nów i ich wychowanków oraz miejscowej ludności napełniło ich serca 
otuchą i nadzieją.

Czekało jednak na nie ogromne ubóstwo. Przeznaczono dla nas 
drewniany barak, ubogi i pusty – pisze siostra Franciszka Barucco.

Rozłożyły w nim jak mogły najlepiej swoje ubogie rzeczy i te, któ-
re przynieśli im okoliczni wieśniacy, szczęśliwi z przyjazdu sióstr i pra-
gnący im pomóc, chociaż sami żyjący w wielkiej biedzie.

Ubóstwo w Polsce, dopiero co wyzwolonej spod panowania trzech 
zaborców, było powszechne, ale w sposób szczególny dawało się od-
czuwać na ziemiach, które znajdowały się pod zaborem rosyjskim.

W Różanymstoku

Nazwa Różanystok wywodzi się z cudownych faktów, jakie mia-
ły miejsce w połowie XVII wieku, a związane były z obrazem Matki 
Bożej, znajdującym się w prywatnej kaplicy Eufrozyny i Szczęsnego 
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Tyszkiewiczów, właścicieli posiadłości, zwanej wówczas Krzywym 
Stokiem. Ponieważ wśród nadzwyczajnych znaków, jakie miały miej-
sce w domu Tyszkiewiczów, pewną rolę odgrywały róże, które również 
w proroczym widzeniu O. Bonifacego Borzechowicza, franciszkanina, 
otaczały przyszły kościół i klasztor, miejscowość tę wkrótce nazwano 
Różanym Stokiem.

Po uznaniu cudowności tych faktów przez komisję kościelną, 
Tyszkiewiczowie zbudowali kościół oraz klasztor, do którego sprowa-
dzili dominikanów. Ci z biegiem czasu rozbudowali obiekty klasztorne 
oraz wybudowali nowy większy kościół, który w 1811 roku stał się 
parafi ą.

W 1846 roku, na skutek prześladowania carskiego, dominikanie 
musieli opuścić Różanystok, przekazując kościół i klasztor ducho-
wieństwu diecezjalnemu. Na skutek nowej fali prześladowań w roku 
1866 świątynia i dobra kościelne zostały odebrane katolikom i odda-
ne duchowieństwu prawosławnemu. W roku 1901 kościół i klasztor 
przejęły prawosławne mniszki, które – wspierane wielkimi dotacjami 
carskimi – wybudowały kilka nowych budynków i rozwinęły szeroką 
działalność rusyfi kacyjną. Ale jak pisze współczesny autor: Skutków tej 
usilnej propagandy [...] nie ma żadnych; żaden katolik nie przyjął dotąd 
prawosławia i nie przyjmie go nigdy.

Mniszki opuściły Różanystok 14 sierpnia 1915 roku, w wigilię 
wkroczenia wojsk niemieckich. Uciekając w głąb Rosji zabrały ze sobą 
cudowny obraz Matki Bożej.

W 1918 roku świątynia została przywrócona do kultu katolickie-
go, a w 1919 biskup wileński Jerzy Matulewicz przekazał ją salezja-
nom, którzy oprócz pracy duszpasterskiej rozwinęli tam szeroką dzia-
łalność oświatowo-wychowawczą.

Rozpoczęto też zaraz starania o odzyskanie cudownego obra-
zu Matki Bożej, które jednak nie przyniosły pożądanego skutku. 
Tymczasem ks. Walenty Kozak, pierwszy salezjański proboszcz, zamó-
wił w Oświęcimiu u Stanisława Stankiewicza kopię, która została po-
święcona i umieszczona w ołtarzu 15 maja 1922 r.

Po kilku latach zamówiono w Warszawie nową kopię, która zosta-
ła poświęcona w Rzymie przez papieża Piusa XI i umieszczona w ko-
ściele różanostockim 8 września 1929 roku w obecności arcybiskupa 
wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. Została ona, tak samo jak 
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jej pierwowzór, uznana za cudowną i 28 czerwca 1981 roku została 
uroczyście ukoronowana przez kardynała Franciszka Macharskiego 
w asyście 15 biskupów z całej Polski.66

Tej właśnie Matce Bożej, zwanej Różanostocką Wspomożycielką, 
siostra Laura zawierzyła siebie i siostry oraz misję, jaka na nie czekała.

Sytuacja społeczna i religijna w okolicy Różanegostoku była trud-
na i skomplikowana. Pod względem religijnym miejscowa ludność 
składała się z katolików i prawosławnych, a pod względem narodo-
wościowym większość stanowili Polacy, lecz była także mniejszość ru-
ska. Warunki materialne były nie tylko skromne, ale wprost graniczące 
z nędzą.

Z pomocą salezjanina ks. Józefa Straucha siostry Włoszki zaczęły 
uczyć się języka polskiego, siostry Anna Ścisłowska i Anna Walenga 
zajęły się salezjańską szatnią i kuchnią, a siostra Anna Juzek pod kie-
runkiem siostry Laury czyniła potrzebne zakupy i załatwiała wszystkie 
sprawy.

Siostrom brakowało wszystkiego, także koniecznych naczyń ku-
chennych, dlatego w pierwszych dniach korzystały z posiłków u sa-
lezjanów. Widząc otaczające je ubóstwo, które przypominało im 
Valdocco i Mornese, czuły wewnętrzną pewność, że są na właściwej 
drodze i że ich apostolstwo będzie bardzo owocne. Dlatego pisały do 
przełożonych: Jesteśmy bardzo radosne.67

W ich szczęściu uczestniczyły także od samego początku dziew-
częta, Julia i Rozalia, które pracowały u salezjanów. Przyjechały 
z Oświęcimia i czekały niecierpliwie na przyjazd sióstr, gdyż pielę-
gnowały w sercu pragnienie zostania siostrami salezjankami. Z chwilą 
przybycia sióstr, zamieszkały razem z nimi i zajęły się cięższymi praca-
mi: przynosiły wodę, rąbały drwa do kuchni itp., aby ułatwić siostrom 
wejście w środowisko, w klimat tak odmienny od tego, do jakiego były 
przyzwyczajone, i w krańcowe ubóstwo, które wszędzie panowało.68

Obserwowały siostry z wielką uwagą i w noc wigilijną przed 
pójściem do kościoła salezjanów na Pasterkę poprosiły siostrę Laurę 

66 Por. ŁOTOWSKI Józef, Sanktuarium różanostockie, Wydawnictwo Salezjańskie, 
Warszawa 1993, passim.
67 Notiziario FMA, 24 grudnia 1922 r.
68 Wspomnienie s. Julii Janus, 29 października 1979 r.
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o przyjęcie do Zgromadzenia. To są kwiaty Bożego Narodzenia – po-
wiedziały siostry.69

W roku 1923 wspólnota powiększyła się o następne aspirant-
ki. Siostra Laura była dla wszystkich punktem odniesienia, chociaż 
w kontaktach z aspirantkami musiała posługiwać się siostrą Anną 
Juzek jako tłumaczką. Robiła jednak wielki wysiłek, aby jak najprę-
dzej nauczyć się języka polskiego, i zaczynała już wypowiadać nie-
które słowa i krótkie zdania, co było wielką radością dla dziewcząt. 
Cierpiała, że z powodu ubóstwa nie może dać im więcej: więcej ciepła, 
pożywienia, ubrania.

Sześć misjonarek czekało z niecierpliwością, aby przeszczepić na 
ziemię polską system wychowawczy księdza Bosko. Wiedziały, że wła-
dze państwowe mają zamiar oddać im pod opiekę sieroty, znajdujące 
się w sierocińcu w Sokółce, ale ostateczna decyzja była blokowana 
przez prefekta źle usposobionego do zakonów.

Siostra Laura wykorzystywała długi okres oczekiwania na doko-
nanie koniecznych remontów. Sama chodziła wśród zwałów śniegu 
od jednego budynku do drugiego, czuwając nad robotnikami, którzy 
przystosowywali je na aule szkolne i sypialnie dla sierot.

Przybycie sierot do Różanegostoku

Drugiego kwietnia 1923 roku prace były już na tyle zaawansowa-
ne, że urzędnik państwowy, który przeprowadzał inspekcję, zapowie-
dział rychłe przekazanie siostrom sierocińca z Sokółki.

Siostry udały się tam 15 maja, aby przejąć dzieci i ich rzeczy, które 
niestety znalazły w opłakanym stanie. Czytamy w kronice:

Pozostały tam cały dzień, robiąc inwentarz. Ale jakie ubóstwo! 
Bardzo mało bielizny i podarta, nie ma pończoch ani butów, ani prze-
ścieradła dla każdego dziecka. Do przykrycia w nocy nędzny stary koc. 
Serce płacze na widok takiej nędzy.

Następnego rana z dwiema panienkami i towarzyszącą im państwo-
wą inspektorką wyjechały do Różanegostoku z 80 chłopcami i dziewczę-
tami w większości bosymi i mającymi palta w tysiącach kolorów. Jednym 
sięgają do kolan, innym do stóp... Są nędzni, zbiedzeni, niektórzy chorzy, 

69 Kronika domu w Różanymstoku, 24 grudnia 1922 r.
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dzieci biedne z ulicy, dzieci nędzarzy bez imienia. Zaraz od początku 
widać, że trzeba będzie wiele pracy, aby przyprowadzić ich do karności 
[...]. Na stacji w Sokółce wzruszająca scena: mali płaczą, inni krzyczą ... 
Wciśnięci do wagonu czwartej klasy, dołączonego do pociągu, po chwili 
uspokajają się, pociągnięci nowością.70

Ofi cjalny biuletyn Zgromadzenia, informując o tym wydarzeniu, 
pisze:

Dobre siostry robią wszystko, aby je pocieszyć, oczyścić, zdyscypli-
nować, sprawić, aby zapomniały to, czego może niestety nauczyły się 
złego, a wdrożyły się do religii i cnoty. Ubóstwa i poświęceń nie brakuje, 
ale siostry czują się coraz bardziej zachęcone do opiekowania się mały-
mi Polakami i pomagania ubogim rodzinom, które poniosły tyle szkód 
materialnych a także moralnych z powodu przykrych skutków wojny.71

Korzystając ze swoich doświadczeń z młodości i z kursu pielę-
gniarskiego w Katanii, siostra Laura zarezerwowała sobie szczególnie 
troskę o dzieci chore, czyniąc ze swojego pokoju coś w rodzaju małego 
‘ambulatorium’.

We wspomnieniach sióstr z tego okresu jest mowa o pewnej sie-
rotce pokrytej wrzodami, którą matka Laura zajęła się osobiście, wzięła 
do swojego pokoju i pielęgnowała aż do całkowitego wyleczenia. Siostra, 
która ze wzruszeniem wspomina ten akt miłości, dodaje: Takie fakty 
zdarzały się często.72

Siostra Franciszka Barucco po wielu latach opowiada podobny 
fakt, który z pewnością mocno wyrył się jej w pamięci:

Pewnego dnia policja znalazła w polu dziewczynkę kilkumiesięczną, 
porzuconą i umierającą. Przyniosła ją do Matki, która natychmiast ją 
przyjęła mówiąc: ”Ja sama się nią zajmę i mam nadzieję, że ją uratuję”. 
Matka Laura opiekowała się nią z miłością i dziewczynka powoli odżyła, 
rosła i była potem dużą pomocą w domu, który ją gościł, gdyż nikt nigdy 
nie przyszedł, aby jej szukać.73

70 Kronika domu w Różanymstoku 16-17 maja 1923 r.
71 Notiziario FMA, 24 lipca 1923 r.
72 Wspomnienie s. Albiny Maksyś.
73 Wspomnienie s. Franciszki Barucco, dz. cyt.
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Początki były bardzo trudne. Brakowało wielu rzeczy, nawet tych 
najbardziej potrzebnych. Dzieci nie miały dostatecznej ilości bielizny 
i ubrań na zmianę, dlatego siostry musiały w nocy prać i suszyć ich 
rzeczy, aby rano mogły je ubrać.

We wspomnieniach sióstr przechował się następujący epizod:
Pewnego razu przyjechał do Różanegostoku ks. Tomasz Kopa 

(późniejszy inspektor salezjanów w Polsce), który poznał Córki Maryi 
Wspomożycielki we Włoszech i chciał zobaczyć, jak urządziły się 
w Polsce. Zwiedzając pokoje dzieci, zobaczył w jednej sypialni chłop-
ców w łóżkach.

Jesteście chorzy? – zapytał.
Chłopcy milczeli, lecz po chwili jeden z nich powiedział:
Piorą nasze koszule i spodenki, dlatego jesteśmy w łóżkach, ale po-

tem wstaniemy.74

Wkrótce jednak dzięki energii i zapobiegliwości siostry Laury 
najważniejsze potrzeby zostały zaspokojone. Kiedy 4 czerwca 1923 
roku przyjechał inspektor z Białegostoku, nie wierzył własnym oczom 
widząc panujące wszędzie porządek i karność, mimo ubóstwa. 
Zachwycony tak wielką zmianą w tak krótkim czasie powiedział przy 
pożegnaniu: Każę powiększyć sierociniec: przyślemy wam nie 80, ale 
200 dzieci.75

Wiadomość o ‘cudach’, jakich dokonują siostry w Różanymstoku 
dla dobra biednych sierot, doszła do uszu biskupa Wilna, który zapo-
wiedział swoją wizytę na 8 września, święto Narodzenia NMP.

Jak dowiadujemy się z kroniki, od prawie stu lat nie widziano 
biskupa w tych okolicach, będących pod zaborem rosyjskim. Dlatego 
święto było bardzo uroczyste. Piętnaście dzieci z sierocińca przystąpiło 
do Pierwszej Komunii św.

Dziewczynki ubrane na biało z mirtowym wianuszkiem według 
miejscowego zwyczaju, chłopcy w nowych garniturkach – czytamy 
w kronice.76

74 Wielkie serce Matki, s. 30.
75 Kronika domu w Różanymstoku, 4 czerwca 1923 r.
76 Tamże, 8 września 1923 r.
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Po zwiedzeniu szkoły prowadzonej przez salezjanów biskup Jerzy 
Matulewicz przyszedł do sierocińca, gdzie jedna dziewczynka prze-
czytała powitanie, a wszystkie dzieci pod kierunkiem siostry Anny 
Juzek zaśpiewały z entuzjazmem hymn narodowy.

Ponieważ proboszcz zwrócił uwagę, że w tych stronach nie było 
bierzmowania, biskup obiecał przyjechać jeszcze raz i polecił przygo-
tować kandydatów do bierzmowania. Salezjanie i siostry rozpoczęli 
zaraz przygotowanie, w którym oprócz dzieci wzięli udział także do-
rośli: rodzice i dziadkowie. Biskup przyjechał ponownie 6 październi-
ka i udzielił sakramentu bierzmowania.77

Z początkiem roku szkolnego 1923/24 liczba dzieci w sierocińcu 
wzrosła. Dawny szpital, odpowiednio wyremontowany, został prze-
znaczony na dom dla sierot, w którym mieściły się sypialnie i duża 
jadalnia. Drugi budynek został przystosowany na szkołę z klasami 
oraz pracowniami szycia i haftu. Siostry również z dotychczasowego 
niewielkiego domku przeniosły się do większego. W jeszcze innym 
budynku mieściła się kaplica. Tak więc po roku od przyjazdu nie po-
znawało się już zastanych wówczas baraków.

Jednak mimo poświęcenia i oddania ze strony sióstr nie brako-
wało trudności. W szczególności starsze dziewczęta, przyzwyczajone 
przedtem do życia w większej swobodzie i bez jakiejkolwiek karności, 
wyrażały otwarcie swoje niezadowolenie wobec troskliwych zabie-
gów sióstr, czuwania i wzorowego wychowania udzielanego im przez 
siostry.

Siostra Bronisława Rudzka, która należała do tej grupy starszych 
dziewcząt, tak o tym pisze:

Na początku buntowałyśmy się wobec niektórych wymagań, bo by-
łyśmy przyzwyczajone do większej swobody, ale z drugiej strony czuły-
śmy dobroć matki Laury i cieszyłyśmy się, że mamy taką matkę. Matka 
Laura nie mówiła jeszcze po polsku, ale uśmiechała się do nas i starała 
się o nasze dobro w sposób tak wzruszający, że w krótkim czasie zdo-
była całkowicie nasze serca i nasze zaufanie. Widziałyśmy na przykład 
nadzwyczajną dobroć, z jaką przyjęła małą dziewczynkę przyniesioną 
do sióstr przez policjanta, ponieważ została porzucona przez matkę cho-
rą umysłowo. Dziewczynka była chora i cała pokryta wrzodami. Matka 

77 Kronika domu w Różanymstoku, 6 października 1923 r.
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Laura wzięła ją do swego pokoju i pielęgnowała ją osobiście we dnie 
i w nocy. Taka postawa była bardzo wymowna dla nas.78

Tymczasem zbliżało się pierwsze Boże Narodzenie, jakie siostry 
miały spędzić z dziećmi. Siostra Laura oraz siostry i postulantki starały 
się jak najbardziej uprzyjemnić dzieciom tę uroczystość. Przygotowały 
drobne niespodzianki oraz piękne przedstawienie: śpiew kolęd i re-
cytacje. Z pomocą przyszedł także wielki dobroczyńca, inżynier 
Tymieniecki, który postarał się o choinkę i ofi arował dzieciom nie tylko 
zabawki, ale także dobry podwieczorek dla wszystkich.79

Natomiast pięknym darem Bożej Opatrzności była dla siostry 
Laury młoda kandydatka Matylda Sikorska, która przyjechała do 
Różanegostoku właśnie w wigilię Bożego Narodzenia.

Ona sama tak opisuje swój przyjazd do Różanegostoku:
Z łaską Bożą i pomocą Maryi Wspomożycielki [...] opuściwszy dom 

rodzinny 23 grudnia 1923 roku, o wschodzie słońca wyjechałam do 
Różanegostoku na zawsze... W Grodnie miałam przesiadkę... Wsiadając 
do pociągu, spotkałam siostrę Annę Juzek, której nie znałam. Przyjechała 
ona w tym dniu do Grodna, aby kupić fi gurkę Dzieciątka Jezus, któ-
rej jednak nie znalazła. Ucieszyła się bardzo z tego spotkania, mówiąc: 
„Zawiozę Mateczce żywe Dzieciątko”. [...] Na drugi dzień po Mszy św. 
siostra Anna Juzek zaprowadziła mnie do matki Laury i przedstawiła 
to ‘żywe Dzieciątko’ znalezione w Grodnie. Matka Laura ucieszyła się 
bardzo z tej niespodzianki. Okazała mi wiele dobroci i serdeczności. 
Poczułam, że należę do jej rodziny.

Siostra Matylda tak dalej przedstawia życie tej zakonnej rodziny:
Te dusze poświęcone Bogu nie zniechęcały się ani cierpieniami ani 

trudnymi dziewczętami, bo miłość Boża pomagała im przezwyciężać każ-
dą trudność i prowadziła do świętości. Pomimo trudnych warunków, sio-
stry pracowały z wielką radością i duchem poświęcenia, bo miłość Boga 
i dusz, jaka płonęła w sercu matki Laury, promieniowała i zapalała ich 
serca. 80

78 Wspomnienie s. Bronisławy Rudzkiej, Pogrzebień, 9 maja 1979 r.
79 Kronika domu w Różanymstoku, 22 grudnia 1923 r.
80 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia o matce Laurze Meozzi, Sokołów Podlaski 
1972 r.
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Stałą troską siostry Laury było dać dzieciom dobrą formację spo-
łeczną, kulturalną i religijną czyli formację integralną. Wszystkie 
święta religijne i patriotyczne były starannie przygotowane. Przed 
Wielkanocą dzieci miały rekolekcje, najpierw szkoła podstawowa, po-
tem średnia. Na 3 maja, święto narodowe i religijne, siostra Laura 
chciała, aby wcześniej wyjaśniono dzieciom historię i znaczenie tego 
święta, a w samo święto sama wiązała dzieciom biało-czerwone szarfy, 
wysyłając je na pochód organizowany z tej okazji.81

W dniach od 7 do 10 czerwca gościł w Różanymstoku nuncjusz 
apostolski Lorenzo Lauri, który przyjechał w towarzystwie biskupa 
Jerzego Matulewicza i miejscowych władz cywilnych. Zatrzymali się 
w Różanymstoku cztery dni i mogli przekonać się osobiście o pięknym 
rozkwicie dzieł na tych ziemiach zniszczonych przez wojnę.

Po uroczystej celebracji w kościele z okazji Zesłania Ducha 
Świętego Nuncjusz wraz z towarzyszącymi mu osobistościami udał się 
do sierocińca. Dzieci przyjęły go śpiewem i recytacjami, a jedna ze 
starszych dziewcząt przywitała go wierszem w języku włoskim! Kiedy 
Nuncjusz wyrażał swoje zadowolenie, trzyletni chłopczyk podszedł do 
niego i spontanicznie ucałował rękę przedstawiciela Papieża.

Gratulując siostrze Laurze dobra, jakie w tak krótkim czasie siostry 
zdziałały, biskup Jerzy Matulewicz powiedział: Oczekuję was wkrótce 
w Wilnie, formalności są w dobrym punkcie.82

Już po poprzedniej swojej wizycie, w czasie której miał okazję 
przekonać się osobiście o pięknej pracy sióstr, biskup Jerzy Matulewicz 
powziął zamiar powierzenia im jednego z dzieł dobroczynnych, pro-
wadzonych w Wilnie przez księdza prałata Karola Lubiańca, wicerek-
tora seminarium duchownego, który chciał przekazać prowadzone 
przez siebie dzieła zgromadzeniom zakonnym.

Po zakończeniu roku szkolnego dzieci, które nie mogły wy-
jechać do rodzin lub krewnych, spędzały swoje pierwsze wakacje 
w Różanymstoku. Mimo że pozostały z siostrami, nie nudziły się, gdyż 
te pod kierownictwem siostry Laury przygotowywały im zawsze jakieś 

81 Wielkie serce Matki, s. 34.
82 Kronika domu w Różanymstoku, 8 czerwca 1924 r.
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niespodzianki, organizowały przechadzki, zabawy na powietrzu i do-
kładały wszelkich starań, aby dzieci czuły się jak w rodzinie.

W czasie wakacji siostry odprawiały także swoje rekolekcje, wów-
czas odpowiednio przygotowane postulantki i starsze dziewczęta zaj-
mowały się młodszymi dziećmi.

Pod koniec wakacji, 25 sierpnia 1924 roku, pierwsze trzy postu-
lantki: Julia Janus, Matylda Sikorska i Rozalia Szczerbowska wyje-
chały do Centrum Zgromadzenia we Włoszech, aby odprawić tam 
nowicjat.

Fundacja w Wilnie

W tym samym dniu, 25 sierpnia, siostra Laura z siostrą Anną 
Juzek udały się do Wilna na spotkanie z księdzem prałatem Karolem 
Lubiańcem, aby objąć dzieło dobroczynne dotychczas przez niego pro-
wadzone dla dobra biednej i opuszczonej młodzieży.

Już 31 maja 1924 roku siostra Laura przedstawiła Radzie ge-
neralnej formalną prośbę o pozwolenie na otwarcie nowego domu, 
wyszczególniając cel i środki utrzymania: dochód z pracowni: kra-
wieckiej, trykotarskiej i hafciarskiej oraz z gospodarstwa wiejskiego 
w Polepiu.83

Przełożone zgodziły się na otwarcie nowego domu, ale nie miały 
odpowiedniego personelu, aby przysłać do pomocy. Siostra Laura zo-
stała więc tymczasowo dyrektorką obydwu domów: w Różanymstoku 
i w Wilnie. Odpowiedzialność za funkcjonowanie zakładu w Wilnie po-
wierzyła siostrze Annie Juzek, dając jej do pomocy siostrę Franciszkę 
Barucco, która miała być kierowniczką pracowni, oraz niektóre postu-
lantki. Dyrektorką szkoły była osoba świecka, Celestyna Frydówna.

Siostry przyjechały do Wilna 6 września i zabrały się energicznie 
do pracy, przygotowując dom na przyjęcie dziewcząt i rozpoczęcie roku 
szkolnego. Pierwsze dni były bardzo ciężkie, ale przeżywały je z ra-
dością, gdyż – jak czytamy w kronice – w sercu płonie słodka nadzieja 
czynienia wiele dobra dla 150 sierot, które zostały nam powierzone.84

83 Kronika domu w Wilnie, 1924 r. Wstęp.
84 Tamże, 6-14 września 1924 r.
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Z przybyciem kilku nowych kandydatek siostra Laura mogła rów-
nież w Różanymstoku zorganizować rozkład zajęć w sposób odpowia-
dający potrzebom.

Wielką pomocą była dla niej szczególnie Zofi a Sowińska, która 
przyjechała do Różanegostoku 2 września 1923 r. Była to osoba już 
34-letnia, posiadająca wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne. 
Silnego charakteru, władcza, o dobrze ukształtowanej osobowości – 
czy potrafi  dostosować się do życia zakonnego? Siostra Laura okazała 
całkowite zrozumienie dla jej aspiracji i trudności, ona zaś, świadoma 
swego temperamentu, z ufnością i otwartością serca powierzyła się 
siostrze Laurze jako pewnej przewodniczce na drodze do powiedzenia 
Panu bezwarunkowego tak.

Oprócz lekcji w szkole podstawowej w Różanymstoku, Zofi a uczy-
ła siostrę Laurę języka polskiego, prowadziła kancelarię i załatwiała 
różne sprawy w urzędach. A siostra Laura uczyła ją łagodności, wyro-
zumiałości i dobroci.

Na razie Zofi a nie mogła pojechać razem z innymi postulantkami 
do nowicjatu, ponieważ: po pierwsze, była potrzebna w Różanymstoku, 
a po drugie, musiała wpierw uzyskać dyspensę, gdyż przekroczyła 
wiek przepisany przez Konstytucje.

Jadąc do Wilna 18 września, aby pomóc siostrze Annie w or-
ganizacji domu i szkoły, siostra Laura zabrała z sobą również Zofi ę. 
Uradowana z ich przybycia, siostra Anna Juzek napisała w kronice:

Jest to dla nas prawdziwą pociechą, bo w tych początkach domu 
jest bardzo potrzebny umysł i serce, które potrafi  kierować i pomagać 
w trudnych warunkach, w jakich się znajdujemy.85

Warunki były trudne, ale życie tych prawie dwustu młodych 
mieszkanek domu, poświęconego Najświętszemu Sercu Jezusa, na-
bierało stopniowo tego radosnego kolorytu, jaki jest właściwy sale-
zjańskim zakładom wychowawczym, stosującym system prewencyj-
ny ich Założyciela, księdza Bosko. Dziewczęta wnet pokochały życie 
salezjańskie pełne radości, a zwłaszcza siostrę Laurę, która często je 
odwiedzała przyjeżdżając z Różanegostoku. Niektóre z nich nawet 
po wielu latach wspominały niezatarte wrażenia, jakich doznawały, 

85 Kronika domu w Wilnie, 18 września 1924 r.
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gdy matka Laura z rozpromienionym obliczem rozdawała im drobne 
podarunki, które mimo trudnych warunków materialnych starała się 
zawsze przygotować z okazji św. Mikołaja, Bożego Narodzenia czy in-
nych uroczystości.86

Już na pierwsze święta Bożego Narodzenia, siostry przygotowały 
z dziewczętami piękne przedstawienie, które było powtarzane dwa 
razy także dla ludzi z zewnątrz, przynosząc także dla zakładu pewną 
korzyść materialną.

Ksiądz prałat Lubianiec, obecny na przedstawieniu i na wieczerzy 
wigilijnej, cieszył się niezmiernie z postępu dokonanego w tak krót-
kim czasie. A biskup Jerzy Matulewicz, który przyszedł odprawić Mszę 
św., zachęcił dziewczęta do wdzięczności Bogu, że dał im tak gościnny 
dom i tak dobre siostry, by pod ich kierunkiem mogły przygotować się 
do życia.

Podróż do Nizza Monferrato i do Rzymu

Siostra Laura pragnęła jak najszybciej załatwić pozytywnie spra-
wę Zofi i Sowińskiej, która przekroczyła już wiek pozwalający na przy-
jęcie do Instytutu. A ponieważ otrzymała od przełożonej generalnej 
zaproszenie, aby w celu omówienia różnych spraw przyjechała do 
Centrum, chętnie z niego skorzystała. Oprócz sprawy Zofi i, chciała 
przedstawić przełożonej generalnej propozycję złożoną przez księżnę 
Marię Radziwiłłową, która chciała ofi arować Siostrom Księdza Bosko 
teren w ubogiej dzielnicy Warszawy, aby powstało na nim dzieło opie-
kuńczo-wychowawcze dla dziewcząt.87

Dlatego 28 kwietnia 1925 roku siostra Laura pojechała do Włoch, 
zabierając z sobą Zofi ę Sowińską. W Nizza Monferrato rozmawiała 
z Matką generalną, która bardzo przychylnie odniosła się do sprawy 
Zofi i, chcąc od razu zatrzymać ją w postulacie we Włoszech. Siostra 
Laura prosiła, aby mogła jeszcze powrócić do Polski, gdyż jest bardzo 
potrzebna w załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Mogła także spotkać się z trzema nowicjuszkami: Matyldą, Rozalią 
i Julią, o których usłyszała od Matki generalnej słowa pochwały. 

86 Wielkie serce Matki, s. 37.
87 Kronika domu w Różanymstoku, 28 kwietnia 1925 r.
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Po prawie pięćdziesięciu latach siostra Matylda tak wspominała te 
chwile: Pewnego dnia, po rocznym tam pobycie, polecono nam udać się 
do Domu Generalnego, zapowiadając, że czeka nas miła niespodzian-
ka. Udałyśmy się tam pośpiesznie. Gdy byłyśmy na miejscu, wprowadzo-
no nas do pokoju, gdzie czekała na nas nasza ukochana matka Laura. 
Radość była nie do opisania... [...] Po tym niezwykłym przywitaniu matka 
Laura wypowiedziała te słowa: „Kochane moje córki, dałyście mi o dzie-
sięć lat więcej życia. Otrzymałam od Matek bardzo dobrą opinię o was. 
Powiedziano mi także, że zdałyście bardzo dobrze egzamin z religii”.88

Przyjęła z wielką radością propozycję Matki generalnej, aby udała 
się do Rzymu, gdzie będzie mogła spotkać się ze swoją rodzoną sio-
strą, s. Ritą, i będzie mogła uczestniczyć w kanonizacji św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus.89

W Rzymie udała się razem z Zofi ą do księdza kardynała Jana 
Cagliero, aby złożyć mu swoje uszanowanie. Dowiedziawszy się o sy-
tuacji Zofi i, Ksiądz Kardynał sam nałożył jej medalik jako znak przyję-
cia do postulatu i udzielił jej swego błogosławieństwa.

Powracając do Polski, siostra Laura zabrała z Włoch siostrę 
Mariannę Figiel, która po wielu latach pracy we Włoszech otrzymała 
pozwolenie na powrót do ojczyzny, za którą bardzo tęskniła, i została 
przeznaczona do domu w Wilnie.90

Przyjazd sierot z Warszawy

Na nowy rok szkolny 1925/1926 Wydział Opieki Społecznej 
z Warszawy przysłał do Różanegostoku 40 dzieci: 32 chłopców 
i 8 dziewczynek. Dzieci te pochodziły z domu dla dzieci porzuco-
nych, prowadzonego przez Siostry Szarytki, oraz z zakładu księdza 
Baudouine’a. Po kilku tygodniach przysłano jeszcze 28 dziewcząt 
w wieku 12-15 lat.

Chociaż dotacja przyznana na każde dziecko była bardzo niska, 
siostra Laura uważała ich przyjazd za wielką łaskę i błogosławień-
stwo Boże. Przyjęła je z otwartym sercem, mając na uwadze przede 

88 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
89 Kanonizacja ta miała miejsce w Bazylice św. Piotra w Rzymie 17 maja 1925 r.
90 Kronika domu w Wilnie, 29 czerwca 1925 r.
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wszystkim dobro tych biednych dzieci, którym pragnęła dać radość, 
naukę i formację w stylu systemu wychowawczego księdza Bosko.

Z wielką radością przyjęła też dwie siostry Włoszki, które przeło-
żona generalna przysłała do pomocy w rozwijającym się dziele wycho-
wawczym CMW w Polsce. Były to s. Cleofe Broggini i s. Adele Arata. 
Matka Laura osobiście powitała je na dworcu w Warszawie i wysłała 
do Różanegostoku, polecając siostrom, aby wyjechały po nie na dwo-
rzec. Pierwsza z nich, s. Cleofe, została potem pierwszą mistrzynią 
nowicjuszek w Polsce, natomiast s. Adele, nie mogąc przystosować się 
do polskiego klimatu, w lipcu 1926 roku powróciła do Włoch.

Wizyta Księdza Generała Filipa Rinaldiego

W jesieni 1925 roku Rodzina Salezjańska w Polsce przeżywała 
wielką radość: wizytę przełożonego generalnego ks. Filipa Rinaldiego, 
trzeciego następcy księdza Bosko, już wówczas cieszącego się sławą 
świętości.91

Siostra Laura powitała go w Wilnie, dokąd przyjechał 6 paździer-
nika w towarzystwie księdza inspektora Piotra Tirone. Powitany na 
stacji przez księdza prałata Karola Lubiańca, pierwsze swoje kroki 
skierował do naszego domu przy ulicy Stefańskiej, który znajdował 
się blisko stacji.

Kronikarka opisuje entuzjastyczne powitanie zgotowane mu przez 
siostry i dziewczęta, które tworząc długi szpaler przed domem witały 
go oklaskami i okrzykami Evviva il nostro Padre! Evviva don Bosco!

Po Mszy św. i śniadaniu jeszcze raz spotkał się z siostrami i wycho-
wankami, słuchając ich powitalnych śpiewów i recytacji oraz wyraża-
jąc im swoje ojcowskie zadowolenie. Czytamy w kronice:

Dobry Ojciec uśmiechał się z zadowoleniem słuchając muzyki i śpie-
wów, ale kiedy usłyszał hymn Cantiam di don Bosco... śpiewany po wło-
sku przez tę wielką grupę dziewcząt, nie mógł powstrzymać wzruszenia. 
W końcu zwrócił do wszystkich ojcowskie podziękowanie i pozdrowie-
nie po włosku, tłumaczone przez księdza inspektora, i opuścił nasz dom 
wśród ogólnego wzruszenia i radości.92

91 Ks. Filip Rinaldi został beatyfi kowany przez Jana Pawła II 29 kwietnia 1990 r.
92 Kronika domu w Wilnie, 6 października 1925 r.
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Siostra Laura wyjechała natychmiast do Różanegostoku, gdzie po-
nownie witała Dostojnego Gościa, który przyjechał tam następnego 
dnia po południu. Do zgromadzonych w kaplicy sióstr oraz dziewcząt 
i chłopców powiedział:

Widziałem już kościół parafi alny, który jest piękny; widziałem 
kaplicę Maryi Wspomożycielki, która także jest piękna, ale wasza po-
doba mi się najbardziej. Sufi t z gwiazdami powinien wam przypomi-
nać, że jak jesteście tu, to jesteście w niebie. Macie tu waszego Króla, 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, i waszą Królową, która jest nad 
ołtarzem... Brakuje tylko aniołków i powinniście nimi być wy, nie tylko 
w kaplicy, ale także w studium i na rekreacji, tak aby siostry mogły po-
wiedzieć: jesteśmy w niebie, bo koło nas latają aniołowie.93

W rozmowie z siostrą Laurą przełożony generalny chciał między 
innymi wiedzieć, które z istniejących w Różanymstoku budynków są 
użytkowane przez siostry, tak aby można było zawrzeć odpowiednią 
umowę z salezjanami.

Nadzwyczajna łaska Matki Mazzarello

Kiedy ksiądz generał wypowiadał piękne słowa o sufi cie w kaplicy 
usianym gwiazdkami, nikt nie byłby przypuszczał, że wkrótce w tej 
kaplicy będzie można zobaczyć prawdziwe gwiazdy.

A było to w nocy 12 stycznia 1926 r. Siostra Laura od kilku dni 
czuła się źle. Nie mogąc zasnąć z powodu silnej astmy polecała się 
matce Mazzarello. W pewnym momencie usłyszała silne stukanie do 
drzwi wejściowych. Nie mogła jednak wstać, aby iść otworzyć drzwi. 
Zaczęła więc stukać w ścianę, aby obudzić siostrę Marię Mazzoli, śpią-
cą w sąsiednim pokoju. Siostra Maria wstała i kiedy wyszła na kory-
tarz, zobaczyła z przerażeniem ogień w kaplicy. Zaalarmowane siostry 
przybiegły na pomoc. Wezwano salezjanów. W trakcie gaszenia poża-
ru, które trwało dwie godziny, koadiutor Franciszek spadł z dość dużej 
wysokości przez dziurę wypaloną w sufi cie kaplicy. Jednak nic mu się 
nie stało.

93 Kronika domu w Różanymstoku, 7 października 1925 r.
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Usiłowano się później dowiedzieć, kto stukał do drzwi, ale bez-
skutecznie: nikt się nie zgłosił. Siostry były więc przekonane, że była 
to wyraźna interwencja matki Mazzarello.94

Cała dla wszystkich

Opatrzność Boża, do której siostra Laura miała specjalne nabo-
żeństwo, dawała się odczuwać nie tylko w tak nadzwyczajnych sytu-
acjach, ale w codziennym życiu.

Obydwa domy, w Różanymstoku i w Wilnie, były pełne dzieci 
i młodzieży. Wzrastała także liczba dziewcząt, proszących o przyjęcie 
do Zgromadzenia, zwłaszcza z Wilna, gdzie oprócz sierocińca funk-
cjonował także pensjonat dla studentek, szkoła zawodowa dzienna 
i wieczorowa oraz szkoła elementarna prywatna.

Oto jak wychowanka z tamtych czasów, która potem została Córką 
Maryi Wspomożycielki, wspomina siostrę Laurę Meozzi:

Jako wychowanka przeżywałam silnie i serdecznie jej obecność 
w kaplicy, w studium, jej wyjazdy i powroty... Bardzo miłe były spotka-
nia osobiste na korytarzu, na schodach. Jej serdeczny uśmiech, krótkie 
i dobre słowa zainteresowania zapadały głęboko w serce.95

Siostra Laura czuwała nad wszystkim i wszystkimi, zachęcała, 
podtrzymywała, rozpatrywała propozycje nowych fundacji, jakie przy-
chodziły od biskupów, przyjmowała częste wizytacje władz oświato-
wych i innych, ale czyniła wszystko z całkowitym zawierzeniem Bogu 
i pragnieniem, aby wszystko było na Jego chwałę.

Po wyjeździe Zofi i Sowińskiej do nowicjatu, ona sama zaczęła jeź-
dzić do Warszawy, tak w sprawach dzieci, jak i w sprawie terenu, który 
księżna Maria Radziwiłłowa chciała ofi arować salezjankom. O wszyst-
kim, a zwłaszcza o propozycji księżnej, informowała nuncjusza apo-
stolskiego Franciszka Marmaggiego, u którego spotykała się z wielkim 
zrozumieniem i życzliwością.

Zwróciła się też do niego o poparcie prośby skierowanej do Kurii 
Metropolitalnej w Wilnie o przyznanie Zakładowi przy ulicy Stefańskiej 

94 Kronika domu w Różanymstoku, 12 stycznia 1926 r.
95 Wspomnienie s. Jadwigi Kondratowicz, Łódź, 1 sierpnia 1979 r.
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kawałka terenu, będącego własnością Kurii, ponieważ dzieci nie miały 
odpowiedniego miejsca na rekreację.

W tych częstych podróżach wielką trudnością był brak własne-
go domu w Warszawie, gdzie nieraz musiała zatrzymywać się na noc 
lub nawet na kilka dni. Owszem, była zawsze serdecznie goszczona 
przez siostry elżbietanki, które prowadziły w Warszawie szpital, ale 
właśnie z uwagi na szczególny charakter tego domu nie było to naj-
odpowiedniejsze miejsce. Poinformowany o tej trudności nuncjusz 
Marmaggi natychmiast zaofi arował siostrze Laurze pokój gościnny 
w nuncjaturze.96

Trudności wszelkiego rodzaju, tak w Różanymstoku jak i w Wilnie, 
były na porządku dziennym... Siostra Laura jednak nie traciła nigdy 
spokoju, ufając zawsze w pomoc Bożą, która nigdy nie zawodzi. W jej 
pierwszej biografi i czytamy:

Matka Laura czuwała osobiście i doglądała wszystkiego. Nie było za-
jęcia ani osoby, które byłyby poza zasięgiem jej najserdeczniejszej troski. 
Jeżeli ze strony władz, które często wizytowały zakład, nie było nigdy 
najmniejszego zarzutu, lecz owszem dzieło Córek Maryi Wspomożycielki 
cieszyło się uznaniem ze strony władz i społeczeństwa, to tylko dzięki 
wielkiej roztropności, taktowi i poświęceniu matki Laury.97

Interesowała się i czuwała nad wszystkim, ale najwięcej troski, 
uwagi i miłości poświęcała dzieciom. Na ile pozwalały jej siły i okolicz-
ności, starała się być zawsze wśród nich ze swoim dobrym macierzyń-
skim uśmiechem i słowem.

Młoda asystentka z tamtych czasów, a później inspektorka Córek 
Maryi Wspomożycielki w Polsce, napisała:

Matka Laura często odwiedzała dzieci i dbała o ich czystość. 
Wymagała od asystentek utrzymywania pomieszczeń i dzieci w jak naj-
większej czystości i porządku. Często chodziła do kuchni, by zobaczyć, 
jak przygotowuje się posiłki, a czasem nawet sama gotowała. [...] Dbała 
też bardzo o estetyczny ubiór dzieci. Mimo trudnych warunków miały 
one kilka zmian sukieneczek, fartuszków, kołnierzyków itp. Ładne ka-
pelusiki i kokardki sprawiały, że biedne sierotki wyglądały ładnie, jak 

96 Por. Wielkie serce Matki, s. 53.
97 Tamże, s. 42.
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kwiatki na łące. Kiedy szły na przechadzkę, matka Laura patrzyła na nie 
z radością jak najczulsza i najlepsza matka.98

Podobne świadectwo przekazała nam s. Aniela Księżopolska:
Pracując w czasie postulatu w kuchni, miałam okazję podziwiać do-

broć Matki i jej nadzwyczajną troskę o dzieci. Codziennie przychodziła 
do kuchni lub kazała sobie przynosić do pokoju potrawy przeznaczone 
dla dzieci, aby je skosztować. Podobnie troszczyła się o ubranie dzieci, 
aby nie tylko było dobre i ciepłe, ale także estetyczne. Dbała także o roz-
rywki, teatr, przechadzki itp.99

Jeszcze inna napisała:
Wykorzystywała każdą okazję, aby zrobić dzieciom jakąś przyjem-

ność. Osobiście chodziła z nimi na przechadzki, nieraz kilka kilometrów, 
chociaż z powodu astmy i słabego serca wysiłek ten wiele ją kosztował. 
Nigdy jednak nie okazała zmęczenia, lecz uśmiechała się i cieszyła wi-
dząc radość dzieci.100

Jej pokój był otwarty dla wszystkich. Nawet mali chłopcy przy-
chodzili, aby zwierzyć się ze swoich trudności i szukać u niej pociechy 
i pomocy.

Jeden z nich po wielu latach zaświadcza:
W miarę, jak dorastałem, zdawałem sobie coraz lepiej sprawę z wiel-

kiej dobroci matki Laury. Ona zawsze podeszła do każdego dziecka, za-
wsze miała dobre słowo, uśmiech, jakiś mały dar. Miała słaby wzrok, ale 
widziała wszystko, gdyż miała intuicję matki. Była dla nas prawdziwą 
Matką i tak też ją nazywaliśmy. 101

Inny wyznaje:
Jako chłopiec byłem wielkim urwisem i nieraz dostawałem burę 

od sióstr. Jak nie mogły sobie poradzić, prowadziły mnie do matki Laury. 
Od niej nie dostawałem bury, tylko mówiła mi z dobrocią: Popraw się 
i módl się do Matki Bożej.102

98 S. Matylda Sikorska: Moje wspomnienia..., dz. cyt.
99 Wspomnienie s. Anieli Księżopolskiej, Wrocław, 5 maja 1979 r.
100 Wielkie serce Matki, s. 32.
101 Wspomnienie Wincentego Busia, Wrocław, 14 października 1979 r.
102 Wspomnienie Mariana Delasińskiego, Wrocław, 6 maja 1979 r.
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Siostry także zaświadczają: Nieraz zdarzało się, że siostra asystent-
ka znajdowała swojego najtrudniejszego wychowanka w pokoju matki 
Laury poważnie rozmawiającego o swoich trudnościach. Widać było, że 
dzieci zdawały sobie sprawę, u kogo mogą znaleźć zrozumienie i pomoc. 
Po takich rozmowach przynajmniej przez jakiś czas były lepsze.103

Obdarzona nadzwyczajnym darem empatii, ze szczególną miło-
ścią słuchała zwierzeń dziewcząt, zwłaszcza tych, które pozbawione 
były rodziny lub przechowywały w sercu wielkie cierpienia. Umiała 
okazać im zrozumienie, zachęcić i pomóc.

Jako jeden z wielu przykładów może posłużyć sytuacja sióstr 
Janiny i Jadwigi Kondratowicz oraz ich dwóch braci. Cała czwórka po 
śmierci matki (ojciec zmarł już wcześniej) znalazła się w Zakładzie księ-
dza Lubiańca, a po jego przejęciu przez Córki Maryi Wspomożycielki 
dwie siostry pozostały pod opieką sióstr, a dwaj bracia przeszli pod 
opiekę salezjanów. Najstarsza z rodzeństwa Janina, urzeczona dobro-
cią siostry Laury i radosnym duchem salezjańskim, zapragnęła zostać 
salezjanką. Ale jak to zrobić? Janina czuła się odpowiedzialna za troje 
młodszych, którzy nie mieli nikogo oprócz niej. Kiedy przedstawiła 
siostrze Laurze swoje pragnienia i wątpliwości, usłyszała: Bądź spo-
kojna. Ja będę mamą dla twojej siostry Jadwigi i będę pamiętać także 
o twoich braciach.

Janina pojechała do nowicjatu we Włoszech i po złożeniu ślubów 
zakonnych w 1930 r. powróciła do Polski. Wkrótce również Jadwiga, jej 
młodsza siostra, poprosiła matkę Laurę o przyjęcie do Zgromadzenia. 
Po odprawieniu nowicjatu w Różanymstoku została przeznaczona na 
studia, które rozpoczęła w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, 
a zakończyła już po wojnie w Łodzi.

Tak jak założyciel ksiądz Bosko, siostra Laura brała pod uwagę 
skłonności każdej osoby i starała się je rozwijać, patrząc w przyszłość. 
Przykładem mogą być również dwie rodzone siostry Bronisława 
i Władysława Rudzkie, które przybyły do Różanegostoku z sierociń-
ca w Sokółce. Władysława (nazywana zawsze Władzią) miała szcze-
gólne uzdolnienie do muzyki i śpiewu, dlatego siostra Juzek dawała 
jej lekcje fortepianu. Bronisława (Bronia) miała talent do malarstwa, 

103 Wielkie serce Matki, s. 153.
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a ponieważ nie było takiej nauczycielki w domu, siostra Laura poszu-
kała dla niej dobrej nauczycielki w Grodnie.

Postarała się także o lekcje kroju, szycia i haftu dla wszystkich 
dziewcząt.

Rok 1927 zaznaczył się w Wilnie szczególnym akcentem maryj-
nym. Dziewiątego lutego Ojciec Święty Pius XI, były nuncjusz apo-
stolski w Polsce, wydał dekret zezwalający na koronację obrazu Matki 
Bożej Miłosierdzia, znajdującego się w Ostrej Bramie. Koronacja 
miała miejsce 2 lipca, ale już wcześniej przybywały do Wilna liczne 
pielgrzymki. Siostra Laura chciała, aby z tej okazji dom w Wilnie był 
otwarty także dla sióstr z innych zgromadzeń, które przybywały z gru-
pami dziewcząt, aby uczcić Matkę Bożą. Ona sama przyjechała 1 lip-
ca z s. Anną Ścisłowską i pozostała do 5 lipca, mając także radość 
spotkania z Prymasem Polski, Kardynałem Augustem Hlondem, który 
po uroczystościach koronacyjnych przybył z krótką wizytą do naszego 
domu przy ulicy Stefańskiej.104

Ponownie przyjechała do Wilna 3 listopada, przywożąc dwie neo-
profeski, s. Jadwigę Górską i s. Bronisławę Kwietniewską, które po-
wróciły do Polski po zakończeniu swej formacji we Włoszech. Zostały 
przeznaczone do asystencji dziewcząt w pracowni krawieckiej i tryko-
tarskiej.105

Matka Najświętsza wynagradzała gorliwość i oddanie siostry 
Laury przysyłając liczne powołania, tak że w 1928 roku mogła wysłać 
do nowicjatu we Włoszech aż 11 postulantek.

Ten piękny rozkwit powołań nie tylko radował siostrę Laurę 
i wszystkie siostry, ale kazał myśleć o konieczności otwarcia nowicjatu 
w Polsce, co sugerowała również matka generalna Luiza Vaschetti.

Otwarcie nowicjatu w Różanymstoku

Formacja w Centrum Zgromadzenia we Włoszech była bardzo ko-
rzystna dla nowicjuszek: mogły spotkać się z Matką generalną i jej 
Radnymi, nauczyć się języka Założycieli i czerpać bezpośrednio ze 

104 Kronika domu w Wilnie, 1-5 lipca 1927 r.
105 Tamże, 3 listopada 1927 r.
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źródeł tradycji i duchowości Zgromadzenia. Jednak załatwianie for-
malności związanych z wyjazdem wymagało wiele czasu, a wydatki 
na podróż oraz utrzymanie za granicą coraz większej liczby nowicju-
szek były poważnym obciążeniem.

Trzeba było więc myśleć o znalezieniu odpowiedniego domu na 
nowicjat. Jeden z domów w Różanymstoku, dostatecznie duży, mógł-
by zostać przystosowany na ten cel, ale czy salezjanie zgodzą się od-
stąpić go siostrom?

Po uzyskaniu odpowiedniej aprobaty ze strony przełożonych, 
2 maja 1929 roku siostra Laura pojechała z siostrą Zofi ą Sowińską 
do Poznania, aby przedstawić tę potrzebę kardynałowi Augustowi 
Hlondowi. Kardynał, zawsze życzliwy dla sióstr, przyrzekł swoje po-
parcie i polecił modlić się w tej sprawie.106

Na święto Zesłania Ducha Świętego przyjechał do Różanegostoku 
biskup pomocniczy wileński Kazimierz Michalkiewicz, aby udzielić sa-
kramentu bierzmowania. Zwiedził również sierociniec i szkołę sióstr, 
podziwiając panujący wszędzie ład i widoczne efekty salezjańskie-
go wychowania. Pod nieobecność siostry Laury, która wyjechała do 
Włoch na rekolekcje, Dostojnego Gościa przyjmowała siostra Maria 
Mazzoli, która również poinformowała go o potrzebie otwarcia nowi-
cjatu i trudnościach z tym związanych.

Biskup przyrzekł swoje modlitwy i poradził siostrom, aby razem 
z dziećmi odprawiły nowennę, prosząc Boga za wstawiennictwem 
księdza Bosko, którego beatyfi kacja miała się odbyć 2 czerwca, aby 
bracia salezjanie podarowali wam dom na nowicjat.107

Nowenna została odprawiona z wielką gorliwością, dzień 2 czerw-
ca – beatyfi kacja księdza Bosko, dokonana w Rzymie przez papieża 
Piusa XI – został przeżyty z niebywałym entuzjazmem i radością, ale... 
oczekiwana odpowiedź nie nadchodziła.

Siostry jednak nie traciły nadziei. I oto 18 czerwca siostra Laura 
otrzymała list, w którym Rada generalna wyrażała wdzięczność
za ofi arę domu na przyszły Nowicjat Księdza Bosko dla Córek Maryi 

106 Kronika domu w Różanymstoku, 2 maja 1929 r.
107 Tamże, 23 maja 1929 r.
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Wspomożycielki w Polsce, dokonaną przez Przew. Inspektora i jego Radę, 
za wiedzą i pozwoleniem Przew. Przełożonych Wyższych w Turynie.108

I czytamy dalej w kronice domowej, że siostra Laura, bardzo ura-
dowana, udała się zaraz z tym listem do księdza dyrektora Teodora 
Kurpisza, który wyraził zadowolenie z otrzymanej decyzji i przekazał 
siostrom klucze do tzw. Hotelu. Był to jeden z większych budynków, 
do którego postanowiono przenieść sierociniec, a dotychczasowy dom 
sierocińca przystosować na nowicjat.

Siostra kronikarka zaznacza, że natychmiast przystąpiono do prac 
remontowych.

Jednak mimo pośpiechu w pracach, dom nie mógł być gotowy na 
5 sierpnia, dzień, w którym planowano dokonać uroczystego otwarcia 
nowicjatu. Trzeba było tę datę przesunąć na 12 października.

Tymczasem już we wrześniu przyjechały z Włoch trzy siostry, któ-
re po złożeniu ślubów przebywały w Genui na kursie dla wychowaw-
czyń przedszkoli, dwie neoprofeski oraz siedem nowicjuszek z drugie-
go roku nowicjatu, które miały kończyć nowicjat już w Polsce.

Ponieważ dom nowicjatu nie był jeszcze gotowy, zostały tymcza-
sowo zakwaterowane w tzw. zielonym domku, gdzie zgodnie z prze-
pisami Konstytucji rozpoczęły zaraz życie nowicjackie, całkowicie od-
izolowane od sióstr profesek i dzieci.

Pierwsze obłóczyny w Polsce

Z początkiem października rozpoczęły się dziesięciodniowe reko-
lekcje pod przewodnictwem siostry Laury, która w przeddzień obłó-
czyn pisała do sióstr w Wilnie:

Módlcie się za mnie, za nowicjuszki, za te, które będą miały obłóczy-
ny; módlcie się za wszystkie, za jedne i za drugie, o uświęcenie naszych 
dusz i o dobro dla tych, których Jezus nam powierzył.

Jutro wieczorem będzie miała miejsce ceremonia tak bardzo upra-
gniona przez wszystkie. Dla nas, Córek Maryi Wspomożycielki, zaczyna 
się nowa epoka.

108 Kronika domu w Różanymstoku, 18 czerwca 1929 r.
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Oddajmy się pod opiekę Maryi Wspomożycielki i księdza Bosko, 
a naśladując ich cnoty dokonamy cudów.109

Pierwsze obłóczyny CMW w Polsce odbyły się bardzo uroczyście 
12 października 1929 r. Na uroczystość tę przyjechał do Różanegostoku 
Prymas Polski, kardynał August Hlond. Obecnych było wielu księży 
diecezjalnych oraz salezjanów, a także miejscowe władze: wojewoda 
z Białegostoku i starosta z Sokółki wraz z towarzyszącymi im oso-
bami. Przybyło także czterech dziennikarzy. Obszerne sprawozdanie 
z uroczystości zamieściło Pokłosie Salezjańskie, którego korespondent 
w poetyckich superlatywach starał się opisać wzniosłą ceremonię:

O godzinie 18:00, gdy wcześnie zapadający wieczór pokrył mro-
kiem zabudowania klasztoru, w małej zakonnej kaplicy sióstr salezja-
nek uklękło przed ołtarzem piętnaście dziewic, które porzucając ułudy 
światowe, pragnęły przyjąć na siebie wdzięczne jarzmo Chrystusowe 
i zaznać tego niebiańskiego pokoju, jakiego świat dać nie może, bo 
staje się tylko udziałem dusz niepodzielnie zjednoczonych z Bogiem. 
Postacie nowych służebnic, oblubienic Jezusa – klęczące półkolem 
przed utajonym Bogiem, spowite w szaty niepokalanej bieli, z białymi 
wieńcami na głowach, w złotej poświacie drgających płomyków świec 
tworzyły jakieś nadziemskie zjawisko.110

Bardziej umiarkowany jest język różanostockiej kroniki, w której 
czytamy:

Prymas po ojcowsku zachęcał nowicjuszki, aby pamiętały, że po tych 
chwilach entuzjazmu zacznie się ‘szara’ codzienność, wymagająca współ-
pracy z łaską Bożą minuta po minucie. Bóg nie zadowala się chwilowymi 
uczuciami i obietnicami, ale wymaga dobrych uczynków i wytrwałości, 
które wynagradza swoimi łaskami i wewnętrznym pokojem.111

Od tego dnia piękna grupa 22 nowicjuszek (z których piętnaście 
rozpoczynało pierwszy, a siedem drugi rok nowicjatu) wzięła w posia-
danie dom przeznaczony na nowicjat, rozpoczynając systematyczną 

109 Listy Matki Laury Meozzi (oprac. s. Jadwiga Jakubiec FMA, Wrocław 2006), T. I. 
L. 170.
110 Wielkie serce Matki, s. 46-48.
111 Kronika domu w Różanymstoku, 12 października 1929 r.
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formację pod kierunkiem mistrzyni, siostry Cleofe Broggini, oraz asy-
stentki, siostry Władysławy Rudzkiej.

Zaczął się regularny nowicjat, nadzieja na przyszłość dla dzieła 
Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce.

Zmiany personalne i nowe fundacje

Po zakończeniu uroczystości związanych z otwarciem nowicja-
tu, 18 października siostra Laura wyjechała do Wilna, gdzie zapisano 
w kronice:

Wraca z Różanegostoku siostra dyrektorka Laura Meozzi, która od-
tąd będzie tu na stałe jako dyrektorka.112

Dyrektorką w Różanymstoku została mianowana siostra Maria 
Mazzoli. Siostra Laura jednak, mimo że została mianowana dyrektor-
ką domu w Wilnie, jeździła często do Różanegostoku, gdyż nowicjat 
stanowił pierwszorzędny przedmiot jej matczynej troski.

I nie tylko. W latach 1929-1931 zostały otwarte trzy nowe domy: 
w Mysłowicach, Łodzi i Sokołowie Podlaskim, nad którymi siostra 
Laura czuwała jako delegatka przełożonej generalnej.

Mysłowice

Podczas gdy w Różanymstoku myślano o otwarciu nowicjatu, 
w Mysłowicach na Górnym Śląsku zostały sfi nalizowane pertraktacje, 
prowadzone już od dłuższego czasu przez księdza dyrektora Tomasza 
Kopę (późniejszego inspektora salezjańskiej prowincji św. Jacka) z bi-
skupem katowickim Arkadiuszem Lisieckim, burmistrzem Mysłowic 
oraz zarządem kopalni, która chciała oddać pod kierownictwo sióstr 
przedszkole (zwane wówczas Ochronką) dla dzieci górników.

Po otrzymaniu naglącego telegramu: Przyjeżdżajcie natychmiast 
– dom gotowy, siostra Laura 13 września pojechała do Mysłowic 
z s. Anną Juzek i s. Zofi ą Sowińską. W magistracie wręczono im 
klucze do domu przy ulicy Kopalnianej 8 na przedmieściu zwa-
nym ‘Piasek’. 15 września przyjechały następne siostry: s. Matylda 
Sikorska i s. Elżbieta Tomasz do pracy w przedszkolu, s. Maria Giebel 

112 Kronika domu w Wilnie, 18 października 1929 r.
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do prowadzenia kursu kroju i szycia dla dziewcząt oraz kandydatka 
Stefania Tycner do prac domowych.113 

W następnym dniu, 16 września, odbyło się uroczyste otwarcie 
nowego dzieła. O godzinie 8 rano ks. prałat Teofi l Bromboszcz (póź-
niejszy biskup pomocniczy w Katowicach) odprawił Mszę św., po czym 
wszyscy obecni udali się w procesji do domu przy ulicy Kopalnianej 8, 
gdzie ksiądz Prałat dokonał poświęcenia. W imieniu sióstr przemówił 
ksiądz Wojciech Balawajder, dyrektor salezjański z Oświęcimia.114

Matka Laura wyjechała 23 września, pozostawiając dom pod kie-
rownictwem s. Anny Juzek. Ale już w listopadzie przyjechała, aby zo-
baczyć i przekonać się osobiście, jak nowe dzieło prosperuje. I pisała 
do s. Zofi i Sowińskiej, która zastępowała ją w Wilnie:

Piszę do ciebie z Mysłowic. Zastałam siostry zdrowe i wesołe, bardzo 
piękną pogodę, dzień słoneczny jak na wiosnę. (L 13)

I w następnym liście:
Pragnę jak najprędzej powrócić do domu i pracować z tobą jak moż-

na najwięcej, aby uczynić nasz dom prawdziwym kwitnącym ogrodem. 
(L 14)

Już w grudniu siostry w Mysłowicach cieszyły się wizytą Kardynała 
Augusta Hlonda, który wyraził radość, że Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki zapoczątkowało swoją działalność na jego rodzinnej 
ziemi.115

A w lutym 1930 r. przyjechała znowu siostra Laura, przywożąc 
siostrze Annie Juzek nominację na dyrektorkę domu.116

Łódź

W święto św. Józefa, 19 marca 1930 roku, siostra Laura otrzymała 
list od biskupa Wincentego Tymienieckiego z Łodzi, zawierający for-
malną prośbę o otwarcie domu Córek Maryi Wspomożycielki w tym 
mieście.117

113 Kronika domu w Mysłowicach, 13 i 15 września 1929 r.
114 Tamże, 16 września 1929 r.
115 Kronika domu w Mysłowicach, 17 grudnia 1929 r.
116 Tamże, 20 lutego 1930 r.
117 List biskupa W. Tymienieckiego do matki Laury Meozzi, 19 marca 1930 r. (AFMA-
PLJ)
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Również i tutaj już od dawna poszukiwano odpowiedniego domu 
na tę nową fundację. Obecnie biskup zawiadamiał, że jest odpowiedni 
dom, i siostra Laura z s. Zofi ą pojechały go zobaczyć. Dom ten znaj-
dował się w bardzo ubogiej dzielnicy, zwanej Bałuty, i był własnością 
Kurii Biskupiej.

Biskup powiedział siostrom:
Dom ten przejdzie na waszą własność. Ofi arowuję go wam, gdyż 

pragnę, abyście prowadziły tę samą dobroczynną działalność, jaką 
w tym mieście prowadzą już salezjanie.

Siostra Laura podziękowała i dodała, że z otwarciem domu trzeba 
poczekać na pozwolenie przełożonych wyższych.

Tymczasem przystąpiono do wykwaterowania osób, które wynaj-
mowały niektóre pomieszczenia, oraz załatwiania formalności zwią-
zanych z przekazaniem własności.

Nowe dzieło zapoczątkowano 2 lipca 1930 roku. Obejmowało 
ono przedszkole (tzw. Ochronkę), wieczorowy kurs kroju i szycia oraz 
oratorium. Na dyrektorkę domu została przeznaczona siostra Maria 
Giebel, a do prowadzenia poszczególnych dzieł siostry: Janina Ziarko, 
Marta Tomasz i Bronisława Kwietniewska.

W święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, biskup 
Wincenty Tymieniecki poświęcił uroczyście kaplicę w domu sióstr 
i odprawił w niej pierwszą Mszę św. Na uroczystość tę przyjechała 
siostra Laura Meozzi z siostrą Zofi ą Sowińską.

W kronice zapisano:
W swoim przemówieniu biskup Tymieniecki powiedział, że od daw-

na pragnął mieć w swojej diecezji siostry salezjanki i że bardzo się cieszy 
z ich przybycia. Życząc im wszelkiego dobra, powiedział, że wieki będą 
mijały, a dobro zdziałane przez nie dla ubogich dzieci i młodzieży będzie 
trwać i promieniować.118

Sokołów Podlaski

Kolejną nową fundacją był dom w Sokołowie Podlaskim, o który 
już od dawna zabiegali salezjanie, prowadzący w tym mieście duże 
dzieło wychowawcze. Prosili matkę Laurę o przynajmniej trzy siostry 

118 Kronika domu w Łodzi, 7 października 1930 r.
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do pokierowania pracą w kuchni, szatni i pralni. Siostra Laura skie-
rowała prośbę do przełożonych wyższych, a mając na uwadze dobro 
miejscowych dziewcząt poprosiła, aby siostry miały także odpowiednie 
pomieszczenia na pracownię, oratorium i zebrania dla dziewcząt.119

Otwarcie domu było przewidziane na połowę listopada 1930 
roku, ale trzeba je było jeszcze trochę opóźnić w oczekiwaniu na po-
zwolenie przełożonych, które chciały upewnić się co do zdrowotności 
środowiska.

Ostatecznie dom w Sokołowie Podlaskim został otwarty 7 stycz-
nia 1931 r. Siostra Laura sama zawiozła tam siostrę Marię Figiel jako 
dyrektorkę oraz siostrę Annę Ścisłowską i siostrę Julię Janus jako od-
powiedzialne za szatnię i kuchnię.

W kronice czytamy, że salezjanie okazali się bardzo braterscy, 
szczęśliwi, uprzejmi i serdeczni. 

Dziękując za przybycie sióstr ksiądz dyrektor powiedział: Nasze 
trzy siostry będą trzema aniołami czuwającymi nad naszym domem.120

Talent rządzenia siostry Laury

Siostra Laura miała więc coraz więcej pracy: była odpowiedzialna 
za pięć domów i nowicjat, a jako dyrektorka zajmowała się domem 
w Wilnie, który również był coraz liczniejszy i wymagał wiele troski.

Ze statystyki za rok 1930 dowiadujemy się, że w domu tym było 
14 sióstr, 24 postulantki, 6 nauczycielek świeckich, 130 sierot, 34 in-
ternistki, 90 uczennic w szkole zawodowej, 70 dziewcząt w pracow-
ni.121 Cała rzesza młodzieży, o której trzeba było myśleć i którą trzeba 
było wyżywić!

Siostra Laura czuwała po macierzyńsku nad wszystkim: nad każ-
dym dziełem i nad pracą każdej siostry.

Siostry, które znały ją z bliska w tym czasie, mogły napisać:
Młode i niedoświadczone siostry oraz postulantki nie mające żadne-

go przygotowania, nie potrafi łyby spełniać swoich ważnych obowiązków, 
gdyby nie cierpliwa, uważna i nieustanna czujność matki Laury. I jeżeli 

119 Protokół otwarcia domu i list siostry Laury do dyrektora salezjańskiego. (AFMA-
PLJ).
120 Kronika domu w Sokołowie Podlaskim, 7 stycznia 1931 r.
121 Kronika domu w Wilnie, 1930 r. Zestawienie statystyczne.
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zakład cieszył się zawsze pełną aprobatą władz kościelnych i cywilnych, 
to zawdzięcza się jedynie niezwykłej roztropności, taktowi, mądrości 
i duchowi poświęcenia matki Laury. Jak potrafi ła połączyć odpowiedzial-
ność i kierownictwo całego dzieła Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce 
z nieustanną czujnością i szczególną myślą o każdym zajęciu i o każdej 
osobie, to pozostanie sekretem jej wielkiego ducha.122

Siostra Laura umiała jednak także współpracować i pozwolić so-
bie pomóc. Wielką pomocą była dla niej siostra Zofi a Sowińska, dziel-
na współpracownica, która nie oszczędzała się, aby załatwiać wszyst-
kie sprawy i odciążyć, ile tylko możliwe, siostrę Laurę, która ze swej 
strony czuwała w szczególny sposób nad jej ‘uświęceniem’. Świadczą 
o tym liczne listy do niej kierowane, w których oprócz wskazówek 
i wyjaśnień dotyczących spraw do załatwienia, powtarzały się nie-
ustanne polecenia:

Polecam ci, siostro Zofi o, pracuj ze spokojem i zawsze uśmiechnięta, 
pracuj z zakonną godnością i niech nie będzie w tobie niczego światowe-
go. Bądź pokorna i czyń wszystko pod okiem Bożym, starając się zawsze 
postępować drogą zakonnej doskonałości, do której powinniśmy zawsze 
dążyć i usilnie jej pragnąć, ponieważ naszym jedynym celem jest uświę-
cać się. (L 7)

I jeszcze:
Staraj się w miarę możności być zawsze, zawsze dobra i wyrozumia-

ła dla sióstr, które reprezentują dla ciebie Boga. Bardzo delikatna wobec 
nich. Staraj się robić im przyjemności, zgadzać się natychmiast na ich 
pragnienia i potrzeby. (L 16)

Przykłady można by mnożyć. W każdym liście (a jest ich 165) 
zachęcała ją do pracy nad sobą:

Dla miłości Jezusa pracuj nad swoim charakterem, staraj się być 
spokojna i uprzejma wobec wszystkich, zawsze, w każdej chwili. [...] Ja 
modlę się za ciebie bardzo, ale ty pracuj nad swoim charakterem, nad 
swoim sposobem działania. (L 19)

Szczególną troską siostra Laura otaczała nowo przybyłe po-
wołania, które Bóg hojnie przysyłał do Zgromadzenia. Kiedy zosta-
ła dyrektorką w Wilnie, zdecydowała o przeniesieniu tam postulatu 

122 Wielkie serce Matki, s. 42.



82

z Różanegostoku. Nowo przybyłe kandydatki przyjmowała z otwarty-
mi ramionami, nie pytając o posag, a jedynie o szczerość intencji.

Spośród wielu świadectw przytoczymy słowa siostry Heleny 
Zaremby, która napisała: 

Śniłam w nocy, że przyjmuje mnie do zakonu jakaś siostra o dobro-
tliwym wyrazie twarzy, uśmiechnięta, niskiego wzrostu. [...] Zgłosiłam 
się i rzeczywiście przyjęła mnie osoba, którą śniłam w nocy. Otwarłszy 
szeroko ramiona, przyjęła mnie natychmiast o nic nie pytając.123

Inna pisze:
Już przy pierwszym z nią spotkaniu, gdy prosiłam o przyjęcie do 

Zgromadzenia, okazała mi swe wielkie matczyne serce, biorąc mnie 
w objęcia ze słowami ‘O droga córko, ty już teraz jesteś moja’, co sprawi-
ło, że od razu poczułam się jak w rodzinie.124

W czasie swojej nieobecności w Wilnie, siostra Laura pisała do 
siostry Zofi i:

Polecam ci postulantki: zrób im konferencję i mów im o miłości sio-
strzanej, która powinna je ożywiać. Powinny tworzyć jedno, interes jed-
nej powinien być interesem wszystkich. Niech sobie pomagają nawzajem 
i niech każda troszczy się o to, aby inne się nauczyły. Jeśli jedna coś 
umie robić, niech nauczy drugą, aby wszystkie stawały się pożyteczne dla 
Zgromadzenia. Niech będzie między nimi harmonia, dobroć i największa 
delikatność. [...] Dodaj im odwagi: gdy spotkają jakąś trudność, niech 
będą odważne i ofi arują ją Bogu; i niech stają się silne, wielkoduszne 
i święte. (L 89)

Chociaż pilnie przestrzegała warunków, wymaganych przez 
Konstytucje, to jednak nie wahała się także przed zrobieniem jakiegoś 
wyjątku.

Siostra Zofi a Lipińska wyznaje:
Jeszcze w domu rodzinnym przebyłam bardzo ciężkie choroby ner-

wów i płuc, w związku z czym nie powinnam była zostać przyjęta do 
Zgromadzenia. Matka Laura powiedziała mi: „Nie powinnam cię przyjąć, 

123 Wspomnienie siostry Heleny Zaremby, Warszawa, 3 lipca 1979 r.
124 Wspomnienie siostry Weroniki Milewskiej, Środa Śląska 6 maja 1979 r.
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ale czuję, że Matka Boża chce ciebie tu mieć. Przyjmuję cię na moją od-
powiedzialność”.125

Podobnie miała się sprawa z Jadwigą Dudziak, która z biulety-
nu salezjańskiego dowiedziała się, że są w Polsce siostry salezjanki 
poświęcające się chrześcijańskiemu wychowaniu młodzieży. I chociaż 
lekarz uważał, że jest zbyt słaba, aby być siostrą, Jadwiga, pocią-
gnięta ideałem salezjańskim, poprosiła siostrę Laurę o przyjęcie do 
Zgromadzenia. Siostra Laura powierzyła ją siostrze Zofi i, aby poma-
gała jej w sekretariacie i wdrażała się stopniowo do życia zakonnego.

Kiedy nadszedł termin przyjęcia do nowicjatu, po kolejnym ba-
daniu lekarskim Jadwiga usłyszała zdecydowane nie i powróciła do 
domu z wielkim płaczem. Siostra Laura jednak, widząc jej dobre dys-
pozycje, przyjęła ją do nowicjatu, a po profesji skierowała na studia 
uniwersyteckie.

Ale było też inaczej.
W czasie swojej nieobecności w Wilnie siostra Laura pisała do sio-

stry Zofi i:
Co do dziewczyny poleconej przez prefekta, trzeba zobaczyć, co umie 

robić, jak się przedstawia, co to za typ, czy przychodzi do Zgromadzenia 
tylko po to, by ułożyć sobie życie, jaka jest jej przeszłość...(L 41)

W innym liście:
Co do tej z Poznania, to lepiej, abyście ją zaraz odesłały do rodziny, 

wydaje mi się, że nie nadaje się do nas. (L 57)

Jej decyzje nie były nigdy pochopne, lecz podejmowane po dłuż-
szej refl eksji i gorącej modlitwie. Zdarzało się, że po przeczytaniu listu 
osoby proszącej o przyjęcie odpowiadała nie, lecz na nalegania siostry 
Zofi i, aby przyjęła daną osobę, ustępowała. Później jednak okazywało 
się, że to właśnie ona miała rację.

Jedna z tych osób przyjechała do Wilna w czasie nieobecności sio-
stry Laury. Była tak doskonała w swoim zachowaniu, że siostry nazwa-
ły ją święta Zosia. Ale kiedy siostra Laura po swoim powrocie zobaczy-
ła ją, cofnęła się jakby przestraszona. Następnego dnia powiedziała 

125 Wspomnienie siostry Zofi i Lipińskiej, Dobieszczyzna 24 października 1979 r.
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siostrze Zofi i: Wiesz, wczoraj nic nie mówiłam, ale zobaczyłam szatana. 
Trzeba na nią uważać.

Dziewczyna ta w obecności siostry asystentki zachowywała się 
idealnie, ale poza jej plecami mówiła rzeczy przeciwne religii i wszyst-
ko krytykowała. Kiedy siostra Laura oświadczyła jej, że musi wyjechać, 
zrobiła taką awanturę, że wyraźnie pokazała, kim jest naprawdę. Była 
to osoba – jak się później okazało – przysłana przez sekciarzy, aby 
wprowadzić zamęt w Zgromadzeniu i wyciągnąć z niego kandydatki.

Skąd siostra Laura zaraz po przeczytaniu listu wiedziała, że osoba 
ta nie nadaje się do Zgromadzenia? Siostra Matylda Sikorska odpo-
wiada, że odkryła to dzięki wewnętrznemu oświeceniu.126

Wizyta księdza Fedele Giraudiego

W maju 1930 roku przyjechał do Polski z wizytą ekonom general-
ny salezjanów ks. Fedele Giraudi. Wizytując domy księży salezjanów 
nie pomijał także domów Córek Maryi Wspomożycielki.

Matka Laura powitała go w Różanymstoku, dokąd przyjechał 
7 czerwca. W kronice zanotowano, że zwiedził cały dom od piwnicy do 
strychu.

I tak dalej czytamy:
Dobry Ojciec zabiera z sobą miłe i jak najlepsze wrażenie z całego 

domu, zwłaszcza z porządku, jaki wszędzie panuje, ponieważ gdzie jest 
porządek, tam jest oszczędność. Podziwiając dokonaną pracę, powiedział 
na zakończenie: „Wasza przełożona czyni cuda. Jesteście szczęśliwe, że 
macie taką świętą przełożoną, prawdziwą córkę błogosławionego księdza 
Bosko”.127 

Nie mogąc osobiście przyjąć księdza Giraudiego w Wilnie, siostra 
Laura napisała do sióstr obszerny list, w którym – po opisaniu tego, 
co zrobiono w Różanymstoku – polecała gorąco, aby przyjąć czcigod-
nego przełożonego tak jakby to był sam ksiądz Bosko (L 174). Bardzo 
szczegółowe dyspozycje, jakie zawiera ten obszerny list, ujawniają jej 
delikatność ducha i smak artystyczny. 

126 Wielkie serce Matki, s. 65-67.
127 Kronika domu w Różanymstoku, 7 czerwca 1930 r.
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Ona sama, zaraz po wizycie księdza Giraudiego w Różanymstoku, 
wyjechała z siostrą Cleofe Broggini do Włoch na rekolekcje.

Miała nadzieję pozostać trochę we Włoszech i poszukać jakiejś 
pomocy materialnej, ale otrzymała telegram z wiadomością, że sio-
stra Maria Mazzoli jest ciężko chora, i dlatego zaraz po rekolekcjach, 
27 czerwca, powróciła do Polski.

Po krótkim pobycie w Różanymstoku wyjechała do Łodzi, 
gdzie 2 lipca uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowego domu. 
Zatrzymała się tam do 18 lipca, dzieląc z siostrami trudy i niepokoje 
związane z początkującym dziełem.

Z końcem lipca wyjechała do Różanegostoku, aby przewodni-
czyć rekolekcjom, które zakończyły się 5 sierpnia uroczystością ob-
łóczyn i pierwszej profesji. Uroczystość pierwszej profesji była cele-
browana w Polsce po raz pierwszy i stanowiła niezwykłe przeżycie 
dla wszystkich, a szczególnie dla siostry Laury, która jako delegatka 
przełożonej generalnej przyjęła śluby zakonne od siedmiu nowicju-
szek. Uroczystości tej przewodniczył salezjański arcybiskup Felice 
Guerra, przebywający czasowo w Polsce. Zachwycony tą piękną ce-
remonią obiecał, że po powrocie do Włoch opowie o niej przełożonej 
generalnej.

Stały napływ nowych powołań i piękny rozwój dzieł był nie tyl-
ko przedmiotem radości siostry Laury, lecz także ustawicznej troski 
o utrzymanie tak licznej rodziny, rozwijanie dzieł, spłacanie długów.

Troska ta przewija się we wszystkich niemal listach, pisanych do 
siostry Zofi i. Oto niektóre przykłady:

Ja jestem bez grosza i codziennie, w każdej minucie, łamię sobie gło-
wę: to jest agonia, bo wszyscy chcą pieniędzy, a ja ich nie mam (L 23).

Wyślij siostrę Bronię do Warszawy, pouczywszy ją wpierw jak po-
winna w Warszawie załatwiać, aby otrzymać pieniądze, gdyż na marzec 
nie dano nam wszystkiego. Tak być nie może. [...] Niech zatrzyma się tak 
długo, jak będzie konieczne, choćby nawet dwa tygodnie, i niech chodzi 
do Magistratu, dopóki jej nie dadzą wszystkiego (L 64).

Problem ustawicznego braku pieniędzy nie ograniczał jednak 
jej wspaniałomyślności w dostarczaniu siostrom i dzieciom tego 
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wszystkiego, co konieczne lub nawet tylko pożyteczne. W liście 
z Różanegostoku pisała:

Stefcia przywiezie dwieście jaj i dziesięć kilo miodu, który będzie 
można dać siostrom na śniadanie i na podwieczorek zamiast smalcu 
i masła (L 22).

W innym liście, również z Różanegostoku:
Otrzymałaś masło? To jest dla chłopców w Laurowie, dla tych dro-

gich chłopców, których chcę widzieć naprawdę szczęśliwymi. [...] Jutro 
znowu wam wyślę, aby chłopcy jedli i nabrali sił. Zróbcie im także kisiel. 
Miodu nie możemy znaleźć. Kazałam szukać go wszędzie, aby mieć przy-
najmniej trochę, by chłopcy mieli coś słodkiego i się wzmocnili (L 118).

I jeszcze:
Jeżeli masz trochę pieniędzy, kup tran dla wszystkich dzieci w Wilnie 

i w Laurowie; kup go nie mniej niż 50 litrów, 30 dla Laurowa i 20 dla 
Wilna (L 121).

Troski związane z brakiem pieniędzy ukrywała przed siostrami, 
aby nie cierpiały, owszem, starała się zaopatrzyć wszystkie w to, czego 
potrzebowały dla zdrowia i pracy. Chorym starała się zapewnić od-
powiednią kurację, a nawet wysyłała na odpoczynek lub na leczenie 
do miejscowości uzdrowiskowych. O kłopotach mówiła tylko z tymi, 
które współpracowały z nią bezpośrednio na polu administracyjnym.

Do siostry Zofi i, która zastępowała ją w czasie nieobecności, 
pisała:

Moja siostro Zofi o, chciałabym mieć wiele pieniędzy, aby ci posłać, 
lecz nie otrzymuję ich od nikogo (L 96).

Gdybyś wiedziała, jak o was myślę! Wiem, że jesteście w skrajnej 
nędzy i z tego powodu doznaję wielkiej udręki (L 111).

Wykorzystywała wszystkie sposoby, aby polepszyć stan fi nansowy 
domów, ale przede wszystkim liczyła na Bożą Opatrzność. Zachęcała:

Módlmy się o jakąś pomoc, o coś niespodziewanego, módlmy się 
i ofi arujmy coś, co nas kosztuje (L 17). 

W innym liście wyznawała:
Ufam bardzo Bożej Opatrzności. O tak! Ona nam pomoże, bo za-

wsze, zawsze bardzo nam pomagała (L 77).
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Uczyła i dawała przykład wytrwałej ufności, ale popartej modli-
twą i osobistym wysiłkiem w dążeniu do świętości:

Cierpliwości, cierpliwości zawsze: przyjdzie dzień, w którym wszyst-
ko będzie nam dane; lecz pod jednym warunkiem: że będziemy dobre 
(L 113).

Po otrzymaniu jakiejkolwiek pomocy, podkreślała zawsze, że jest 
to łaska Opatrzności Bożej, i zachęcała do wdzięczności.

Widzisz, jak Opatrzność zawsze nam pomaga! Och, jaki Bóg jest dla 
nas dobry! (L 22).

Bardzo znamienne jest całościowe spojrzenie siostry Dominiki 
Grassiano na ten 1930 rok. Pisze ona:

Koniec roku 1930 przyniósł wprawdzie ujemny bilans, gdy cho-
dzi o złotówki, ale za całą resztę można było śpiewać Alleluja! Sióstr 
było już 32, nowicjuszek 25, co stanowiło dowód żywotności dzie-
ła Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce. Dobre drzewo poznaje się 
po dobrych owocach. Dobrym drzewem była bez wątpienia siostra 
Laura i jej współsiostry, ale także pędy wyrastały z najprzedniejszego 
pnia, który czerpał soki z ziemi uprawianej od wieków przez ascetów 
i mistyków. Dusza łacińska i słowiańska przenikały się wzajemnie 
w miłości do nieskończonego Piękna, Boga, który objawia się ludzkie-
mu sercu.128

128 GRASSIANO M. Domenica, W kraju brzóz. Przekład: Anna Gryczyńska, Rzym 1981, 
s. 84.
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Rozdział VI

PRZEŁOŻONA WIZYTATORII
(1931-1939)

Rok 1931 rozpoczął się w Wilnie wizytą nowego inspektora sale-
zjańskiego, księdza Antoniego Symiora, który przybył do domu Córek 
Maryi Wspomożycielki 5 stycznia. Został uroczyście przywitany przez 
matkę Laurę z siostrami i dziewczętami, które przyjęły go poezjami 
i śpiewem. W ojcowskich słowach, jakie skierował do sióstr, zapewnił 
je o swojej życzliwości i pomocy.129

Zaraz po wizycie księdza inspektora siostra Laura udała się 
do Różanegostoku, aby następnego dnia wyjechać do Sokołowa 
Podlaskiego z siostrami przeznaczonymi na nową fundację.

Powróciła szybko do Wilna, aby przyjąć dużą grupę dzieci, któ-
re miano przywieźć z Warszawy. Chcąc wspomóc fi nansowo dom 
w Wilnie, a przede wszystkim dać opuszczonym dzieciom miłość 
i chrześcijańskie wychowanie, zgodziła się na prośbę warszawskie-
go Magistratu, aby przyjąć setkę chłopców w wieku od 3 do 7 lat. 
Czytamy w kronice:

W całym domu wre praca, aby przygotować wszystko, co potrzeba 
dla nowych dzieci, które Opatrzność Boża nam powierza. Dobra dyrek-
torka jak prawdziwa mama kieruje, zarządza, podpowiada, nie patrzy 
ani na trudy ani na wydatki, byle tylko jak najlepiej przygotować wszyst-
ko dla tych drogich aniołków.130

Dzieci przyjechały 18 stycznia. Wszystkie siostry zajęły się nimi 
bardzo serdecznie, nawet siostra Barucco pozostawiła na jakiś czas 
swoją pracownię, aby pomóc siostrom asystentkom.131

129 Kronika domu w Wilnie, 6 stycznia 1931 r.
130 Tamże, 16 stycznia 1931 r.
131 Tamże, 18 stycznia 1931 r.
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Utworzenie w Polsce wizytatorii

W połowie lutego z Turynu, dokąd w 1929 roku został przenie-
siony dom generalny, nadszedł list przynoszący siostrom w Polsce 
bardzo ważną wiadomość. W liście, wysłanym do wszystkich domów, 
czytamy:

Najczcigodniejsza Rada Generalna, mając na względzie większe 
dobro domów i sióstr w Polsce, zdecydowała [...] utworzyć z tych do-
mów wizytatorię czyli inspektorię mniejszą, zatwierdzając Wiel. Siostrę 
Meozzi Laurę w obowiązkach dotychczas jej już powierzonych, jako tę, 
która postawiona na czele pierwszej grupy sióstr w tym kraju, starała się 
zawsze jak najlepiej, aby zapewnić konsystencję i rozwój dziełom powie-
rzonym nam przez Bożą Opatrzność.

Rada Generalna powołała także Radę Wizytatorii. Radnymi zo-
stały s. Maria Mazzoli i s. Anna Juzek. S. Maria Giebel została miano-
wana ekonomką, a s. Cleofe Broggini sekretarką. Ich zadaniem było 
wspomagać matkę Laurę w zarządzaniu wizytatorią, ale każda z nich 
miała jednocześnie obowiązek dyrektorki, a s. Cleofe była mistrzynią 
nowicjuszek.

Także jeśli chodzi o siostrę Laurę, Rada generalna pisała:
Przez ten akt siostra Meozzi nie przestaje być dyrektorką domu, 

w którym obecnie się znajduje, zachowując nadal tytuł dyrektorki. Będzie 
jednak mogła bardziej gorliwie starać się o prawdziwe i jak największe 
dobro domów i sióstr powierzonych jej sercu, a te będą mogły z większym 
zaufaniem i korzyścią zwracać się do niej jako do starszej siostry.132

Siostry, zapytywane o to, jaka była reakcja siostry Laury oraz 
sióstr po otrzymaniu tej wiadomości, mówią, że przyjęła nominację na 
wizytatorkę z wielką pokorą, a siostry przyjęły tę wiadomość z wielką 
radością. Siostry, które już wcześniej uważały siostrę Laurę za swoją 
ukochaną matkę, od tej pory tak ją nazywały. Siostra Adele Martinoni, 
która znała ją jako swoją dyrektorkę w Katanii, pisze:

Siostry nazywały ją matką bardziej z serca niż z obowiązku nało-
żonego przez Konstytucje. I pozostała matką na zawsze niezastąpiona 

132 List sekretarki generalnej do wspólnot CMW w Polsce, Turyn 2 lutego 1931 r. 
(Podpisany przez s. Clelię Genghini). (AFMA-PLA).
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(bo może nie do zastąpienia) w tym kraju tak bogatym w powołania 
i tak umęczonym!133

Praca kolegialna wymagała więcej czasu, podróży, spotkań, kore-
spondencji... Matka Laura czyniła jednak wszystko ze spokojem, szu-
kając we wszystkim jedynie chwały Bożej.

Kwiecień był przeżywany w przygotowaniu i celebracji Kongresu 
Eucharystycznego, który miał miejsce w Wilnie w dniach 7-8 maja, pod 
przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, z udzia-
łem wszystkich biskupów i niezliczonej rzeszy ludu. Także i tym razem 
matka Laura chciała, aby w domu goszczono siostry z innych zgroma-
dzeń, które przybyły z grupami dziewcząt. Cała wspólnota uczestni-
czyła w różnych nabożeństwach, aby uczcić Jezusa Eucharystię.134

W maju matka Laura pojechała z siostrą Cleofe do Włoch na re-
kolekcje. W podróży do Zebrzydowic towarzyszyła jej także siostra 
Zofi a Sowińska, która następnie pojechała odwiedzić swoją mamę 
w Zawierciu. Po otrzymaniu od niej wiadomości, matka Laura pisała:

Rozumiem twoje cierpienie na widok mamy samotnej i starej. 
Odwagi, siostro Zofi o, Jezus w swoim czasie wszystko hojnie wynagrodzi 
[...] Wznieś swoje serce do Boga i nie pozwól, by się zasmucało (L 53).

W święto Maryi Wspomożycielki, 24 maja, matka Laura spędziła 
prawie cały dzień w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie. I dzie-
liła się tą radością z siostrami w Polsce, pisząc:

Wczoraj byłam [...] w kościele dziewięć i pół godziny. Modliłam się 
za wszystkie i prosiłam o nieskończone łaski dla naszych domów w Polsce 
(L 56).

We Włoszech matka Laura nie czuła się dobrze. W liście do siostry 
Zofi i pisała:

Chodzenie w górę i w dół po schodach oraz siedzenie w ławkach ko-
ścioła męczyło mnie straszliwie (L 54).

Matka generalna, widząc jej osłabienie, poradziła jej wyjechać 
nad morze i przeprowadzić dobrą kurację.

Jednak w następnym liście matka Laura donosiła:
Nie pojadę nad morze, ale wrócę do was, bo nie przeprowadziłam 

133 Wspomnienie s. Adele Martinoni, dz. cyt.
134 Kronika domu w Wilnie, 7-8 maja 1931 r.
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kuracji, jaką lekarz mi zlecił. Nie mogłam jej zrobić, bo czułam się bar-
dzo zmęczona i udręczona gorącem.

I napisała zdanie, które z pewnością wzbudziło ogromną radość 
siostry Zofi i i sióstr w Wilnie:

Tamtejsze powietrze lepiej mi służy i pragnę powrócić do was: czuję, 
że jestem już Polką (L 55).

Matka Laura w szpitalu

Po zakończeniu rekolekcji i załatwieniu różnych spraw powró-
ciła do Polski 9 czerwca. Zmęczenie i osłabienie, z jakim zmagała 
się we Włoszech, nie ustąpiło. W czasie podróży zatrzymywała się 
w Mysłowicach i Łodzi, odwiedzając siostry i dzieląc się z nimi bogac-
twem duchowym, jakim przepełnione było jej serce.

Następnie zatrzymała się w Warszawie, goszcząc jak zwykle 
w nuncjaturze. Tam wezwała siostrę Jadwigę Górską, z którą oma-
wiała sprawy dotyczące domu w Wilnie. Po całodziennej z nią rozmo-
wie, zmęczona podróżą i przeziębiona, miała w nocy silny atak serca. 
Dowiedziawszy się o tym, ksiądz nuncjusz sam zadzwonił do sióstr 
elżbietanek, które miały szpital na Mokotowie, aby przygotowały po-
kój, i polecił zawieźć chorą swoim samochodem do szpitala. Siostra 
Zofi a zawiadomiła siostry i ze wszystkich domów wzniósł się sponta-
nicznie w niebo chór modlitw o zdrowie ukochanej matki.

Pozostała w szpitalu sześć tygodni, mając cały czas przy sobie 
siostrę Zofi ę Sowińską lub siostrę Bronię. Pewnego dnia wieczorem 
powiedziała: Tak bardzo chciałabym zobaczyć moje siostry i być razem 
z nimi. Ale pewnie już ich nie zobaczę. I zaczęła płakać. Płakała długo, 
a towarzysząca jej siostra była bezradna, bo lekarze nie zgadzali się na 
wypisanie jej ze szpitala.135

Jak tylko poczuła się lepiej, napisała do wszystkich sióstr:
Najdroższe siostry, serdeczne, bardzo serdeczne pozdrowienie i po-

dziękowanie za wiele modlitw w mojej intencji. Niech Jezus wynagro-
dzi wam obfi cie i niech udzieli wam specjalnego błogosławieństwa, które 
uczyni was świętymi. Przygotujcie się dobrze do rekolekcji (L 179).

135 Wielkie serce Matki, s. 54-55.
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Pod koniec lipca lekarze pozwolili jej opuścić szpital, polecając 
gorąco, aby miała dla siebie względy. Wybrała na rekonwalescen-
cję Różanystok, gdzie mogła oddychać świeżym powietrzem, iść na 
przechadzkę oraz spotkać się z siostrami odprawiającymi rekolekcje. 
Obłóczyny w tym roku odbyły się 2 września. Profesji nie było, ponie-
waż te, które rozpoczęły nowicjat w 1929 roku, musiały powtórzyć 
rok kanoniczny i złożyły profesję dopiero w roku 1932.

Kiedy poczuła się na siłach, wznowiła swoją zwykłą działalność. 
Po powrocie do Wilna zajęła się propozycją hrabiny Umiastowskiej, 
która chciała ofi arować Zgromadzeniu teren w okolicy Wilna na dzieło 
dobroczynne. Po obejrzeniu posiadłości, poinformowała o tym radne 
i zaprosiła je, aby przyjechały zobaczyć ten teren, by mogły wyrazić 
swoje zdanie.

Szóstego września pojechała do Poznania z grupą sióstr, które mia-
ły wziąć udział w kursie dla wychowawczyń przedszkoli. Następnie 
udała się do Mysłowic, gdzie władze oświatowe utrudniały działalność 
sióstr, nie chcąc uznać ich dyplomów zdobytych we Włoszech. Matka 
Laura zwróciła się o pomoc do biskupa Stanisława Adamskiego, pro-
sząc o interwencję.136

Z Mysłowic pisała do siostry Zofi i:
W sobotę wieczorem mam zamiar wyjechać do Warszawy i w nie-

dzielę wieczorem do Różanegostoku (L 57).
W następnym liście dodawała: W poniedziałek będę w Różanymstoku 

i zatrzymam się tam cały tydzień (L 58).
I rzeczywiście wyjechała z Mysłowic w sobotę, zgodnie z planem, 

ale w Warszawie jej podróż została tragicznie przerwana. To, co się 
wydarzyło w Warszawie, opisuje szczegółowo towarzysząca jej siostra:

Rozmawiając o siostrach i dzieciach, matka Laura powiedziała: 
„Czuję, że stanie się coś złego i nie będę mogła jechać”. Po obiedzie chcia-
ła sama pozmywać naczynia [...]. Potem chciała zejść na dół, ale nie 
pozwoliła sobie towarzyszyć, mówiąc: „Zejdę sama”. Po chwili siostra 
usłyszała odgłos upadku i jęk. Wybiegła i zobaczyła matkę Laurę leżącą 
na schodach. „Złamałam rękę” – powiedziała.137

136 Kronika domu w Mysłowicach, 9 września 1931 r.
137 Wielkie serce Matki, s. 55-56.
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Wypadek ten uniemożliwił dalszą podróż. Tymczasem 29 września 
kończył się okres ślubów czasowych siostry Julii Schostok, która złoży-
ła pierwszą profesję w Marsylii 29 września 1925 r. Ponieważ matka 
Laura nie mogła jechać do Różanegostoku, siostra Julia przyjechała do 
Warszawy i tam w kaplicy nuncjatury, po Mszy św. odprawionej przez 
księdza nuncjusza Marmaggiego, złożyła śluby wieczyste na ręce matki 
Laury.

Matka Laura powróciła do Wilna 11 października z ręką w gipsie. 
Siostra kronikarka wyraziła uczucia wszystkich pisząc: Jakie bolesne 
wrażenie!138

Po zdjęciu gipsu przestraszyła się, że nie będzie mogła pisać, bo 
miała sztywne palce. Ale lekarz uspokoił ją, że palce wrócą do poprzed-
niego stanu, trzeba tylko ciągle nimi ruszać i robić masaż.

Pierwsze słowa, jakie udało się jej napisać 30 października, były 
skierowane do zawsze troskliwej siostry Zofi i:

Droga siostro Zofi o, jestem ci bardzo wdzięczna za wszystko, co zro-
biłaś dla mnie. Jezus i Maryja niech ci to wynagrodzą. S. Laura (L 59).

Tydzień później napisała już do wszystkich sióstr: 
Najdroższe, serdeczne pozdrowienia i szczere dzięki za modlitwy, 

jakie zanosiłyście do Boga o moje wyzdrowienie. Ja czuję się lepiej, ale 
mam jeszcze rękę sztywną i potrzebuję masaży. Módlcie się, aby Matka 
Najświętsza zrobiła mi tę łaskę. Wasza kochająca S. Laura (L 180).

Pewnego dnia powiedziała:
Zobaczyłam krzyż. Nie widziałam go oczyma ciała, ale oczyma duszy. 

Krzyż ten był duży, piękny, jaśniejący, z pięknie ułożoną na nim lilią. Na 
krzyżu był napis: imię, nazwisko i data. Ale tego nie mogłam przeczy-
tać, gdyż napis był zasłonięty welonem. Krzyż ten widziałam w umyśle 
i powtórzyło się to kilka razy w ciągu dnia. Jestem pewna, że będę miała 
znowu jakieś cierpienie.139

I rzeczywiście, cierpienia przychodziły jedno po drugim. 
Piętnastego listopada telefon z Różanegostoku przynosił smutną 

wiadomość: siostra Cleofe Broggini miała krwotok. Matka Laura we-
zwała ją natychmiast do Wilna, aby poddać ją dokładnym badaniom 
i odpowiedniemu leczeniu.

138 Kronika domu w Wilnie, 11 października 1931 r.
139 Wielkie serce Matki, s. 57.
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Dziesięć dni później kronikarka zapisała, że matka Laura leży 
w łóżku z dość groźnym bronchitem.140

Wizytacja kanoniczna ks. abp Jałbrzykowskiego

Mimo to 7 grudnia, w wigilię święta Niepokalanej, znajdo-
wała się na portierni, aby przyjąć księdza arcybiskupa Romualda 
Jałbrzykowskiego, który przybył z wizytą kanoniczną. Po odprawieniu 
Mszy św. ksiądz arcybiskup spotkał się z 140 sierotami, które pochwa-
lił za pobożne i skupione zachowanie w kaplicy, wysłuchał ich powitań 
i recytacji, a na końcu udzielił im swojego błogosławieństwa.

Zwizytował cały dom, rozmawiał z matką Laurą, która zda-
ła mu szczegółową relację z materialnego, moralnego i duchowego 
stanu wspólnoty. Potem rozmawiał z każdą siostrą i na zakończe-
nie zwrócił jeszcze do wszystkich słowa gratulacji i zachęty. Po udzie-
leniu błogosławieństwa opuścił dom z objawami ojcowskiej życzliwości 
i zadowolenia.141

W protokole powizytacyjnym, jaki siostry otrzymały z kurii, ksiądz 
arcybiskup pisał między innymi:

Cieszy mnie fakt, że siostry są pełne dobrego ducha i nie szukają 
własnych wygód, ale z poświęceniem i zaparciem siebie z miłości do 
Chrystusa realizują swoją wielką, lecz trudną misję. Życzę, aby duch 
bł. Jana Bosko nadal ożywiał siostry, aby praktykowały aktywny aposto-
lat tak z młodymi im powierzonymi, jak ze wszystkimi, z którymi się spo-
tkają. Dobre słowa i wzniosłe czyny przyniosą piękne i obfi te żniwo.142

Słowa te były bez wątpienia pociechą dla matki Laury, chociaż 
pracowała tylko dla Boga i nie oczekiwała uznania od ludzi. Jednak 
wśród licznych cierpień były one z pewnością balsamem dla jej mat-
czynego serca, tak jak była nim również miłość i wdzięczność, jaką 
okazywały jej siostry i dzieci.

Wdzięczna Bogu za Jego dary, za uzdrowienie, za dobroć, jaką 
była otoczona, była nie mniej wdzięczna przełożonym i dobrodziejom.

140 Kronika domu w Wilnie, 25 listopada 1931 r.
141 Tamże, 7 grudnia 1931 r.
142 Protokół z wizytacji kanonicznej domu w Wilnie Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek Bł. Ks. Jana Bosko), Wilno, 7 grudnia 1931 r.
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W sposób szczególny była wdzięczna księdzu nuncjuszowi Marma-
ggiemu, który okazywał jej tak wiele ojcowskiej troski i życzliwości 
za każdym razem, kiedy zatrzymywała się w Warszawie, a zwłaszcza 
w czasie jej choroby.

Na początku stycznia, wykorzystując podróż siostry Zofi i, która 
jadąc do chorej mamy miała zatrzymać się w Warszawie, przesłała 
nuncjuszowi wyrazy pamięci i wdzięczności oraz drobne dary, przygo-
towane przez siostry.

Odpowiedź nuncjusza, utrzymana w serdecznym i żartobliwym 
tonie, pozwala nam poznać, jak bliskie i wprost rodzinne stosunki łą-
czyły go z matką Laurą. Dziękując za otrzymane dary, pisał:

Wielce czcigodna i najdroższa Matko, jestem winien Jej najżywsze 
i wielokrotne podziękowania za wszystko. Tyle delikatnych względów, 
tyle dowodów pamięci dobrych i... pożytecznych, które sprawiają wraże-
nie, że opiekuje się mną moja własna rodzina. Serdeczne dzięki!

Następnie nuncjusz w sposób żartobliwy dziękował za poszcze-
gólne dary, po czym tak pisał dalej:

Najdroższa moja Matko, muszę jednak dodać do miodu trochę żół-
ci. Jest Matka silna, mocna i ożywiona najlepszą wolą, aby pracować 
dla Pana w świętym apostolstwie dla dobra ubogiej młodzieży. I dobrze. 
Jednak nie trzeba, zwłaszcza po pewnych kryzysach, wysilać się ponad 
miarę, to znaczy ponad to, czego Jezus teraz wymaga. Teraz Jezus chce 
od Matki bardziej gorliwości w kierownictwie aniżeli wykonywanej pra-
cy. A więc, także to jest wolą Bożą, którą należy szanować i adorować! 
A wieczorem – daję Jej także ten nakaz – o dziesiątej, milczenie i odpo-
czynek w pokoju! Ja zawsze pamiętam we Mszy świętej o Matce i o dro-
gim Instytucie. Błogosławię Matkę i wszystkie. Proszę modlić się za mnie.

Oddany w Chrystusie + F. Marmaggi.143

Siostra Zofi a powróciła od chorej mamy i z nową energią wzięła 
się do pracy. Jednak widmo choroby utrzymywało się na horyzoncie...

Czwartego lutego siostra Mazzoli udała się do Warszawy w spra-
wach szkolnych, niestety, przeziębiła się i musiała położyć do łóżka z za-
paleniem płuc. Matka Laura natychmiast wysłała siostrę pielęgniarkę, 
aby się nią opiekowała. Kiedy siostra Maria poczuła się lepiej, pojechała 

143 List Nuncjusza apostolskiego Mons. Marmaggiego do matki Laury, Warszawa, 
19 stycznia 1932 r.
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po nią osobiście i przywiozła do Wilna, gdzie zatrzymała ją na rekon-
walescencji aż do kwietnia. Potem odwiozła ją do Różanegostoku, gdzie 
obydwie zostały powitane z wielką radością.144

Tymczasem w Wilnie czekała ją nowa przykra niespodzianka: sio-
stra Zofi a musiała udać się do szpitala, gdzie miała być operowana. 
Zawiadomiła o tym listownie matkę Laurę, która znajdowała się na wi-
zytacji w Różanymstoku. Matka Laura natychmiast jej odpisała:

Droga siostro Zofi o, przeczytałam twój list... Jeśli będę mogła, to będę 
tam w poniedziałek wieczorem [...]. Siostra Jadwiga niech będzie gotowa 
na tę godzinę i niech czeka przy furcie [...]. Siostra Jadwiga wsiadłaby do 
samochodu i tak mogłabym natychmiast zobaczyć się z tobą w szpitalu 
(L 64).

Pod datą 22 lutego zapisano w kronice, że siostra Zofi a miała bar-
dzo trudną operację. Powrót do zdrowia był bardzo powolny i trudny.

22 marca matka Laura pisała:
Dzisiaj mija już miesiąc, kiedy nas opuściłaś, miesiąc cierpień fi zycz-

nych i moralnych. [...] Modlimy się za ciebie naprawdę bardzo i ufamy, że 
Pan udzieli nam tej łaski, że będziemy wkrótce mieć cię z nami. [...] Jestem 
pewna, że wkrótce dojdziesz do sił, ale na miłość boską, abyś wyzdrowiała 
dobrze, naprawdę dobrze, abyśmy mogły być pewne, że ta straszna choro-
ba nie powróci więcej (L 66).

Po powrocie siostry Zofi i matka Laura podjęła wizyty w domach. 
11 maja pisała z Mysłowic do sióstr w Wilnie:

Opiekujcie się siostrą Zofi ą, pilnujcie, aby jadła i była wesoła (L 181).
Lipiec spędziła w Różanymstoku, przewodnicząc rekolekcjom, ob-

łóczynom i profesjom.
W sierpniu pojechała z siostrą Cleofe na wypoczynek i kurację do 

Inowrocławia. Stamtąd pisała do sióstr:
Najdroższa siostro Zofi o i wszystkie siostry, posyłam wam pozdro-

wienie, które niech wam powie o mojej nieustannej pamięci. Modlę się 
za was, abyście czuły się dobrze i były święte. Ja czuję się dobrze. Robię 
to, co mi przepisał lekarz, i odnoszę z tego korzyść. Mam nadzieję, że ten 
czas minie szybko i będę mogła powrócić do was, moje najdroższe. [...] 
Dlaczego siostra Jadwiga nie pisze mi nic o Polepiu? Zawsze z miłością 
S. Laura (L 72).

144 Kronika domu w Różanymstoku, 10 kwietnia 1932 r.
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Jej pamięć o siostrach była naprawdę nieustanna, gdyż jak pisze 
w innym liście:

Ufam, że te moje kartki dochodzą do was tak jak je wysyłam: każde-
go dnia jedna. Jestem z wami w każdym momencie (L 74).

W każdym też liście zapytywała o Polepie, gdzie pod opieką sio-
stry Jadwigi Górskiej dzieci wraz ze swoimi asystentkami spędzały 
wakacje. Starsze dziewczęta pomagały w zbiorze kartofl i i warzyw, 
które były ważnym zapasem na długą zimę.

Polepie, duży folwark pokarmelitański, położony w odległości 
12 km od Wilna, został przekazany siostrom przez księdza Lubiańca 
razem z domem w Wilnie. Po dokonaniu koniecznych remontów i od-
powiednim zagospodarowaniu ziemi, stanowił piękną kolonię letnią 
dla dzieci i dużą bazę materialną dla domu w Wilnie.

W kronice zanotowano, że w lecie 1932 roku przybył tam dyrek-
tor salezjanów, ks. Jan Romanowicz, z księdzem Stanisławem Rokitą, 
studentem uniwersytetu wileńskiego, a także ksiądz prałat Lubianiec 
z dwoma panami z Komitetu Społecznego. Wszyscy oni podziwiali 
wielkie zmiany, jakie zostały przeprowadzone w całym majątku i wyra-
żali swoje uznanie i zadowolenie.145

Po powrocie z Inowrocławia, matka Laura postarała się o odpo-
wiedni wypoczynek także dla innych sióstr. Mimo trudnych warunków 
ekonomicznych, wynajęła na cały miesiąc pokój u sióstr Urszulanek 
w Czarnym Borze, wśród sosnowego lasu, i zawiozła tam siostrę Zofi ę, 
s. Anną Deręgowską, s. Wandę Brylińską i siostrę Bronię, wszystkie słabe 
i anemiczne.146

Chętnie byłaby zatrzymała się z nimi, ale astma jej nie pozwoliła. 
Poza tym była potrzebna w Wilnie.

Śmierć pierwszej CMW w Polsce

Piątego października otrzymała z Łodzi niespodziewaną wia-
domość o śmierci siostry Anny Ziarko. Siostra ta, mająca zaledwie 

145 Kronika domu w Wilnie, 23 września 1932 r.
146 Tamże, 1-2 września 1932 r.
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22 lata życia i dwa miesiące profesji, była pierwszą Córką Maryi 
Wspomożycielki, która odeszła z Polski do nieba.

Zawiadamiając matkę Laurę o jej chorobie, siostra dyrektorka 
Maria Giebel pisała, że siostra Anna ma wysoką gorączkę i bolą ją 
zęby. Po umieszczeniu jej w szpitalu i przeprowadzeniu dokładnych 
badań okazało się, że ma nie tylko tyfus, lecz także złośliwy nowotwór 
na dziąśle. Po trzech tygodniach cierpień zmarła w szpitalu spokojna 
jak anioł, ze śpiewem na ustach, asystowana przez swoją rodzoną sio-
strę, siostrę Janinę.147

Matka Laura przeżyła tę śmierć bardzo boleśnie. Ale tak jak za-
wsze, była całkowicie zgodzona z wolą Bożą.

Boże Narodzenie 1932 r.

Listopad i grudzień minął na przygotowaniach do największych 
świąt: Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Narodzenia.

Matka Laura, jak co roku, starała się przygotować dla wszystkich 
dzieci (a także dla sióstr) drobne podarunki.

Siostra Helena Hermanowicz tak pisze w swoich wspomnieniach:
Miesiąc przed Bożym Narodzeniem dwie siostry chodziły po mieście 

przez cały dzień, prosząc o jałmużnę dla sierot. Ja to robiłam przez sześć 
lat. Słyszałam wiele rzeczy, pukałam do wielu drzwi, zniosłam wiele upo-
korzeń, ale spełniałam posłuszeństwo bez narzekania. Kiedy wracały-
śmy wieczorem zmarznięte i głodne po całym dniu bez jedzenia, byłyśmy 
bardzo zadowolone, widząc matkę Laurę, która oglądała to, co przynio-
słyśmy, i cieszyła się. Widząc jej uśmiech, zapominałyśmy o zmęczeniu 
i nazajutrz znowu szłyśmy. W końcu matka Laura miała tyle rzeczy, że 
mogła zrobić paczuszki dla trzystu dzieci.

I tak dalej pisze:
Często pytała sióstr, czego brakuje tej lub tamtej. Potem kiedy miała 

tę rzecz, na przykład: rękawiczki, pończochy lub chusteczki, kładła je pod 
poduszkę, aby zrobić przyjemność tej siostrze. Wszystkie znajdowałyśmy 
takie skarby i cieszyłyśmy się razem z drogą matką Laurą. A ona dzięko-
wała Bogu, że mogła zadowolić swoje córki.148

147 Kronika domu w Łodzi, 5 października 1932 r.
148 Wspomnienia siostry Heleny Hermanowicz.
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I oddajmy jeszcze głos siostrze kronikarce, która tak opisuje pięk-
ny dzień wigilijny:

W kaplicy obok ołtarza urządzono artystyczny żłóbek, który 
przygotowywała sama matka Laura z siostrą Bronią i siostrą Janiną 
Kondratowicz. [...] W wielkiej sali została postawiona choinka, otoczona 
stołami na wspólną wieczerzę. Dzieci są szczęśliwe, że mogą zasiąść do 
stołu z siostrami. Wszyscy składają sobie życzenia. Wszystkie oczy błysz-
czą z radości, że jest między nami obecna nasza droga matka Laura.149

Święta Bożego Narodzenia upłynęły w atmosferze radości i ro-
dzinnej zażyłości. A jednak coś zapowiadało zbliżające się nowe cier-
pienie. Jedna z sióstr opowiada:

Matka poprosiła siostrę, która jechała do Warszawy, aby kupiła 
obrazeczki z Dzieciątkiem Jezus dla wszystkich sióstr. Siostra spełniła 
polecenie, ale okazało się, że na niektórych obrazkach Dzieciątko Jezus 
trzyma w ręku krzyżyk, a na innych nie. Matka Laura powiedziała wte-
dy: „Obrazki z krzyżykiem zatrzymamy dla siebie, a te bez krzyżyka po-
ślemy do innych domów. Niech wszystkie krzyże, jakie mają nas spotkać, 
spadną na nas. Innym niech Bóg oszczędzi cierpienia”.150

Ciężka choroba matki Laury

Nie trzeba było długo czekać na zrealizowanie się tych słów. Już 
29 grudnia siostra kronikarka zanotowała:

Matka Laura, która w czasie świąt nie oszczędzała się, byle tylko 
uczynić wszystkich zadowolonymi i uradować ich swoją obecnością, za-
chorowała na zapalenie płuc i jej stan jest ciężki. Cały dom jest w smut-
ku: wszyscy modlą się dzień i noc.151

Rok 1933 zaczął się – jak pisze siostra kronikarka – w wielkim 
smutku i niepokoju. [...] Dziecięca miłość podpowiada modlitwy i nad-
zwyczajne ofi ary, aby uprosić uzdrowienie naszej dobrej Matki.152

Ona sama w dniu 1 stycznia przekazała siostrom życzenia na 
Nowy Rok oraz następujące orędzie:

149 Kronika domu w Wilnie, 24 grudnia 1932 r.
150 Wielkie serce Matki, s. 68.
151 Kronika domu w Wilnie, 29 grudnia 1932 r.
152 Tamże, 1 stycznia 1933 r.
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Odwagi, bądźcie wesołe! Wypełniajcie dobrze swoje obowiązki, bo 
gdy przyjdzie choroba, nie można już o tym myśleć. W chorobie nie moż-
na się ani dobrze modlić, ani nawet dobrze się wyspowiadać. Dlatego 
czyńmy wszystko dobrze, zanim jesteśmy zdrowe, bo później już tego nie 
da się naprawić.153

W dniu 4 stycznia poprosiła o Sakrament Chorych i przyjęła go 
w wielką pobożnością w obecności płaczących sióstr. Głosem wzruszo-
nym i pełnym namaszczenia odpowiadała na modlitwy kapłana, a po 
zakończeniu serdecznie mu podziękowała i przyrzekła, że zawsze bę-
dzie się modlić za niego. Wieczorem tego dnia powiedziała: Jestem 
spokojna, mogę umrzeć.154

Wizyty w jej pokoju zostały zabronione. Tylko siostra Zofi a i sio-
stra Bronia, które czuwały nad nią we dnie i w nocy, przekazywały 
siostrom wiadomości, które niestety nie były dobre.

Pod datą 8 stycznia zanotowano w kronice: Nagłe pogorszenie spo-
wodowane infekcją i zapaleniem błony śluzowej ust. Chora nie mogła 
przełknąć nawet śliny. Całe usta i język miała owrzodzone. Z polece-
nia lekarza piła żółtko rozcieńczone wodą, ale czyniła to z ogromnym 
wysiłkiem i bólem.

Siostra kronikarka pisała:
Nasza dobra matka, przygwożdżona do łoża boleści, wśród wielkich 

cierpień, z oczyma utkwionymi w krzyż wiszący przy jej łóżku, jest godna 
podziwu dla swej cierpliwości i całkowitego zdania się na świętą wolę 
Boga, zamieniając na akty miłości każdy jęk, każdy oddech, każdy ból. 
W domu trwa nieustanna adoracja i modlitwy we dnie i w nocy. Siostry 
i dziewczęta podejmują nadzwyczajne umartwienia. Pociechą jest ser-
deczne zainteresowanie władz kościelnych i cywilnych oraz wszystkich 
Zgromadzeń w mieście, które modlą się i często pytają o wiadomości. 
Wszyscy biorą udział w naszym cierpieniu.155

Cierpienie to trwało jeszcze przez cały styczeń. 28 stycznia zano-
towano w kronice: Serce słabnie. Niebezpieczeństwo jest wielkie, kata-
strofa może być bardzo bliska.156

153 Wielkie serce Matki, s. 70.
154 Tamże, s. 69.
155 Kronika domu w Wilnie, 8 stycznia 1933 r.
156 Tamże, 28 stycznia 1933 r.
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Nawet doktor Kisiel, który leczył chorą, zaczął tracić nadzieję. 
Powiedział: Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Teraz tylko Bóg 
może pomóc.

Wobec takiego stwierdzenia lekarza, trwoga i boleść opanowały 
serca wszystkich. Nikt nie mógł pogodzić się z myślą, że może nadejść 
taki dzień, w którym trzeba będzie pożegnać ukochaną Matkę. I jeśli 
od początku choroby modlono się gorliwie o jej zdrowie, to teraz przy-
puszczono prawdziwy szturm do nieba. Siostry, postulantki, kandy-
datki, wychowanki i wychowankowie bez przerwy modlili się w kapli-
cy leżąc krzyżem lub klęcząc z rozkrzyżowanymi ramionami. W domu, 
tak niedawno rozbrzmiewającym radością, zapanował przygnębiający 
smutek. Z kaplicy rozchodziła się woń palących się bez przerwy świec 
i słychać było szmer odmawianych modlitw.157

Siostra Janina Ziarko pisze w swoich wspomnieniach:
Miłość sióstr, dzieci, osób świeckich, kapłanów do matki Laury ujaw-

niła się najbardziej w czasie jej choroby w 1933 roku w Wilnie, kie-
dy wszyscy zjednoczyli się jakby w jakiejś krucjacie modlitw i ofi ar, aby 
uprosić u Boga łaskę uzdrowienia. Ksiądz kapelan, widząc dzieci i siostry 
leżące krzyżem w kaplicy, wzruszony do łez mówił: Nie jest możliwe, aby 
Bóg nie wysłuchał takich próśb.158 

Trzy młode siostry z pozwoleniem spowiednika ofi arowały swoje 
życie za Matkę, przekonane, że dla dobra Zgromadzenia jej życie jest 
bardziej potrzebne. Bóg przyjął tę heroiczną ofi arę. W lutym matka 
Laura zaczęła powracać do zdrowia, a dwie siostry, które ofi arowały 
swoje życie, zachorowały.

Ósmego lutego zanotowano w kronice, że stan siostry Heleny 
Imperowicz, która już od miesiąca leży w łóżku z grypą i bronchi-
tem, pogorszył się z powodu zapalenia płuc. A 13 lutego siostra Anna 
Deręgowska została przewieziona do szpitala zakaźnego z różą na 
twarzy.159

11 lutego zachorowała również siostra Zofi a. Matka Laura, czując 
się już trochę lepiej, zaraz następnego dnia pisała do niej:

157 Wielkie serce Matki, s. 71.
158 Wspomnienie s. Janiny Ziarko, Pieszyce, 29 października 1979 r.
159 Kronika domu w Wilnie, 13 lutego 1933 r.
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Moja najdroższa siostro Zofi o, tobie pierwsze moje pozdrowienie na 
piśmie, tobie, która zrobiłaś i robisz tak wiele dla mnie. Jak się czu-
jesz? [...] Oby Jezus cię uzdrowił jak najprędzej i dał ci wiele, wiele łask 
(L 81).

I znowu następnego dnia: 
Najdroższa, staraj się ofi arować Jezusowi to pragnienie wstania; je-

steśmy w ramionach Boga i bądźmy spokojne jak Dzieciątko Jezus w ra-
mionach swej Matki. [...] Jeden dzień więcej cierpienia, ofi arowanego 
z czystą i świętą intencją... ile zasług... jakie bogactwo dla nieba! (L 82).

Siostra Zofi a wyzdrowiała, ale stan siostry Anny i siostry Heleny 
wciąż się pogarszał.

20 lutego zapisano o siostrze Annie: Róża opanowała głowę, a 22 
rano otrzymano wiadomość ze szpitala: Siostra Anna Deręgowska 
zmarła o godzinie 2:30 w nocy.

Miała 29 lat życia i 4 lata profesji.
Matka Laura opowiedziała, że zobaczyła ją we śnie i usłyszała: 

Już wszystko się skończyło. Czuję się dobrze. Obudziła się i spojrzała na 
zegarek: była 2:30.160

W kronice napisano:
Wszyscy wiedzą, że s. Anna ofi arowała dobremu Bogu swoje ży-

cie, aby uprosić uzdrowienie naszej Matki, i wszystkie są przekonane, 
że ofi ara została przyjęta. [...] Wiadomość o jej śmierci napełniła dom 
smutkiem i żałobą, ponieważ s. Anna była zawsze dobrym aniołem dla 
wszystkich i przykładem najpiękniejszych cnót zakonnych.161

Również o siostrze Helenie napisano w kronice:
Ksiądz Rokita nie opuszcza chorej i przygotowuje ją do wielkiego 

kroku.
Piątego marca do zapalenia płuc dołączyło się zapalenie opłucnej. 

Siostra kronikarka pisała ze wzruszeniem:
Siostra Helena ze swoją wychudłą twarzą, patrzy w oblicze śmierci, 

która się zbliża, z odwagą i wewnętrzną zgodą, łącząc swoje cierpienia 

160 Wielkie serce Matki, s. 73.
161 Kronika domu w Wilnie, 22 lutego 1933 r.
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z cierpieniami Jezusa i ofi arując je chętnie za uzdrowienie naszej matki, 
za całe zgromadzenie i za swoją rodzinę.162

Kiedy 10 marca odeszła do Pana, mając zaledwie 28 lat życia 
i 3 lata profesji, napisano:

Wiadomo, że również ona ofi arowała Bogu swoje życie za uzdrowie-
nie czcigodnej przełożonej.163

Kiedy matka Laura dowiedziała się, że dwie młode siostry ofi aro-
wały za nią swoje życie, była głęboko wstrząśnięta i zbolała. Jedynie 
spowiednik zdołał ją uspokoić. Zgromadzenie, dopiero od niedawna 
zakorzenione w Polsce, miało z tych ziaren rzuconych w ziemię czer-
pać siłę, aby wzrastać i rozwijać się, przezwyciężając wiele przeciwno-
ści, jakie czasy mu przygotowywały.

Pod koniec marca matka Laura wyszła po raz pierwszy na krótką 
przechadzkę. Uśmiech powrócił na usta wszystkich.

26 marca siostry, postulantki i wychowanki udały się do Ostrej 
Bramy, aby podziękować Matce Bożej za uzyskaną łaskę.164

W Wielkanoc, 16 kwietnia, matka Laura po raz pierwszy po cho-
robie zasiadła razem z siostrami i dziećmi do świątecznego obiadu, 
powodując wybuch ogólnej radości.165

Radość i wdzięczność wszystkich została wyrażona również w dniu 
jej imienin 21 kwietnia, przede wszystkim – jak zapisano w kronice – 
przez uroczystą Mszę św. i bardzo liczne Komunie św. Jednak nie było 
żadnej akademii przez wzgląd na zmarłe siostry: Annę i Helenę. Matka 
zgodziła się przyjąć tylko wierszyki wyrecytowane przez najmłodsze 
dzieci.166

Miesiąc maj i poświęcenie kaplicy w Polepiu

Rozpoczął się miesiąc maj, przeżywany w duchu dziękczynienia 
ze szczególną gorliwością w nabożeństwach majowych i w praktyko-
waniu tzw. kwiatuszków. Matka Laura poleciła ozdobić fi gurę Maryi 

162 Kronika domu w Wilnie, 5 marca 1933 r.
163 Tamże, 9 marca 1933 r.
164 Tamże, 26 marca 1933 r.
165 Tamże, 16 kwietnia 1933 r.
166 Tamże, 21 kwietnia 1933 r.
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Wspomożycielki pięknymi kwiatami, a u jej stóp przedstawić symbo-
liczne drogi:

Dla sióstr droga umartwienia znaczona krzyżykami, dla postulan-
tek droga miłości znaczona serduszkami, a dla dzieci droga posłuszeń-
stwa znaczona gołąbkami.167

W uroczystość Maryi Wspomożycielki, 24 maja, obchodzono 
w Wilnie dzień dziecka na zakończenie tygodnia poświęconego sie-
rotom i ubogim. Do naszego domu w Wilnie zostało zaproszonych 
24 biednych dzieci. Otrzymały – jak pisze kronika – porcję chleba z kieł-
basą, a potem nasi wychowankowie odegrali dla nich małe przedsta-
wienie ze śpiewem i gimnastyką, aby rozweselić biedne dzieci.168

Następnego dnia nasze wychowanki uczciły Maryję Wspomo-
życielkę odegraniem dramatu, zatytułowanego Madonna lasu, który 
tak bardzo podobał się salezjanom, obecnym na akademii, że poprosili 
matkę Laurę, aby dziewczęta powtórzyły go jeszcze 29 maja w czasie 
uroczystości, organizowanej w ich zakładzie dla wychowanków i za-
proszonych gości. Obecny był także ks. prałat Lubianiec, zawsze bar-
dzo życzliwy dla sióstr.169

Siostry i dzieci przebywające w tym roku na wakacjach w Polepiu 
nie musiały pokonywać trzech kilometrów drogi, aby uczestniczyć we 
Mszy św. w kościele parafi alnym. Postarała się o to matka Laura, która 
już wcześniej kazała przygotować w Polepiu kaplicę i zwróciła się do 
arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego z prośbą o po-
zwolenie na odprawianie Mszy św. Zatroskana o życie duchowe sióstr 
i dzieci, a także biorąc pod uwagę potrzeby religijne świeckich pra-
cowników i okolicznej ludności, pisała:

Znajduje się tam przeszło dwieście osób. Nie licząc sióstr, starszych 
dziewcząt i pracowników jest około stu dzieci, które ledwie ukończyły 
siedem lat. Odległość trzy kilometry do kościoła jest dla tych małych zbyt 
duża.170

167 Kronika domu w Wilnie, 1 maja 1933 r.
168 Tamże, 24 maja 1933 r.
169 Tamże, 25 i 29 maja 1933 r.
170 List matki Laury do ks. abp. Jałbrzykowskiego.
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Dopisując się do listu matki Laury, ksiądz dyrektor Romanowicz 
zaświadczał, że wyposażenie kaplicy odpowiada wymaganiom stawia-
nym kaplicom półpublicznym.

Arcybiskup Jałbrzykowski nie zwlekał z wydaniem odpowiednie-
go pozwolenia i 23 czerwca matka Laura mogła z radością uczestni-
czyć w uroczystym poświęceniu kaplicy i we Mszy św., odprawianej 
przez księdza dyrektora Romanowicza, w której – jak pisze kronika 
– oprócz sióstr i dzieci uczestniczyło wielu okolicznych wieśniaków.171

Nowa fundacja w Różanymstoku i nowe dzieło w Wilnie

Piątego września matka Laura pisała do przełożonej generalnej 
Luisy Vaschetti:

Wysyłam prośbę bezpośrednio do Matki, gdyż chcę dać Jej pewne 
wyjaśnienie. Przyjmujemy ten dom salezjański, ponieważ świętej pa-
mięci ksiądz Rinaldi, kiedy tu był, niemal zobowiązał nas do tego. [...] 
Ponieważ teraz salezjanie zwrócili się z formalną prośbą, przyjęłyśmy ją 
[...]. (L 218)

Prośba salezjanów, o której mowa w liście, dotyczyła otwarcia 
przez siostry drugiego domu w Różanymstoku, którego wspólnota 
byłaby całkowicie oddana pracy w kuchni i szatni zakładu salezjań-
skiego.

Po otrzymaniu aprobaty rady generalnej, we wrześniu 1933 roku 
matka Laura otworzyła w Różanymstoku drugi dom, w którym za-
mieszkały siostry pracujące u salezjanów. Na ich czele postawiła 
s. Marię Figiel, doświadczoną już w pracy w domach salezjańskich, 
którą w tym celu odwołała z Sokołowa Podlaskiego.

Również we wrześniu 1933 roku Wydział Opieki Społecznej 
w Wilnie skierował do matki Laury prośbę o otwarcie nowego dzieła 
tzw. Pogotowia Opiekuńczego. Mimo że dom przy ul. Stefańskiej był 
już przepełniony, matka Laura przyjęła prośbę i zajęła się przygoto-
waniem odpowiednich pomieszczeń i personelu. W kronice zapisano: 

Choć z trudem, podejmujemy to prawdziwe dzieło miłosierdzia.172

171 Kronika domu w Wilnie, 23 czerwca 1933 r.
172 Tamże, 7 września 1933 r.
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W Pogotowiu tym corocznie znajdowało schronienie i opiekę kil-
kadziesiąt dzieci, chłopców i dziewcząt, kierowanych tam przez opie-
kę społeczną.173

Dom dla sierot w Laurowie

Powiększanie się liczby dzieci i młodzieży tak w Wilnie, jak 
i w Różanymstoku, skłoniło matkę Laurę do powzięcia decyzji o budo-
wie domu dla sierot całkowicie opuszczonych na terenie ofi arowanym 
siostrom przez księdza prałata Lubiańca, a położonym w miejscowości 
Sakiszki w odległości 18 km od Wilna. Teren ten obejmował 90 ha lasu 
sosnowego i łąki. Początkowo siostry korzystały tylko z opału i grzy-
bów dostarczanych im przez miejscowego gajowego.174 

Matka Laura zamierzała sprzedać tę posiadłość, jednak usiło-
wania te okazały się bezskuteczne. Kilkakrotnie wracała do tej myśli 
w listach do siostry Zofi i. W 1930 roku pisała: A Sakiszki? Och, jak 
bardzo chciałabym je sprzedać i spłacić długi! (L 17). I znowu w 1931: 
A Sakiszki? Och, oby Jezus pomógł nam je sprzedać! (L 58).

Wola Boża była jednak inna i Sakiszki nie zostały sprzedane. 
Natomiast realny stał się projekt wybudowania domu, tym bardziej że 
spadek, jaki siostra Anna Juzek otrzymała po śmierci swojego wuja, 
księdza Józefa Wajdy, miał być przeznaczony na budowę zakładu wy-
chowawczego. Matka Laura sama wybrała stosowne miejsce na budo-
wę domu i sama go zaprojektowała.175

Prace rozpoczęły się na wiosnę 1933 roku. Drugiego lipca ksiądz 
dyrektor Romanowicz dokonał uroczystego położenia kamienia wę-
gielnego w obecności siostry Zofi i Sowińskiej, sióstr i okolicznej lud-
ności. Matka Laura nie była obecna, bo w tym czasie przebywała 
w Różanymstoku, gdzie przeprowadzała wizytację, przewodniczyła 
rekolekcjom oraz obłóczynom i profesjom.

Nad budową czuwała siostra Zofi a, a w czasie jej nieobecności 
siostra Jadwiga Górska.

Matka Laura nie zapominała także o Polepiu, gdzie dzieci ze swo-
imi asystentkami spędzały wakacje. Pisała do sióstr:

173 Wielkie serce Matki, s. 76.
174 Tamże, s. 75.
175 Tamże.
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Moje najdroższe siostry z Polepia, dzielne, bardzo dzielne! Wiem, że 
żyjecie wszystkie w zgodzie, wszystkie pełne dobrej woli, aby praktyko-
wać postanowienia uczynione w czasie rekolekcji i miłość, której pragnie 
Bóg i którą tak bardzo poleca ksiądz Ricaldone. Dzielne! Bądźcie zawsze 
takie, zawsze dobre, macierzyńskie, bardzo macierzyńskie względem tych 
małych, których ja kocham i noszę w sercu. Kochajcie te duszyczki jak 
wasze, bądźcie dla wszystkich jednakowe, z wyjątkiem jakiejś potrzeby, 
choroby, ponieważ wtedy musicie być jeszcze bardziej matkami (L 184).

W październiku wyjechała z siostrą Zofi ą Sowińską do Włoch 
na rekolekcje i uroczystości związane z jubileuszowym Rokiem 
Odkupienia.

Pisała z Rzymu:
Przyjęłam także dla was błogosławieństwo Ojca Świętego, którego 

udzielił nam z wielką dobrocią. W Bazylice św. Piotra i wszędzie modlę 
się za was, abyśmy pracując nad sobą, mogły wszystkie razem stać się 
świętymi. [...] Zawsze naprzód, moje drogie siostry, zawsze naprzód w 
życiu wiary, cnoty, miłości, poświęcenia, dobroci. Tak, miłość względem 
wszystkich niech będzie naszym chlebem powszednim, zawsze, także 
względem dziewcząt i chłopców, których powinnyście kochać, pomagać 
im na ile można, na ile Reguła nam pozwala (L 186).

Po rekolekcjach i uroczystościach jubileuszowych, 10 listopada 
powróciła do Polski. Zatrzymała się w Mysłowicach, gdzie z powo-
du niedyspozycji zdrowotnych pozostała przez całe trzy tygodnie. 
Korzystała z tego, aby przelać w serca sióstr choćby cząstkę z bogac-
twa duchowego, jakim napełniła się w czasie rekolekcji i uroczystości 
jubileuszowych w Rzymie. Znajdujemy tego ślad w kronice, pisanej 
przez siostrę dyrektorkę Annę Juzek:

Prawiła codziennie słówka wieczorne, któreśmy z wielką przyjem-
nością słuchały, gdyż zupełnie praktyczne dla nas. Często również mia-
ła konferencje zamiast czytania duchownego. Tematem tych konferen-
cji była miłość bliźniego, delikatność w obejściu, ofi arność i gotowość 
do wspomagania się wzajemnie. Na tym punkcie bardzo szeroko się 
rozwodziła.176

176 Kronika domu w Mysłowicach, 2 grudnia 1933 r.
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Z Mysłowic wyjechała 2 grudnia i w towarzystwie siostry Zofi i 
Sowińskiej udała się na wizytację do Sokołowa Podlaskiego.

Tymczasem w Sakiszkach, mimo zimna i braku pieniędzy, rosły 
ściany nowego domu. Na wiosnę prace zostały zintensyfi kowane do 
tego stopnia, że w kwietniu 1934 roku dom był już na ukończeniu. 
Kiedy siostra Zofi a skarżyła się na opóźnienia w pracach, matka Laura 
ją uspokajała, pisząc z Różanegostoku:

Do Sakiszek nie jedź. Pojedziemy razem, kiedy wrócę, [...]. Technik 
naprawdę nie może się zajmować tylko nami, musi pilnować także in-
nych prac, bo musi żyć, więc co robić? Ale jest to człowiek uczciwy. [...] 
Co ten biedny człowiek może zrobić bez pieniędzy? Wszystko trzeba ku-
pić, a jak prosi siostrę Jadwigę, to mu odpowiada, że nie ma pieniędzy. 
A bez pieniędzy nie można nic zrobić, ty dobrze to rozumiesz (L 96).

W innym liście pisała:
Ufajmy miłosierdziu Bożemu, że wszystko się tam prędko skończy, 

na 21 powinno się naprawdę skończyć. Matka Najświętsza uczyni nam tę 
łaskę, a ksiądz Bosko powinien uczynić mi tę, aby spłacić wszystkie dłu-
gi, skończyć dom w Sakiszkach i kupić to wszystko, czego potrzeba dla 
dziewczynek. Jeśli Matka Boża i ksiądz Bosko to wszystko zrobią, położą 
kres naszym cierpieniom (L 90).

Cierpienia, o jakich matka Laura pisała i pragnęła ich zakończe-
nia, były nie tyle związane z brakiem pieniędzy na ukończenie budo-
wy domu, ile z chorobą dziewcząt w Wilnie.

Wzmianka o chorobie, którą matka Laura nazywa brzydką i strasz-
ną, powtarza się w wielu listach pisanych w pierwszych miesiącach 
1934 roku.

Matka Laura przebywała wówczas w Różanymstoku, a bezpośred-
nią odpowiedzialność za dom w Wilnie i chore dziewczęta ponosiła 
siostra Zofi a oraz kandydatka Maria Pytel, która będąc dyplomowaną 
pielęgniarką zgodziła się na prośbę matki Laury opóźnić swoje pój-
ście do nowicjatu aż do momentu całkowitego wyleczenia dziewcząt. 
Zostały one umieszczone na ostatnim piętrze domu, odizolowane od 
innych, i były codziennie wizytowane przez lekarkę.
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Matka Laura pisała z Różanegostoku:
Co do tych dziewcząt, które się już uważa za zdrowe, na miłość sio-

stro Zofi o, nie dawaj ich razem z innymi prędzej zanim upłynie przynaj-
mniej sześć miesięcy. Wierz mi, że po takich cięgach trzeba naprawdę 
bardzo uważać (L 93).

W innym liście:
Ten rok jest bardzo trudny, gdyż ta choroba jest męcząca, nigdy się 

nie kończy. Ale módlmy się i naprawdę módlmy się wiele (L 95).
I jeszcze:
Och, Panie, spraw, aby wyzdrowiały szybko i dobrze i aby już ni-

gdy więcej w życiu nie powróciła im ta brzydka choroba. Biedne małe, 
niech Bóg nam je błogosławi i niech je uczyni naprawdę świętymi. [...] 
Och, jakbym chciała, aby wszystko było skończone i dobrze skończone, 
abym mogła wrócić do domu i być z wami. Czas mija tak szybko, dziś 
mamy czwartego: już tylko półtora miesiąca w Polsce... Biedne siostry, 
jeśli pomyślę, że nie byłam z nimi nawet 21 dni, jest mi bardzo przy-
kro. Ale niech będzie wszystko dla Jezusa, tak, zawsze dla Niego i dla 
Najświętszej Dziewicy (L 99).

Cierpiała, że nie może powrócić do domu w Wilnie, którego prze-
cież była dyrektorką. Ale dlaczego nie mogła powrócić? Tego możemy 
się tylko domyślać. Częściowo wyjaśniają nam to jej słowa:

Ja wrócę, gdy wszystko będzie skończone, a właściwie kiedy nie bę-
dzie już nawet mowy o żadnej wizytacji (L 93).

Z niecierpliwością czekała końca, lecz jednocześnie z poddaniem 
się woli Bożej. A koniec był wciąż daleki. Jeszcze w lipcu, będąc we 
Włoszech, zapytywała siostrę Zofi ę:

A dziewczynki? Och, oby Madonna zrobiła nam tę łaskę, aby wy-
zdrowiały możliwie jak najszybciej (L 109).

W jednym z listów do siostry Zofi i pozwoliła sobie na takie wy-
znanie:

Już od dwóch lat, z takiego czy innego powodu, bardzo mało mo-
głam się cieszyć pokojem. Nawet gdy się myślało, że jestem zadowolona, 
zawsze miałam coś do cierpienia. Pan wie zawsze to, co się robi, a więc 
niech się dzieje zawsze Jego wola. Ważne jest, aby umieć cierpieć dobrze, 
ale niestety, ja tego nie umiem (L 91).
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Rok 1934 był trudny nie tylko z powodu zakaźnej choroby 
dziewcząt i trudności związanych z ukończeniem budowy domu 
w Sakiszkach, lecz także z powodów personalnych. Niestety, gruźlica 
zbierała swoje żniwo. Matka Laura podejmowała wszelkie wysiłki i nie 
szczędziła także nakładów fi nansowych, aby ratować zdrowie i ży-
cie sióstr. Wysyłała je do sanatoriów i miejscowości uzdrowiskowych, 
o czym znajdujemy również liczne wzmianki w listach do siostry Zofi i.

Pisała o siostrze Anastazji Trachimowicz:
Przykro mi z powodu siostry Anastazji, którą posyłam do Zakopanego 

z poświęceniem grosza, aby powróciła do zdrowia, mogła pracować i po-
magać (L 18).

O siostrze Rozalii Michalskiej:
Napisz do Zakopanego i poszukaj dla niej skromnego miejsca, bo nie 

możemy robić wydatków. Zresztą kto wie, czy nie można by jej posłać do 
Urszulanek w Czarnym Borze? Pokoik za trzy złote dziennie mogłybyśmy 
opłacić (L 121).

Niestety, wysiłki te nie zawsze przynosiły oczekiwane rezulta-
ty. Siostra Rozalia Michalska zmarła w sanatorium w Nowym Targu 
4 września 1936 roku, a siostra Anastazja Trachimowicz nie została 
dopuszczona do złożenia ślubów wieczystych w roku 1934. I nie tylko 
ona. Matka Laura musiała w tym roku odesłać do rodzin trzy siostry, 
co było dla niej naprawdę wielkim cierpieniem.

Pisała z Różanegostoku:
Pragnę jak najprędzej tam przyjechać, ale na razie chciałabym skoń-

czyć sprawę siostry Elżbiety i jej rodziny, aby nie pozostawiać kłopotów 
siostrze Marii, która musi jeszcze myśleć o siostrze Anastazji. Potem 
jeszcze odejdzie siostra Krakowska i znowu nowe przykrości i cierpie-
nia. Ufajmy, że się to skończy i że się skończy możliwie jak najszybciej 
i w świętym spokoju, w porozumieniu i bez obrazy Bożej (L 117).

Nadzieja ta przynajmniej w jednym wypadku została zawiedzio-
na. Siostra Anastazja Trachimowicz odwołała się do Kongregacji ds. 
Zakonów oskarżając przełożone, że nie była przez nie zrozumiana, 
nie miała odpowiedniej formacji i w czasie choroby nie była należycie 
leczona.

Proszona o wyjaśnienie matka Laura przedstawiła w liście do 
przełożonej generalnej motywy niedopuszczenia, wyszczególniając 
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z bólem, ale zgodnie z prawdą, brak odpowiednich dyspozycji ze stro-
ny siostry, o czym już wcześniej informowała przełożone.177

Rok 1934, nazwany przez matkę Laurę rokiem bardzo trudnym, 
przyniósł jednak także wielkie radości. Największą z nich była niewąt-
pliwie kanonizacja Założyciela, bł. Jana Bosko, jakiej Ojciec Św. Pius 
XI dokonał w Bazylice Św. Piotra w Rzymie 1 kwietnia 1934 roku na 
zakończenie Jubileuszowego Roku Odkupienia.

Z Polski udała się na kanonizację delegacja salezjanów, natomiast 
siostry przeżywały tę wielką uroczystość w swoich domach. I tak na 
przykład w kronice domu w Mysłowicach czytamy:

Była to uroczystość nad uroczystościami! Wieczorem przy wywieszo-
nym obrazie św. Jana Bosko odbyła się w naszym Zakładzie iluminacja 
i mała akademia na podwórzu naszego domu. Sercem i duszą przebywa-
łyśmy w Rzymie...178

Relikwie św. Założyciela zostały sprowadzone do Polski i we 
wszystkich placówkach salezjańskich organizowane były uroczyste 
obchody, na które składały się procesje z relikwiami, uroczyste Msze 
święte, akademie, iluminacje itp. Siostry brały w nich udział razem 
ze swoimi wychowankami: dziećmi i młodzieżą. Tak było również 
w Mysłowicach, gdzie 10 maja siostry uczestniczyły razem z dziećmi 
w procesji z relikwiami Świętego, a 13 maja w uroczystej Mszy św. 
w kościele salezjanów.

Niestety, pod pretekstem że było to dla dzieci zbyt męczące, wro-
gowie religijnego i patriotycznego wychowania przypuścili atak na 
działalność sióstr w Mysłowicach. Doszło nawet do tego, że w 1936 
roku matka Laura pisała do przełożonej generalnej:

Mam serce pełne goryczy i bólu z powodu domu w Mysłowicach. 
Sprawa jest bardzo skomplikowana i z chwili na chwilę mogliby nas usu-
nąć. [...] Społeczeństwo jest całe po stronie sióstr, tak że 10.000 ojców 
i matek przedstawiło i podpisało petycję, że chcą, aby siostry wychowy-
wały ich dzieci i nie zostały usunięte z Mysłowic (L 221).

177 List matki Laury do przełożonej generalnej Luisy Vaschetti. (AGFMA).
178 Kronika domu w Mysłowicach, 1 kwietnia 1934 r.
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Wracając do roku 1934, radością dla matki Laury było również 
ukończenie domu w Sakiszkach, dokąd już od początku maja zaczęto 
przewozić grupami chłopców z Wilna.

W pierwszej biografi i matki Laury znajdujemy następujący opis 
tego domu oraz okoliczności nadania mu nazwy Laurów:

Był to dom piętrowy, z drewna sosnowego, długi na 40 m i szeroki 
na 19 m. Był położony w miejscu bardzo dogodnym. Do głównej szosy, 
oddalonej około 2 km, i do najbliższego przystanku autobusowego prze-
prowadzono specjalną drogę przez las. Niedaleko domu płynął strumyk, 
który poddał matce Laurze myśl o urządzeniu niewielkiego stawu. W zi-
mie dzieci miały tam wspaniałą ślizgawkę. Natomiast w lecie mogły iść 
wraz z asystentkami nad rzekę Wilię, płynącą w odległości około 1 km od 
domu. Młody sosnowy las roztaczał naokoło balsamiczną woń. W lecie 
był pełen jagód i poziomek, a w jesieni grzybów. [...]

Siostra Zofi a Sowińska, chcąc zmienić nazwę, a jednocześnie dać 
dowód miłości i wdzięczności dla matki Laury, w dniu jej imienin, 
21 kwietnia 1934 roku, zaproponowała nazwę ‘Laurów’. Ponieważ mat-
ka Laura była wówczas w Różanymstoku, zatelefonowano do niej, czy 
się zgadza. Matka Laura okazała swoje zadowolenie i bardzo serdecznie 
podziękowała za okazaną jej miłość. Wszystkie siostry bardzo się cieszyły 
z tak szczęśliwego pomysłu. W październiku 1934 roku skierowano w tej 
sprawie ofi cjalną prośbę do starosty wileńsko-trockiego, który odniósł się 
przychylnie do propozycji sióstr i zatwierdził nową nazwę.179

Matka Laura, przebywając wciąż w Różanymstoku, myślała o za-
opatrzeniu nowego domu w odpowiedni personel. Najchętniej byłaby 
tam sama pojechała, ale wciąż czekała na zakończenie sprawy, zwią-
zanej z chorobą dziewcząt. Pisała do siostry Zofi i:

Gdyby się wiedziało coś dokładnego, to ja mogłabym wrócić i po-
jechać do Sakiszek i być tam z Bronią i z innymi siostrami tam prze-
znaczonymi oraz z chłopcami. Bo domu trzeba bardzo dobrze pilno-
wać. [...] Musi tam być osoba odpowiedzialna, której leży na sercu dom 
i Zgromadzenie (L 98).

179 Wielkie serce Matki, s. 77.
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W innym liście: Kto będzie myślał o chłopcach w Sakiszkach-
Laurowie? Jako asystentka generalna siostra Franciszka, a czuwać nad 
domem siostra Bronia (L 100). 

Zajmowała się także sprawą ewentualnego domu w Warszawie, 
o który starała się właściwie już od samego początku swego pobytu 
w Polsce. Pragnęła, aby Córki Maryi Wspomożycielki mogły swoją 
działalnością wychowawczą w duchu księdza Bosko objąć także dzie-
ci i młodzież w stolicy, a także, aby ona i siostry podróżujące często 
w sprawach szkolnych do Warszawy miały możliwość zatrzymywania 
się w swoim domu.

W listach matki Laury znajdujemy wzmianki o kilku propozycjach, 
które jednak nie mogły zostać zrealizowane.

W sierpniu 1931 roku pisała z radością do siostry Zofi i:
Wiesz jaka nowina? Salezjanie z ulicy Lipowej chcą siostry do pral-

ni, kuchni i szatni. I ja już myślałam, kogo posłać, jeśli mieszkanie będzie 
odpowiednie. [...] Po obłóczynach zamierzam jechać do Warszawy, aby 
zobaczyć ten dom sióstr, by powiedzieć moje ostateczne tak (L 56).

I znowu w sierpniu 1932 roku:
Zatrzymamy się w Warszawie w piątek i zobaczymy schronisko dla 

starców... Miejmy nadzieję, że będzie można je przyjąć (L 68).
W kwietniu 1934 roku pisała o kolejnej propozycji:
Dobrodziński telefonował do ks. Hlonda, że jest coś dla nas 

w Warszawie, aby iść zobaczyć. [...] Ufajmy, że jest to coś odpowiedniego 
dla nas. [...] Och, gdybyśmy miały jakiś dom w Warszawie, jak byłoby 
pięknie i jak byłabym zadowolona! Dosyć! Zobaczymy, co Bóg nam przy-
gotował. Przyjmiemy z Jego ręki to, co jest, tak radość, jak i rozczarowa-
nie, i podziękujemy Mu (L 96).

Pojechała z siostrą Zofi ą do Warszawy, aby zobaczyć proponowa-
ny obiekt, ale i tym razem spotkało ją rozczarowanie. Propozycja oka-
zała się nie do przyjęcia.

X Kapituła Generalna

Rok 1934 był nie tylko rokiem kanonizacji św. Jana Bosko, lecz 
również rokiem X Kapituły Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki.

Matka Laura już w lutym zaprosiła do Różanegostoku delegat-
ki wybrane w poszczególnych domach i przewodniczyła Kapitule 
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Wizytatorii, na której siostra Maria Mazzoli została wybrana delegatką 
na Kapitułę Generalną.

W połowie czerwca matka Laura, siostra Maria Mazzoli i siostra 
Bronia wyjechały do Włoch. Po odprawieniu rekolekcji matka Laura 
i siostra Mazzoli uczestniczyły w posiedzeniach X Kapituły generalnej.

Zaraz po wyborze przełożonej generalnej i jej Rady matka Laura 
wysłała do sióstr w Polsce telegram z tą wiadomością, a potem pisała:

Najdroższe siostry, przesyłam wam serdeczne pozdrowienie i chcę 
wam powiedzieć, że dobry Jezus dał nam na nowo nasze drogie Matki. 
Są one naprawdę święte, święte naprawdę. [...] Módlmy się zawsze za 
nie i zjednoczone w jedno serce służmy Jezusowi w pokoju i zgodzie.

I zapewniała o swoich modlitwach:
Prawie codziennie rano idę do Maryi Wspomożycielki i słucham 

ile tylko mogę Mszy świętych, aby uprosić dla wszystkich wszelkie łaski 
i dary, ogromną miłość do Zgromadzenia, ducha słodyczy, miłości, ła-
godności, roztropności i dobroci bez granic (L 108).

Po zakończeniu Kapituły matka Laura razem ze swoimi towa-
rzyszkami pojechała do Rzymu, gdzie spotkała się ze swoją siostrą, 
s. Ritą. Siostra Maria Mazzoli pojechała do Neapolu, aby odwiedzić 
swoją rodzinę, a siostra Bronia miała okazję uczestniczyć w audiencji 
Ojca Świętego i zwiedzić najważniejsze zabytki rzymskie.

Tymczasem w Laurowie siostra Zofi a czuwała nad dalszą rozbu-
dową, bo chociaż główny dom był już ukończony, trzeba było wybu-
dować jeszcze całe zaplecze gospodarcze: stodołę, oborę, chlew itp. 
Matka Laura spodziewała się otrzymać we Włoszech jakąś pomoc ma-
terialną, ale i w tym jej nadzieja została zawiedziona. Pisała:

Co do tego, aby coś mieć, to jest dziura w wodzie, ponieważ kiedy 
przyjechali wizytatorzy apostolscy na kanonizację księdza Bosko, zabrali 
wszystko, skąd tylko mogli, i dlatego nie mają już nic. [...] Cierpliwości, 
cierpliwości zawsze: przyjdzie dzień, w którym wszystko będzie nam 
dane, lecz pod jednym warunkiem: że będziemy dobre. A dobre musimy 
być za wszelką cenę, bo Jezus tego chce i my także tego chcemy (L 113).

Zachęcała siostrę Zofi ę, aby szukała wszędzie koniecznych fun-
duszy.
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Kuratorium nie dało jeszcze nic z tego, co obiecało? Dlaczego? I dla-
czego nie dają tych pieniędzy na budowę? Postaraj się tam pójść i poproś 
pokornie; wydaje mi się, że jak ty pójdziesz, to coś załatwisz (L 113).

Ale przede wszystkim gorąco i z całego serca zachęcała ją do pra-
cy nad sobą i do promieniowania swoją świętością na całą wspólnotę:

Droga Zofi o, stawaj się świętą, naprawdę świętą. Bądź zawsze 
spokojna i uśmiechnięta, bo takie powinnyśmy być, aby czynić dobro 
(L 109).

I jeszcze:
Zofi o, zrób tak, abym zastała dom w Wilnie przemieniony; aby tam 

panowała miłość, umartwienie i delikatność w zachowaniu i słowach 
(L 105).

Zapowiadała swój powrót na 23 lub 24 lipca na czas, aby przygo-
tować siostry i pojechać na rekolekcje (L 112).

Jedna z uczestniczek tych rekolekcji, które odbywały się 
w Różanymstoku i stanowiły przygotowanie do obłóczyn i profesji, 
przechowała w swoich notatkach polecenia matki Laury, jakie dawa-
ła w czasie konferencji i słówek wieczornych. Zacytujemy niektóre 
z nich:

Pracować wyłącznie dla Boga. On jeden niech widzi naszą pracę, bo 
On jest naszym celem i naszą nagrodą w niebie.

Starać się być użytecznymi dla Zgromadzenia, pracując nad naszym 
charakterem. Uczynić go silnym, wytrwałym, łagodnym, pokornym, 
uprzejmym dla wszystkich. Nigdy nie krytykować nakazów przełożo-
nych, nigdy nie szemrać, nigdy nie ranić ich serca, ale być ich radością, 
dzięki wielkiej miłości bliźniego. Nigdy nikogo nie sądzić.

Prosić o przebaczenie każdego, kogo obraziliśmy. Z pokorą, z wielką 
miłością odnosić się do sióstr.180

Wśród tych, które 5 sierpnia złożyły śluby wieczyste, była ‘prawa 
ręka’ matki Laury, siostra Zofi a Sowińska, do której matka Laura pisała 
jeszcze z Rzymu:

Nie myśl, aby je odprawiać prywatnie. Musisz je odprawić dobrze, by 
dobrze przygotować się do złożenia ślubów wieczystych (L 112).

180 Z notatek s. Heleny Hermanowicz.
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Natomiast wśród tych, które składały pierwszą profesję, była sio-
stra Cecylia Ginalska, której matka Laura chciała powierzyć kierow-
nictwo szkoły w Laurowie, gdzie z początkiem września należało roz-
począć rok szkolny. W tym celu już wcześniej poleciła jej przygotować 
się do zdobycia dyplomu nauczycielskiego.

W czasie rozmowy przed profesją siostra Cecylia wyraziła pra-
gnienie wyjazdu na misje. Wówczas matka Laura poprosiła ją, aby 
odłożyła na jakiś czas to pragnienie, ponieważ nie ma innej osoby, 
której mogłaby powierzyć odpowiedzialność za szkołę. Siostra Cecylia 
zgodziła się i z wielką gorliwością zabrała się do pracy ku radości 
wszystkich.

W styczniu 1935 roku siostra Cecylia przeziębiła się i zachorowała 
na obustronne zapalenie płuc. Przewieziono ją natychmiast do szpi-
tala w Wilnie i robiono wszystko, aby ratować jej życie. Matka Laura 
pisała do przełożonej generalnej:

Ufałyśmy wstawiennictwu matki Mazzarello, że przezwycięży kry-
zys, i powiem prawdę, że kiedy przedwczoraj lekarz nie dał nam naj-
mniejszej nadziei, ja jej nie straciłam, pewna, że matka Mazzarello uczy-
ni nam tę łaskę (L 219).

Niestety ani wysiłki lekarzy, ani gorące modlitwy sióstr, ani wielka 
ufność we wstawiennictwo matki Mazzarello nie zatrzymały siostry 
Cecylii na tej ziemi. Odeszła do Pana 2 lutego 1935 r.

Donosząc matce generalnej o jej śmierci matka Laura pisała:
Była aniołem i umarła jak anioł. Tak, moja Matko, była siostrą, na 

której można było polegać i dawała piękne nadzieje. Prawdziwa Córka 
Maryi Wspomożycielki, ułożona, wesoła, inteligentna, przedsiębiorcza, 
wykształcona, mająca dyplom nauczycielski. Tak, moja Matko, nie mogę 
ukrywać, że wszystkie odczuwamy tę stratę, bo straciłyśmy anioła, jaki 
był wśród nas! (L 219).

Wracając ponownie do roku 1934, musimy powiedzieć jeszcze 
o innej siostrze, na którą matka Laura bardzo liczyła, a która, będąc 
wychowawczynią w przedszkolu w Mysłowicach, napisała list do mat-
ki generalnej Luizy Vaschetti z prośbą o wyjazd na misje. Matka gene-
ralna odpisała, uzależniając swoją decyzję od zgody matki Laury.
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Lecz oddajmy głos samej zainteresowanej, która tak napisała 
w swoich wspomnieniach:

Wiedziałam, że w Polsce brakuje rąk do pracy i żal mi było matki 
Laury. W rozmowie więc z Nią podałam Jej odpis mego listu, napisany 
po włosku. Matka czytała go bardzo powoli, tak jakby się zastanawiała 
nad każdym słowem. Potem powiedziała: „Potrzebujemy bardzo sióstr do 
pracy. W tej chwili nie mam nikogo, kto mógłby cię zastąpić. (Chodziło 
o kogoś z dyplomem państwowym). Ale jeśli taka jest wola Boża...”.181

Siostra Matylda wyjechała na misje razem z nowicjuszką, sio-
strą Anną Pawlak, 2 kwietnia 1935 r. Jednak na misje nie pojechała. 
Dlaczego?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy we wspomnieniach siostry 
Anny Pawlak, która po opisaniu podróży i przyjazdu do Turynu tak 
pisze:

Przechodząc korytarzem, napotkałyśmy matkę Henrykę Sorbone, 
wikarię generalną, która mówi nam, że wraca z Genui, że statek już od-
płynął, że czekały na nas do ostatniej chwili. Byłyśmy zaskoczone i nie-
pocieszone!

I tak dalej pisze:
Siostra Matylda została przeznaczona do domu Matki Mazzarello 

w Borgo San Paolo w Turynie. Ja tymczasem pojechałam do Między-
narodowego Nowicjatu Misyjnego w Casanova di Carmagnola, by do-
kończyć swój nowicjat, a po złożeniu ślubów zakonnych czekać na inną 
ekspedycję misyjną.182

Oddajmy ponownie głos siostrze Matyldzie:
W czasie mego powtórnego pobytu we Włoszech, [matka Laura] pi-

sała do mnie często i wspominała o moim powrocie. Widocznie taka była 
wola Boża, gdyż ciężko zachorowałam i lekarze orzekli, że klimat gorący 
nie jest dla mnie dobry. Kiedy przyjechała matka Laura do Włoch, zade-
cydowano, bym razem z nią powróciła do Polski po rocznym pobycie we 
Włoszech.183

181 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
182 S. Anna Pawlak, W sercu Afryki. Pamiętnik misjonarki. Warszawa 1999 r.
183 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
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Rozwój Laurowa

W prośbie o zatwierdzenie domu w Laurowie, skierowanej do 
Rady generalnej, wymieniano jako przewidywane dzieła: sierociniec 
dla 150 dzieci, przysłanych przez magistrat z Warszawy, przedszkole 
i szkoła podstawowa prywatna, do której będą mogły uczęszczać tak-
że dzieci z pobliskiej wioski, w której nie ma szkoły.184

Aby zapewnić dzieciom utrzymanie, trzeba było pomyśleć także 
o założeniu ogrodu warzywnego, sadu, hodowli krów, trzody chlew-
nej i drobiu. Wszystko to wymagało wielu rąk do pracy, dlatego matka 
Laura przysyłała do Laurowa kandydatki i postulantki, a później, kie-
dy sama zamieszkała w Laurowie, przeniosła tam całkowicie postulat 
z Wilna.

Ponieważ kościół parafi alny znajdujący się w Niemenczynie był 
oddalony o 6 km, matka Laura poprosiła inspektora o stałego kape-
lana. Był nim ksiądz Jan Jeziorek, a na wakacje przyjeżdżał także 
ks. Józef Bujar.185

Kapłani ci nie ograniczali swojej posługi tylko do sióstr i dzieci, 
ale służyli także miejscowej ludności. Naoczny świadek pisze:

Kaplica, chociaż obszerna, nie mogła pomieścić wszystkich, tak że 
w niedziele i święta trzeba było odprawiać dwie Msze św. Pierwsza była 
przeznaczona dla dzieci, a druga dla dorosłych i okolicznej ludności. 
W czasie tej drugiej Mszy św., zwanej ‘Sumą’, nie tylko kaplica była peł-
na, lecz także schody, korytarze i podwórko.186

Zdarzały się i takie wypadki, jak ten:
Pewnego dnia przyszedł starszy mężczyzna i poprosił siostrę, aby 

zapytała księdza, czy zechce go wyspowiadać, bo on już 20 lat nie był 
u spowiedzi. Przyszedł z odległości 16 km. Ksiądz kapelan przyjął go 
serdecznie, wyspowiadał, udzielił mu Komunii św., a potem poczęstował 
go śniadaniem.187

Serca sióstr, a zwłaszcza matki Laury, przepełniała radość, że wiel-
ki trud włożony w budowę domu w Laurowie przynosi tak zbawienne 
owoce.

184 Prośba o otwarcie domu w Laurowie. (AGFMA).
185 Por. Listy matki Laury Meozzi, T. I. L. 115 i 139.
186 Wielkie serce Matki, s. 83-84.
187 Tamże, s. 78.



119

Wieść o pięknej pracy sióstr w Laurowie dotarła wkrótce do władz 
oświatowych, które już w 1935 roku zwróciły się z prośbą o przyję-
cie dzieci na kolonie letnie. Matka Laura chętnie się zgodziła, cho-
ciaż wymagało to dodatkowych kosztów i powiększenia personelu. 
Miała jednak na uwadze dobro dzieci, zarówno fi zyczne, jak i ducho-
we. Dzieci przez kilka tygodni mogły korzystać z dobrego powietrza, 
kąpieli w rzece, z jagód i grzybów w lesie, a przede wszystkim były 
zachęcane do odmawiania modlitw porannych i wieczornych, mogły 
uczestniczyć we Mszy św., miały pół godziny katechizmu i słówko na 
dobranoc. Po zakończeniu kolonii wracały do swych rodzin nie tylko 
zdrowe i wypoczęte, lecz także lepsze, za co rodzice bardzo dzięko-
wali siostrom.

Również ksiądz arcybiskup Jałbrzykowski, wizytując parafi ę 
w Niemenczynie, przyjechał do Laurowa, gdzie został serdecznie 
przywitany przez siostry i dzieci, które wręczyły mu wiązankę róż. 
Nie chciał wierzyć, że róże te pochodzą z laurowskiego ogrodu i posłał 
swojego kapelana, aby się o tym naocznie przekonał. Po zwiedzeniu 
całego domu, pozował z dziećmi do fotografi i, a nawet zaśpiewał ra-
zem z nimi piosenkę. Na zakończenie wizyty pogratulował siostrom 
wspaniałych osiągnięć, a udzielając arcypasterskiego błogosławień-
stwa życzył dalszej owocnej pracy.188

Nad całością prac w Laurowie czuwała siostra Zofi a Sowińska, 
dojeżdżając codziennie z Wilna. Matka Laura jednak przygotowywała 
ją na dyrektorkę tego bardzo wymagającego dzieła. Pisała:

Trzeba mieć wiele cierpliwości, to jest pierwsza zaleta dyrektorki, 
jaką ty będziesz. Ja chcę, abyś była idealna, naprawdę taka, jaką pragnie 
cię mieć Serce Boże. (L 118)

20 kwietnia 1935 roku wręczyła jej nominację na dyrektorkę 
Laurowa. Odtąd siostra Zofi a przeniosła się tam na stałe. Matka Laura 
niemal codziennie telefonowała lub pisała listy, udzielając jej szczegó-
łowych wskazówek i podtrzymując na duchu. W jednym z listów na-
kreśliła jej nawet dokładny rozkład dnia. Przytoczymy go, gdyż mówi 
nam wiele o tym, jak matka Laura traktowała obowiązek przełożonej.

188 Wielkie serce Matki, s. 81.
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Zrób sobie taki rozkład dnia: rano do dziewiątej obejdź dom i zo-
bacz, czego potrzebują siostry. Potem od dziewiątej do dwunastej rób ra-
chunki i porządkuj wszystkie twoje papiery. O dwunastej zobacz, co jedzą 
chłopcy, dziewczynki, nauczycielki i postulantki. Obejdź znowu dom i zo-
bacz, czy wszędzie jest porządek, potem idź na obiad. Po Nawiedzeniu aż 
do w pół do czwartej zajmuj się swoją pracą. Potem idź do ogrodu, obejdź 
go i o w pół do piątej bądź do dyspozycji sióstr i postulantek, ale w cieniu 
lasu blisko domu, tak abyś w czasie rozmowy widziała wszystko, co tam 
się dzieje. Po kolacji powiedz słówko na dobranoc i powiedz siostrom, że 
taki jest twój rozkład i żeby ci nie przeszkadzały (L 123).

Ze wzrostem domów i dzieł wzrastała też potrzeba wykwalifi ko-
wanego personelu i matka Laura, chociaż z wielką ofi arą, przygotowy-
wała go w wielu dziedzinach.

Niektóre wysłała na kurs dla osób odpowiedzialnych za instytuty 
wychowawcze, inne starały się o uzyskanie dyplomu do nauczania 
w przedszkolu i szkole podstawowej, inne zdobywały kwalifi kacje za-
wodowe, jeszcze inne przygotowywały się do zdania matury, a niektó-
re zaczęły studia uniwersyteckie. Jak prawdziwa córka księdza Bosko 
umiała docenić talenty sióstr i starała się je rozwijać. Siostry z tamtych 
czasów piszą:

Gdy odkryła w jakiejś siostrze lub postulantce odpowiedni talent, 
nie żałowała pieniędzy nawet na prywatne lekcje malarstwa, muzyki, 
dekoratorstwa itp., gdyż wiedziała, jak wielką rolę w salezjańskim syste-
mie wychowawczym ma teatr, śpiew i muzyka. Posyłała siostry do Teatru 
Miejskiego w Wilnie, aby podpatrzyły urządzenie sceny i dekoracje. Gdy 
były przedstawienia dla dzieci, chętnie je posyłała razem z asystentkami. 
Lubiła urządzać przedstawienia teatralne w domu. Sama angażowała 
się w przygotowywanie dekoracji i kostiumów. Miała ogromne poczucie 
piękna i wyrobiony smak artystyczny. Nic nie uszło jej uwagi. Końcowe 
próby odbywały się zawsze w jej obecności. Umiała zauważyć drobne 
niedociągnięcia, których wcześniej nikt nie zauważył. Pomagała w ubie-
raniu i charakteryzowaniu aktorek, poprawiała i doradzała, jednym sło-
wem, we wszystkim służyła swoją radą i pomocą.189

189 Wielkie serce Matki, s. 63-64.
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Wizyta Księdza Prymasa Kardynała Augusta Hlonda

Rok szkolny 1936/37 rozpoczął się w Wilnie i Laurowie nieco-
dzienną wizytą: siostry i dzieci miały radość i zaszczyt witać Prymasa 
Polski, Kardynała Augusta Hlonda.

W dniu jego przyjazdu do Wilna, matka Laura z delegacją sióstr 
i starszych wychowanek powitała go już na dworcu kolejowym. A po-
nieważ przyjechał o godzinie 22:15, był bardzo mile zaskoczony 
obecnością matki Laury. Następnego dnia witała Dostojnego Gościa 
w domu przy ulicy Stefańskiej i zaprosiła go do odwiedzenia Laurowa. 
Ksiądz Kardynał przyjął chętnie zaproszenie i przyjechał w towarzy-
stwie arcybiskupa Jałbrzykowskiego oraz wojewody i starosty.

Dzieci przywitały Dostojnych Gości hymnem i wiązanką kwia-
tów. Po zwiedzeniu domu Kardynał przemówił krótko do zebranych 
i udzielił swego błogosławieństwa. Widząc sporą grupę postulantek, 
wyraził swoje poparcie dla nowej fundacji w Komornikach.

Donosząc o tym przełożonej generalnej matka Laura pisała:
Kilka dni temu był tu w Wilnie Kardynał Hlond, który zechciał 

osobiście odwiedzić nasze domy w Wilnie i Laurowie. Towarzyszyli mu 
Prefekt i Arcybiskup i – dzięki Bogu – byli bardzo zadowoleni z naszego 
dzieła (L 221).

Co do otwarcia nowego domu, to już 30 czerwca matka Laura 
wysłała prośbę do Rady Generalnej i kilka dni później pisała do prze-
łożonej generalnej:

W tych dniach otrzyma Matka prośbę do Rady Generalnej o otwarcie 
nowego domu koło Poznania. Ten dom w Komornikach jest oddalony od 
Poznania tak jak Sassi od Turynu. Siostry będą tam mogły zdziałać wiele 
dobra, będą mogły prowadzić kwitnące oratorium, kurs kroju i szycia, 
ogródek dziecięcy i tym podobne. Kardynał Hlond, z którym rozmawia-
łyśmy osobiście, jest bardzo zadowolony, że tam idziemy, że będzie miał 
na swoim terytorium Córki Maryi Wspomożycielki (L 220).

Rada generalna udzieliła swojej aprobaty z dniem 22 lipca 1936 
roku i już z początkiem sierpnia można było zapoczątkować nową fun-
dację. Dyrektorką domu została siostra Maria Giebel, mając do pomo-
cy siostrę Matyldę Sikorską jako wikarię i kierowniczkę przedszkola 
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oraz siostrę Janinę Kondratowicz, która zorganizowała i prowadziła 
pracownię krawiecko-hafciarską.

Wakacje w Laurowie

W 1936 roku matka Laura ukończyła swoje sześciolecie jako 
dyrektorka domu w Wilnie i w kwietniu tego roku przeniosła się 
do Laurowa.190 Dyrektorką domu w Wilnie została siostra Jadwiga 
Górska.191

W Laurowie zaczynał się okres wakacyjny z koloniami dla dzieci 
z Wilna i Warszawy. I nie tylko dzieci, lecz także dorośli przyjeżdża-
li, aby oddychać czystym balsamicznym powietrzem sosnowego lasu. 
Matka Laura zgadzała się na ich prośby, mając przede wszystkim na 
uwadze dobro duchowe przyjeżdżających, którzy mogli uczestniczyć 
we Mszy świętej i korzystać z posługi sakramentalnej księdza kapelana.

W liście do przełożonej generalnej pisała:
Laurów rozwija się dobrze i jest prawdziwą pociechą widzieć w nie-

dziele i święta, jak w nabożeństwach, które są odprawiane z pompą, 
można powiedzieć, parafi alną, uczestniczy okoliczna ludność, a w lecie 
liczni letnicy, którzy przyjeżdżają oddychać balsamicznym powietrzem 
lasów. Och, są to prawdziwe pociechy!

W tym samym liście pisała także o innych domach:
W Łodzi jest także wiele młodzieży, która uczęszcza do szkoły, i są 

bardzo dobre rezultaty! Także w Wilnie kursy zawodowe bardzo dobrze 
się rozwijają. W nowicjacie jest wszystko tak, jak powinno być. Dzięki 
Bogu, młode pędy są bujne i ufamy, że wydadzą cenne kwiaty i jeszcze 
cenniejsze owoce.

Nie kryła jednak trudności, nawet bardzo poważnych:
Także w Różanymstoku zrobiono wiele, aby mieć szkołę powszechną 

i szkołę zawodową, wiele miesięcy niestrudzonej pracy z naszej strony 
i ze strony złych, którzy nie chcieli, aby siostry pracowały dla dobra mło-
dzieży. Ale siostra Mazzoli tak bardzo pracowała, że w końcu zwyciężyła 
i osiągnęła cel.

190 Kronika domu w Wilnie, 11 kwietnia 1936 r.
191 Tamże, 27 czerwca 1936 r.



123

Największe jednak trudności były w Mysłowicach, o których mat-
ka Laura pisała:

Mam serce pełne goryczy i bólu z powodu domu w Mysłowicach. 
Sprawa jest bardzo skomplikowana i z chwili na chwilę mogliby i chcą 
nas usunąć (L 221).

Biorąc pod uwagę trudną sytuację, matka Laura w wyżej cytowa-
nym liście prosiła przełożoną generalną o pozostawienie na stanowi-
sku dotychczasowych dyrektorek w Różanymstoku i w Mysłowicach, 
mimo że kończyły sześciolecie swego urzędowania.

Z pewnością omawiała także tę sprawę ustnie, kiedy w paździer-
niku pojechała z siostrą Cleofe na rekolekcje do Włoch. Po powrocie 
zatrzymała się w Mysłowicach przeszło trzy tygodnie, tak długo, aż 
wszystko będzie dane na miejsce – jak pisała do siostry Zofi i.

I rzeczywiście w czasie jej pobytu w Mysłowicach sytuacja sióstr 
uległa poprawie, tak że siostra dyrektorka Anna Juzek mogła z rado-
ścią napisać w kronice: Bogu niech będzie cześć i chwała.192

Tym pozytywnym akcentem kończyła swoje sześciolecie na stano-
wisku dyrektorki domu w Mysłowicach. Matka Laura przeznaczyła ją 
do Różanegostoku. Dyrektorką domu w Mysłowicach została siostra 
Janina Ziarko.193

Z Mysłowic matka Laura 23 listopada pojechała do Łodzi, a na-
stępnie do innych domów, przeprowadzając wizytację. Pisała:

Ja zamierzam zwizytować domy, przeprowadzić wizytację obowiąz-
kową i polecić wszędzie zachowanie Reguł oraz uprzejmość i dobre wy-
chowanie (L 137).

Zawsze jednak, czy to będąc we Włoszech, czy wizytując domy 
w Polsce, myślą i sercem przebywała w Laurowie, interesując się każ-
dym szczegółem codziennego życia. Pisała do siostry Zofi i:

Za chwilę pojadę do Łodzi. Zanim jednak pojadę, czuję potrzebę, aby 
ci polecić: trzeba jak najprędzej osłonić drzewa owocowe słomą, bo tak 
jest cieplej, ponieważ ta zima będzie bardzo ostra (L 138).

192 Kronika domu w Mysłowicach, 17 listopada 1936 r.
193 Tamże, 23 listopada 1936 r.
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Heroiczna śmierć siostry Emilii Chodziutko

To, co najbardziej niepokoiło matkę Laurę i na co wielokrotnie 
zwracała uwagę w listach do siostry Zofi i, to były dwa niebezpieczeń-
stwa: pożar domu (który był drewniany) i utonięcie jakiegoś dziecka 
w rzece.

Już w 1934 roku pisała do siostry Zofi i:
Gorąco polecam, aby asystentki pilnowały chłopców w rzece, gdyż 

łatwo mogą się utopić (L 116).
Będąc w Laurowie zarządziła, aby siostry nie szły same z dziećmi 

nad rzekę, lecz zawsze w towarzystwie ogrodnika, który w razie po-
trzeby mógłby spełniać rolę ratownika.

Mimo tych poleceń i ostrożności w czerwcu 1937 roku doszło nad 
Wilią do tragedii.

Dziwnym zbiegiem okoliczności w momencie tragedii zarówno 
siostra dyrektorka Zofi a Sowińska, jak i matka Laura nie były obecne 
w domu. Siostra Zofi a już od kilku dni znajdowała się w Wilnie, zała-
twiając różne sprawy, a matka Laura akurat w tym dniu udała się do 
Wilna do dentysty.

Było to 10 czerwca. Pierwsze upalne dni lata. Siostry poszły 
z dziećmi nad Wilię. Czekając na przyjście ogrodnika, dzieci bawi-
ły się nad brzegiem rzeki. Jeden z chłopców z grupy siostry Emilii 
Chodziutko wszedł do rzeki, nie słuchając polecenia siostry asystentki, 
aby wrócił na brzeg. Oddalając się coraz bardziej, w pewnym mo-
mencie zniknął pod wodą. Siostra Emilia bez wahania wskoczyła do 
rzeki, chcąc ratować chłopca. Lecz i ona znikła pod wodą. Rozległ się 
straszny krzyk dzieci, sióstr, letników. Zaalarmowani mężczyźni rzucili 
się na ratunek i wyciągnęli siostrę, która niestety już nie żyła. Ciało 
chłopca znaleziono dopiero po dwóch godzinach.194

Matka Laura właśnie weszła do domu w Wilnie, gdy zadzwonił 
telefon z tą straszną wiadomością. Wróciła natychmiast do Laurowa, 
wioząc z sobą lekarza, niestety zastała siostrę Emilię już martwą. Jej 
ból był tak wielki, że sama się rozchorowała i lekarz polecił jej położyć 
się do łóżka.

Heroiczna śmierć siostry, która utonęła ratując swego wycho-
wanka, wywarła na wszystkich ogromne wrażenie. Także miejscowa 

194 Wielkie serce Matki, s. 85.
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ludność z wielkim żalem i podziwem uczestniczyła w żałobie po 
śmierci tej młodej siostry, która zrealizowała słowa Jezusa: Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich 
(J 15, 13).195

Nadzwyczajna wizytacja matki Teresy Pentore

Tragedia, jaka wydarzyła się w Laurowie, przeszkodziła matce 
Laurze udać się do Zebrzydowic, aby powitać na granicy radną gene-
ralną matkę Teresę Pentore, która przyjeżdżała do Polski, aby w imie-
niu przełożonej generalnej przeprowadzić wizytację nadzwyczajną.

Matka Laura już w maju 1937 roku przekazała siostrom radosną 
wiadomość, od bardzo dawna upragnioną i oczekiwaną, o przyjeździe do 
Polski naszej najdroższej Przełożonej.

I tak dalej pisała:
Jestem pewna, że nie tylko przyjmiecie najlepszą naszą matkę Teresę 

z entuzjazmem wdzięcznych córek, ale sprawicie jej wiele pociech [...]. 
Przygotujcie się do przyjęcia jej przez zachowanie Reguły, praktykowanie 
systemu księdza Bosko, przez szczerą i bezinteresowną miłość do Boga 
i dusz nam powierzonych oraz przez dokładne i skrupulatne wypełnia-
nie własnych obowiązków (L 198).

Na spotkanie z matką Teresą pojechała wikaria, siostra Maria 
Mazzoli, która przeprosiła za nieobecność matki Laury i towarzyszyła 
matce wizytatorce w dalszej podróży.

W dniu 18 czerwca matka Wizytatorka była radośnie witana 
przez siostry w Mysłowicach, gdzie zatrzymała się kilka dni, składa-
jąc między innymi wizytę biskupowi Stanisławowi Adamskiemu oraz 
konsulowi włoskiemu w Katowicach. Wyjechała 23 czerwca, jadąc do 
Łodzi.196

Następnie wizytowała kolejno dalsze domy aż po Wilno, gdzie 
była witana 16 lipca.

Matka Laura oczekiwała ją w Laurowie i powitała z wielką rado-
ścią razem z siostrami, postulantkami i dziećmi, które śpiewały i de-
klamowały po polsku i po włosku.

195 Por. Szkice biografi czne CMW zmarłych w Polsce w latach 1922-1972, (oprac. 
s. Jadwiga Jakubiec) Wrocław 1997 s. 30-33.
196 Kronika domu w Mysłowicach, 18, 21 i 23 czerwca 1937 r.
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Matka Teresa bardzo interesowała się życiem sióstr, o wszystko 
pytała, chciała wszystko widzieć i wiedzieć. Podziwiała poświęcenie 
sióstr i wielkie ubóstwo, które porównywała z tym, jakie panowało 
w Mornese.197

W sprawozdaniu powizytacyjnym napisała:
Za wzorem św. Jana Bosko, który kochał szczególnie młodzież ubogą 

i opuszczoną, siostry czują się szczęśliwe, że mogą troszczyć się o dzieci 
ubogie; traktują je z dobrocią i cierpliwością, wychowując po chrześci-
jańsku.198

Z Laurowa matka Wizytatorka udała się razem z matką Laurą do 
Różanegostoku, gdzie miała w ramach wizytacji przewodniczyć reko-
lekcjom oraz uroczystości obłóczyn i profesji. Uroczystości te pozo-
stawiły niezatarte wrażenie w sercach wszystkich, a zwłaszcza tych 
osiemnastu szczęśliwych, które miały radość złożenia swoich ślubów 
zakonnych na ręce matki Wizytatorki.

Wizytując domy sióstr, matka Teresa składała także wszędzie swo-
je uszanowanie odpowiednim władzom kościelnym. Kiedy udała się 
z wizytą do Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda, ten zapytał ją, 
jakie wrażenia odniosła z wizytacji. Odpowiedziała:

Widziałam wszędzie wielkie ubóstwo i podziwiałam dobrego ducha 
sióstr. Wszystkie są bardzo zadowolone i nie słyszałam, aby któraś na-
rzekała na braki.

Wówczas Kardynał powiedział: To dobrze. Tam, gdzie panuje ubó-
stwo, tam panuje dobry duch. Ubóstwo zachowuje powołania.199

Jednak w sprawozdaniu powizytacyjnym znalazły się także pew-
ne uwagi i zalecenia. Między innymi takie:

Biorąc pod uwagę, że jest konieczne, aby wszystkie siostry rozumia-
ły i mówiły po włosku, nie wystarczy, aby uczyły się tego języka tylko 

197 Wielkie serce Matki, s. 86-87.
198 Relazione della visita canonica di Madre Teresa Pentore alle case delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice in Polonia, Giugno-Luglio 1937. (AGFMA).
199 SONAGLIA M., Il faggio sul colle – Madre Teresa Pentore (Torino FMA, 1953) 284. 
[Tłum. polskie: Buk na wzgórzu. Matka Teresa Pentore, Pogrzebień].
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w czasie nowicjatu, lecz trzeba, aby wszystkie kontynuowały w swoich 
domach to ćwiczenie, praktykując to, co przepisuje art. 5 Manuale.200

Matka Teresa nie zapomniała nigdy wrażeń, odniesionych ze spo-
tkań z siostrami tak bardzo ubogimi, a jednocześnie tak bardzo ra-
dosnymi. I stała się odtąd, jak sama żartobliwie mówiła, kardynałem 
protektorem sióstr w Polsce.

Zaraz po uroczystościach, jakie miały miejsce 5 sierpnia 
w Różanymstoku, matka Teresa zakończyła swoją wizytację i wyje-
chała do Włoch. Wyjeżdżając, zabrała ze sobą siostrę Władysławę 
Rudzką, aby przygotować ją na mistrzynię nowicjatu, biorąc pod uwa-
gę, że stan zdrowia siostry Cleofe Broggini wciąż się pogarszał.201

Siostra Władysława Rudzka tak napisała w swoich wspomnie-
niach o matce Laurze:

Pamiętam, że gdy przeżywałam trudne chwile niezrozumienia ze 
strony innych, o czym matka Laura wiedziała, wówczas nie starała się 
mnie pocieszać w sposób ludzki i powierzchowny, ale pragnęła, abym 
składała Bogu tę ofi arę bez skargi i uczyła się w ten sposób uczestniczyć 
w Krzyżu Chrystusowym. Gdy w 1937 roku wyjeżdżałam ponownie do 
Włoch z matką wizytatorką Teresą Pentore, matka Laura powiedziała 
mi: „Widzisz, Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach i w nagrodę za 
przeżyte cierpienie będziesz mogła jeszcze więcej czerpać ze źródeł nasze-
go Zgromadzenia”. To pouczenie matki Laury stale mi towarzyszy w ży-
ciu, żeby umieć przeżywać trudności w milczeniu, ofi arując je Bogu jako 
‘off erta verginale’, nie skarżąc się nikomu.202

W czasie wojny siostra Władysława została wysłana do Francji, 
gdzie była asystentką nowicjuszek, a od 1958 roku do końca życia 
przebywała w Izraelu, pracując najpierw w ośrodku polonijnym w Tel 
Avivie, a następnie w Jerozolimie, gdzie pełniła owocny apostolat, 
także wśród młodzieży arabskiej, oraz dwukrotnie była dyrektorką 
tamtejszej wspólnoty.203

200 Relazione... dz. cyt.
201 Wielkie serce Matki, s. 87.
202 Wspomnienie siostry Władysławy Rudzkiej, Pogrzebień 27 sierpnia 1979 r.
203 Por. Szkice biografi czne CMW zmarłych w Polsce w latach 1991-2000 (oprac. s. Aniela 
Olczyk) Wrocław 2001 r., s. 195-197.
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Zmiany personalne i dalsze fundacje

Po wyjeździe matki wizytatorki Teresy Pentore miały miejsce pew-
ne zmiany na stanowisku dyrektorek.

Matka Laura 14 października przeniosła siedzibę wizytatorii do 
Laurowa i objęła tam urząd dyrektorki, mając do pomocy siostrę Zofi ę 
Sowińską jako wikarię.

Na stanowisku dyrektorki w Wilnie zastąpiła ją siostra Maria 
Mazzoli, która przyjechała tam z Różanegostoku 11 październi-
ka w towarzystwie swojej wikarii, siostry Jadwigi Hołoty.204 Siostra 
Jadwiga Górska, która przez półtora roku kierowała domem w Wilnie, 
wyjechała do Laurowa.

Dyrektorką w Różanymstoku, po siostrze Marii Mazzoli, została 
siostra Zenobia Ogórek, natomiast dyrektorką sióstr pracujących u sa-
lezjanów, po siostrze Marii Figiel, została siostra Anna Juzek.

Siostra Maria Figiel wyjechała 14 sierpnia do Sokołowa 
Podlaskiego, gdzie już poprzednio była dyrektorką w latach 1931-
1933.

Żeńskie gimnazjum w Sokołowie Podlaskim

W 1937 roku salezjanie w Sokołowie postanowili otworzyć fi lię 
gimnazjum przeznaczoną dla dziewcząt, gdyż ludność nie godziła się 
z faktem, że w prowadzonym przez nich gimnazjum mogą się uczyć 
tylko chłopcy. Mając w planie utworzenie gimnazjum żeńskiego, po-
prosili siostry Córki Maryi Wspomożycielki o współpracę. Matka Laura 
chętnie się zgodziła.

Na razie gimnazjum żeńskie mieściło się w wynajętym lokalu 
i pracowała w nim tylko s. Jadwiga Minkowska jako sekretarka i na-
uczycielka robót.

Budowano jednak duży dwupiętrowy gmach, w którym miało się 
mieścić przyszłe żeńskie gimnazjum z internatem. Gmach został ukoń-
czony w 1939 roku i w czerwcu został uroczyście poświęcony przez 
Księdza Prymasa Kardynała Augusta Hlonda.205

204 Kronika domu w Wilnie, 11 października 1937 r.
205 Kronika domu w Sokołowie, 18 czerwca 1939 r.
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Pokłosie salezjańskie z lipca 1939 roku pisało:
Szkołę średnią dla dziewcząt prowadzą siostry salezjanki. 

Gimnazjum żeńskie, otwarte przed dwoma laty, może się poszczycić bo-
gatym rozwojem. W tym roku otrzymało pełne prawa państwowe i piękny 
gmach gimnazjalny, w którym będzie się mieścić internat na 60 wycho-
wanek. Wszystkich uczennic w dotychczasowych trzech klasach jest 94. 
Poświęcenia nowego gimnazjum dokonał J. Em. Kardynał August Hlond, 
przy udziale J. Eksc. Ks. Bpa Sokołowskiego z Siedlec, księży inspektorów 
obu prowincji, licznego duchowieństwa, przedstawicieli władz i świata 
artystycznego oraz wielkich tłumów okolicznej ludności.

We wrześniu miał się rozpocząć w nowym gmachu rok szkolny, na 
który było już wiele zgłoszeń. Po rekolekcjach w sierpniu 1939 roku 
matka Laura wysłała do Sokołowa cztery siostry do pracy w gimna-
zjum.206

Niestety, 1 września, zamiast roku szkolnego, rozpoczęła się 
straszna wojna. Siostra kronikarka zapisała: Przeżyłyśmy straszny 
moment, usłyszawszy wycie syren, ogłaszających wybuch wojny między 
Niemcami a Polską [...].

Po kilku dniach: Pierwsze bombardowanie. [...] Byłyśmy w refekta-
rzu. Wydawało się, że dom wali się nam na głowę. Przeraziłyśmy się, ale 
jesteśmy przygotowane na śmierć, jeżeli taka będzie wola Boża.207

Nowo wybudowany gmach szkolny został zajęty przez Niemców, 
którzy urządzili w nim szpital. Siostry mogły pozostać na miejscu tyl-
ko pod warunkiem, że zajmą się pralnią w tym szpitalu. I tak sio-
stry, które przyjechały do pracy w gimnazjum, zostały z konieczności 
praczkami w niemieckim szpitalu wojskowym.

Fundacja w Grabowie

W czerwcu 1938 roku matka Laura dokonała nowej fundacji: 
w Grabowie nad Prosną. Została do niej niemal zmuszona przez księ-
dza inspektora Tomasza Kopę, który załatwił całą sprawę z władzami, 

206 Były to siostry: Maria Dobosz, Zofi a Lipińska, Zofi a Paprocka i Janina Walędzik.
207 Kronika domu w Sokołowie, 1 i 4 września 1939 r.
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a nawet napisał bezpośrednio list do przełożonej generalnej, tak że 
matka Laura w liście z 25 maja 1938 roku wyjaśniała:

Piszę w uzupełnieniu do tego, co napisał ksiądz Kopa, oraz do wy-
słanej prośby. Chciałam dać wiadomość o otwarciu nowego domu wcze-
śniej, nim ten fakt nastąpił, ale ksiądz Kopa, który załatwiał tę sprawę, 
powiedział mi o tym, kiedy wszystko było już ustalone, i nie mogłyśmy 
się już wycofać, bo wszystko było już załatwione z władzami cywilnymi 
i kościelnymi. [...] Ukochana Matko, zgodnie z tymi dokonanymi już 
faktami, muszę z końcem tego miesiąca posłać tam siostry, ponieważ 
trzeba przygotować pomieszczenia dla szkoły zawodowej i uporządko-
wać dom (L 223).

Dom został otwarty 8 czerwca. Dyrektorką została siostra Jadwiga 
Górska, która otrzymała do pomocy siostrę Matyldę Sikorską jako wi-
karię i kierowniczkę przedszkola. Kurs kroju i szycia prowadziły siostra 
Janina Kondratowicz i siostra Wanda Michalska, a siostra Leokadia 
Deskiewicz organizowała czas wolny dzieci w tzw. oratorium.

Zaraz po swoim przyjeździe siostry otrzymały zachęcający list 
matki Laury:

Najdroższe moje Siostry, jestem zadowolona, że przyjechałyście 
szczęśliwie i rozpoczęłyście waszą misję pełne dobrej woli i miłości Bożej. 
Niech Jezus wam błogosławi, darzy was łaską i zdrowiem, abyście mogły 
zrobić dużo dobrego, zbawić wiele dusz i wprowadzić je na dobrą drogę. 
[...] Starajcie się tworzyć jedno z waszą dyrektorką, aby wasz dom po-
dobał się Jezusowi. Niech wasz dom będzie domem wzorowym, a siostry 
niech będą wzorem cnót. Bądźcie ewangelicznymi pannami mądrymi, 
miejcie lampy zapalone, to znaczy zachowujcie wszystkie punkty reguły 
i starajcie się czynić postępy w cnocie, w zjednoczeniu z Bogiem. [...] 
Mam was w swoim sercu i modlę się, aby wam wszystko szło dobrze 
i abyście były święcie szczęśliwymi. Przysyłajcie mi często wasze wiado-
mości, będę z tego zadowolona. Matka Najświętsza niech was wspomaga 
i zawsze was pociesza (L 199).

Stopniowo personel domu się powiększał i dzieła pięknie się roz-
wijały, ale niestety we wrześniu 1939 roku dom został zajęty przez 
wojsko niemieckie i wspólnota sióstr uległa rozproszeniu.
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Beaty ikacja Marii Dominiki Mazzarello

W listopadzie 1938 roku Córki Maryi Wspomożycielki przeżywa-
ły radosną uroczystość beatyfi kacji swojej Matki i Współzałożycielki, 
Marii Dominiki Mazzarello.

Na uroczystości beatyfi kacyjne, które miały miejsce 20 listopa-
da w Rzymie, pojechała matka Laura z siostrami: Anną Juzek, Marią 
Giebel, Zofi ą Sowińską i Jadwigą Sikorską. Siostra Jadwiga została 
przeznaczona na misje jako dar wizytatorii polskiej z okazji beatyfi -
kacji matki Mazzarello. W Wilnie została uroczyście pożegnana przez 
siostry i wychowanki, które uczestniczyły gremialnie we Mszy św. 
i zorganizowały specjalną akademię pożegnalną.208 

Z powodu zamknięcia granicy z Czechami, trzeba było jechać 
przez Berlin, a nie tak jak przedtem przez Pragę. W czasie przesiadki 
w Berlinie spotkała je przykra przygoda: pociąg ruszył, zanim mat-
ka Laura i siostra Jadwiga zdążyły wysiąść. Siostry były przerażone, 
tym bardziej, że ani matka Laura, ani siostra Jadwiga nie znały języka 
niemieckiego. Z opresji wyratowała je siostra Anna Juzek: na jej proś-
bę zawiadowca zadzwonił do następnej stacji, aby tam zatrzymano 
obydwie siostry i odesłano je z powrotem. Po pięciu godzinach ocze-
kiwania siostry znalazły się z powrotem w Berlinie i dalsza podróż 
odbywała się już bez przeszkód. Jednak matka Laura bardzo przeżyła 
tę nieoczekiwaną przygodę i rozłąkę z siostrami.209

Po krótkim pobycie w Turynie matka Laura wraz z siostrami udała 
się do Rzymu. Uroczystości beatyfi kacyjne wywarły na nie ogromne 
wrażenie. Bazylika św. Piotra była przepięknie udekorowana i oświe-
tlona. L’Osservatore Romano pisało, że Rzymianom zaimponowały 
tłumy wiernych i pielgrzymów z całego świata, jakie przybyły na tę 
uroczystość. Dopatrywali się w tym jakby echa uroczystości kanoniza-
cyjnych św. Jana Bosko sprzed kilku lat.

Matka Laura była bardzo serdecznie witana przez siostry, które 
ją dawniej znały we Włoszech. Widać było, jak bardzo była kochana. 
Po uroczystości beatyfi kacyjnej została zaproszona przez inspektorkę 

208 Kronika domu w Wilnie, 11 listopada 1938 r.
209 Wielkie serce Matki, s. 90.



132

do Castelgandolfo, gdzie również była witana jak bliska i najdroższa 
osoba.210

W drodze powrotnej zatrzymały się znowu w Turynie, a następ-
nie tą samą trasą przez Berlin powróciły do Polski. Siostra Jadwiga 
Sikorska, która pozostała w Turynie, została później wysłana na misje 
do Brazylii.

Po przyjeździe do Polski matka Laura zatrzymała się w Komor-
nikach, aby przeprowadzić tam wizytację. Pewnego dnia, schodząc po 
schodach, skręciła nogę w kostce i to tak bardzo, że nie mogła wcale 
na nią stanąć. W liście do siostry Zofi i pisała:

Wczoraj wieczorem skręciłam nogę i nie mogłam z bólu poruszać się. 
Dziś jestem w łóżku i Janina mi ją leczy. Miejmy nadzieję, że za kilka dni 
będzie zdrowa. Także i to dla miłości Bożej (L 157).

Przed wyjazdem chciała złożyć uszanowanie J. Em. Kardynałowi 
Hlondowi, ale ponieważ nie mogła chodzić, wysłała siostry, aby ją 
reprezentowały. Kiedy Kardynał dowiedział się, że matka Laura jest 
w Komornikach, powiedział: W niedzielę po południu przyjadę ją od-
wiedzić. I rzeczywiście w niedzielę przyjechał ze swoim kapelanem. 
Zatrzymał się około dwóch godzin, prowadząc bardzo miłą i ożywioną 
rozmowę.211

Kiedy matka poczuła się lepiej, powróciła do Laurowa. Cieszyła 
się, że jest znowu wśród swoich sióstr i dzieci, którym opowiadała 
o podróży, o uroczystościach beatyfi kacyjnych i o spotkaniu z księ-
dzem Kardynałem.

210 Wielkie serce Matki, s. 91.
211 Tamże, s. 92.
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Rozdział VII

LATA WIELKIEGO CIERPIENIA
(1939-1945)

Tragiczny rok 1939

W styczniu 1939 roku matka Laura wysłała do Włoch dwie sio-
stry, Marię Czyżewską i Genowefę Prokop, z przeznaczeniem na misje. 
W drodze do Warszawy towarzyszyła im siostra Zofi a Sowińska. Matka 
Laura zapytywała ją w liście: Czy misjonarki pojechały zadowolone? 
(L 158).

Odpowiedź była z pewnością twierdząca. Siostry bez przeszkód do-
tarły do Turynu, ale z powodu wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, 
na misje już nie pojechały. Siostra Maria Czyżewska spędziła swoje ży-
cie we Włoszech, a siostra Genowefa Prokop we Francji.

Także do Laurowa zaczęły docierać pogłoski o zbliżającej się wojnie. 
Matka Laura, która wiedziała o przyjaznych stosunkach Mussoliniego 
z Hitlerem, obawiała się, aby Włochy nie przyłączyły się do wojny prze-
ciw Polsce. Myśli te gnębiły ją do tego stopnia, że wysłała jedną z sióstr 
do Poznania, aby przedstawiła jej obawy księdzu kardynałowi Hlondowi. 
Ksiądz Kardynał odpowiedział, aby była spokojna, gdyż Włosi z pewno-
ścią nie będą walczyć przeciw Polsce, do której zawsze żywili sympatię. 
Po tych słowach matka Laura poczuła się spokojniejsza.212

Tymczasem siostra Anna Walenga, słysząc o zagrażającym Polsce 
niebezpieczeństwie, zapragnęła uprosić u Boga nawrócenie Hitlera za 
cenę ofi ary z własnego życia. Poprosiła spowiednika o pozwolenie na 
złożenie tej ofi ary. Spowiednik odesłał ją do matki Laury mówiąc, że jej 
życie należy do Zgromadzenia. Matka Laura, może nie przywiązując do 
słów siostry Anny takiego znaczenia, jakie one posiadały, odpowiedzia-
ła: Już i tak siostra poświęciła swoje życie Bogu i zużyła je w Jego służbie. 
Więc może je ofi arować...

212 Wielkie serce Matki, s. 92.
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Siostra Anna, pewna, że Bóg przyjął jej ofi arę, zaczęła przygo-
towywać się na śmierć. Kiedy w lipcu siostry odprawiały dzień sku-
pienia, zwany wówczas ćwiczeniem dobrej śmierci, powiedziała: Ojcze 
nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu za tę z nas, która pierwsza będzie powoła-
na do wieczności, odmawiałyśmy dzisiaj za mnie.

I tak się stało. 13 lipca s. Anna odeszła do wieczności.
W liście do wikarii generalnej, matki Lindy Lucotti, matka Laura 

tak opisała jej ostatnie chwile:
Poszła do nieba nasza siostra Anna Walenga, jedna z pierwszych 

powołań w Polsce [...]. Jej przejście było bardzo krótkie. Rano wstała 
razem ze wspólnotą, wyniosła pościel na słońce, poszła na rozmyślanie, 
uczestniczyła we Mszy świętej, przyjęła Komunię świętą. Po wyjściu z ka-
plicy poszła znowu na podwórze, aby przewiesić na inne miejsce swoją 
pościel i w tym czasie w ataku kaszlu dostała krwotoku. Została natych-
miast zaprowadzona do pobliskiego pokoju, ale drugi krwotok pozba-
wił ją zmysłów. Przyniesiona do domu, otrzymała natychmiast Ostatnie 
Namaszczenie, absolucję in articulo mortis i oddała swoją duszę Panu, 
bez konwulsji, na fotelu, na którym ją posadzono nieprzytomną. Ona 
już od dwóch lat cierpiała na astmę i ostatnio bardzo kaszlała. W nocy 
poprzedzającej jej śmierć modliła się całą noc, prosząc o pokój dla świata 
katolickiego. Ufam, że z nieba będzie naszą protektorką.

W tym samym liście matka Laura informowała przełożoną gene-
ralną o mających się odbyć rekolekcjach sióstr.

Wyjeżdżam do Różanegostoku, gdzie odbędzie się pierwsza seria re-
kolekcji z obłóczynami i profesjami. Potem pojadę do Grabowa, gdzie 
będzie druga seria, a następnie powrócę tu na trzecią serię. Polecam się 
modlitwom, abym mogła zrobić trochę dobra duszom: w tych czasach 
tak bardzo krytycznych potrzebujemy pomocy Bożej! (L 224).

Mimo że czasy były bardzo krytyczne, matka Laura nie ustawa-
ła w pracy. Przewodniczyła kolejnym seriom rekolekcji, rozmawiała 
z każdą siostrą, dawała wskazówki i przygotowywała na ewentualne 
niebezpieczeństwo wojny. Piątego sierpnia, na zakończenie rekolekcji 
w Różanymstoku, przewodniczyła obłóczynom siedmiu nowicjuszek 
i przyjęła pierwsze śluby zakonne od dziesięciu sióstr.213

213 Por. Registro delle FMA, 1939 r.
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Dokonywała zmian personalnych i przygotowywała nowe funda-
cje, które od września miały rozpocząć swoją działalność.

Po rekolekcjach w Grabowie wysłała s. Matyldę Sikorską 
i s. Leokadię Deskiewicz do Mysłowic, gdzie razem z s. Olgą Oleszczuk 
miały tworzyć nową wspólnotę na tzw. Trójkącie z przedszkolem jako 
głównym dziełem.214

Cztery siostry – o czym już poprzednio mówiliśmy – wysłała do 
Sokołowa, przeznaczając je do pracy w gimnazjum żeńskim, które-
go nowy gmach został w czerwcu uroczyście poświęcony przez Jego 
Eminencję Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski.

Niestety, wszystkie te piękne projekty zostały brutalnie zniweczo-
ne przez wybuch wojny, której złowieszcze echa stawały się coraz wy-
raźniejsze.

Tymczasem w Laurowie setki dzieci spędzały beztrosko swoje 
wakacje. Jak co roku, Urząd Opieki Społecznej z Wilna przysłał kil-
kadziesiąt dzieci, dziewcząt i chłopców, na kolonie. Przyjechały tak-
że 24 osoby dorosłe, aby w ciszy i aromacie sosnowego lasu spędzić 
swoje urlopy. Na kilka dni przyjechał także ksiądz prałat Lubianiec 
i widząc tyle dzieci szczęśliwych, cieszył się niezmiernie z tego dobro-
czynnego dzieła.215

Jednak pod koniec sierpnia wśród letników zapanował niepokój. 
Dorośli zaczęli wyjeżdżać, dzieci trzeba było odwozić do ich rodzin. 
Z Warszawy telefonowano, aby przyjąć więcej sierot. Matka Laura 
zgodziła się, chcąc – jak mówiła – ratować polskie dzieci. Musiała 
skrócić rekolekcje, jakie pod jej przewodnictwem siostry odprawia-
ły w Laurowie. Z Wilna dochodziły wiadomości o poborze męż-
czyzn do wojska, o reglamentacji żywności, o rekwirowaniu środków 
transportu.

Z Warszawy przysłano najpierw 40 chłopców, a potem jeszcze 50. 
Byli to mali chłopcy, w wieku 3-7 lat, których siostry z wielkimi trud-
nościami przewoziły z Wilna do Laurowa.

Dzieci te przyjechały bez żadnego zaopatrzenia. Nie miały na-
wet drugiej zmiany bielizny ani ubrania. A wiadomo było, że wkrótce 

214 S. Ziarko Janina, Historia domu w Mysłowicach, Wschowa 1966 (maszynopis).
215 Kronika domu w Laurowie 1939 r. (AGFMA)
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nadejdzie zima, zawsze ostra w tamtych okolicach, i trzeba dzieci cie-
pło ubrać. Siostry nie miały ani zapasów żywności, ani pieniędzy na 
utrzymanie ponad dwustu chłopców. Trzeba było koniecznie jechać 
do Warszawy, aby uzyskać jeszcze jakąś pomoc. Matka Laura nie znała 
dokładnie sytuacji, ale wiedząc już o napadzie Hitlera na Polskę, nie 
chciała narażać żadnej siostry na niebezpieczeństwo. Tylko zmuszona 
prawdziwą koniecznością, zgodziła się przyjąć wielkoduszną ofi arę 
dwóch młodych sióstr, Wandy Krasowskiej i Anieli Szczerbińskiej, któ-
re zdecydowały się jechać do Warszawy po pomoc dla dzieci.216

Pierwsze o iary wojny

Ponieważ komunikacja na trasie Wilno-Warszawa była już prze-
rwana, siostry pojechały okrężną drogą przez Mińsk Mazowiecki. 
W odległości około czterdziestu kilometrów od Warszawy pociąg, 
którym jechały, został zbombardowany. Siostry zostały ciężko ran-
ne. Kiedy nieprzyjacielskie bombowce odleciały, przybiegli okoliczni 
mieszkańcy, aby ratować rannych. Przedziwnym zrządzeniem Bożej 
Opatrzności znalazł się wśród nich salezjanin, ks. Julian Zawadzki, 
który schronił się przed okupantem u proboszcza w Dębe Wielkim. 
Rozpoznał on wśród rannych, którzy zostali przewiezieni do szpitala 
w Mińsku Mazowieckim, dwie siostry salezjanki, zaopiekował się nimi 
i udzielił im ostatnich sakramentów. Siostry oddały mu dokumenty, 
zegarek i pieniądze, jakie posiadały, prosząc, aby zawiadomił matkę 
Laurę o tym, co się stało. Powiedziały też, że ofi arują swoje życie w tej 
intencji, aby żadna więcej siostra nie zginęła z powodu wojny. Zmarły 
7 września 1939 roku i zostały pochowane na miejscowym cmentarzu.

Tymczasem matka Laura spędzała całe dnie na modlitwie, nie wie-
dząc, co się stało z siostrami. Często wychodziła na drogę patrząc, czy 
nie wracają. Dopiero w październiku dotarła do Laurowa wiadomość 
o ich tragicznej śmierci, która pogrążyła w ogromnym bólu wszystkie 
siostry, a szczególnie matkę Laurę.217

216 Wielkie serce Matki, s. 94.
217 Por. Szkice biografi czne CMW zmarłych w Polsce w latach 1922-1972, dz. cyt. 
s. 38-41.
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Najazd Sowietów na wschodnie tereny Polski

17 września na wschodnie tereny Polski wkroczyły wojska sowiec-
kie, wbijając broniącej się Polsce „nóż w plecy”.

Wilno, po dwutygodniowej okupacji, zostało przekazane Litwinom, 
którzy wkrótce zaczęli prześladować Polaków, usuwając ich z urzędów 
i szkół, w których zaprowadzono obowiązkowy język litewski.

W Różanymstoku wojsko sowieckie zajęło prawie wszystkie za-
budowania włącznie z domem nowicjatu. Siostra mistrzyni Cleofe 
Broggini z kilkoma nowicjuszkami udała się do Laurowa. Inne ode-
słała do domów rodzinnych. Niektóre z nich mimo wielkiego ryzyka 
próbowały dotrzeć do matki Laury. Siostra Jadwiga Chodkowska tak 
pisze w swoich wspomnieniach:

Kiedy w 1939 roku nowicjat w Różanymstoku został rozproszony, 
ja ze swoją kuzynką wędrowałam pieszo przez dwa tygodnie w zimne 
listopadowe dni, opowiadając się posterunkom wojskowym: ‘Idziemy do 
matki’. I tak rzeczywiście było. Gdy dotarłyśmy wreszcie do Laurowa, nie 
sposób opisać radości matki Laury na nasz widok.218

Dwie nowicjuszki, s. Gertruda Liebert i s. Marta Rochnowska, po 
długiej i niebezpiecznej podróży dotarły do Komornik, skąd po uzy-
skaniu paszportów wyjechały razem z s. Julią Szewczyk i s. Stanisławą 
Świdurską do Włoch.

Sowieci upaństwowili sierociniec w Różanymstoku i zwolnili sio-
stry z pracy. Szukały więc tymczasowego schronienia u znajomych ro-
dzin lub u okolicznych proboszczów. Niektóre próbowały przekroczyć 
nielegalnie granicę i dotrzeć do Laurowa. Nie wszystkim się to udało. 
Siostra Paula Rożek i siostra Kazimiera Dymna zostały aresztowane na 
granicy, więzione w Baranowiczach i Lidzie, oskarżone o szpiegostwo 
i zesłane do obozu pracy na Syberię.

Kiedy matka Laura dowiedziała się o ich losie, cierpiała bardzo 
i modliła się za nie gorąco, aby wytrwały w swoim powołaniu. Tak też 
się stało. Siostry te, mimo wielu cierpień i tułaczki, nie zdradziły swe-
go powołania i w maju 1946 roku powróciły szczęśliwie z wygnania.

218 Wspomnienie s. Jadwigi Chodkowskiej, Pieszyce, 11 października 1979 r.



138

Sytuacja domów pod okupacją niemiecką

Stopniowo dochodziły do matki Laury wiadomości o sytuacji do-
mów, znajdujących się pod okupacją niemiecką, i o losie sióstr.

Zaraz na początku września zostały zajęte przez Niemców domy 
w Grabowie i Mysłowicach.

W obawie przed zbliżającym się frontem, siostry z Grabowa wraz 
z salezjanami z Marszałek ewakuowały się na wschód. Siostra dyrek-
torka Jadwiga Górska w swoich wspomnieniach opisuje straszny dra-
mat tej ewakuacji: ścisk i chaos panujący na drogach, lęk przed nalo-
tami nieprzyjacielskich bombowców i w końcu odwrót na wieść o na-
jeździe Sowietów na wschodnie tereny Polski. Po przeszło miesięcznej 
tułaczce powróciły, lecz dom w Grabowie był już zajęty przez okupan-
ta. Zatrzymały się więc u salezjanów w Marszałkach, a po aresztowa-
niu salezjanów w grudniu 1939 roku udały się jedne do Łodzi, inne 
do Krakowa, a jeszcze inne szukały schronienia u zaprzyjaźnionych 
rodzin.219

W Mysłowicach odebrano od razu siostrom sierociniec na tzw. 
Trójkącie, a w domu przy ulicy Kopalnianej upaństwowiono przed-
szkole, pozwalając siostrom na razie mieszkać w kilku pokojach na 
piętrze. Dzięki pomocy konsula włoskiego w grudniu 1939 roku sio-
stry z Mysłowic wyjechały do Włoch, natomiast te z „Trójkąta” udały 
się do Krakowa, gdzie na prośbę salezjanów zajęły się kuchnią i szat-
nią w Salezjańskim Instytucie Teologicznym.220

W maju 1940 roku Niemcy zajęli dom w Komornikach. Dwie sio-
stry z tej wspólnoty wyjechały do Włoch, a siostra dyrektorka Maria 
Giebel udała się do Łodzi.

W Łodzi siostry rozpoczęły we wrześniu normalną pracę 
w prowadzonej przez siebie Prywatnej Żeńskiej Szkole Krawiecko-
Bieliźniarskiej. Jednak już w lutym 1940 roku musiały opuścić swój 
dom na Bałutach, gdzie miało powstać getto dla Żydów. Przy pomocy 
konsula włoskiego otrzymały piętro domu przy ulicy Gdańskiej 43, 

219 Por. GÓRSKA Jadwiga, Moje wspomnienia z życia w Zgromadzeniu CMW od 1922-
1962. Lubinia Wielka [Dobieszczyzna] 1962 r.
220 S. ZIARKO Janina, Historia domu w Mysłowicach, dz. cyt.
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dokąd przeniosły się wraz z prowadzoną przez siebie szkołą. W stycz-
niu 1941 roku szkoła została defi nitywnie zamknięta, jednak siostry 
uzyskały pozwolenie na prowadzenie pracowni krawieckiej pod kie-
rownictwem s. Anny Giebel. W pracowni tej została zarejestrowana 
liczna wspólnota sióstr, a także kilka dziewcząt, co uchroniło je od 
przymusowej wywózki do Niemiec.

Matka Laura już w grudniu 1939 roku nawiązała listowny kontakt 
z siostrami w Łodzi, pisząc listy tak do całej wspólnoty, jak i do każ-
dej siostry z osobna. W 1942 roku siostry, zagrożone aresztowaniem 
i wywiezieniem do Niemiec, szukały schronienia u dobrodziejów. 
Trzy z nich znalazły schronienie i pracę w szpitalu sióstr elżbietanek 
w Warszawie.

Po kilku miesiącach rozproszone siostry powróciły do wspólno-
ty, w której przetrwały do końca wojny. Matka Laura przez cały czas 
była informowana o ich losie i utrzymywała z nimi kontakt, bądź to 
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem siostry Jadwigi Górskiej, którą 
prosiła: Pisz mi często, gdyż za każdym razem czytam chętnie wasze 
wiadomości i jestem spokojniejsza o was (L 262).

Myślała o każdej i w listach do s. Jadwigi Górskiej zapytywała 
o te, z którymi nie mogła nawiązać kontaktu:

Napisz mi o Krakowie, gdyż znikąd nie mam wiadomości, gdzie one 
są i co robią (L 254).

Czy potrafi sz mi powiedzieć, gdzie jest Agnieszka? Przyślij mi jej 
adres, jeśli go masz. [...] Jeśli masz wiadomości o Janusównie, bądź ła-
skawa napisać mi. Daj mi jak najwięcej wiadomości, ile tylko możesz, bo 
bardzo mi leżą na sercu (L 260).

Droga Jadwigo, pisałam kilka razy i prosiłam o wiadomości 
o Hermanowiczównie, ale aż dotąd nie otrzymałyśmy żadnej wiadomo-
ści. Może byś mogła napisać mi coś o niej, gdyż leży mi bardzo na sercu 
(L 264).

Wspólnota sióstr utrzymała się także w Sokołowie. Siostry praco-
wały u salezjanów oraz w pralni niemieckiego szpitala, który Niemcy 
urządzili w gmachu naszego gimnazjum.

W 1943 roku Rada Główna Opiekuńcza powierzyła im przed-
szkole, w którym pracowały s. Jadwiga Minkowska i s. Marta Tomasz. 
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Później s. Agnieszka Gajowczyk, która przyjechała tam z Łodzi, zorga-
nizowała również kurs szycia dla około 40 dziewcząt.

Z siostrami w Sokołowie Matka Laura utrzymywała kontakt li-
stowy i była zorientowana w ich sytuacji. Świadczy o tym list do 
s. Jadwigi Górskiej, w którym polecając jej trosce ojca jednej z sióstr 
pisała:

Zamiast wspomagać Zenobię, a zwłaszcza Sokołów, poślij mu to, co 
ci będzie zbywać. Nasza rodzina, tak w Różanymstoku, jak i w Sokołowie, 
radzi sobie dobrze. Mają dość pewną podstawę utrzymania (L 269).

W październiku 1941 roku dwie siostry z Sokołowa, s Julia Janus 
i s. Zofi a Lesisz, udały się na prośbę salezjanów do Przemyśla, obejmu-
jąc pracę w kuchni i szatni zakładu salezjańskiego.

W 1943 dołączyła do nich s. Zofi a Lipińska, do której matka Laura 
pisała:

Doskonale rozumiem twoją przykrość i żal przy opuszczaniu 
Sokołowa [...], ale Bóg ochotnego dawcę miłuje i stokrotnie go wynagra-
dza [...]. Staraj się o wyrobienie ducha ofi ary, skupienia i stałego zjedno-
czenia z wolą Boga. Siostrę Julię uważaj jako matkę, zwracaj się do niej 
w każdej potrzebie ze szczerością i swobodą dziecka (L 421).

W innym liście, skierowanym do obydwu sióstr pracujących 
w kuchni, pisała:

Julia niech się koniecznie postara tak ułożyć Zosi zajęcia, by pomi-
mo wszystko miała parę godzin do ćwiczenia się w graniu, czy to z rana, 
czy wieczorem (L 250).

O sytuacji w Różanymstoku poinformowała ją osobiście dyrektor-
ka s. Zenobia Ogórek, która w marcu 1942 roku zdołała dotrzeć do 
Laurowa, o czym matka Laura donosiła z radością siostrze Jadwidze 
Górskiej: 

Miałam prawdziwą radość widzieć i rozmawiać z Zenobią, która 
do nas przyjechała na parę dni. Ona też i cztery jej córki powróciły na 
dawniejsze miejsce, pracują i robią co mogą, ale mają trudności tak jak 
wszystkie. (L 255).

Rzeczywiście, w listopadzie 1941 roku s. Zenobia Ogórek powró-
ciła z czterema siostrami i dziećmi najpierw do Siderki, a następnie do 
Różanegostoku. Musiały jednak oddać starsze dzieci do okolicznych 
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gospodarzy, zatrzymując w Zakładzie tylko pięć najmłodszych dziew-
czynek.

Matka Laura pamiętała także o tych siostrach, które musiały z ko-
nieczności przebywać poza wspólnotą. Podnosiła je na duchu i pocie-
szała, lecz także zachęcała do cierpliwości i zgodzenia się z wolą Bożą.

Do siostry Teresy Wójcik, żalącej się na swoje oddalenie od wspól-
noty zakonnej, pisała:

Ponieważ nie chcę, abyś płakała, postanowiłam pisać do ciebie czę-
ściej [...]. Rozumiem, że całkowite oddalenie od rodziny nastraja cię 
smętnie, ale pamiętaj, drogie dziecko, że na każdym miejscu możemy 
zapełnić naszą samotnię. I to jak jeszcze! (L 374).

Mimo trudnych warunków, w jakich się znajdowała, troszczyła się 
o zdrowie i potrzeby sióstr, także z innych domów.

W liście do siostry Józefy Paszko, kucharki w Różanymstoku, wy-
rażała troskę o zdrowie dyrektorki s. Zenobii Ogórek i deklarowała 
swoją gotowość do przyjścia jej z pomocą.

Co do Zenobii, skoro tam lekarze nie pomagają, najlepiej by było, 
gdyby mogła zawitać tu do nas. Zrobiłabym, co bym mogła, żeby posłać 
ją do lekarza. Leży mi bardzo na sercu i pragnę zrobić wszystko, aby 
uratować tak drogie nam jej zdrowie.

I jeszcze:
Józiu, tobie też starałam się o lekarstwo, o złote krople, ale dotych-

czas nie mogę ich dostać, przykro mi z tego powodu, że nie mogę pomóc 
ci tak, jakbym chciała (L 349).

Zawsze pełna macierzyńskiej troski i współczucia dla swoich roz-
proszonych córek, nie ulegała jednak słabości, ale wskazywała, że 
także i w tych warunkach trzeba iść naprzód drogą zaparcia się i po-
święcenia. Do siostry Bronisławy Opertowskiej, która była proszona 
o pomoc w kuchni, pisała:

Wiem z czasów przedwojennych, że nie lubisz kuchni i zajęć z nią 
związanych, ale dziecko dziś jest czas zbierania zasług i cierpienia, a więc 
nie uciekajmy od okazji, która może jest decydującą dla naszego przy-
szłego życia. Kieruj się roztropnością, nie z punktu widzenia osobistego, 
ale członka naszej rodziny, rozumiesz?
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Zapytując siostrę o zdanie, jednocześnie ze stanowczością wska-
zywała jej właściwą drogę, pisząc:

Moja droga, nie bądź dzieckiem i postąp poważnie, jak ci sumienie 
podyktuje na większą chwałę Bożą i twój pożytek (L 353).

Wilno i Laurów pod władzą Litwinów

Interesując się sytuacją i życiem sióstr z poszczególnych domów, 
znajdujących się pod okupacją niemiecką, matka Laura szczególną 
troską i zainteresowaniem otaczała te, które znajdowały się pod jej 
bezpośrednim kierownictwem w Laurowie oraz w pobliskim Wilnie.

Początkowo w obydwu tych domach rozpoczęto normalnie rok 
szkolny. Jednak wkrótce na zebraniu, zwołanym w Wilnie dla dyrek-
torów szkół, w którym wzięły udział także nasze siostry: s. Helena 
Kwiecień, kierowniczka szkoły podstawowej, i s. Stefania Boberyko, 
kierowniczka szkoły zawodowej, ogłoszono decyzję władz litewskich 
o wprowadzeniu do szkół języka litewskiego i przekazaniu stanowisk 
kierowniczych Litwinom.

W tej sytuacji matka Laura, której bardzo leżało na sercu, aby 
dzieci polskie znajdujące się w Laurowie były wychowywane w du-
chu ojczystym, zwróciła się o pomoc do inspektora salezjańskiego na 
Litwie, księdza Skeltysa, aby wskazał osobę zaufaną, której można by 
było powierzyć kierownictwo zakładu. Przysłał on do Laurowa księdza 
Jonasa Żemajtisa, który ukrywając swój stan kapłański objął z dniem 
1 marca 1940 roku kierownictwo zakładu w Laurowie.

W Wilnie kierowniczką szkoły została Litwinka Karasaite, która 
porozumiewając się z s. Jadwigą Hołotą w języku niemieckim, dobrze 
współpracowała z siostrami.

Wkrótce jednak okazało się, że także nauczycielkami mają być 
Litwinki lub osoby dobrze mówiące po litewsku. Wychodząc naprze-
ciw tym wymaganiom, matka Laura posłała niektóre siostry do Kowna 
na kurs języka litewskiego.

Siostra Maria Aleksandrowicz wspomina:
W czasie wojny matka Laura posłała mnie i siostrę Jadwigę Kondra-

towicz do Kowna, abyśmy nauczyły się języka litewskiego. Co tydzień 
otrzymywałyśmy od niej list lub bilecik. Siostry, u których mieszkałyśmy, 
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mówiły z podziwem: Widać, że wasze przełożone was kochają, bo tak 
często do was piszą.221

Przełożony salezjańskiej wizytatorii, ks. Antoni Skeltys, również 
przedstawił tę sytuację przełożonej generalnej, matce Luizie Vaschetti, 
która w kwietniu 1940 roku przysłała do pomocy matce Laurze pięć 
sióstr Litwinek, odwołując je z ich dotychczasowych miejsc pracy we 
Włoszech, Belgii i Chile.222

Trzy z nich zostały przeznaczone do Laurowa, a dwie do Wilna.

Już od dwóch miesięcy matka Laura musiała sama borykać się 
z trudnościami codziennego życia, gdyż 22 lutego jej najbliższa współ-
pracownica i ‘prawa ręka’, s. Zofi a Sowińska, musiała udać się do szpi-
tala w Wilnie ze złośliwym karbunkułem na plecach.

W szpitalu odwiedzała ją s. Bronia, zawożąc za każdym razem 
listy matki Laury pełne serdecznych uczuć i gorących słów pociechy 
i pokrzepienia.

Najdroższa siostro Zofi o, chciałabym polecieć do ciebie na skrzy-
dłach, aby cię zobaczyć, pozostać z tobą dłużej i wyrazić ci całe moje 
współczucie z powodu twoich nieustannych cierpień. [...] Pan w swoim 
miłosierdziu oczyścił nas cierpieniem; ciebie cierpieniem fi zycznym i mo-
ralnym, a mnie cierpieniem moralnym. Ofi arujmy Mu wszystko dla do-
bra i uświęcenia naszych dusz, abyśmy czyste, święte i wolne od licznych 
ludzkich słabości mogły służyć Bogu w świętości życia zakonnego. [...] 
Jestem blisko ciebie. Twoja kochająca s. Laura. (L 161)

Zapewniała nie tylko o swoim współudziale w jej cierpieniach, 
lecz o pamięci i modlitwie całej wspólnoty, pisząc: 

My modlimy się i modlimy się wiele o twój powrót do zdrowia. 
(L 164)

Donosiła jej o tym, co dzieje się w domu i prosiła: Módl się bardzo 
za nas, bo w domu zaczęła się grypa i mamy dzieci bardzo chore.

Zaraz jednak uspokajała: Pozostawmy całą resztę w ręku Bożym, 
wiedząc, że Jego wola nie dopuści niczego, jak tylko nasze dobro. Bądź 
spokojna o mnie i o wszystkich. (L 163)

221 Wspomnienie s. Marii Aleksandrowicz, Łódź, 11 maja 1979 r.
222 Były to siostry: Bielskite Magdalena, Gustite Helena, Ladygaite Stefania, Mockaite 
Maria i Paulaitite Domitylla.
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Donosiła też z radością o odbywających się rekolekcjach wielko-
postnych: 

W poniedziałek zaczną się rekolekcje dla chłopców i skończą się 
w czwartek rano. W czwartek wieczorem zaczną się dla osób z zewnątrz 
i zakończą się w Niedzielę Palmową. (L 163)

Ja także odprawiłam, jak mogłam, święte rekolekcje i jestem z tego 
zadowolona. Cały dom w nich uczestniczył, wszyscy się wyspowiadali. [...] 
Niech Jezus błogosławi wszystkich i sprawi, abyśmy żyły nowym życiem, 
pełnym miłości i doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, ja pierwsza”. 
(L 164)

Widzimy więc, że mimo ciężkiej sytuacji wojennej pierwsza połowa 
roku 1940 upłynęła w Laurowie w miarę spokojnie. Po dobrze odpra-
wionych rekolekcjach wszyscy świętowali z radością święta wielkanoc-
ne, a następnie z gorliwością przeżywali miesiąc maryjny.

Upaństwowienie Laurowa i usunięcie sióstr

Niestety, w lipcu 1940 roku sytuacja uległa radykalnej zmianie. 
Litwa stała się jedną z republik Związku Radzieckiego i władzę objęli 
Sowieci. Dotychczasowy prezydent Litwy uciekł za granicę. Zamykano 
niektóre placówki dyplomatyczne. Konsul włoski w Kownie wezwał 
matkę Laurę i inne siostry Włoszki do opuszczenia Litwy i powrotu do 
Włoch.223

Matka Laura na wszelkie namowy i nalegania odpowiadała sta-
nowczo: Dopóki jest tutaj chociaż jedna siostra Polka, pozostanę z nimi. 
Natomiast chętnie zgodziła się na wyjazd innych sióstr. Wyjechały 
s. Franciszka Barucco i s. Cleofe Broggini. Siostra Maria Mazzoli wolała 
pozostać z matką Laurą.

S. Franciszka Barucco w swoich wspomnieniach przytacza nastę-
pujące słowa matki Laury: Ja nie mogę opuścić tych drogich sióstr. Może 
nie będę miała chleba, aby im dać, ale dopóki nie wyrwą mi języka, będę 
zawsze miała dla nich dobre słowo pociechy i pomocy.224

To jej dobre słowo okazało się bardzo potrzebne i krzepiące, gdyż 
z nowym rokiem szkolnym sytuacja sióstr uległa dalszemu pogorszeniu.

223 Wielkie serce Matki, s. 98.
224 Wspomnienie s. Franciszki Barucco, dz. cyt.
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Dnia 8 września 1940 roku przybył do Laurowa nowy kierow-
nik, Litwin Jonas Kudaba, komunista. Zakład wraz z całym inwenta-
rzem, żywym i martwym, został upaństwowiony. „Komisarz” – tak pan 
Kudaba kazał się nazywać – zamknął kaplicę, usunął księdza kapela-
na, spalił część biblioteki, i zagroził siostrom, że także one zostaną 
z Laurowa usunięte.

W liście do przełożonej generalnej, jaki matka Laura zdołała prze-
słać w grudniu 1940 roku, czytamy:

Trochę wiadomości od nas: Te z rodziny są jeszcze w tym samym 
miejscu, ale praca, okoliczności i wydarzenia, jakie mają miejsce, 
zmieniły ich codzienne życie w nieustanne męczeństwo. Jestem często 
wśród nich i widzę je pogodne i spokojne, gotowe na wszystko. Jak 
piękne i pocieszające jest to oderwanie od wszystkiego, co ludzkie, 
aby trzymać się coraz mocniej tego, co istotne, co się nie zmienia i bę-
dzie trwać wiecznie!...

Dzieci czują się dość dobrze, są zdrowe, a to w obecnych warunkach 
jest prawdziwym cudem. Ja również nigdy nie czułam się tak dobrze jak 
teraz.

Jak dobry jest ... [Pan]! Rano, kiedy się budzimy, robi nam zawsze 
piękny dar, abyśmy mogły spędzić dobrze dzień, aby nas pocieszyć i uczy-
nić bardziej silnymi.225

U nas zaczęła się już zima i nie mamy tego wszystkiego, co po-
trzebne dla takiego domu, jak nasz; jest zimno, wszystko zamarznięte 
i śnieg, który pada, zamienia się natychmiast w lód. Także żywności 
wnet zabraknie, tak jak wszędzie, ale mimo tego co jest i co się prze-
widuje, jesteśmy spokojne, bo – powtarzam to z radością – Celestyn 
[Jezus] myśli o wszystkim. On prowadzi nas za rękę zupełnie nowymi 
ścieżkami, stromymi i ciernistymi, ale idziemy z Nim pewne, że nie 
stanie się nam nic złego i dojdziemy do wyznaczonego celu.

PS. Kiedy miałam już wysłać ten list, nasz ‘gospodarz’ wezwał mnie, 
aby zakomunikować, że musimy opuścić dom i szukać sobie pracy. Mamy 
to zrobić jak najszybciej. Będziemy musiały rozdzielić się i pójść do pracy 
u ludzi, żeby zarobić na chleb. Zrobimy to bez szemrania. Postaramy się 
o zajęcia i będziemy wspomagać się nawzajem. Jest to dla nas wielkie 

225 Jest to wyraźna aluzja do możliwości uczestniczenia we Mszy św. i przyjmowania 
Komunii św.
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cierpienie, ale co począć? Celestyn [Jezus] idzie wielkimi krokami i trze-
ba iść za Nim. Ale proszę być o nas spokojną; my jesteśmy zadowolone 
i dziękujemy Bogu, ofi arowując to wszystko, co Boża dobroć daje nam 
każdego dnia.226

List ten, opublikowany w Notiziario, ukazuje nam bogactwo jej 
ducha, niewzruszoną ufność i całkowite zawierzenie Bogu, będące 
stałą wewnętrzną postawą, z jaką przeżywała ten trudny okres wojny 
i stałej niepewności.

W Krynicy

Święta Bożego Narodzenia 1940 roku były przeżywane przez sio-
stry i dzieci w atmosferze lęku i niedostatku.

W samą wigilię usunięto siostry z kuchni i odebrano im klucze od 
magazynu żywnościowego, oddając je sprowadzonym przez „komisa-
rza” osobom świeckim. Sytuacja sióstr stawała się coraz trudniejsza 
i konieczność opuszczenia Laurowa coraz bardziej realna.

W święto Trzech Króli 1941 roku kapelan po raz ostatni celebro-
wał Mszę św. w pokoju matki Laury. Siostry zaczęły stopniowo opusz-
czać Laurów. Młodsze udały się do Wilna, podejmując różne obowiąz-
ki w rodzinach lub instytucjach, aby zarobić na utrzymanie swoje 
i tych, które z powodu wieku lub choroby nie mogły pracować. Kilka 
sióstr udało się do Vitenai, aby zająć się kuchnią i szatnią w zakładzie 
salezjańskim.

Żegnając się z nimi, matka Laura każdą czule i serdecznie obej-
mowała, nie szczędząc rad i wskazówek oraz zapewniając o swojej 
macierzyńskiej pamięci, modlitwie i pomocy. Dodawała im otuchy, 
zachęcała do ufności, odwagi i wytrwania w miłości do Jezusa, ich 
Boskiego Oblubieńca.

Starsze siostry i te, które nie mogły pracować, przeniosły się do 
tzw. „Krynicy” i „żółtej willi”. Były to pobliskie majątki, opuszczo-
ne przez właścicieli, którzy jeszcze przed wojną zaproponowali sio-
strom, aby w razie potrzeby je zajęły. Piękna willa z ogrodem, zwana 
„Krynicą”, należała do pani Balickiej, Rosjanki, natomiast mniejsza, 
tzw. „żółta willa”, była własnością Żyda, doktora Gerszowicza.

226 „Notiziario” nr 1, styczeń-luty 1941 r.
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Matka Laura do końca czuwała nad przeprowadzką sióstr i opu-
ściła Laurów ostatnia, przenosząc się do „Krynicy” 27 stycznia 1941 
roku.

Z jakim nastawieniem wewnętrznym dokonała tej smutnej i przy-
musowej przeprowadzki, dowiadujemy się z listu jej rodzonej siostry, 
s. Rity, która przekazując krewnym wiadomości otrzymane od matki 
Laury, przytacza takie jej zdanie: 

My także w tej sytuacji czujemy się szczęśliwe, bo nie mamy nicze-
go, co wiązałoby nas z ziemią, i możemy powiedzieć jak Hiob: To, co mi 
dałeś, znowu ci oddałam i nie mam niczego, jak tylko serce i wolę, która 
jest całkowicie twoja.227 

O jej uczuciach i wewnętrznym nastawieniu świadczy także na-
stępujący fakt, opowiedziany przez s. Marię Pytel:

W tym czasie zachorowała jego (Kudaby) czteroletnia córeczka. 
Komisarz, mimo że nakazał matce Laurze opuszczenie Laurowa, popro-
sił ją o siostrę, która zaopiekowałaby się jego chorą córką. Matka Laura 
zgodziła się i posłała mnie do Wilna, do domu komisarza. Ja w pierw-
szym momencie byłam zaskoczona tym poleceniem i nie chciałam iść. 
Wydawało mi się, że za to, co komisarz zrobił siostrom, nie zasługuje na 
naszą pomoc. Powiedziałam to matce Laurze, lecz ona odpowiedziała mi, 
że jest to biedny człowiek, który bardzo kocha swoją córeczkę, i trzeba 
mu pomóc. Ja dalej się opierałam, przypominając to, co zrobił złego, 
wówczas matka Laura powiedziała: Kto rzuca na ciebie kamieniem, ty 
daj mu chleb. Wówczas zgodziłam się i opiekowałam się dzieckiem ponad 
miesiąc. Kiedy powróciłam do Laurowa, komisarz chciał mnie zatrzymać 
w zakładzie, ale ja powiedziałam: Pan wypędził naszą Matkę i siostry, 
dlatego ja też odchodzę. Ale w zamian za to, co zrobiłam dla pańskiej 
córeczki, proszę pozwolić mi zabrać resztę książek z biblioteki.228

Odtąd „Krynica” stała się punktem odniesienia dla wszystkich 
sióstr: bardziej bezpośrednio dla tych, które znajdowały się w Wilnie 
i jego okolicach, a pośrednio – przez korespondencję – dla tych, które 
znajdowały się pod okupacją niemiecką.

227 List s. Rity Meozzi do bratowej Santiny, Vallecrosia, 2 marca 1941 r. Kopia 
w AGFMA.
228 S. Maria Pytel, Historia życia w Zgromadzeniu, Wrocław 1958 r. (maszynopis).
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S. Franciszka Tubielewicz opowiada:
W czasie wojny przedostałam się przez granicę z Różanegostoku do 

Laurowa, lecz kiedy zakład w Laurowie opanowali Litwini i musiałyśmy 
się rozproszyć, wówczas przebywałam w swojej rodzinie. Odwiedziłam 
wtedy matkę Laurę wędrując pieszo 70 km do Laurowa i po kilku dniach 
pobytu w Laurowie znowu 70 km do domu. Matka Laura okazała mi 
wówczas tyle miłości i radości z mojego przybycia i tak serdecznie mnie 
uściskała i ugościła, że na całe życie pozostało mi to w pamięci.229

Również s. Donata Rajzer zaświadcza:
W czasie wojny pracowałam u pewnej rodziny w Wilnie. Starałam 

się jednak o wyjazd do swojej rodziny (byłam wówczas tylko postu-
lantką). Kiedy otrzymałam pozwolenie, chciałam pożegnać się z matką 
Laurą i udałam się do Laurowa. Matka Laura przyjęła mnie z wielką 
serdecznością, dała na drogę wszystko, co miała, wystarała się o furman-
kę, która odwiozła mnie do Wilna. Było to w tamtych warunkach coś 
nadzwyczajnego tak, że ci ludzie, u których mieszkałam w Wilnie, gdy 
dowiedzieli się o tym, powiedzieli z wielkim szacunkiem: Teraz naprawdę 
cenimy waszą Matkę.230

Sytuacja domu w Wilnie

Sytuacja naszego domu w Wilnie przy ulicy Stefańskiej była po-
dobna do tej w Laurowie. Także i tu rok szkolny 1939/40 upłynął 
w miarę spokojnie, chociaż z kierownictwem litewskim. Jednak kiedy 
w styczniu 1941 roku kierownictwo zakładu objął komunista Slizys, 
zlikwidował natychmiast kaplicę, pozdejmował krzyże ze ścian i za-
czął stopniowo zwalniać siostry z pracy, a następnie zażądał całkowi-
tego opuszczenia przez nie domu.

Do tego okresu odnosi się opowiadanie s. Janiny Wawrzyniak, 
która daje takie świadectwo:

Jej [matki Laury] wyjątkową macierzyńską dobroć odczułam szcze-
gólnie w czasie wojny, gdy wraz z innymi siostrami zostałam zwolniona 
z pracy wychowawczej w naszym Zakładzie w Wilnie. Zamieszkałyśmy 
wówczas w pobliskim domu księży salezjanów. A ponieważ na prośbę 

229 Wspomnienie s. Franciszki Tubielewicz, Wschowa, 20 października 1979 r.
230 Wspomnienie s. Donaty Rajzer, Dobieszczyzna, 24 października 1979 r.
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księdza biskupa niektórzy salezjanie wyjeżdżali na parafi e, zgodziłam się 
jechać z jednym z nich, by poprowadzić gospodarstwo domowe. Z braku 
czasu i środków lokomocji nie mogłam udać się do matki Laury, lecz 
dyrektorka, s. Maria Mazzoli, telefonicznie poinformowała ją o moim 
zamiarze. Na drugi dzień rano – a były to ostatnie dni października, 
zimno i mróz – na podwórze wjeżdża zwykła chłopska furmanka, a na 
niej Matka Laura! – ta, która ze względu na stan zdrowia nie znosiła 
nawet jazdy samochodem. „Nie mogłam cię tak puścić bez pożegnania. 
I chciałam się upewnić, czy rzeczywiście zgodziłaś się dobrowolnie na 
ten wyjazd”. Dała mi kilka wskazówek, upewniła się, czy jestem dobrze 
ubrana itp. Wzruszyło mnie niezwykle to jej heroiczne poświęcenie i wiel-
ka matczyna dobroć: jechać 20 km trzęsącą się furmanką, byle tylko 
zobaczyć swą córkę!231

Rozproszone siostry korzystały z każdej nadarzającej okazji, aby 
odwiedzić ukochaną Matkę. Ona witała je zawsze z wielką radością, 
a dla nich chwile spędzone z nią były prawdziwą osłodą i siłą na dłu-
gie nieraz dni rozłąki.

W dniu jej imienin, 21 kwietnia 1941 roku, zjawiły się wszystkie 
w Krynicy, aby okazać jej swą miłość i wdzięczność. Po wspólnie spę-
dzonym dniu nabrały dużo otuchy, ufności i nowych sił, aby iść dalej 
drogą cierpienia.232

I nie tylko siostry szukały pociechy i otuchy przy sercu dobrej 
Matki, ale czynili to także chłopcy, którzy – jak tylko zdarzyła się oka-
zja – biegli przez las do Krynicy. Otaczali matkę Laurę, która – jak 
wspomina jeden z nich – przyjmowała nas serdecznie, pocieszała i lito-
wała się nad nami.233

Marian Delasiński opowiada:
Kiedy matka Laura przeniosła się do Krynicy, a kierownictwo 

Zakładu objęli ludzie niewierzący, uciekaliśmy nieraz do matki Laury, 
by się pożalić, a ona pocieszała nas i zachęcała do wytrwania w dobrym. 
Gdy wychowawca zrzucił krzyż ze ściany, ukryłem ten krzyż i zaniosłem 

231 Wspomnienie s. Janiny Wawrzyniak, Środa Śląska, 6 maja 1979 r.
232 Wielkie serce Matki, s 99-100.
233 Wspomnienie Kazimierza Pawińskiego, Wrocław, 6 maja 1979 r.
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do Krynicy. Innym razem niosłem obraz, lecz wtedy zostałem złapany 
w lesie i zbity, a obraz w mojej obecności został podarty.234

15 maja przyjechał do „Krynicy” arcybiskup Romuald Jałbrzy-
kowski, który okazywał zawsze wiele życzliwości matce Laurze i sio-
strom. Po zapoznaniu się z warunkami, w jakich żyły na wygnaniu, 
powiedział im piękną konferencję, zachęcając do mężnego znoszenia 
cierpień i do wytrwania w miłości Bożej. Odjeżdżając udzielił im swe-
go błogosławieństwa i zapewnił matkę Laurę, że nie stanie się sio-
strom nic złego.

Ona codziennie błagała o to Miłosierdzie Boże i Najświętsze Serce 
Jezusa. Jak sama wyznała, codziennie w nocy budziła się o godzinie 
drugiej i oświecając obraz Serca Jezusowego, wiszący na ścianie jej 
pokoju, modliła się przynajmniej przez godzinę, polecając Bożemu 
Sercu każdą siostrę.

Serce Jezusa wysłuchało jej próśb i po ośmiu miesiącach wygna-
nia wszystkie rozproszone siostry mogły z powrotem zgromadzić się 
wokół niej w Laurowie.235

Zanim jednak do tego doszło, musiała przeżyć jeszcze moment 
wielkiej trwogi. Moment, który wyrył się głęboko w pamięci tych, któ-
re w nim uczestniczyły i które tak o nim opowiadają:

Cofając się przez postępującą na wschód inwazją niemiecką, wła-
dze sowieckie rozpoczęły masowy wywóz Polaków z Wileńszczyzny 
w głąb Rosji. Wśród ludności zapanował popłoch. Strwożone siostry 
przybyły do matki Laury, szukając u niej ratunku. Tutaj dowiedziały 
się, że także siostry z „Krynicy” znajdują się na liście osób przeznaczo-
nych na wywóz. Matka Laura z poddaniem się woli Bożej i z gorącą 
modlitwą na ustach czekała na tę chwilę, kiedy razem z siostrami po-
dzieli los tysięcy polskich rodzin. Tymczasem krzepiła na duchu, doda-
wała otuchy i zachęcała do ufności w Miłosierdzie Boże. Każdą siostrę 
zaopatrzyła w adres do matki generalnej we Włoszech, aby w razie 
potrzeby mogły się z nią skontaktować. Prosiła, aby nie upadały na 
duchu i zapewniała, że Bóg nie dopuści, aby którejkolwiek z nich stało 
się coś złego.

234 Wspomnienie Mariana Delasińskiego, dz. cyt.
235 Wielkie serce Matki, s. 100.
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Tak pocieszone i uspokojone siostry udały się do lasu, aby nazbierać 
trochę drewna na opał. W czasie ich nieobecności do „Krynicy” przyjecha-
ła ciężarówka z żołnierzami sowieckimi uzbrojonymi w bagnety i kara-
biny maszynowe. Na werandzie przed domem matka Laura z jedną star-
szą siostrą i pewną staruszką, która w czasie wojny znalazła przytułek 
u sióstr, obierały ziemniaki. Wszystkie trzy zachowały zupełny spokój, 
nie zwracając żadnej uwagi na żołnierzy. Matka Laura tylko w gorącej 
modlitwie błagała Boga o ratunek.

Żołnierze stali przez dłuższą chwilę przyglądając się tej na pozór 
spokojnej grupce starszych osób obierających ziemniaki. Potem niespo-
dziewanie zawrócili i odjechali, nie wyjawiając celu swojego przybycia. 
Od tej pory nikt już sióstr nie niepokoił. Wszystkie były przekonane, że 
niezachwiana wiara matki Laury odwróciła od nich niebezpieczeństwo, 
tym bardziej że okoliczni mieszkańcy dziwili się, że siostry nie zostały 
wywiezione. Ci bowiem, którzy widzieli ciężarówkę z żołnierzami, byli 
pewni, że została przysłana po siostry.236

W tej sytuacji matka Laura pisała do s. Jadwigi Górskiej:
My jesteśmy zawsze w powietrzu, bez punktu oparcia, jakby między 

niebem i ziemią, ale cóż to znaczy? Żadne warunki nie odbierają nam 
pokoju serca i zadowolenia, że spełniamy we wszystkim Najwyższą Wolę. 
[...] Starajmy się widzieć we wszystkim dobroczynną rękę wielkiego 
Architekta, który urabia nas, aby uczynić z nas arcydzieło. Pomagajmy 
Mu w tej ważnej i bardzo potrzebnej pracy. Żyjmy naprawdę poważnie, 
korzystając z każdej minuty (L 253).

Powrót sióstr do Laurowa

Pod koniec czerwca 1941 roku wojsko niemieckie, posuwające się 
szybko na wschód, zbombardowało, a następnie zajęło Wilno. Władzę 
ponownie objęli Litwini, sprzymierzeni z Niemcami.

Do Laurowa powrócił Jonas Żemajtis, ukrywający nadal swój stan 
kapłański i zakonny. Na życzenie litewskich władz oświatowych objął 
ponownie kierownictwo Zakładu, wyrażając jednak życzenie, aby po-
wrócił również poprzedni personel, czyli siostry.

236 Wielkie serce Matki, s. 100-101.
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Tak więc po przeszło półrocznym wygnaniu matka Laura i sio-
stry opuściły gościnną „Krynicę” i „żółtą willę”, powracając 12 sierpnia 
1941 roku do swojego domu w Laurowie, chociaż już nie jako jego 
właścicielki, lecz jako świecki personel pracujący.

Objęły asystencję młodszych chłopców, magazyn, kuchnię, gospo-
darstwo, infi rmerię i księgowość.

Do pracy wychowawczej (zarezerwowanej dla Litwinów) powró-
ciły dwie siostry Litwinki: s. Stefania Ladygaite i s. Helena Gustite.

Pracowali również w Zakładzie klerycy salezjańscy oraz ks. Idzi 
Ogierman Mański (Zdzisław Kasprzak), który prowadził chór, urządzał 
różne przedstawienia i był bardzo lubiany przez chłopców. Oczywiście, 
wszyscy oni ukrywali swój stan duchowny, w związku z czym s. Maria 
Pytel opowiada:

Chłopcy żałowali, że ich profesor, tak dobry, nie przystępuje do sa-
kramentów, i modlili się o jego nawrócenie. Kiedy w Wielki Czwartek 
zobaczyli profesora przyjmującego Komunię św., myśleli, że ich modlitwa 
została wysłuchana. A kiedy następnego roku, będąc w Wilnie, zobaczyli 
w Ostrej Bramie swojego profesora odprawiającego Mszę św., cieszyli się, 
że dzięki ich modlitwom został księdzem.237

Ks. Jonas Żemajtis, będąc ofi cjalnie kierownikiem Zakładu, sza-
nował bardzo matkę Laurę i nie podejmował żadnej decyzji bez po-
rozumienia się z nią, tak że faktycznie ona nadal kierowała życiem 
Laurowa.

Pisząc po latach do siostry Marii Pytel, ks. Żemajtis tak wspomina 
te lata:

My wszyscy zanosiliśmy do Matki nasze cierpienia i radości; szliśmy 
do niej po radę; zanosiliśmy jej nasze sukcesy i niepowodzenia, ponieważ 
ona była centrum-motorem sierocińca. Także w tych bardzo trudnych 
czasach wojny Matka była bardzo spokojna, zwłaszcza co do utrzymania 
tak wielkiej rodziny, bo miała bezgraniczną ufność w Bożą Opatrzność. 
Samych sierot było stale ponad trzysta i jeszcze personel. Ona bardzo 
często wpajała jedną tylko rzecz: być współpracownikami Opatrzności, 
zwłaszcza naszą pracą. Ponieważ koło naszego zakładu mieliśmy pole, 

237 S. Maria Pytel, Historia życia w Zgromadzeniu, dz. cyt.
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Matka starała się, abyśmy mieli jak największe plony. Swoją niezmordo-
waną i pomysłową pracą siostry uprawiały bardzo duży ogród.238

Lecz kiedy siostry powróciły do Laurowa w sierpniu 1941 roku 
widok domu i ogrodu był całkowicie inny! Po półrocznych rządach 
komisarza Kudyby zastały dom prawie całkowicie zdemolowany: szy-
by powybijane, stoliki szkolne poniszczone, podłogi i ściany brudne, 
podwórko i ogród zarośnięte chwastami.

Przy przejmowaniu zakładu jedna z obecnych urzędniczek powie-
działa: Nie wiem, czy za dwa lata doprowadzi się Laurów do poprzed-
niego stanu. Lecz kiedy przyjechała po kilku tygodniach, była ogrom-
nie zdziwiona panującym wszędzie porządkiem i nie znajdowała słów 
uznania dla wielkiego poświęcenia sióstr.

Poświęcenie było naprawdę wielkie, ale siostry czyniły wszystko 
z miłości do Boga i ojczyzny, do czego matka Laura nieustannie je za-
chęcała. Mimo ciężkiej pracy czuły się szczęśliwe, że są z matką Laurą, 
że mogą codziennie uczestniczyć we Mszy św. (sprawowanej w ukry-
ciu) i że mogą pracować z dziećmi, aby przez samą swoją obecność 
przypominać im, kim są i jakich zasad powinny się trzymać.

Ks. Żemajtis tak o tym pisze:
Przez długi czas nie mogłem zrozumieć, jak siostry mogą wytrzymać 

w tak ciężkiej pracy. Pracowały ponad siły, nieraz także w nocy. Trzeba 
wiedzieć, że nie mieliśmy elektryczności; wodę trzeba było ciągnąć wia-
drami z bardzo głębokiej studni; do ogrzewania różnych pomieszczeń 
trzeba było naznosić drewna z lasu... A jednak siostry były zawsze świę-
cie wesołe, radosne i zadowolone. Pewnego razu, żartując, powiedziałem 
Matce, że zatrzymała w Laurowie najlepsze i święte siostry. Uśmiechnęła 
się i powiedziała, że niektóre z nich mają trudny charakter, ale wszystkie 
pracują dla Boga i nie ma takiej, która nie byłaby gotowa na jakiekol-
wiek poświęcenie dla Jezusa.239

Matka Laura bardzo troszczyła się o dzieci polskie, aby nie zapo-
mniały mowy ojczystej. Chociaż z drugiej strony zachęcała do uległości 

238 Ks. Jonas Żemajtis, List do s. Marii Pytel (Quarta lettera), Rumsiskes (Litwa) 8 lipca 
1985 r.
239 Ks. Jonas Żemajtis, dz. cyt.
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tych, którzy nie chcieli uczyć się po litewsku. Kazimierz Pawiński za-
świadcza:

My Polacy nie chcieliśmy uczyć się litewskiego... Matka Laura zawo-
łała mnie i trzymając w ręku różaniec prosiła, abym wpłynął na kolegów, 
byśmy byli posłuszni.240

Stopniowo władze litewskie zorientowały się, że w Laurowie pa-
nuje duch polskości i zaczęły wywierać nacisk na dyrektora, aby usu-
nął z Zakładu matkę Laurę pod pretekstem, że jest już osobą starszą. 
Siostry, dowiedziawszy się o tym, oświadczyły, że jeśli Matka zostanie 
usunięta, to żadna z nich nie pozostanie.

Pewnego razu dyrektor opowiedział matce Laurze, że na zebra-
niu dyrektorów wszystkich zakładów wychowawczych z całej Litwy 
powiedziano, że zakład w Laurowie jest najlepiej prowadzonym za-
kładem i poproszono dyrektora, aby podzielił się swoim personelem 
z innymi zakładami. Dyrektor odpowiedział, że nie pozwoli zabrać 
sobie ani jednej osoby.

Niebezpieczeństwo deportacji i uwięzienie sióstr

Wkrótce jednak okazało się, że tak jak poprzednio siostry były 
zagrożone deportacją w głąb Rosji, tak teraz groziło im wywiezienie 
do Niemiec.

Najpierw matka Laura dowiedziała się, że Niemcy wywożą dzieci 
z zakładów wychowawczych, zwłaszcza sieroty, do Niemiec, aby ich 
tam germanizować. Prosiła dyrektora, aby przedsięwziął wszelkie sta-
rania dla ratowania dzieci z Laurowa. Dyrektor zapewnił ją, że dzięki 
znajomościom, jakie miał w Wilnie, udało mu się odwrócić niebezpie-
czeństwo od zakładu w Laurowie.

Potem dowiedziała się o łapankach urządzanych w Wilnie przez 
Niemców i wywożeniu ludzi, zwłaszcza Polaków, na roboty przymu-
sowe do Niemiec. Zatroskana o siostry, błagała znowu dyrektora, aby 
użył wszystkich swoich wpływów w celu ratowania sióstr.

Starała się zrobić wszystko, co było w ludzkiej mocy, ale przede 
wszystkim zawierzała bezgranicznie Opatrzności Bożej. Pisała do 
s. Jadwigi Górskiej:

240 Wspomnienie Kazimierza Pawińskiego, dz. cyt.
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My żyjemy i jesteśmy zdrowe. Pracujemy jak zwykle w tych czasach 
bardzo trudnych. Przygotowujemy się zawsze i coraz lepiej na niespo-
dzianki, które w każdej chwili mogą nas spotkać. I to jest bardzo dobra 
lekcja, nawet skarb, ażeby się nie przywiązywać do ziemskiego wygna-
nia. Starajmy się żyć wysoko, wysoko, tam gdzie ciemności ziemskie nie 
docierają (L 254).

Jednak niespodzianka, która czekała siostry, była bardzo bole-
sna. W marcu 1942 roku dyrektor, który prawie codziennie jeździł do 
Wilna, przywiózł straszną wiadomość: w Wilnie aresztowano i uwię-
ziono wielu księży, zakonników i zakonnice, a wśród nich także osiem 
sióstr salezjanek z domu przy ul. Stefańskiej! Aresztowano nawet 
księdza arcybiskupa Jałbrzykowskiego i internowano w klasztorze 
OO. Marianów w Mariampolu.

Wiadomości te były dla matki Laury wielkim ciosem, jakby nożem 
wbitym w jej matczyne serce. Przekonana jednak, że nic nie dzieje się 
bez Woli Bożej, z bólem w sercu i ze łzami w oczach powtarzała Bądź 
wola Twoja oraz Jezu, ufam Tobie.

Chociaż zgodzona zawsze z Wolą Bożą, nie pozostawała bezczyn-
na i nie załamywała rąk. Zaczęła natychmiast organizować pomoc dla 
uwięzionych. Siostra, bezpośrednio zaangażowana w tej pracy, tak 
pisze:

Mimo niedostatku, jakiego doświadczały siostry w Laurowie, co ty-
dzień każda z uwięzionych sióstr otrzymywała 3-kilową paczkę, która 
wydatnie mogła podtrzymać jej siły fi zyczne. Dostarczaniem paczek, któ-
re trzeba było nieść pieszo 18 km do Wilna, zajmowały się z wielkim po-
święceniem i narażeniem życia s. Jadwiga Dudziak i s. Maria Pytel, która 
również zdobywała żywność w okolicznych wsiach, dokąd była wzywana 
jako pielęgniarka. Matka Laura okazywała tym siostrom wielką wdzięcz-
ność i jeszcze po wojnie wspominała ich poświęcenie. Żałowała, że jej 
wiek i słabe siły nie pozwalają jej iść pieszo 18 kilometrów i stać kil-
kanaście godzin na mrozie przed bramą więzienia, aby własnoręcznie 
dostarczyć paczki ukochanym siostrom.241

241 Wielkie serce Matki, s. 104.
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Ale jej modlitwa była najcenniejszym darem, który umacniał ducha 
tych, które były w więzieniu, i tych, które się dla nich trudziły.

Po dwóch miesiącach pobytu w ciężkim więzieniu na Łukiszkach, 
24 maja 1942 roku siostry zostały zwolnione i mogły z radością przy-
być do Laurowa, aby wspólnie z Matką cieszyć się świętem Maryi 
Wspomożycielki. Niestety, sześć z nich musiało wyjechać na przymu-
sowe roboty do Niemiec, a tylko dwie odzyskały wolność z powodu 
choroby i podeszłego wieku.

S. Stefania Kołodziejczyk opowiada:
Kiedy zostałyśmy zwolnione i udałyśmy się do matki Laury, ona cze-

kała na nas stojąc na ganku. Cierpiała z nami, gdyż zostałyśmy przezna-
czone na przymusowe roboty do Niemiec, i z całą miłością zapewniała nas 
o swej pamięci, zachęcając do wytrwania w powołaniu mimo wszystko. 
Listy, które później do nas pisała, wlewały w nasze serca otuchę i nadzieję 
na przetrwanie.242

Po kilku dniach pobytu w Laurowie, w czasie których wszystkie 
siostry starały się je zaopatrzyć w potrzebne rzeczy, oddając to, co każ-
da miała najlepszego, z początkiem czerwca siostry przeznaczone do 
niewolniczej pracy musiały udać się na miejsce zbiórki. Matka Laura 
żegnała je i błogosławiła na ich tułacze życie, obiecując towarzyszyć im 
na każdym kroku swoją gorącą modlitwą. Zalecała usilnie, aby starały 
się w miarę możności nawiązać kontakt z przełożonymi we Włoszech, 
aby przysyłały wiadomości o swoim życiu i aby za wszelką cenę pozo-
stały wierne swojemu powołaniu.

Mimo trudnych warunków życia w niewoli, siostry starały się wy-
pełnić te polecenia Matki. W miarę możności przysyłały wiadomości tak 
matce Laurze, jak i przełożonej generalnej we Włoszech. W archiwum 
generalnym zachowało się kilka listów najmłodszej z nich, siostry Marii 
Rudzińskiej, która koiła swój ból i tęsknotę przelewając w serce Matki 
swoje uczucia. Donosząc o swojej ciężkiej pracy, pisała: ...nie pracuję 
sama, bo pomaga mi Maryja Wspomożycielka. Tylko od czasu do czasu 
jest mi smutno, ale zaraz biorę do ręki krzyż, ściskam go mocno i potem 
czuję się lepiej.243

242 Wspomnienie s. Stefanii Kołodziejczyk, Nowa Ruda 10 października 1979 r.
243 Szkice biografi czne CMW zmarłych w latach 1922-1972, dz. cyt.
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Matka Laura również starała się nawiązać i utrzymywać kontakt 
z tymi swoimi najbardziej doświadczonymi córkami, czy to bezpo-
średnio, czy też korzystając z pomocy innych osób, takich jak s. Maria 
Giebel, czy ks. Józef Strauch, którzy mogli podróżować po teryto-
rium Rzeszy i odwiedzić siostry w ich miejscach przymusowej pracy. 
Również s. Jadwiga Górska utrzymywała kontakt z tymi siostrami, jak 
dowiadujemy się z listów matki Laury, która pisała:

Pochwalam twoją gorliwość w utrzymywaniu łączności z rodzeń-
stwem, zwłaszcza tym najmłodszym, będącym na pracy przymusowej. 
Staraj się pisać do nich listy jak najbardziej pocieszające, bo są mło-
de i potrzebują pociechy, zwłaszcza w warunkach, w jakich się znalazły 
(L 268).

Takie właśnie jak najbardziej pocieszające listy pisała ona sama, 
jak o tym świadczą ich adresatki w swoich wspomnieniach.

S. Marianna Chodziutko pisze: Gdy w czasie wojny zostałam wy-
wieziona na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracowałam ciężko 
w fabryce, matka Laura pisała do mnie bardzo serdeczne liściki, które 
podtrzymywały mnie na duchu i pomagały w przetrwaniu najcięższych 
chwil.244

Również s. Kazimiera Dymna zaświadcza:
Miałam wiele listów matki Laury, ale zniszczyłam je w czasie woj-

ny. Wspominam zwłaszcza przepiękny liścik, jaki napisała do mnie 
i do s. Pauli Rożek, gdy dowiedziała się, że zostałyśmy wywiezione na 
Syberię. List ten był ogromnie wzruszający i pamiętam, że całowałyśmy 
go bez przerwy.245

Życie w Laurowie

O wiele szczęśliwsze były siostry, którym dane było pozostawać 
w Laurowie pod opiekuńczymi skrzydłami matki Laury i korzystać 
bezpośrednio z jej niewyczerpanej dobroci. W pierwszej biografi i, na-
pisanej przez te, które były naocznymi świadkami i uczestniczkami 
życia w Laurowie, czytamy:

244 Wspomnienie s. Marianny Chodziutko, Dobieszczyzna, 24 października 1979 r.
245 Wspomnienie s. Kazimiery Dymny, Dobieszczyzna, 24 października 1079 r.
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Utrudzone ciężką pracą, często głodne, urażone nieraz w swych pa-
triotycznych uczuciach przez ludzi, z którymi musiały współpracować, 
zbierały się wieczorami w pokoju ukochanej Matki. Ona obejmowała je 
wszystkie swoim matczynym spojrzeniem, witała je ciepłym uśmiechem 
i serdecznym słowem, jakby chciała zatrzeć w ich sercach i pamięci te 
wszystkie przykrości, jakich im nie brakowało w ciągu dnia.

A kiedy usiadły naokoło, opowiadała im wiele pięknych rzeczy; pro-
siła, aby w każdej okoliczności zachowywały swoją godność; aby w każdej 
osobie widziały Jezusa i dla Niego tylko się trudziły. Pouczała, jak należy 
przebaczać zniewagi i zachować wobec nich milczenie, takie, jakie Jezus 
od wieków zachowuje w tabernakulum; jak swój ból spowodowany wido-
kiem szerzącego się zła składać cicho u stóp Ukrzyżowanego. W pięknych 
barwach przedstawiała chwałę wybranych w niebie i rozkosze rajskich 
przybytków, które kiedyś staną się udziałem dusz miłujących Boga.

Podnosząc siostry na duchu, nie zapominała także o potrzebach cia-
ła. Starała się zawsze przygotować jakąś pożywną przekąskę, aby pod-
trzymywać ich siły nadwątlone ciężką pracą i wojennymi przeżyciami. 
Podczas gdy siostry z apetytem spożywały to, co matczyne serce przygo-
towało, dzieliła się z nimi wiadomościami, jakie otrzymywała od sióstr 
z innych domów, współczując serdecznie ich ciężkiej doli i radując się 
każdą pomyślniejszą wiadomością. Czytała także listy od tych, które były 
wywiezione do Rosji i do Niemiec, a siostry słuchając płakały nad ich 
niedolą i opuszczeniem. Te wspólnie spędzone chwile pozostały na zawsze 
najmilszym wspomnieniem w sercach wdzięcznych córek, które mogły 
naprawdę zakosztować „jak miło jest mieszkać razem” tworząc jedno 
serce i jedną duszę.246

Interesujące w tym względzie jest także wspomnienie księdza 
Żemajtisa, który pisze:

Pewnego dnia, wracając bardzo późno z Wilna, zastałem już wszyst-
kich w łóżkach, oprócz Matki i sióstr. Wchodząc do jej pokoju, zobaczy-
łem wspaniały obraz: Matka siedziała na krześle, a naokoło niej siostry 
siedziały na gołej podłodze, jak kurczęta koło kwoki. W mojej obecno-
ści wtrącała słowa włoskie, abym także ja mógł zrozumieć, co mówi-
ła. Siostry słuchały w zachwycie, tak jakby przemawiał apostoł Jezusa. 

246 Wielkie serce Matki, s. 105-106.
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Zorientowałem się, że kończyła małą konferencję na temat: „Bez woli 
Bożej nic wam się nie stanie”.247

Mimo trudnych warunków i wyczerpującej pracy matka Laura 
troszczyła się także o to, aby siostry miały możność odprawiania 
wszystkich praktyk pobożnych, łącznie z miesięcznym skupieniem 
i corocznymi rekolekcjami. Nie zawsze mogły się one odbywać tak jak 
w regularnych domach, ale przy pomocy salezjanów były zawsze od-
prawiane. Co więcej, siostry, którym upływał termin złożenia ślubów, 
były z pozwoleniem księdza arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego 
dopuszczane do ich odnowienia na jeden rok, a po zakończeniu wojny 
niektóre z nich złożyły w Laurowie śluby wieczyste.248 

Ona sama modliła się nieustannie. Liczne świadectwa: księdza 
Żemajtisa, sióstr i wychowanków mówią o jej nieustannej modlitwie.

Ks. Żemajtis wspomina:
Znajdowałem ją opartą o płytę ołtarza na rozmowie z Jezusem 

Eucharystycznym. Nie słyszała nawet, że wchodziłem...249

S. Jadwiga Chodkowska, która spędziła całą wojnę u boku matki 
Laury, początkowo jako nowicjuszka, a od 1942 roku jako profeska, 
zaświadcza:

Całymi godzinami stała przed tabernakulum, polecając Miłosierdziu 
Bożemu rozproszone córki, a jej wzrok utkwiony w tabernakulum zdra-
dzał duszę mistyczną.250

A s. Julia Musielak mówi:
Kilkakrotnie zastałam ją modlącą się przed tabernakulum sam na 

sam z Bogiem, całkowicie pogrążoną w Bogu i rozmawiającą głośno 
z Jezusem.251

Również wychowankowie w swoich wspomnieniach podkreślają 
wielkie rozmodlenie Matki.

Kazimierz Pawiński wspomina: Pamiętam, że matka Laura była za-
wsze bardzo rozmodlona. Raz obserwowałem ją w czasie modlitwy przy 

247 Ks. Jonas Żemajtis, List do s. Marii Pytel (Quinta lettera), Rumsiskes (Litwa) 24 lip-
ca 1985 r.
248 Por. Registro delle FMA.
249 Ks. Jonas Żemajtis, dz. cyt.
250 Wspomnienie s. Jadwigi Chodkowskiej, dz. cyt.
251 Wspomnienie s. Julii Musielak, Wrocław, 15 października 1979 r.
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‘Grobie Pańskim’ i widziałem jej całkowite zatopienie się w Bogu, że nie 
zdawała sobie sprawy z czyjejś obecności.

I dodaje: Pamiętam też, że bardzo troszczyła się o nasze religijne 
wychowanie, a dzień Pierwszej Komunii chciała nam jak najbardziej 
uprzyjemnić. Zatroszczyła się o wszystko: piękne ubranie, dobre śnia-
danie, świece i obrazki pamiątkowe, co na tamte czasy i warunki było 
prawdziwym luksusem.252

Wincenty Buś wyraża ogólne przekonanie mówiąc:
Uważam, że tylko dzięki modlitwom Matki przetrwaliśmy 

w Laurowie. To był cud, że Zakład nie został zbombardowany, chociaż 
dach kryty blachą był dobrze widoczny dla samolotów nieprzyjaciel-
skich.253

Również Marian Delasiński podkreśla:
Każde jej słowo było święte. Mówiła nam o Matce Bożej, pouczała, 

aby uciekać się we wszystkim do Maryi, bo Ona nas nie opuści. Zachęcała 
do modlitwy; w czasie wojny powtarzaliśmy bez przerwy Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego.254

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

O nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego czytamy:
Szczególnym nabożeństwem, które w tych ciężkich czasach rozpo-

wszechniło się bardzo wśród znękanej wojną ludności, było nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego. Zakorzeniło się ono także w Laurowie, tak że 
stało się jakby oddechem każdego dnia. Matka Laura stała się jedną 
z najgorliwszych jego apostołek. Nowenny do Miłosierdzia Bożego były 
odprawiane bez przerwy, a akt strzelisty „Jezu, ufam Tobie” był nieustan-
nie powtarzany przez wszystkich.255

Nabożeństwo to zostało zapoczątkowane w Wilnie. Tam w latach 
1933-1936 żyła s. Faustyna Kowalska,256 która od samego Pana Jezusa 

252 Wspomnienie Kazimierza Pawińskiego, dz. cyt.
253 Wspomnienie Wincentego Busia, dz. cyt.
254 Wspomnienie Mariana Delasińskiego, dz. cyt.
255 Wielkie serce Matki, s. 107.
256 S. Faustyna Kowalska została kanonizowana przez Jana Pawła II 30 kwietnia 
2000 r. w Rzymie.
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otrzymała misję szerzenia tego nabożeństwa. Według jej wskazó-
wek Eugeniusz Kazimirowski namalował obraz Jezusa Miłosiernego 
z aktem strzelistym „Jezu, ufam Tobie”, który został wystawiony do 
czci publicznej w 1934 roku na zakończenie Jubileuszowego Roku 
Odkupienia. W 1935 roku Pan Jezus podyktował s. Faustynie Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, która została po raz pierwszy wydrukowana 
w Krakowie w 1937 roku.

Spowiednikiem i kierownikiem duchowym siostry Faustyny 
był wileński kapłan, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, ks. Michał 
Sopoćko.257 Zajął się on gorliwie szerzeniem nabożeństwa do Bożego 
Miłosierdzia poprzez głoszenie konferencji i liczne publikacje. Również 
matka Laura zaprosiła go do Laurowa, aby dać siostrom możliwość 
zapoznania się z tym nabożeństwem. Odpowiadało ono bardzo jej 
wewnętrznemu usposobieniu i było jakby specjalnie przeznaczone na 
trudne czasy, jakie ludzkość przeżywała.

Zaraz też poprosiła siostrę Bronisławę Rudzką o namalowanie du-
żego obrazu Jezusa Miłosiernego, który zawiesiła w swoim pokoju, 
gdzie siostry gromadziły się na wspólne rekreacje. W związku z tym 
s. Jadwiga Dudziak opowiada, że kiedy jechała do Wilna po zakup 
żywności, matka Laura poleciła jej kupić piękną złoconą ramę do tego 
obrazu. Dała jej na ten cel 70 litów (1 lit litewski równał się 2 złotym 
polskim). W sklepie zażądano za ramę dokładnie 70 litów, a więc całą 
sumę, jaką posiada. Przerażona tak wysoką ceną, zatelefonowała do 
matki Laury pytając, co ma zrobić. Matka Laura odpowiedziała: „Kup 
ramę, a Miłosierdzie Boże pomyśli o nas. Idź do Komitetu i z pew-
nością coś dostaniesz”. Zapłaciła więc za ramę i poszła do Komitetu, 
chociaż nie był to dzień wypłacania zasiłków. Kierownik działu fi nan-
sowego, pan Cywiński, powiedział, że nie może jej nic dać, bo w kasie 
nie ma ani grosza. Zasmucona skierowała się ku wyjściu, myśląc, skąd 
weźmie pieniądze na żywność, którą musi kupić, bo kucharki w domu 
czekają na prowiant. Tymczasem kierownik woła ją z powrotem 
i mówi: „Właściwie mam coś dla siostry. Proszę iść na ulicę Zakrętową 
16, mieszkanie 4, do pani Sawickiej. Ona powinna siostrze coś dać”. 
Siostra poszła pod wskazany adres, nie wiedząc gdzie idzie i po co. 

257 Ks. Michał Sopoćko został ogłoszony błogosławionym 28 września 2008 r. 
w Białymstoku.
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Obecne w mieszkaniu panie wręczyły jej 700 litów, mówiąc, że jest to 
anonimowa ofi ara na zakład w Laurowie i że imię ofi arodawcy może 
być wyjawione dopiero po wojnie.

Miłosierdzie Boże nie zawiodło ufności matki Laury i dziesięcio-
krotnie wynagrodziło wydatek poczyniony dla Jego chwały.258

Niebezpieczeństwo głodu

Wiosna 1943 roku przyniosła zdecydowany przełom w działa-
niach wojennych. Armia niemiecka poniosła druzgocącą klęskę pod 
Stalingradem i została zmuszona do odwrotu. Na ziemiach okupo-
wanych, także na Litwie, wzmagała się działalność partyzancka. Las 
wokół Laurowa gościł różnych ludzi: ukrywających się i prześladowa-
nych, partyzantów i zwykłych przestępców. Trzeba było nieustannie 
żyć w niepewności, także w nocy.

S. Jadwiga Kondratowicz wspomina: 
Przychodzili Niemcy, partyzanci, Rosjanie – wszyscy żądali chleba, 

ziemniaków, mąki, pieniędzy, koców itp. Wszyscy z bronią wycelowaną 
w nas. Biegłyśmy do matki Laury, a ona mówiła: zróbcie tak a tak, po-
wiedzcie to czy tamto, dajcie albo nie dajcie... Potem dodawała: Będę się 
modlić, nie bójcie się. I zawsze, zawsze słowa, które kładła nam w usta, 
odnosiły skutek.259

Również s. Maria Pytel zaświadcza:
W czasie wojny [matka Laura] była bardzo wrażliwa na potrzeby 

bliźnich. Polecała, abyśmy dawały jeść uciekinierom i żołnierzom, tak 
aby nikt nie odchodził z naszego domu głodny.260

A przecież magazyny w Laurowie były puste. Chłopcy (i siostry) 
cierpieli głód.

Mówi s. Maria Pytel:
[S. Zofi a Sowińska] jeździła wozem od gospodarstwa do gospodar-

stwa prosząc o pomoc w wyżywieniu dzieci. Ludzie dawali jej ziarno, 
tłuszcz, chleb, mleko lub jaja, za które czasem płaciła, a czasem dawali 
za darmo.

258 Tamże, s. 107-108.
259 GRASSIANO M. Domenica FMA, W kraju brzóz, dz. cyt. s. 188.
260 S. Maria Pytel, dz. cyt.



163

Ale przedłużająca się wojna, grasujące bandy dezerterów i pospo-
litych złoczyńców ogołociły także okoliczne gospodarstwa i otrzymy-
wana pomoc była coraz skromniejsza albo nie było jej wcale.

W Laurowie brakowało wszystkiego, ale nie brakowało nadzwy-
czajnej wiary i modlitwy matki Laury.

Mówi jeszcze s. Maria Pytel:
[Matka Laura] czciła bardzo św. Józefa, uważając go za ekono-

ma. Pewnego razu, w czasie wojny, nie miałyśmy już ziemniaków i nie 
można ich było w żaden sposób dostać. Matka Laura poleciła tę sprawę 
św. Józefowi. Jej wiara w pomoc św. Józefa była tak żywa, że kazała 
przynieść do kaplicy ziemniaka i zawiesiła go na ręce fi gury św. Józefa, 
aby wiedział, czego potrzebujemy. Wkrótce potem nieznany dobroczyńca 
przywiózł do Zakładu wóz pełen ziemniaków.261

O ziemniaku zawieszonym na ręce św. Józefa wspominają także 
byli wychowankowie: widać, że wywarło to na nich duże wrażenie.

Siostry, wędrujące po wiejskich zagrodach w poszukiwaniu żyw-
ności, opowiedziały matce Laurze, że na wsiach brakuje rąk do pra-
cy. Nie ma kto uprawiać pól, nie ma kto paść krów na pastwisku. 
Mężczyźni zostali zmobilizowani, w domach pozostali starcy, kobiety 
i dzieci.

I wtedy zrodził się pomysł: Czy starsi chłopcy nie mogliby po-
móc wieśniakom, przynajmniej w pasieniu krów i innych lżejszych 
pracach?

Matka Laura wezwała do siebie starszych chłopców i przedstawiła 
im sytuację: jeśli czują się na siłach, aby pójść do pracy, będą mogli 
utrzymać siebie i zarobić także na utrzymanie młodszych.

Marian Delasiński opowiada:
Kiedy w Laurowie zabrakło żywności, starsi chłopcy poszli pracować 

do gospodarzy, aby zarobić sobie na życie i pomóc siostrom w utrzyma-
niu młodszych dzieci. Ja pracowałem u gospodarza od wschodu słońca aż 
do zachodu, pasąc krowy i pracując w polu. Dostawałem na cały dzień 
porcję chleba i mleka. Za cały rok pracy gospodarz miał przekazać sio-
strom – pamiętam to dobrze – sześć kwintali ziemniaków i dwanaście 

261 S. Maria Pytel, dz. cyt.
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kwintali zboża. I dodaje: Pracowaliśmy chętnie, aby pomóc siostrom, 
chociaż było nam nieraz ciężko.262

Armia niemiecka w odwrocie

Front II wojny światowej przesuwał się na zachód. Armia Czerwona 
wypierała resztki armii niemieckiej z zajętych poprzednio terenów. 
W maju 1943 roku skapitulowała armia niemiecka w północnej Afryce. 
W lipcu upadł we Włoszech reżym Mussoliniego i Włochy wypowiedzia-
ły wojnę dotychczasowym sprzymierzeńcom, stając po stronie aliantów.

Sytuacja matki Laury – Włoszki – stała się jeszcze bardziej niepew-
na. S. Jadwiga Kondratowicz mówi:

W tym ostatnim roku wojny [matka Laura] ukrywała się, ponieważ 
Włochy uważane były za wroga przez wszystkich, i przez prowadzących 
wojnę, i przez nacje, wśród których przebywała. W sprzyjającym mo-
mencie osobiście udała się do Wilna po siostrę Mazzoli, która też się 
ukrywała.263

Chociaż była Włoszką – piszą siostry – potrafi ła wczuć się w nasze 
przeżycia i dzieliła je razem z nami. Nieraz w czasie wieczornych roz-
mów zalecała modlitwy w intencji ‘naszej’ ojczyzny. Pytałyśmy: Polski czy 
Włoch? Odpowiadała: ‘Ja mam dwie ojczyzny: Italię i Polskę. Polska jest 
moją drugą ojczyzną.264

Interesowała się wiadomościami z frontu, dotyczącymi zarów-
no Polski, jak i Włoch. Cierpiała z powodu trudności w utrzymywa-
niu kontaktów z Centrum Zgromadzenia we Włoszech. Pisała do 
s. Jadwigi Górskiej:

Może masz jakieś wiadomości z Turynu od naszych krewnych, co 
tam słychać, jak żyją? O ile będziesz je miała, napisz mi zaraz, gdyż bar-
dzo pragnę mieć wiadomości od nich, a tak dawno ich nie miałam. Nie 
wiem, dlaczego tak trudno od nich coś otrzymać. I też nie wiem, czy one 
mają moje wiadomości, bo ciągle słyszę od moich bliskich, że w Turynie 
nie mają moich wiadomości (L 261).

262 Wspomnienie Mariana Delasińskiego, dz. cyt.
263 S. GRASSIANO Domenica, W kraju brzóz, dz. cyt. s. 188.
264 Tamże, s. 190.
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W lipcu 1943 roku dotarła do Laurowa wiadomość o śmierci prze-
łożonej generalnej Luizy Vaschetti. Matka Laura przyjęła tę wiadomość 
z wielkim smutkiem, ale z poddaniem się woli Bożej i chrześcijańską 
nadzieją. Pisała:

Jesteśmy do głębi wzruszone jej utratą, bo była nam bardzo dro-
ga. [...] Nie wiem dotychczas nic o jej chorobie i jak długo trwała. To, 
że opuściła nas w tak smutnych czasach i nie doczekała się pociechy ze 
szczęśliwego zakończenia obecnych warunków, jeszcze bardziej zwiększa 
nasz żal (L 265).

Zaniepokojona zmieniającą się sytuacją we Włoszech, w paździer-
niku 1943 roku pisała do s. Jadwigi Górskiej: 

Czy nie masz wiadomości od rodziny z Włoch? Jesteśmy spragnione 
[wiadomości] i zaniepokojone obecnym stanem rzeczy (L 267).

O sytuacji w Laurowie pisała:
My do dzisiaj rozkoszujemy się tym szczęściem, że mieszkamy pod 

jednym dachem z naszym Panem i codziennie możemy Go przyjmować 
i gościć w naszych sercach. Nie jest więc nam straszna praca i ciężary 
obecnych czasów, bo Jego obecność wszystko rozprasza (L 270).

Lecz już w następnym liście donosiła:
Chciałabym ci też polecić szczególną modlitwę w naszej intencji, 

gdyż nasze warunki są ciężkie i bardzo niepewne. Wiem tylko, że może 
być z nami źle i to bardzo (L 274).

Do Wilna zbliżała się ofensywa sowiecka. W lasach było coraz bar-
dziej niespokojnie. Nasilały się działania partyzantów, zarówno tych, 
którzy walczyli z okupantem niemieckim, jak i tych, którzy nie chcieli 
dopuścić do okupacji sowieckiej. Litwini, sprzymierzeni dotychczas 
z Niemcami, poczuli się zagrożeni i zaczęli wycofywać się w bezpiecz-
niejsze tereny, położone dalej od Wilna.

Również z Laurowa, gdzie często powtarzały się nocne odwiedzi-
ny i rewizje, odeszli ci Litwini, którzy pomagali księdzu Żemajtisowi 
i siostrom w codziennej trosce o dzieci. Ich odejście [byli to klerycy 
salezjańscy incognito] spowodowało nowe trudności dla matki Laury 
i sióstr.

W liście do s. Julii Janus matka Laura pisała: U nas obecnie nie-
co się uspokoiło, ale nie jesteśmy pewne, co czeka nas każdego jutra. 
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Odwiedziny niepożądane powtarzają się nieustannie. Z tej racji już je-
steśmy same, tzn. bez braci, którzy mieli dzieci pod swą osobistą opieką. 
Dziś musimy spełniać wszystkie czynności same: zarząd domu, porządek, 
asystencja... [...], ale z tym są kłopoty prawie nie do pokonania, wszę-
dzie przeszkody i niedostatek.

Lecz zaraz dodaje: Pomimo wszystko Opatrzność Boża czuwa na-
macalnie: w tych dniach nadeszły ofi ary w postaci kartofl i, dalsza pomoc 
obiecana (L 250).

Wiadomości z Polski południowej 

Lecz nie tylko kłopoty codziennego życia w Laurowie nękały jej 
matczyne serce. Jej myśli biegły do sióstr przebywających na południu 
Polski, tak blisko Oświęcimia, o którym także do Laurowa dochodziły 
przerażające wieści.

W liście do s. Jadwigi Górskiej pytała z troską: Masz jakieś wiado-
mości od Matyldy? (L 271)

I ucieszyła się ogromnie, gdy w czerwcu 1944 roku otrzymała 
wiadomości właśnie od s. Matyldy Sikorskiej. Z wielką radością pisała:

Droga i kochana moja Matyldo,
Widzę, że jesteś prawdziwym narzędziem Bożym, by sprawiać bliź-

nim same radości i przyjemności, bo pomijając nader pocieszającą treść 
twego listu, przyznam ci się, że sam twój list rozstrzygnął moją poważną 
troskę o was, bo właśnie w chwili gdy zabierałam się do pisania, pełna 
niepokojących przypuszczeń co do waszego położenia, bo nas rozmaite 
wieści dochodzą o waszych warunkach, poczta przynosi mi twoją kore-
spondencję.

I tak pisała dalej: Twoje wiadomości są dla mnie osłodą w naszych 
przejściach nawet dość poważnych. Myślę i wierzę, że wasza modli-
twa właśnie rozwieje tę grożącą burzę, która już nawet nieco milknie. 
Horyzont staje się jaśniejszy, więc może całkiem się wypogodzi, czy nie? 
(L 246).

Trzeba było jednak jeszcze trochę czasu, zanim ‘burza’ została roz-
wiana i horyzont stał się jaśniejszy. Na razie zacieśniała się ofensywa 
wojsk radzieckich wokół Wilna i horyzont był ciemny od dymów bom-
bardowanego i płonącego miasta. Pisze naoczny świadek:
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Widok płonącego miasta był straszny. Matka Laura z przerażeniem 
patrzyła na łuny i dymy pożarne, unoszące się dzień i noc nad oddalo-
nym o 18 km miastem, i gorąco modliła się za obydwie walczące strony.

I tak dalej opowiada:
W pewnym miejscu w pobliżu Laurowa Wilia była tak płytka, że 

można było przez nią konno przejechać. Wojsko sowieckie wykorzystało 
to miejsce, aby okrążyć Niemców w Wilnie. Dzień i noc jechały ciężarów-
ki z żołnierzami, a nawet wielkie armaty, tzw. „katiusze”. Gdy Niemcy 
spostrzegli tę przeprawę, zaczęli z samolotów ostrzeliwać przeprawiają-
cych się, zrzucając nawet bomby. Jeden z samolotów krążył bardzo blisko 
laurowskiego domu. Sowieci zaczęli go ostrzeliwać. Co by się stało, gdyby 
samolot zrzucił choć jedną bombę? Chłopcy, którzy przyglądali się prze-
jeżdżającemu wojsku, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, uciekli 
do domu, a niektórzy nawet pochowali się pod łóżkami. Matka Laura 
w żarliwej modlitwie błagała Boga o ratunek. Samolot, nie reagując na 
ostrzał, powoli oddalił się. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Jeszcze raz wiara 
i modlitwa matki Laury uratowała dom od zagłady.265

Do Laurowa zaczęli przybywać uciekinierzy ze zbombardowa-
nego i płonącego Wilna: salezjanie, siostry, krewni, wychowanki itd. 
Matka Laura przyjmowała wszystkich z otwartymi ramionami i otwar-
tym sercem.

S. Helena Kwiecień wspomina:
W czasie wojny doznałam wielkiej dobroci matki Laury, gdy po 

zbombardowaniu mego rodzinnego domu, zaprosiła moją mamę i sio-
strę z dziećmi do Laurowa, udzielając im serdecznej gościny przez cały 
miesiąc.266

A brat s. Marii Aleksandrowicz, Tadeusz, opowiada:
W czasie wojny, w czerwcu 1944 roku, znalazłem się w Laurowie 

i za pozwoleniem matki Laury przebywałem tam do marca 1945 roku. 
Mój pobyt w Laurowie uratował mnie od ewentualnej śmierci w czasie 
bombardowania Wilna lub od deportacji na Zachód lub Wschód.

Matka Laura otaczała swoją miłością nie tylko siostry i osoby znaj-
dujące się pod jej opieką, lecz także okoliczną ludność. Widziałem, jak 

265 Wielkie serce Matki, s. 108-109.
266 Wspomnienie s. Heleny Kwiecień, Wrocław 10 maja 1979 r.
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osoby z sąsiedztwa przychodziły do niej i po spotkaniu z nią odchodzi-
ły uradowane i zadowolone. Byłem świadkiem, że po zbombardowaniu 
Wilna ugościła grupę około 30 dziewcząt. Widziałem też, że dała schro-
nienie mamie pewnej postulantki i innym dwom osobom świeckim.267

Zwiastuny wolności

Tymczasem losy wojny zbliżały się powoli do końca. W czerwcu 
1944 roku wojska alianckie desantem w Normandii otworzyły front 
na zachodzie. Walcząca u boku aliantów polska armia pod wodzą gen. 
Andersa 18 maja zdobyła Monte Cassino; 4 czerwca został wyzwolony 
Rzym.

Na froncie wschodnim Armia Czerwona i walczące u jej boku 
wojsko polskie dotarło do Sanu i Wisły. Z inicjatywy Stalina powstał 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który w wydanym 22 lip-
ca Manifeście zapowiadał budowę państwa polskiego pozostającego 
w „trwałym sojuszu ze ZSRR”.

Pierwszego sierpnia wybuchło powstanie w Warszawie. Chodziło 
o wyzwolenie stolicy przed zajęciem jej przez Sowietów. Niestety, woj-
sko polskie stojące u boku Armii Czerwonej po drugiej stronie Wisły 
nie mogło udzielić pomocy powstańcom. Nie było też spodziewanej 
pomocy od aliantów. Po dwóch miesiącach rozpaczliwej walki, 2 paź-
dziernika powstanie upadło. Warszawa po lewej stronie Wisły została 
zrównana z ziemią.

Dopiero w styczniu Sowieci zajęli leżącą w gruzach Warszawę 
i posuwając się szybko na zachód, 25 kwietnia spotkali się nad Łabą 
z wojskami alianckimi, maszerującymi na Berlin.

Otoczony pierścieniem ognia Berlin skapitulował 2 maja. Kilka 
dni później, 7 maja, w Reims we Francji Niemcy podpisali kapitulację 
wobec przedstawicieli USA i Wspólnoty Brytyjskiej, a 8 maja (według 
czasu moskiewskiego 9 maja) na żądanie Stalina kapitulacja ta zosta-
ła ponownie podpisana w Berlinie wobec przedstawicieli trzech mo-
carstw: ZSRR, USA i Wspólnoty Brytyjskiej.

Już wcześniej, w lutym 1945 roku, przywódcy zwycięskich państw 
ustalili na konferencji w Jałcie sfery swoich wpływów w powojennej 

267 Świadectwo Tadeusza Aleksandrowicza, 9 listopada 1987.
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Europie. Dalsze ustalenia, między innymi dotyczące zachodnich granic 
Polski, podjęto na konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie w dniach 
17 lipca – 2 sierpnia 1945 r.

Wszystkie te wiadomości docierały do matki Laury dzięki księdzu 
Jonasowi, który słuchał radia i natychmiast dzielił się z matką Laurą 
tym, co usłyszał.

Wszyscy cieszyli się i dziękowali Bogu, że wreszcie zakończył się 
długi koszmar wojny, ale niemniej byli zdumieli i zaniepokojeni nową 
sytuacją, jaka po tym konfl ikcie się wytworzyła.

Repatriacja sióstr i dzieci z Laurowa

Dla matki Laury i sióstr najważniejszą sprawą była teraz repatria-
cja, zagwarantowana umowami międzynarodowymi. Prawie wszyscy 
chłopcy, znajdujący się w Laurowie, pochodzili z Warszawy. Matce 
Laurze bardzo leżało na sercu, aby mogli oni powrócić do swojej oj-
czyzny. Dlatego zaraz poleciła s. Marii Pytel, aby nawiązała kontakt 
z Urzędem ds. Repatriacji. Formalności ciągnęły się bardzo długo.

Trzeba było stoczyć porządną batalię, aby wyrwać z rąk litewskich 
polskie dzieci gwałtem wynaradawiane i przewieźć je do ich prawdziwej 
ojczyzny. Walka ta skończyła się jednak pomyślnie, gdyż siostry staran-
nie zachowały dokumenty dzieci pochodzących z Warszawy, stwierdzają-
ce ich narodowość. Nie udało się jednak załatwić wyjazdu dla chłopców 
polskich urodzonych na Wileńszczyźnie, gdyż tych Litwini uznali auto-
matycznie za swoich obywateli.268

Wielkie trudności trzeba było przezwyciężyć także w uzyskaniu 
pozwolenia na wyjazd dla sióstr urodzonych na Litwie oraz dla matki 
Laury i s. Marii Mazzoli, które jako Włoszki nie podlegały repatriacji.

W końcu jednak dzięki wytrwałym staraniom s. Marii Pytel, mo-
dlitewnemu wsparciu matki Laury i życzliwości niektórych wpływo-
wych osób, wszystkie trudności zostały pokonane i można było poczy-
nić ostatnie przygotowania do wyjazdu.

Już wcześniej, w sierpniu 1945 roku, wyjechały z transportem 
‘nauczycielskim’ siostry, które przed wojną pracowały w naszej szkole 
w Różanymstoku. Były to s. Helena Kwiecień i s. Jadwiga Mrugowska, 

268 Wielkie serce Matki, s. 109.



170

które już od 1 września rozpoczęły nowy rok szkolny w szkole pod-
stawowej w Różanymstoku. Za nimi we wrześniu podążyła s. Anna 
Juzek, która podjęła pracę w zakładzie wychowawczym księży salezja-
nów w Jaciążku, opiekując się grupą powojennych sierot.

Transport, którym miały podróżować siostry i dzieci z Laurowa, 
miał wyruszyć z Wilna 28 października. Spośród kilkudziesięciu wa-
gonów, którymi miało podróżować przeszło 1500 repatriantów, dla 
sióstr i ich wychowanków przeznaczono dziesięć.

Nadszedł więc długo oczekiwany, choć bardzo smutny moment 
pożegnania Laurowa. Ks. Żemajtis po 40 latach tak go wspomina:

Moment naszego pożegnania był nad wyraz bolesny, zwłaszcza 
dla tych chłopców, którzy musieli pozostać. Kiedy zobaczyli, że na li-
ście wyjeżdżających nie ma ich nazwisk, byli niepocieszeni i z całego 
serca zazdrościli tym, którzy wyjeżdżali. Przywiązani bowiem do sióstr 
i do salezjańskiego stylu wychowania, poczuli się w tym momencie po-
nownie sierotami. Spontanicznie, bez niczyjej zachęty, podchodzili do 
Matki, aby klęcząc u jej stóp otrzymać błogosławieństwo i dobrą radę 
na przyszłość. To samo czynili również okoliczni wieśniacy, którzy ze 
łzami w oczach żegnali osobę tak dobroczynną, jaką Matka była tak-
że dla nich... Ja podszedłem ostatni po to matczyne błogosławieństwo 
i z wielkim trudem je otrzymałem. W swej wielkiej pokorze Matka chcia-
ła najpierw otrzymać moje kapłańskie błogosławieństwo. Całując potem 
jej matczyną rękę powiedziałem, że ja tak samo jak chłopcy, którzy po-
zostają, tracę po raz drugi matkę. Po raz pierwszy straciłem matkę, kie-
dy mając 16 lat wyjeżdżałem do Włoch, aby zostać salezjaninem, i już 
więcej jej nie zobaczyłem. A teraz, mając 40 lat, powiedziałem: „Teraz 
znowu pozostaję bez nadziei, że jeszcze kiedyś zobaczę tę drugą matkę”. 
Matka, widząc moje wielkie wzruszenie, kazała zdjąć ze ściany obraz 
Maryi Wspomożycielki i wręczając mi go powiedziała: „Przed laty do-
bra mama powierzyła swego syna Matce Niebieskiej i ja teraz tak samo 
powierzam go Wspomożycielce”. Ten drogi dar Matki towarzyszy mi do 
dzisiaj w sposób cudowny”.269 

Jonas pozostał w Laurowie z resztą wychowanków i z siostra-
mi Litwinkami. I – rzecz zadziwiająca – pozostała także siostra Zofi a 

269 List ks. J. Żemajtisa do s. Marii Pytel (Sesta lettera), 15 września 1985 r.
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Sowińska, „prawa ręka” matki Laury. Ta, która tyle trudu i serca włoży-
ła w budowę i rozwój zakładu laurowskiego, nie podzielała powszech-
nej opinii o konieczności repatriacji. Chciała pozostać w Laurowie. 
I pozostała, aby czuwać i czekać... na co? Jeśli żywiła jakąkolwiek na-
dzieję, wkrótce przekonała się, że nadzieja ta była złudna.

Tymczasem siostry od samego rana przewoziły do Wilna wszystko 
to, co można było zabrać, bagaże swoje i chłopców, między innymi 
starannie zapakowane obrazy: Jezusa Miłosiernego i Najświętszego 
Serca Jezusa, przed którymi w czasie ciężkich lat wojny matka Laura 
wypraszała łaski dla sióstr i pokój dla świata.

Wieczorem przyjechała reszta sióstr z przeszło setką chłopców. 
Na stacji panował wielki zamęt. Chłopcy wraz ze swymi asystentkami 
zajmowali miejsca w wyznaczonych wagonach. Niektórzy z nich, nie 
mający pozwolenia na wyjazd, zostali ukryci w wagonie „dla zakaź-
nie chorych” pod opieką s. Marii Pytel. Matka Laura usiadła w swoim 
starym fotelu, który siostra Bronia, zawsze uważna i troskliwa, kaza-
ła zabrać do pociągu, aby chociaż trochę ułatwić jej ciężką podróż. 
Trzymając w ręku różaniec, pogrążyła się w ufnej i błagalnej modli-
twie. Wiedziała o niebezpieczeństwie, jakie zagraża wszystkim w razie 
wykrycia nielegalnych pasażerów. Także w innych wagonach chłopcy 
wraz z siostrami odmawiali szeptem koronkę do Miłosierdzia Bożego.

O godzinie drugiej w nocy pociąg ruszył. Chłopcy, leżąc na słomie 
rozrzuconej na podłodze wagonów, zapadali powoli w sen, utrudzeni 
wrażeniami całego dnia. Matka Laura modliła się... Mijały godziny.

Było jeszcze ciemno, kiedy dojechali do granicy. Wagony, zamknię-
te od zewnątrz, otwierały się z trzaskiem. Straż graniczna przeprowa-
dzała kontrolę. Nikt jednak nie otworzył wagonów, zarezerwowanych 
dla sióstr i ich wychowanków. Chłopcy spali w nich spokojnie. Kiedy 
transport ruszył dalej, s. Pytel, czuwająca wciąż nad nielegalnymi pa-
sażerami, mogła odetchnąć spokojnie. Pobiegła szczęśliwa do matki 
Laury, aby razem z nią wznieść do Boga hymn dziękczynienia. Matko, 
jesteśmy w Polsce!

Podróż jednak była jeszcze długa. Pociąg z repatriantami był kie-
rowany na linie drugorzędne i przetrzymywany długo na różnych 
nieprzewidzianych postojach. W Olsztynie przez kilka dni pociąg 
stał na bocznym torze. Część repatriantów wysiadła, aby pozostać na 
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opustoszałych terenach północnej Polski. Ci, którzy mieli jechać dalej, 
zbierali wokół torów kolejowych kawałki drew, palili ogniska, przy 
których grzali się i piekli ziemniaki. Chłopcy z siostrami otaczali mat-
kę Laurę, modlili się i śpiewali. Jeden z nich wspomina:

W czasie transportu repatrianckiego do Polski byliśmy w osobnych 
wagonach pod opieką sióstr, ale w czasie postoju natychmiast wszyscy 
biegli do wagonu Matki i otaczali ją z radością. A ona pocieszała, że już 
niedaleko i że jedziemy do ojczyzny.270

Inny dodaje: ... biegliśmy do wagonu Matki, a ona troszczyła się, 
byśmy nie byli głodni.271

Potem transport skierowano do Torunia, gdzie znowu odczepiono 
kilka wagonów i pozostawiono część repatriantów. Siostry z dziećmi 
jechały dalej w kierunku Łodzi. Wiadomość o mającym nadjechać po-
ciągu dotarła do sióstr, które już powróciły do swojego domu przy 
ulicy Franciszkańskiej w Łodzi i przygotowywały się do rozpoczęcia 
normalnej pracy wychowawczej, przerwanej przez wojnę. 

Na dworcu w Łodzi pociąg miał znowu dłuższy postój. Siostry 
natychmiast pobiegły na dworzec, aby spotkać się z Matką, której nie 
widziały przez długich sześć lat! Wspominają:

Była zmęczona, lecz tak jak zawsze przepełniona bezgraniczną miło-
ścią. Każdą serdecznie witała, dla każdej miała słowa współczucia i za-
chęty. „Wkrótce przyjadę do was – obiecała – wówczas porozmawiamy 
sobie dłużej”.272

S. Wanda Ziółkowska dodaje interesujące szczegóły. Mówi:
Pamiętam, z jaką radością biegłyśmy wszystkie na dworzec do Matki 

[...]. Każda niosła, co mogła. Ja, pamiętając, że Matka cierpi na nogi, 
biegłam z krzesełkiem w ręku.273

I jeszcze s. Janina Walędzik:
Pamiętam, że gdy pobiegłyśmy na dworzec w Łodzi [...], matka 

Laura przywitała mnie z ogromną serdecznością, długo trzymała mnie 
w objęciach i wypytywała o wszystkie przeżycia, a także o rodzinę.274

270 Wspomnienie Wincentego Busia, dz. cyt.
271 Wspomnienie Kazimierza Pawińskiego, dz. cyt.
272 Wielkie serce Matki, s. 111.
273 Wspomnienie s. Wandy Ziółkowskiej, Środa Śląska, 6 maja 1979 r.
274 Wspomnienie s. Janiny Walędzik, Tuszów Narodowy, 15 listopada 1979 r.



Siostry z Łodzi wracały do domu z sercami przepełnionymi rado-
ścią, powtarzając sobie w myśli każde słowo i gest ukochanej Matki. 
A matka Laura z siostrami i wychowankami pojechała dalej. Ale cel był 
już bliski. 12 listopada, po szesnastu dniach podróży, siostry z dziećmi 
dotarły do Pawłowic koło Leszna, gdzie miały się zatrzymać w pięk-
nym pałacu Mielżyńskich, opuszczonym przez właścicieli.
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Rozdział VIII

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PO WOJNIE
(1945-1949)

W Pawłowicach i we Wschowie

W pięknym pałacu Mielżyńskich, przydzielonym przez władze 
siostrom i ich wychowankom, mieścił się już Państwowy Dom Dziecka 
ze świeckim kierownictwem, któremu miał podlegać personel i dzieci 
z Laurowa. Sytuacja ta była dla matki Laury i sióstr pewnym zaskocze-
niem i niewątpliwie wymagała z ich strony wiele roztropności i wy-
rzeczeń.

Zabrały się jednak z całym poświęceniem do pracy, aby jak naj-
lepiej zorganizować w tych nowych warunkach życie setki chłopców, 
którzy z wielkim zdumieniem i podziwem patrzyli na przepiękne sa-
lony o cennych sztukateriach i wspaniałych żyrandolach, jakich nigdy 
dotąd nie widzieli. Po pierwszych tygodniach wdrażania się w nowe 
życie, matka Laura powierzyła obowiązek dyrektorki s. Marii Mazzoli, 
pozostawiając z nią tylko niezbędny personel, a resztę sióstr z przeszło 
dwudziestoosobowej grupy repatriantek rozdzieliła pomiędzy inne 
domy, wznawiające lub zapoczątkowujące swoją działalność i cierpią-
ce na wielki brak personelu. Sama wyjechała do Grabowa. Ówczesny 
wychowanek tak opowiada:

Kiedy zajechaliśmy na miejsce przeznaczenia do Pawłowic, mat-
ka Laura nadal troszczyła się o nas jak mogła najlepiej, byśmy się do-
brze czuli na nowym miejscu. Potem wyjechała ku naszemu wielkiemu 
żalowi.275

Zanim jednak wyjechała z Pawłowic, napisała dwa listy: do matki 
generalnej i do matki Teresy Pentore, przekazując wiadomości, zwią-
zane z repatriacją i aktualną sytuacją w Polsce.

275 Wspomnienie Kazimierza Pawińskiego, dz. cyt.
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Najczcigodniejsza Matko Generalna,
Po tysiącznych perypetiach powróciłyśmy do Polski i zabieram się 

natychmiast do napisania listu, aby dać jej nasze wiadomości ufając, 
że do niej dotrą.

Dzięki dobremu Bogu zostały ponownie otwarte domy w Łodzi, 
Grabowie, Krakowie, Różanymstoku i Przemyślu. Otworzyłyśmy jeszcze 
dalsze dwa: jeden w części niemieckiej, która teraz jest własnością pol-
ską, gdyż Niemcy stamtąd zostali ewakuowani i teraz mieszkają tam 
Polacy;276 drugi, skąd piszę ten list, został ofi arowany nam przez rząd 
i znajduje się w Pawłowicach koło Leszna, w województwie poznańskim, 
gdzie zostało przyjętych 106 chłopców przywiezionych z Litwy do Polski. 
[...]

Oto wiadomości z tej chwili: przejeżdżając przez Polskę spotkałam 
się już z niektórymi siostrami, a także niektóre dyrektorki przyjecha-
ły tutaj, aby się ze mną zobaczyć. Ja wkrótce pojadę zwizytować domy 
i kiedy dowiem się, że Matka otrzymała ten mój list, to poinformuję ją 
o wszystkim. [...]

Donosiła o siostrach Litwinkach, które pozostały tam, ponieważ nie 
mogą opuścić swojego kraju, ale są pod opieką inspektora salezjańskiego, 
księdza Skeltisa, o siostrze Zofi i Sowińskiej, która na razie musiała po-
zostać na Litwie z powodu spraw administracyjnych, i tak dalej pisała:

Teraz, Czcigodna Matko, proszę o wielką łaskę, a mianowicie, 
aby była łaskawa wysłać do Polski wszystkie siostry Polki, które są we 
Włoszech. Brakuje nam personelu, bo miejsca, które one zajmowały, są 
puste, tym bardziej że nie wróciły jeszcze siostry, które zostały wywiezio-
ne do Niemiec i do Rosji. Dyrektorki przychodzą i proszą mnie o siostry, 
a ja nie mogę im dać i w ten sposób dzieła pozostają sparaliżowane. 
Teraz potrzeby są ogromne, jak zawsze po wojnie. W czasie wojny były 
zamknięte wszystkie szkoły i pracownie, tak że młodzież, która pozostała, 
potrzebuje wykształcenia. Jestem pewna, Czcigodna Matko, że będę mo-
gła jak najprędzej mieć na nowo nasz personel polski, który znajduje się 
we Włoszech, a także siostrę Władysławę Rudzką i siostrę Prokopównę, 
które znajdują się we Francji. [...]

276 Chodzi o dom w Twardogórze, który został otwarty 14 sierpnia 1945 r. jeszcze 
przed przyjazdem matki Laury.
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Wyrażając w zakończeniu listu głębokie uczucia jedności z Centrum 
Zgromadzenia, zapewniała:

Siostry, mimo całego zamętu i różnych prac, do których były zmuszo-
ne w różnych stronach Polski i Litwy, pozostały złączone ze swoją rodziną, 
to znaczy z naszą kolebką, i czekają na moment, kiedy będą mogły kore-
spondować i zobaczyć naszą najdroższą Matkę i wszystkie Ciocie [Radne 
generalne] (L 225).

W liście do matki Teresy Pentore przekazywała bardziej szczegóło-
we wiadomości o Pawłowicach, pisząc:

Obecnie znajdujemy się w Pawłowicach, w pałacu jednego polskiego 
hrabiego, któremu go zabrano, ponieważ nie wiadomo, gdzie znajdują się 
spadkobiercy. Jest to bardzo duży i bardzo stary pałac, ale w stanie bardzo 
dobrym: z przyozdobionymi salami i salonami, z luksusowymi meblami. 
Został przeznaczony na mieszkanie dla naszych sierot. Wszystko to jest 
własnością Państwa, a my tylko użytkujemy. Dzieci będą utrzymywane 
i ubierane przez rząd, a siostry będą wynagradzane miesięczną pensją, 
oprócz wiktu.

Obecnie zarząd sprawuje osoba świecka, pani, która zajmuje się stro-
ną fi nansową: pośredniczy między Zgromadzeniem i rządem. Jednak za-
angażowała jedną siostrę do pomocy, do spraw administracyjnych, a więc 
wszystko jest w porządku. Zdaje się, że po upływie jakiegoś czasu admini-
stracja przejdzie w nasze ręce.

Przyjęto nas z wielką radością i honorami. Są zadowoleni, że polscy 
chłopcy, będąc na Litwie, zmuszeni do uczenia się i mówienia po litewsku, 
znają język polski i są bardzo przywiązani do swojej ojczyzny.

W sposób jeszcze trochę zakamufl owany z uwagi na cenzurę dono-
siła o tym, że mają kaplicę i codzienną Mszę św.:

W najpiękniejszej i największej sali, z kolumnami, w wielkiej sali ba-
lowej i służącej do przyjęć, spędzamy wszystkie najpiękniejsze momenty 
dnia. Inspektor Pływaczyk, który był z nami na Litwie i stamtąd nie mógł 
się ruszyć, tak jak i my, teraz powrócił i towarzyszył nam aż tu, a więc 
nie brakuje nam niczego: mamy Chleb powszedni każdego dnia! (L 227).

Nadzieja, którą wyrażała w liście, że po upływie jakiegoś czasu 
administracja przejdzie w nasze ręce, nie ziściła się. Po upływie roku, 
31 października 1946 roku, w pałacu Mielżyńskich w Pawłowicach zo-
stał umieszczony Państwowy Zakład Zootechniczny, a Dom Dziecka zo-
stał przeniesiony do Wschowy.



177

Ponieważ matka Laura już od dłuższego czasu czyniła starania 
o uzyskanie własnego domu, w którym siostry mogłyby wychowywać 
dzieci według zasad chrześcijańskich i w stylu salezjańskim, został im 
przydzielony dom przy ulicy Daszyńskiego, do którego – po dokonaniu 
koniecznych remontów – przeniosły się z 57 młodszymi wychowanka-
mi, otwierając od 1 września 1947 roku Dom Dziecka, który jednak po 
kilku latach został przez komunistyczne władze zlikwidowany.

Starania o dom dla nowicjatu

Inną troską matki Laury było znalezienie odpowiedniego domu na 
nowicjat, gdyż z powodu powojennego przesunięcia granic i repatria-
cji sióstr z terenów północno-wschodnich dom w Różanystoku, tak ze 
względu na swe położenie, jak i trudne warunki klimatyczne, nie był 
miejscem dogodnym do reaktywowania w nim nowicjatu.

Szukając odpowiedniego domu, matka Laura modliła się bar-
dzo w tej intencji i polecała tę sprawę modlitwom sióstr. W liście do 
s. Elżbiety Fujówny pisała:

Ofi aruj wiele Panu Jezusowi, abym ja mogła jak najprędzej otwo-
rzyć nowicjat i mieć dużo świętych powołań, aby w przyszłości mogły 
z nami pracować i były naszą pomocą (L 396).

Na Święta Bożego Narodzenia pojechała do Pawłowic, aby swoją 
obecnością uradować znajdujących się tam wychowanków i ich wy-
chowawczynie oraz przełamać się z nimi opłatkiem i życzyć sobie na-
wzajem pomyślnego Nowego Roku w nowej rzeczywistości.

Lecz już w pierwszych dniach stycznia wyjechała do Krakowa, 
gdzie Jego Eminencja Kardynał August Hlond, Prymas Polski, zwołał 
na dzień 6 stycznia zebranie wyższych przełożonych zakonnych, aby 
przedstawić im plan powojennej odnowy moralnej, kulturalnej i du-
chowej narodu, ze szczególnym uwzględnieniem ogromnych potrzeb 
duszpasterskich na zachodnich i północnych terenach Polski czyli tzw. 
Ziemiach Odzyskanych.

Ks. Kardynał Hlond z radością powitał matkę Laurę, z którą wi-
dział się ostatnio w czerwcu 1939 roku na poświęceniu nowego gma-
chu gimnazjum w Sokołowie Podlaskim. Zachęcił ją, aby nie zrażała 
się żadnymi trudnościami i przeszkodami, lecz energicznie podjęła 
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dalszą pracę, po czym poprosił: „Madre Laura, preghi per me, che mi 
salvi l’anima”. Była to prośba, którą zawsze powtarzał, kiedy spotykał 
matkę Laurę, co świadczy o tym, jak wielkie miał mniemanie o sku-
teczności jej modlitwy.

Matka Laura, w ślad za salezjanami, którzy wielkodusznie odpo-
wiedzieli na apel księdza Prymasa, obejmując szereg placówek dusz-
pasterskich na zachodzie i północy Polski, przystąpiła również z wiel-
ką energią do otwierania nowych domów i organizowania w nich 
działalności wychowawczej w duchu salezjańskim.

W Krakowie miała okazję rozmawiać także z inspektorem sale-
zjanów, ks. Janem Ślósarczykiem, któremu między innymi przedsta-
wiła swoją trudność w znalezieniu domu na nowicjat. Ksiądz inspek-
tor, który zawsze cenił bardzo i szanował matkę Laurę, z braterską 
wielkodusznością zaproponował jej wydzierżawienie na okres pięciu 
lat, z możliwością przedłużania dzierżawy na dalsze lata, domu w 
Pogrzebieniu, gdzie przed wojną salezjanie prowadzili niższe semina-
rium duchowne.

Matka Laura ucieszyła się tą propozycją i posłała zaraz siostrę 
Matyldę Sikorską i s. Julię Janus, którą wezwała z Przemyśla, aby 
pojechały obejrzeć proponowany obiekt. Po ich sprawozdaniu zdecy-
dowała się na przyjęcie ofi arowanego domu, mimo że był on bardzo 
zniszczony, gdyż w czasie wojny mieścił się w nim oddział hitlerow-
skiego obozu zagłady, przeznaczony dla kobiet i dzieci.

Po załatwieniu różnych formalności i otrzymaniu zgody Kurii 
Biskupiej w Katowicach, 14 lutego 1946 roku została w Krakowie za-
warta umowa dzierżawna, która między innymi postanawiała:

Towarzystwo Salezjańskie w osobie ks. Jana Ślusarczyka, inspektora 
zamieszkałego w Krakowie ul. Konfederacka 6 oddaje w dzierżawę nie-
ruchomości tegoż Towarzystwa w Pogrzebieniu wraz z ogrodem, placem, 
stajnię i szopę Siostrom – Córkom Maryi Wspomożycielki w osobie ich 
Prowincjałki Matki Laury Meozzi, na lat pięć od dnia 1 marca 1946 roku 
do 29 lutego 1952 roku. [...] Przedłużenie po upływie lat pięciu dzier-
żawy na dalsze lata uzależnione jest od decyzji Wyższych Przełożonych 
Towarzystwa Salezjańskiego w Turynie.277

277 DUBAS Jan SDB (red): Dzieje Salezjanów na Ziemi Raciborskiej. Wyd. Poligrafi a ITS, 
Pogrzebień 2006, s. 64.
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Po zawarciu umowy, matka Laura w dniu 16 lutego zwróciła się 
do biskupa Stanisława Adamskiego, ordynariusza diecezji katowickiej, 
z formalną prośbą o pozwolenie na otwarcie nowicjatu Córek Maryi 
Wspomożycielki w Pogrzebieniu.278

Miesiąc później, 16 marca 1946 roku, mogła się cieszyć ofi cjalnym 
pismem Księdza Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, który na 
podstawie specjalnych uprawnień otrzymanych od Stolicy Apostolskiej 
erygował dom zakonny Córek Maryi Wspomożycielki pod wezwaniem 
św. Jana Bosko w Pogrzebieniu z przeznaczeniem na nowicjat.

Otwarcie domu w Pogrzebieniu

Dnia 28 marca przyjechała do Pogrzebienia s. Julia Janus z aspi-
rantką Donatą Rajzer, aby ofi cjalnie przejąć wydzierżawioną posia-
dłość.

Ks. dyrektor Jan Rzepka oraz ks. Ludwik Griman przyjęli przedsta-
wicielkę Zgromadzenia Salezjanek bardzo serdecznie wręczając jej klucze 
do pomieszczeń zakładu, który salezjanie natychmiast opuścili i zamiesz-
kali w pomieszczeniach miejscowej plebanii parafi alnej w Pogrzebieniu.279

Pogrzebień, będący niewielką wioską na trasie z Katowic do 
Raciborza, szczyci się długą i ciekawą historią, sięgającą połowy 
XIII wieku. Wraz z okolicznymi wioskami stanowił on własność ksią-
żąt raciborskich, a przez pewien czas należał do świątobliwej księżnej 
Ofki (Eufemii), ksieni dominikanek w Raciborzu. Od XVII wieku dobra 
pogrzebieńskie przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, z których 
wymienić należy szkockiego barona Johna Baildona. On i jego spadko-
biercy przebudowali dotychczasowy dwór na piękny pałac w włoskim 
stylu willowym z mansardowym dachem i wyposażyli go we wspaniałe 
schody z białego marmuru, które do dzisiaj są jego ozdobą. Po śmier-
ci Baildona majątek przeszedł w ręce jego córki Jadwigi i jej męża 
Cezarego Vogta, którzy w 1928 roku odsprzedali go Przedsiębiorstwu 
Osadniczemu „Ślązak” i wyjechali do Niemiec. Przedsiębiorstwo to 
rozparcelowało majątek między miejscowych rolników, a pałac z ob-
szernym ogrodem i zabudowaniami gospodarczymi został w marcu 

278 List matki Laury Meozzi do bpa Stanisława Adamskiego, (AFMA-PLJ).
279 Dzieje Salezjanów na ziemi raciborskiej, dz. cyt. s. 65.
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1930 roku sprzedany salezjanom, którzy już we wrześniu tego samego 
roku otworzyli w nim Małe Seminarium Duchowne.280

Wybuch II wojny światowej przerwał piękną i bardzo owocną pra-
cę wychowawczą salezjanów w Pogrzebieniu. Po roku różnych szykan 
ze strony niemieckiego okupanta, we wrześniu 1940 roku salezjanie 
otrzymali nakaz opuszczenia zakładu, który został przeznaczony na 
tymczasowy pobyt emigrantów niemieckich z Bezarabii i Bukowiny. 
Po krótkim pobycie w Pogrzebieniu emigranci ci zostali skierowani 
na Żywiecczyznę, na miejsce wywiezionej stamtąd ludności polskiej. 
W Pogrzebieniu, w gmachu dawnego Małego Seminarium, Niemcy 
utworzyli Polenlager nr 82, otaczając go wysokim podwójnym ogro-
dzeniem z drutu kolczastego. Pierwszymi mieszkańcami tego obozu 
byli właśnie Polacy z Żywiecczyzny. W następnym roku obóz prze-
mianowano na Kinderlager, gromadząc w nim przeszło dwieście dzie-
ci od niemowląt do 16 roku życia. Głód, ciężka praca, brak opieki 
lekarskiej i różne choroby zakaźne były przyczyną śmierci 42 osób, 
które pod nadzorem esesmanów pogrzebano na cmentarzu parafi al-
nym w Pogrzebieniu. Zgonów małych dzieci, które podczas „kąpieli” 
niemieckie pielęgniarki topiły i grzebały w ogrodzie, nie notowano 
w statystyce zmarłych. Po zajęciu Raciborza przez armię radziecką 
31 marca 1945 roku Niemcy w popłochu opuścili Pogrzebień. W opu-
stoszałym obozie Rosjanie zorganizowali szpital wojskowy, który jed-
nak wkrótce został zlikwidowany, przy czym gmach został zdemolo-
wany przez wojsko radzieckie, a potem przez niektórych nieuczciwych 
ludzi całkowicie ze wszystkiego ogołocony.281

Do takiego domu w marcu 1946 roku weszły pierwsze siostry 
Córki Maryi Wspomożycielki. Z energią zabrały się do porządkowania 
domu, wstawiania wybitych okien i drzwi, wymieniania zbutwiałych 
podłóg i dokonywania najkonieczniejszych remontów, tak aby dom 
mógł przyjąć powracające z domów rodzinnych przedwojenne no-
wicjuszki, które wszystkie wytrwały w swoim powołaniu, oraz nowe 
zgłaszające się kandydatki.

Mieszkańcy Pogrzebienia przyjęli siostry z wielką życzliwością. 
Niektórzy z nich przynosili nawet różne rzeczy zdeponowane u nich 

280 Dzieje Salezjanów na ziemi raciborskiej, dz. cyt., ss. 22-26.
281 Tamże, ss. 47-60.
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przez salezjanów opuszczających Pogrzebień. Jedna z gospodyń, 
Agnieszka Cuber, wspomina:

Gdy siostry przyszły po wojnie, [...] pomagaliśmy im w czym tylko 
było można, gdyż dom był całkowicie zdewastowany, a siostry były bied-
ne. Pamiętam, że zaniosłam nawet dużą poduszkę jednej z sióstr, która 
nie miała na czym spać.282

Powrót sióstr z Syberii

Tymczasem matka Laura odwiedzała domy, które przetrwały okres 
wojny, jak Łódź, Różanystok i Sokołów Podlaski, dokonywała koniecz-
nych zmian personalnych, mianowała nowe dyrektorki i otwierała 
nowe domy. Wciąż jeszcze brakowało 20 sióstr, które znajdowały się 
za granicą, a które tak bardzo były potrzebne...

W kwietniu 1946 roku, przebywając na wizytacji w Sokołowie, 
pisała do przełożonej generalnej:

Pozwoli Matka, że przekażę Jej pocieszającą wiadomość: dwie siostry, 
które przebywały w Rosji, dokładnie w środku Azji, żyją obydwie i czują 
się dobrze. Przekazałyśmy przez polskiego konsula w Wilnie wszystkie 
dokumenty, których potrzebują, by mogły szybko do nas powrócić. Ufam, 
że Maryja Wspomożycielka powróci nam je jak najprędzej (L 226).

Jej ufność nie została zawiedziona. Miesiąc później, w maju 1946 
roku, miała radość powitania tych dwóch swoich córek powracających 
z długiej niewoli. S. Kazimiera Dymna tak opowiada:

Kiedy po wojnie powróciłyśmy do Polski i odnalazłyśmy siostry sale-
zjanki w Grabowie wraz z matką Laurą – a była to godzina piąta rano 
i siostry jeszcze spały – matka Laura zawezwała nas natychmiast do sie-
bie i będąc jeszcze w łóżku objęła nas obydwie naraz swoimi rękami 
i wznosząc oczy do nieba mówiła: „O Boże Miłosierdzie, jakże Ci dzięku-
ję, że córki moje wróciły. Tyle się za nie modliłam i teraz doczekałam się 
ich powrotu”. Po serdecznym przywitaniu wśród łez i opowiadań, wysła-
ła nas do naszych rodzin [...].283

282 Wspomnienie Agnieszki Cuber, Pogrzebień, 28 czerwca 1979 r.
283 Wspomnienie s. Kazimiery Dymny, dz. cyt.
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Nowe fundacje

W maju i czerwcu 1946 roku matka Laura otwarła dwa nowe 
domy: w Lubinii Wielkiej (Dobieszczyźnie) i w Połczynie Zdroju.

Na dyrektorkę domu w Połczynie Zdroju przeznaczyła s. Agnieszkę 
Gajowczyk doświadczoną już w kierowaniu siostrami i dziełami. 
Zapoczątkowała ona kursy kroju i szycia, przekształcone później 
w dwuletnią szkołę krawiecką, internat dla dziewcząt, oratorium, 
stowarzyszenia młodzieżowe, przedszkole i naukę religii w szkołach 
państwowych.

O zorganizowanie domu w Lubinii Wielkiej matka Laura poprosi-
ła s. Marię Pytel, która tak opowiada:

Pojechałam zobaczyć tę posiadłość i dom (pałac opuszczony przez 
Niemców) całkowicie zdewastowany i zrujnowany. Poinformowałam się 
też o środowisku i oczekiwaniach ludności. Wszystko wydawało mi się 
niemożliwe do przyjęcia i zrealizowania. Udałam się do matki Laury, 
która znajdowała się w Łodzi, aby poinformować ją o tej sytuacji. Po 
wysłuchaniu mnie i chwili refl eksji odpowiedziała krótko: „Otworzymy 
dom w Lubinii Wielkiej i postaramy się zaspokoić wszystkie potrzeby tej 
ludności”. Wręczyła mi pięć tysięcy złotych, co było o wiele za mało w sto-
sunku do potrzeb, i poleciła doprowadzić do końca tę sprawę. Trudno mi 
było uwierzyć w możliwość wykonania tego zadania, ale posłuszna pole-
ceniu Matki udałam się do Lubinii, aby otworzyć ten nowy dom. Byłam 
bardzo przerażona i widziałam wszystko w czarnych kolorach. Dom 
był pusty, miałyśmy tylko sienniki do dyspozycji. Jednak wkrótce ludzie 
zaczęli przychodzić nam z pomocą. To, co po ludzku wydawało się nie 
do zrealizowania, zaczynało nabierać realnych kształtów. Już w czerw-
cu otworzyłyśmy przedszkole, w lipcu została poświęcona kaplica, a we 
wrześniu zapoczątkowałyśmy kurs kroju i szycia dla 40 dziewcząt.284

Matka Laura inspektorką

Siódmego czerwca matka Laura przyjechała na stałe do 
Pogrzebienia. Siostra kronikarka napisała z radością: Teraz z większą 

284 S. Maria Pytel, Historia życia w Zgromadzeniu, dz. cyt.
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łatwością będziemy kontynuować prace w przystosowywaniu domu, kie-
rując się jej upragnionymi i mądrymi radami.285

W tym miejscu jednak trzeba odnotować bardzo ważny szcze-
gół: matka Laura przyjechała do Pogrzebienia już jako inspektor-
ka nowo erygowanej inspektorii polskiej pod wezwaniem Maryi 
Wspomożycielki. Przełożona generalna ze swoją Radą z dniem 
16 maja 1946 roku dokonała podniesienia dotychczasowej wizytato-
rii do poziomu inspektorii i mianowała matkę Laurę Meozzi pierwszą 
inspektorką.

Po przybyciu do nowej siedziby, matka Laura napisała do nowi-
cjuszek, przebywających w domach rodzinnych, że mogą przyjechać.

Jedna z nich, s. Weronika Milewska, opowiada:
Razem z dwiema innymi nowicjuszkami, które mieszkały stosun-

kowo blisko, zbierałyśmy się i odprawiałyśmy nasze praktyki poboż-
ne, pamiętając zawsze, że jesteśmy członkiniami Zgromadzenia. Z ja-
kąż radością przyjęłam po wojnie wiadomość od matki Laury, że mogę 
powrócić!286

Powróciły wszystkie. S. Władysława Radziszewska mówi:
Matka Laura ogromnie cieszyła się z naszego przyjazdu, z naszej 

wierności, że mimo prawie siedmioletniej przerwy wytrwałyśmy w powo-
łaniu i pragniemy kontynuować nasz nowicjat.287

Wezwała też do Pogrzebienia siostry mające złożyć śluby wieczy-
ste. Piątego lipca pisała do s. Anieli Księżopolskiej:

Przyszedł czas upragniony, na który tak długo czekałaś, to jest 
dziesięciodniowe rekolekcje, które poprzedzają śluby wieczyste. [...] 
Przygotuj się dobrze do tych świętych rekolekcji, by jak najlepiej usposo-
bić swoją duszę do przyjęcia łask, jakie twój Oblubieniec przygotował na 
dzień twoich zaślubin z Nim na wieki (L 388).

Rekolekcje, które odbyły się w dniach 27 lipca – 5 sierpnia, były 
wydarzeniem niezwykle wzruszającym. Po sześcioletniej wojennej 
tragedii, w nowej rzeczywistości i w nowym domu, rozpoczynało się 
nowe życie.

285 Kronika domu w Pogrzebieniu, 7 czerwca.
286 Wspomnienie s. Weroniki Milewskiej, dz. cyt.
287 Wspomnienie s. Władysławy Radziszewskiej, Wschowa, 20 października 1979 r.
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Pierwsze powojenne obłóczyny i profesje

Na zakończenie rekolekcji, rano 5 sierpnia, siedem sióstr złożyło na 
ręce matki Laury śluby wieczyste, a następnie w kościele parafi alnym 
pod przewodnictwem inspektora salezjańskiego ks. Jana Ślósarczyka 
odbyła się uroczystość obłóczyn 20 nowicjuszek. Porywające kazanie 
księdza inspektora siostry pamiętały jeszcze po wielu latach.

Ponieważ mistrzyni nowicjuszek, s. Cleofe Broggini, nie powróciła 
jeszcze z Włoch, matka Laura wezwała z Różanegostoku s. Zenobię 
Ogórek i powierzyła jej tymczasowo opiekę nad nowicjuszkami.

Patrząc na powiększające się znowu szeregi Córek Maryi 
Wspomożycielki, matka Laura dziękowała z całego serca Bożemu 
Miłosierdziu, które pozwoliło przetrwać ciężkie lata wojny i wznowić 
działalność w nowych powojennych warunkach. Piękny obraz Jezusa 
Miłosiernego, przywieziony z Laurowa, kazała zawiesić na podeście 
klatki schodowej naprzeciwko głównego wejścia do domu. I jak mó-
wią liczne świadectwa, przechodząc zawsze przystawała, pochylała 
głowę i mówiła Jezu, ufam Tobie, w czym naśladowały ją siostry, nowi-
cjuszki, postulantki i wszystkie przychodzące do domu osoby.

Dalsze fundacje

W sierpniu otworzyła kolejne dwa domy: w Nowej Rudzie i we 
Wrocławiu przy ul. Św. Jadwigi.

Kierownictwo domu w Nowej Rudzie powierzyła s. Marii Giebel. 
Siostry prowadziły tam sierociniec, przedszkole, oratorium świąteczne 
oraz kolonie letnie. Uczyły także religii w szkole i w parafi i. Przez jakiś 
czas prowadziły również kuchnię dla ubogich.

Domem we Wrocławiu, który obejmował kilka bardzo zrujnowa-
nych budynków przy ulicach Św. Jadwigi i Staromłyńskiej kierowała 
początkowo s. Jadwiga Górska, a następnie – od 1947 roku – s. Helena 
Zaremba. Najważniejszym i najbardziej potrzebnym dziełem był pen-
sjonat dla studentek, do którego siostry dołączyły później przedszkole 
i katechizację.

Matka Laura wykazała niezwykłą odwagę i bezgraniczne zaufanie 
Bożej Opatrzności, otwierając nowe domy i dzieła z tak szczupłym 
personelem, jakim dysponowała. Bożemu Miłosierdziu powierzała 
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siostry, które nie powróciły jeszcze z wojennej tułaczki, i z wielkim 
utęsknieniem na nie czekała.

Boże Miłosierdzie hojnie odpowiedziało na jej ufne zawierze-
nie. 14 sierpnia z radością witała w Pogrzebieniu s. Wandę Brylińską 
i s. Jadwigę Dudziak, które w ramach repatriacji przyjechały z Wilna 
razem z salezjanami, u których pracowały. Niestety, nie przyjecha-
ła z nimi s. Zofi a Sowińska, która nadal „czuwała” nad zakładem 
w Laurowie.

I wreszcie 7 września telegram przyniósł radosną wiadomość: 
siostry powracające z Włoch z s. Cleofe Broggini na czele są już na 
granicy! W Pogrzebieniu zapanowała wielka radość. Matka Laura wy-
słała na dworzec dwie furmanki, aby przywieźć podróżne. Uściskom 
i opowiadaniom nie było końca.

W liście do s. Elżbiety Fujówny matka Laura pisała:
Śpieszę się podzielić z wami naszą wielką radością, jaka nas spotka-

ła w zeszłą niedzielę, bo przyjechały nasze siostry z Włoch na czele z sio-
strą Mistrzynią. Po tak długim oczekiwaniu wreszcie do nas zawitały, 
więc możesz sobie wyobrazić, ile było wzajemnej radości po tak długiej 
rozłące. Teraz wszystkie pojechały w odwiedziny do swoich rodzin, a po-
tem wezmą się do pracy, której jest bardzo dużo. Przed wyjazdem były 
w Rzymie u Ojca Świętego i otrzymały błogosławieństwo też dla swoich 
rodzin i naszej kochanej Ojczyzny (L 397).

Następnego dnia, w święto Narodzenia NMP, delegacja wspól-
noty wzięła udział w dziękczynnej pielgrzymce na Jasną Górę, gdzie 
Episkopat Polski pod przewodnictwem Księdza Prymasa Augusta 
Kardynała Hlonda dokonał poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu 
Maryi.288

Działalność apostolsko-charytatywna w Pogrzebieniu

Po przyjeździe siostry mistrzyni Cleofy, która z właściwą sobie 
kompetencją zajęła się formacją nowicjuszek, matka Laura mogła 
zwrócić większą uwagę na potrzeby środowiska. A potrzeby te były 
różnorodne.

288 Kronika domu w Pogrzebieniu, 8 września 1946 r.
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Przede wszystkim – realizując charyzmat salezjański – trzeba było 
zadbać o dzieci i młodzież. Dla najmniejszych matka Laura otworzy-
ła przedszkole, dla starszych oratorium i świetlicę z różnymi zajęcia-
mi, a nawet warsztatami. Zorganizowała roczny kurs kroju i szycia, 
na który uczęszczało około 40 dziewcząt, oraz praktyczną naukę go-
towania.

Po wielu latach dziewczęta te – dziś już poważne matki i babcie 
– wspominają:

W tamtych czasach dom sióstr był jakby naszym drugim domem. 
Wszyscy, starsi i dzieci, biegli chętnie do sióstr; starsi po dobrą radę i po-
moc, dzieci po uśmiech, radość, zabawę i... dobry podwieczorek. Matka 
Laura była duszą całego domu i wszystkich jego dzieł. To ona troszczy-
ła się o przedszkole i oratorium dla dzieci. Okazywała im zawsze dużo 
miłości, a nawet gdy była bardzo chora, zapraszała do swego pokoju 
i pozwalała się bawić obok na korytarzu, chociaż na pewno jej to prze-
szkadzało. [...] Dla dziewcząt zorganizowała kurs kroju i szycia, na któ-
ry uczęszczała także moja córka. Nauczyła się tam nie tylko zawodu, 
ale wielu dobrych i pożytecznych zasad, które wiele razy pomogły jej 
w życiu.289

Podobnych świadectw jest zbyt wiele, abyśmy mogli je wszystkie 
przytoczyć. 

Jedna z tych, które dzięki matce Laurze zdobyły zawód, opowiada:
Znałam bardzo dobrze matkę Laurę Meozzi, bo przez dwa lata uczy-

łam się w kuchni u sióstr gotowania. Zawdzięczałam to samej matce 
Laurze, która umożliwiła mi tę naukę. Były to pierwsze lata po wojnie, 
kiedy trudno było o szkoły i zdobycie zawodu. U sióstr nauczyłam się 
gotować i piec, co mi się bardzo przydało w przyszłości. Matka Laura 
codziennie przychodziła do kuchni rano po Mszy św., a także w innych 
momentach. Okazywała nam ogromnie dużo serdeczności, zawsze po-
wiedziała coś dobrego, zachęcała do dobra, podawała różne przykłady.290

Inna, uczęszczająca do świetlicy sióstr, wspomina:
Matka Laura cieszyła się bardzo, gdy widziała, że dzieci korzy-

stają z zajęć oratoryjnych i uczą się wielu pożytecznych rzeczy. Wielką 
dla niej radością było, gdy widziała, że mam talent do muzyki i dużo 

289 Wspomnienie Agnieszki Cuber, dz. cyt.
290 Wspomnienie Bronisławy Błaszczok, Pogrzebień 29 czerwca 1979 r.
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korzystam z udzielanych mi lekcji. Lubiła, gdy dzieci śpiewały, deklamo-
wały i często zapraszała je z tymi występami do swego pokoju, gdy nie 
mogła już uczestniczyć w akademiach, organizowanych z okazji różnych 
uroczystości.

Ta sama była oratorianka zaświadcza: Interesowała się nie tylko 
dziećmi, lecz także ich rodzinami.

I opowiada, że w czasie długiej choroby jej mamy, matka Laura 
często wołała ją do siebie i wypytywała, jak czuje się mama. I chociaż 
miałam jeszcze tatusia i babcię, to jednak, aby ulżyć im w opiece nad 
chorą, przez przeszło dwa miesiące posyłała codziennie dwie siostry na 
zmianę, które czuwały w nocy przy mojej mamusi. Czyniła to zupełnie 
bezinteresownie. Posyłała nam też jarzyny i owoce z ogrodu. Dawała mi 
często cytryny, które wtedy były luksusem i nikt ich nie posiadał. 291

Opieka nad chorymi w wiosce, w której nie było ani lekarza, ani 
apteki, była kolejnym dziełem bardzo cenionym przez pogrzebieńską 
ludność.

Lecz tym, co najbardziej pozostało w pamięci ówczesnych 
mieszkańców Pogrzebienia, to pomoc materialna, jaką matka Laura 
świadczyła dwom rodzinom, których ojcowie pozostali po wojnie 
w Niemczech, a żony z liczną gromadką dzieci borykały się z niedo-
statkiem.

Jedna z tych matek, Emilia Nowak, opowiada:
To, że przeżyłam razem z dziećmi ten trudny okres powojenny, za-

wdzięczam tylko matce Laurze, która nie rozróżniała, czy kto Niemiec 
czy Polak, lecz widziała potrzeby każdego człowieka i wychodziła naprze-
ciw z hojną pomocą. Nie potrafi ę opisać jej nadzwyczajnej dobroci, ale 
była to dobroć naprawdę nadzwyczajna, nigdzie indziej nie spotykana. 
Osobiście z matką Laurą nie rozmawiałam, gdyż ona nie mówiła dobrze 
po polsku, a ja też nie umiałam po polsku, tylko mówiłam gwarą śląską, 
[...]. Ale matka Laura dowiedziała się o mojej trudnej sytuacji i przysłała 
do mnie s. Leokadię Deskiewicz z obfi tymi darami dla dzieci. Zawsze na 
Boże Narodzenie otrzymywałyśmy od niej pełen kosz podarunków, ubrań 
dla dzieci, słodyczy, żywności. Dwie mniejsze córeczki matka Laura wzię-
ła na całkowite utrzymanie sióstr. Do domu przychodziły tylko na noc, 

291 Wspomnienie Margot Łaski, Pogrzebień 2 lipca 1979 r.
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a cały dzień spędzały w przedszkolu sióstr i tam dostawały wszystko. 
Dwóch starszych chłopców posłała do Nowej Rudy, gdzie również mieli 
całkowite utrzymanie i chodzili tam do szkoły. Te dwie małe dziewczynki 
po ukończeniu przedszkola nadal były pod opieką sióstr w świetlicy, a po-
tem na kursie krawieckim. I nawet gdy nie było już matki Laury, siostry 
pomagały mi aż do końca, to znaczy, dopóki dzieci nie zaczęły pracować 
i zarabiać na nasze utrzymanie. S. Leokadia wyraźnie mi to powiedziała, 
że matka Laura pozostawiła jej takie polecenie, aby się nami opiekowała 
i pomagała nam aż do końca.292

Chociaż matka Laura nie miała zbyt wiele bezpośrednich kontak-
tów z miejscowym społeczeństwem, czyniąc dobro za pośrednictwem 
sióstr, to jednak – jak mówi naoczny świadek – wszyscy ją znali, cenili, 
uciekali się do niej w potrzebach, uważając ją za osobę świętą. Miała 
w sobie jakiś przedziwny urok, który oddziaływał na otoczenie. [...] 
Widok matki Laury modlącej się przed ołtarzem (miała klęcznik i fotel 
w prezbiterium z boku) napełniał serce dziwną radością i pragnieniem 
głębszego zjednoczenia z Bogiem. Gdy przechodziła, uśmiechała się ser-
decznie do każdego, dzieci głaskała, robiła krzyżyk na czole. Było w niej 
naprawdę coś nadzwyczajnego.293

Dlatego ludzie spontanicznie uciekali się do niej prosząc o modli-
twy i doświadczali ich skuteczności.

Agnieszka Kłosek opowiada: Wystarczyło tylko widzieć tę świąto-
bliwą Matkę, aby odczuć niezwykły urok jej bogatej osobowości, jej nie-
przeciętnej dobroci i głębokiego życia wewnętrznego. [...] Gdy po uro-
dzeniu jednej z córek, byłam bardzo ciężko chora, matka Laura modliła 
się o moje zdrowie. A gdy wyzdrowiałam, prosiła, abym przyniosła do 
niej to niemowlę, które mnie tak dużo kosztowało. Lubiła bardzo dzieci 
i robiła im krzyżyki na czole. Dzieci też garnęły się do niej, wyczuwając 
instynktownie jej macierzyńską dobroć.294 

Podobnie Łucja Gorywoda wspomina, że kiedy wraz z mężem byli 
pogrążeni „w nieutulonym żalu” po śmierci swego pierwszego synka, 
matka Laura pocieszała ich i zapewniła, że Pan Bóg obdarzy ich jesz-
cze trojgiem dzieci.

292 Wspomnienie Emilii Nowak, Pogrzebień, 8 grudnia 1979 r.
293 Wspomnienie Agnieszki Cuber, dz. cyt.
294 Wspomnienie Elżbiety Kłosek, Pogrzebień 29 czerwca 1979 r.
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Przepowiednia ta spełniła się dosłownie, mieliśmy bowiem jeszcze 
jedną córkę i dwóch synów. Kiedy urodziła nam się córeczka Ania, zanie-
śliśmy ją do matki Laury, aby jej podziękować za modlitwy i prosić o bło-
gosławieństwo dla dziecka. Matka Laura bardzo się cieszyła i okazała 
nam wiele dobroci, mimo że sama była już bardzo cierpiąca.295

Lecz troszcząc się o miejscową ludność, nie zapominała także 
o swoich ukochanych chłopcach z Laurowa.

Czesław Nowak opowiada:
Po wojnie matka Laura postarała się dla mnie o miejsce w gimna-

zjum księży salezjanów w Sokołowie Podlaskim. Ale gdy po kilku miesią-
cach przyjechałem do Pogrzebienia i prosiłem, aby pozwoliła mi pozostać 
i uczęszczać do gimnazjum w Raciborzu, Matula przyjęła mnie z ogrom-
ną radością, serdecznie, postarała się dla mnie o mieszkanie i o rower, 
na którym wraz z kolegami dojeżdżałem do Raciborza. Zachęcała mnie 
zawsze do nauki i tylko dzięki jej pomocy ukończyłem gimnazjum. 
Pragnęła, abym uczył się dalej. Dzięki jej staraniom rozpocząłem studia 
agronomiczne we Wrocławiu i znalazłem zastępczą rodzinę, u której za-
mieszkałem.296

Wizytacja księdza Piotra Tirone w Polsce

W listopadzie 1946 roku dotarła do Polski smutna wiadomość 
o śmierci s. Marii Rudzińskiej, najmłodszej z sióstr wywiezionych 
w 1942 roku na przymusowe roboty do Niemiec. Przekazując sio-
strom tę wiadomość, matka Laura pisała:

Podaję wam smutną wiadomość o śmierci naszej drogiej s. Rudzińskiej, 
która zmarła po ciężkich cierpieniach w Turynie 19 listopada. Wszyscy 
mówią, że umarła jak święta, ofi arując życie za Zgromadzenie, a szcze-
gólnie za naszą inspektorię w Polsce (L 416).

Natomiast pocieszająca była wiadomość, jaka dotarła do Pogrze-
bienia, o wizycie przełożonego z Rady generalnej księdza Piotra 
Tirone, który przez wiele lat był inspektorem w Polsce, a teraz przy-
jechał, aby zorientować się w powojennej sytuacji, dodać otuchy 

295 Wspomnienie Łucji Gorywody, Pogrzebień 1 lipca 1979 r.
296 Wspomnienie Czesława Nowaka, Pogrzebień, 28 czerwca 1979 r.
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salezjanom, tak ciężko doświadczonym przez wojnę, i zachęcić ich do 
reaktywowania przerwanych dzieł.

Pisząc do sióstr w Przemyślu, matka Laura informowała je o wizy-
cie księdza Tirone w Pogrzebieniu: 

Jestem pewna, że wiecie już o wizytacji Ks. Tirone, który przybył na 
jakiś czas do Polski, aby zwiedzić domy salezjańskie i nasze. U nas był już 
dwa dni, rozmawiał ze wszystkimi i był bardzo zadowolony, że znalazł 
dobrego ducha między siostrami i nowicjuszkami (L 416).

Wizytując poszczególne domy księży salezjanów i sióstr, w towa-
rzystwie księdza inspektora Wojciecha Balawajdera i księdza sekreta-
rza inspektorialnego Władysława Szulejko, ksiądz Wizytator dotarł do 
Połczyna Zdroju, skąd 5 lutego pisał do matki Teresy Pentore, dając jej 
ogólny obraz sytuacji.

Najczcigodniejsza Matko Tereso,
Inspektoria polska, która uważa Matkę za swoją Protektorkę, nie-

mal za swojego Kardynała Protektora, nabiera nadzwyczajnego rozwoju. 
Jest już 17 domów otwartych, dwa są w planie za jakiś miesiąc i jeszcze 
wiele innych mogłoby być otwartych, gdyby się miało więcej persone-
lu! Jest wiele pobożnych i kościelnych instytucji, które Niemcy musieli 
opuścić w tych regionach, a które biskupi mają obowiązek ratować dla 
Kościoła, tak że gdyby nasze siostry były gotowe, mogłyby zaraz podwo-
ić i potroić swoje domy. Chodzi o fundacje małe i duże, w doskonałym 
stanie materialnym albo wymagające remontu, ale wszystkie lub prawie 
wszystkie pozbawione koniecznego umeblowania, o które trzeba się sta-
rać nieraz z wielkim poświęceniem.

Siostry, przynajmniej w domach, które wizytowałem, czują się do-
brze, pracują wiele i są pełne entuzjazmu.

Powołania są piękne, dobre i liczne, co pozwala żywić jak najlepsze 
nadzieje na przyszłość. W Łodzi trzy siostry uczęszczają na Uniwersytet 
i wydaje mi się, że jeszcze któraś gdzie indziej. Deo gratias!297

Następnego dnia, po zakończeniu wizytacji w Połczynie, ksiądz 
Tirone i towarzyszący mu salezjanie wyjechali w kierunku Szczecina, 

297 List ks. Piotra Tirone do matki Teresy Pentore, Połczyn Zdrój, 5 lutego 1947 r. 
(AGFMA).
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lecz w drodze ulegli wypadkowi samochodowemu. Ksiądz inspektor 
Wojciech Balawajder, który odniósł najcięższe obrażenia, zmarł po 
kilku dniach, natomiast ksiądz Tirone i ksiądz Szulejko pozostawali 
przez kilka tygodni w szpitalu powiatowym w Białogardzie, po czym 
zostali przewiezieni do Łodzi. 298

Na wieść o tym nieszczęśliwym wypadku, matka Laura wysłała 
do Białogardu pielęgniarkę, s. Leokadię Deskiewicz, aby zaopiekowała 
się chorymi,299 za co ksiądz Tirone bardzo serdecznie dziękował, kiedy 
spotkał się później z matką Laurą w Krakowie.

Dalszy rozkwit domów i dzieł

Rok 1947 był rokiem dalszego rozkwitu dzieł CMW na ziemi pol-
skiej. Matka Laura, chociaż podeszła już w latach i odczuwająca nie 
tylko zmęczenie, ale pogarszający się stan zdrowia, z nadzwyczajną 
energią i odwagą odpowiadała pozytywnie na liczne prośby i oferty 
nowych fundacji. W tym też celu, aby zaradzić naglącym potrzebom 
personalnym, postarała się o pozwolenie na skrócenie nowicjatu do 
jednego roku kanonicznego, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre nowi-
cjuszki miały obłóczyny jeszcze przed wojną (w 1939 r.), a inne przez 
długie sześć lat wojny czekały na przyjęcie do nowicjatu.300

Ponieważ nie mogła swobodnie kontaktować się z Matką ge-
neralną i jej Radą, dlatego ucieszyła się niezmiernie ze spotkania 
z Księdzem Prymasem Augustem Hlondem i księdzem wizytatorem 
Piotrem Tirone, jakie miało miejsce w Krakowie.301 W bezpośredniej 
rozmowie z Jego Eminencją przedstawiła mu swoje wątpliwości co 
do postępowania w niektórych ważnych sprawach. Ksiądz Kardynał 
uspokoił ją i w imieniu Ojca Świętego udzielił jej wszystkich potrzeb-
nych dyspens i pozwoleń.

Było to konieczne, gdyż pomimo usilnych starań matka Laura nie 
uzyskała pozwolenia na wyjazd do Włoch, gdzie powinna była jako in-
spektorka uczestniczyć w odbywającej się w dniach 16-24 lipca 1947 
roku XI Kapitule generalnej.

298 Kronika domu w Połczynie Zdroju, 6 lutego i 24 marca 1947 r.
299 Kronika domu w Pogrzebieniu, 20 lutego 1947 r.
300 Prośba do Rady Generalnej z dnia 15 marca 1947 r. 
301 Wielkie serce Matki, s. 119.
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Kiedy s. Jadwiga Górska przywiozła z Warszawy defi nitywną od-
mowę władz na kilkakrotnie ponawiane prośby o paszport, w kronice 
domu w Pogrzebieniu zanotowano:

Matka Inspektorka z zadziwiającą uległością na wolę Bożą po-
wiedziała swoje wspaniałe Fiat, chociaż kosztuje ją bardzo ta ofi ara. 
Wzrusza nas jej pogoda i ufne zdanie się w ręce Boga. Ileż pięknych przy-
kładów cnót nieprzeciętnych możemy podziwiać każdego dnia w naszej 
Ukochanej Matce Inspektorce!302

Pomimo kilku tygodni choroby, które spędziła w Krakowie, wizy-
towała domy, przewodniczyła kolejnym seriom rekolekcji, w tym tej 
najważniejszej w dniach 27 lipca – 5 sierpnia, na zakończenie której 
25 nowicjuszek złożyło pierwszą profesję, a 36 postulantek otrzymało 
habit zakonny.

Mając tak dużą ‘armię’ nowych pracownic w winnicy Pańskiej, 
mogła z większą swobodą przystąpić do otwarcia nowych domów, od-
powiadając na liczne prośby i oferty.

Pierwszym domem, otwartym w 1947 roku, był dom w Pieszycach 
(ówczesna nazwa: Pietrolesie). Siostry przejęły ten dom z całym wy-
posażeniem od Sióstr Św. Jadwigi, które wyjeżdżały do Niemiec. 
Dyrektorką domu została s. Janina Wawrzyniak. Siostry prowadziły 
przedszkole, kursy gospodarstwa domowego dla dziewcząt, katechi-
zację i opiekę nad zakrystią kościoła parafi alnego.

W czerwcu 1947 roku siostry udały się do Środy Śląskiej, gdzie 
przejęły dom pozostający w gestii PCK. Na prośbę władz PCK otwar-
ły żłobek dla małych dzieci oraz kursy kroju i szycia dla dziewcząt. 
Kierownictwo domu matka Laura powierzyła s. Matyldzie Sikorskiej, 
która jednak już w następnym roku została dyrektorką w Łodzi i wi-
karią inspektorialną, a dyrektorką w Środzie Śląskiej została s. Janina 
Kondratowicz.

W sierpniu otwarto dom w Dzierżoniowie, gdzie z dniem 1 wrze-
śnia zapoczątkowano przedszkole, szkołę zawodową i wieczorowy 
kurs kroju i szycia, oratorium świąteczne z dziełami parafi alnymi, na-
uczaniem religii w szkołach publicznych oraz niewielki internat dla 
uczennic. Dyrektorką została s. Janina Ziarko.

302 Kronika domu w Pogrzebieniu, 12 lipca 1947 r.



193

Również w sierpniu otwarto drugi dom we Wrocławiu, przy 
ulicy Sienkiewicza, gdzie w miarę wyprowadzania się dotychczaso-
wych lokatorów udostępniano mieszkania dla studentek, zapocząt-
kowano także przedszkole i katechizację. Kierownictwo domu objęła 
s. Jadwiga Górska.

Matka Laura odpowiedziała także pozytywnie na prośby salezja-
nów o objęcie działu gospodarczego w zakładach wychowawczych 
w Prusach i Oświęcimiu-Zasolu.

W kronice domu w Pogrzebieniu zanotowano, że dyrektor sale-
zjański z Oświęcimia był tak zadowolony z przyjazdu sióstr, że przy-
wiózł do Pogrzebienia trzy postulantki i dwa worki cukru.303

Oczywiście, głównym motorem tej ożywionej działalności była 
matka Laura, która w sposób mistrzowski potrafi ła wykorzystywać 
charyzmaty poszczególnych sióstr, którym powierzała odpowiedzialne 
stanowiska. Pełna macierzyńskiej miłości, a jednocześnie stanowcza 
i wymagająca, umiała tak zachęcić siostry, że były gotowe na wszelkie 
trudy i ofi ary, jakich wymagały początkujące dzieła.

Ona sama nie oszczędzała się, lecz poświęcała wiele czasu na 
wizyty w poszczególnych domach, zachęcając i wdrażając siostry do 
spełniania swoich obowiązków z radością i poświęceniem.

Osobiste spotkania i rozmowy uzupełniała jeszcze licznymi li-
stami, które pisała tak do poszczególnych sióstr, zwłaszcza młodych 
profesek, jak i do wspólnot i do tych, którym powierzała kierownicze 
stanowiska.

Przykładem może być list do s. Elżbiety Fujówny, w którym – prze-
kazując jej nominację na dyrektorkę wspólnoty, liczącej wówczas zale-
dwie dwie siostry – dawała jej szczegółowe wskazówki, w jaki sposób 
ma wypełniać powierzone sobie zadanie, trzymając się przede wszyst-
kim Reguły i praktykując miłość. List ten zasługuje, aby przytoczyć go 
w całości, gdyż wydaje się, że matka Laura kreśli w nim ideał dobrej 
przełożonej, jaką ona sama była, ponieważ jednak nie możemy tego 
uczynić z uwagi na jego objętość, zacytujemy tylko niektóre polecenia:

303 Kronika domu w Pogrzebieniu, 26 lipca 1947 r.
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Po otrzymaniu tego listu weź sobie Regułę i przeczytaj uważnie, co 
się tyczy twoich obowiązków. Następnie załączam ci moje wskazówki, 
które zapamiętaj sobie i zachowaj w sercu. [...] Staraj się być dobra 
zawsze i dla wszystkich. [...] Bądź wyrozumiała, jak matka dla swo-
ich dzieci jest poświęcona bez granic, a dobroć twego serca podyktuje ci, 
jak powinnaś postąpić w każdej okoliczności. [...] Czuwaj nad sobą, jak 
i nad osobami pieczy twojej powierzonymi, aby wszystkie były zawsze 
dobre, usłużne, grzeczne, a jednocześnie poważne, zawsze poważne, aby-
ście były zawsze tymi dobrymi aniołami, które prowadzą dusze tylko do 
dobra. [...] Jeśli zauważysz, że jest coś, z czego Pan Jezus byłby niezado-
wolony, powiedz szczerze, z dobrocią, w odpowiednim czasie i osobiście, 
tak aby dana osoba mogła zrozumieć swój błąd i poprawić się z niego. 
Nigdy nie zwracaj innym uwagi, gdy sama jesteś niespokojna [...]. Abyś 
mogła tak postępować, musisz przede wszystkim zaufać całkowicie Bogu 
i wiele się modlić [...] (L 399).

Do młodych profesek, które po roku nowicjatu wysłała na trudne 
placówki, pisała serdeczne liściki, aby podtrzymywać je w radosnej 
służbie Bogu i ludziom.

Do s. Moniki Sylki, będącej kucharką w Nowej Rudzie, pisała:
Dzięki Bogu, twoje dobre serce, przywiązane szczerze do zgromadze-

nia i do przełożonych, czuje potrzebę okazania tego w czynie, w uprzy-
jemnianiu innym życia. Czynisz to z serdecznością i delikatnością. Siostra 
dyrektorka jest bardzo zadowolona. Postępuj tak nadal, bądź pociechą 
i pomocą, zawsze uśmiechnięta, jak to już czynisz. Staraj się z miło-
ścią i dokładnością zachowywać Regułę i kochać bardzo Jezusa i Matkę 
Najświętszą. Pracuj tylko dla Boga i dla Jego chwały z gorącym pragnie-
niem osiągnięcia tego stopnia doskonałości, do którego cię Bóg powołał. 
Ja o tobie, tak jak o wszystkich siostrach, zawsze pamiętam i ofi aruję 
moje cierpienia, abyście zawsze pełniły z radością wolę Bożą (L 448).

A s. Weronikę Milewską, również pracującą w kuchni, zachęcała:
Ty masz obowiązek ciężki, który wymaga wiele zaparcia się siebie, 

więc korzystaj z tej okoliczności i doznane przykrości łącz z cierpieniami 
Pana Jezusa i przyjmij je chętnym sercem dla czystej miłości Pana Jezusa. 
Wówczas będziesz czuła się z każdym dniem szczęśliwszą w służbie Bożej. 
Pisz do mnie często i szczerze, co serce twoje czuje i potrzebuje, postaram 
się pomagać (L 449).
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To, że postępujący wciąż rozwój dzieł i liczne powołania były 
owocem jej modlitw i cierpień, było powszechnym przekonaniem 
wszystkich.

Zanim zakończył się ten bardzo pracowity rok 1947, matka Laura 
przeżyła jeszcze wielkie cierpienie, jakim niewątpliwie była dla niej 
śmierć jej przyjaciółki z dzieciństwa i młodości, towarzyszki z czasów 
nowicjatu oraz pracy wychowawczej na Sycylii i w Polsce – siostry 
Marii Mazzoli, która odeszła do Pana 22 października 1947 roku, bę-
dąc do końca dyrektorką domu we Wschowie.

Kontynuując wciąż wizytacje domów, które trwały od sierpnia do 
grudnia, skierowała do wszystkich sióstr list, w którym pisała:

Chciałabym wam wysłać nowennę na Niepokalaną, ale czas mi na 
to nie pozwolił, bo jestem jeszcze w drodze, więc korzystam z chwili cza-
su i piszę do was choć kilka kwiatuszków na triduum, które nas złą-
czą i lepiej przygotują do tej wielkiej uroczystości, jaką obchodzi nasze 
Zgromadzenie.

1. Skupienie zewnętrzne: Będziemy unikać rozmów, które odda-
lają nas od Boga [...].

2. Czyste intencje w myślach, słowach i uczynkach […].
3. Nabożeństwo do Matki Bożej Niepokalanej. [...]
I tak pisała dalej:
Jestem pewna, że każda siostra postara się jak najlepiej przygotować 

do tego wielkiego święta, bo od niego nasze Zgromadzenie rozpoczęło 
swoje istnienie, a nasz Ojciec św. Jan Bosko czerpał od Maryi światło 
i siłę do pokonywania wszelkich trudności, jakich nie brakło na drodze 
jego życia. Przed rozpoczęciem każdej czynności zwracał swoją myśl do 
Maryi i z synowską ufnością od Niej oczekiwał i otrzymywał wszystko to, 
czego potrzebował [...].

 Tak samo czyńmy i my. Po tej gorliwej nowennie i uroczystości 
Niepokalanej niech każda z nas weźmie specjalne postanowienie, by 
przed rozpoczęciem czynności wznieść wzrok swej duszy z westchnieniem 
do Maryi, prosząc Ją o światło i pomoc, by móc ją spełnić jak najlepiej 
dla chwały Bożej, uświęcenia swojej duszy i dobra dusz. Taka praktyka 
wiele nam pomoże, a w duszy będziemy czuły coraz większe szczęście, 
które będzie się udzielać tym, którzy do nas się zbliżą. (L 202)
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Powróciła do Pogrzebienia dopiero 9 grudnia. Zmęczona, ale nie-
strudzona w poświęcaniu się dla innych, oddała się całkowicie sio-
strom i nowicjuszkom, które tak długo pozostawały bez jej matczynej 
troski i przykładu. Starała się przygotować wszystkie do jak najbar-
dziej radosnego i uroczystego świętowania Bożego Narodzenia, aby 
podziękować Bogu za szczęśliwie przeżyty rok i powierzyć mu rok 
następny, który niestety nie zapowiadał się zbyt pomyślny.

Rok 1948 – nowe próby i cierpienia

Już w czasie świąt Bożego Narodzenia matka Laura z troską pa-
trzyła na siostrę mistrzynię Cleofe, której rozpalone policzki budziły 
uzasadniony niepokój. Ona sama, zawsze pełna energii i poświęce-
nia, choć czuła się źle, miała nadzieję, że złe samopoczucie minie bez 
większych konsekwencji.

Niestety, prawda była inna. Przeprowadzone badania wykaza-
ły zaawansowaną gruźlicę.304 Mistrzyni musiała zostać odizolowana 
od nowicjuszek, aby nie zarazić ich swoją chorobą. Cierpiała bar-
dzo z tego powodu i zaczęła okazywać swoje niezadowolenie rów-
nież matce Laurze, która przyjmowała jej zarzuty z wyrozumiałością 
i w milczeniu.

S. Maria Pytel, która w tym czasie przyjechała do Pogrzebienia, 
tak opowiada:

Pamiętam, że pewnego razu, w 1948 roku, przyjechałam do 
Pogrzebienia, aby spotkać się z matką Laurą. Zauważyłam, że miała jakieś 
wewnętrzne cierpienie, wyglądała smutna i zatroskana. Dowiedziałam 
się, że między matką Laurą i mistrzynią siostrą Broggini było jakieś nie-
porozumienie. Matka nie powiedziała mi o tym ani słowa. Tylko od innej 
siostry dowiedziałam się, że mistrzyni w sposób gwałtowny robiła Matce 
wymówki, które matka Laura przyjęła z wielkim spokojem, chociaż z bó-
lem. Matka powiedziała mi tylko, że mistrzyni jest chora, i prosiła, abym 
poszła do niej i pocieszyła ją. Poszłam do mistrzyni, która mówiła mi 
o swoich żalach. Kiedy powróciłam do matki Laury, nie zapytała mnie 
wcale o to, o czym rozmawiałyśmy z siostrą mistrzynią.305

304 Kronika domu w Pogrzebieniu, 3 lutego 1948 r.
305 S. Maria Pytel, Historia życia w Zgromadzeniu, dz. cyt.



197

Matka Laura robiła wszystko, aby ratować zdrowie siostry mistrzy-
ni i ulżyć jej w cierpieniu. Nie szczędziła pieniędzy na podróże i wi-
zyty u specjalistów. W kronice pod datą 9 lutego czytamy: Przyjeżdża 
specjalista, bo Matka Inspektorka chce się upewnić, czy chora może się 
poddać operacji. Lekarz przepisuje sześć tygodni na wzmocnienie serca. 
Ponieważ po kilku tygodniach stan chorej nie uległ poprawie, mat-
ka Laura wezwała do Pogrzebienia s. Helenę Zarembę, doświadczoną 
pielęgniarkę, i wysłała siostrę Cleofę na konsultacje u wybitnego leka-
rza specjalisty w Krakowie.306 

Tymczasem 21 kwietnia świętowano w Pogrzebieniu imieniny mat-
ki Laury. Mszę św. imieninową odprawił ks. inspektor Jan Ślósarczyk, 
który specjalnie przyjechał na tę okazję do Pogrzebienia. We Mszy św., 
oprócz sióstr i nowicjuszek, uczestniczyły także dziewczęta. Po połu-
dniu dzieci z przedszkola i dziewczęta z oratorium piękną akademią 
wyraziły wdzięczność i przywiązanie do swojej wielkiej dobrodziejki. 
Natomiast nowicjuszki – z uwagi na chorobę siostry Mistrzyni – ogra-
niczyły się tylko do bardzo krótkiego homagium.307 

Po kilkunastu dniach pobytu w Krakowie stan zdrowia sio-
stry Cleofy nie uległ poprawie. Operacja okazała się niemożliwa. 
Przewieziono więc chorą z powrotem do Pogrzebienia, a ponieważ 
lekarz poradził, aby ją wysłać do Włoch, zaczęto czynić przygotowania 
do podróży.308

Chora cierpiała teraz podwójnie: z powodu choroby i z powodu 
koniecznego opuszczenia pola swojej pracy, którą bardzo kochała i do 
której była bardzo przywiązana.

Matka Laura chciała, aby w podróży do Włoch towarzyszyła cho-
rej siostrze pielęgniarka. Poleciła więc siostrze Jadwidze Górskiej, aby 
postarała się o zdobycie dwóch paszportów: dla chorej siostry Cleofy 
i dla pielęgniarki. Lecz udało się uzyskać paszport tylko dla chorej.

W tej trudnej sytuacji przyszedł znowu z pomocą życzliwy zawsze 
ksiądz inspektor Jan Ślósarczyk, który zawiadomił matkę Laurę, że 
ks. Józef Wesoły, salezjanin, ma ważny paszport i będzie mógł towa-
rzyszyć chorej siostrze mistrzyni w podróży.

306 Kronika domu w Pogrzebieniu, 1 i 12 kwietnia 1948 r.
307 Tamże, 21 kwietnia 1948 r.
308 Tamże, 24 i 28 kwietnia 1948 r.
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Nadszedł więc smutny moment pożegnania. 10 czerwca siostra 
Mistrzyni pożegnała serdecznie swoje nowicjuszki, wręczyła każdej 
drobną pamiątkę i obiecała, że jak tylko wyzdrowieje, zaraz do nich 
powróci. Następnego dnia o 3 rano dwie siostry odwiozły ją samocho-
dem do Katowic, a następnie towarzyszyły jej w wagonie I klasy do 
granicy. W Udine siostry, zawiadomione telegrafi cznie, wzięły ją pod 
swoją opiekę i zawiozły do Turynu, gdzie czekały na nią Matka i prze-
łożone z Rady generalnej.309

Umieszczona w domu dla chorych sióstr w Turynie-Cavoretto, 
przeżyła już tylko kilka miesięcy. Odeszła do wieczności 13 grudnia 
1948 roku.310

Na stanowisko mistrzyni matka Laura zaproponowała s. Wandę 
Ziółkowską, dotychczasową asystentkę postulantek. Po otrzymaniu 
nominacji, która nadeszła z Turynu 27 maja, s. Wanda objęła swo-
ją opieką nowicjat, składający się z przeszło trzydziestu nowicjuszek. 
Wspomina:

Gdy zostałam mistrzynią nowicjuszek w Pogrzebieniu, przebywałam 
blisko matki Laury [...]. Jako mistrzyni szłam zawsze do matki Laury po 
każdą radę. Pamiętam, że pewnego razu, kiedy matka Laura wyjechała, 
siostry postawiły na fotelu jej portret i sam widok tego portretu dodawał 
odwagi i pokrzepiał. [...] Matka Laura odznaczała się wielką znajomo-
ścią dusz i posiadała nadzwyczajny talent kierowania nimi. Miała także 
przedziwną intuicję w rozpoznawaniu powołań.311

A powołań tych było naprawdę dużo. Jak zwykle, na przełomie 
lipca i sierpnia matka Laura przewodniczyła rekolekcjom, na zakoń-
czenie których 24 postulantki przywdziały habit zakonny. Nie było 
w tym roku profesji, ponieważ te, które rozpoczęły nowicjat w 1946 
roku, złożyły profesję wyjątkowo po jednym roku nowicjatu, to jest 
w 1947 r.

Mimo trudności w podróżach i coraz słabszego zdrowia, kontynu-
owała wizytacje domów pomagając i podtrzymując wspólnoty swoimi 
mądrymi radami i bezgranicznym zaufaniem Opatrzności Bożej.

309 Kronika domu w Pogrzebieniu, 11 czerwca 1948 r.
310 Por. Szkice biografi czne CMW zmarłych w latach 1922-1972, dz. cyt. ss. 80-86.
311 Wspomnienie s. Wandy Ziółkowskiej, dz. cyt.
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Walka o utrzymanie domów i dzieł

Sytuacja polityczna w Polsce zmieniała się bowiem na gorsze. 
Piękne nadzieje, rozbudzone w poprzednich dwóch latach, ulegały 
stopniowemu zniweczeniu. Reżym komunistyczny przystąpił zdecy-
dowanie i nieraz brutalnie do likwidacji wszystkich dzieł wychowaw-
czych, prowadzonych przez różne instytucje kościelne i zgromadzenia 
zakonne.

W kronice domu w Pogrzebieniu zanotowano, że w styczniu 
1948 roku prawie wszystkie dyrektorki przyjeżdżały do matki Laury, 
aby zawiadomić ją o szykanach, na jakie zostały narażone poszcze-
gólne domy i dzieła, oraz prosić o radę. Ona zaś, jako wierna cór-
ka Chrystusa i Kościoła, kierowała się wskazaniami Prymasa Polski, 
Kardynała Augusta Hlonda oraz biskupa Stanisława Adamskiego, 
w którego diecezji się znajdowała.

S. Matylda Sikorska wspomina:
Pewnego razu, będąc dyrektorką w Środzie Śląskiej, przyjechałam 

do Pogrzebienia po wskazówki i rady, jak pokonać trudności, które tam 
się wyłoniły. Chodziło o upaństwowienie naszego dzieła. Matka wysłu-
chała spokojnie, skierowała mnie do pani adwokat w Katowicach, która 
przygotowała odpowiednie pismo w naszej obronie. Sprawa przybra-
ła korzystny dla nas obrót i dzieło nasze nie zostało upaństwowione. 
Pracowałyśmy nadal spokojnie... Mogę śmiało powiedzieć, że tak się stało 
dzięki modlitwom naszej Matki, która wyprosiła nam u Boga tę łaskę.312

Jednak spokój, o którym pisze s. Matylda Sikorska, nie trwał dłu-
go. Poczynając od roku 1948, prawie wszystkie domy były bezlitośnie 
atakowane przez wrogów Boga i Kościoła.

W liście, skierowanym do wszystkich wspólnot z okazji świąt wiel-
kanocnych, matka Laura zachęcała siostry do jeszcze większej wier-
ności w codziennym życiu, aby otrzymać potrzebne łaski, i pouczała 
o wielkiej wartości cierpienia.

Niech Jezus Zmartwychwstały napełni wasze serca gorącą miłością 
i da wam odczuć radość, jaką daje łaska i szczęście należenia tylko do 
Jezusa. Niech On otoczy całe nasze Zgromadzenie w Polsce, każdy dom 

312 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
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i każdą z was, swoją potężną opieką, jakiej w tym roku szczególnie po-
trzebujemy. Niech raczy zachować nas od wszelkich nieszczęść.

Aby jednak uzyskać taką łaskę, potrzeba nie tylko żarliwie się mo-
dlić, ale czynić wszystko, aby na nią zasłużyć. [...]

U stóp Jezusa Zmartwychwstałego zróbmy mocne postanowienia:
1. Szukać tylko Boga i Jego chwały oraz dobra dusz [...].
2. Zachowywać świętą Regułę dokładnie i z miłością [...].
3. Praktykować miłość bliźniego delikatną i usłużną [...].
4. Głęboka pokora, która pobudza nas do praktykowania posłuszeń-

stwa chętnego i radosnego [...].
Jeśli wyda nam się to zbyt trudne, to popatrzmy na przykład, jaki 

nam dał Boski Odkupiciel, który był posłuszny od urodzenia aż do śmier-
ci na krzyżu. Znośmy z cierpliwością i pogodą cierpienia codziennego 
życia, nie uciekajmy od nich, bo są drogocennymi perłami, jakie Bóg daje 
duszom wybranym, znakami Jego miłości dla nas. Dusza staje się bar-
dziej szlachetna, jak złoto oczyszczone w ogniu. Cierpienia są dowodami 
naszej miłości do Boga, jednoczą nas z Nim w ściślejszy sposób tak, że nie 
pragniemy niczego innego jak tylko służyć Bogu (L 203).

Aby uprosić łaski potrzebne w tych trudnych czasach, matka 
Laura zarządziła również pielgrzymkę do pobliskiego sanktuarium 
Matki Bożej w Pszowie, w której wzięła udział cała wspólnota.313

W obliczu wzmagających się ataków na wolność Kościoła w Polsce, 
również ksiądz kardynał August Hlond, Prymas Polski, wezwał wszyst-
kie zgromadzenia zakonne do szczególnej krucjaty, w ramach której 
każde zgromadzenie zostało zobowiązane do odprawienia co trzy 
miesiące w wyznaczonym dniu 24-godzinnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu, połączonej z odmawianiem Różańca, odprawieniem 
Drogi Krzyżowej i postem.

Matka Laura natychmiast odpowiedziała na to wezwanie, poleca-
jąc wszystkim wspólnotom wypełnić jak najwierniej rozporządzenie 
Księdza Prymasa, nawet gdyby wymagało to wielkich wyrzeczeń. Biorąc 
pod uwagę sytuację domów, pisała:

313 Kronika domu w Pogrzebieniu, 15 czerwca 1948 r.
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Rozumiem, że tylko w nowicjacie można zrobić adorację przez cały 
czas. [...] W domach, gdzie praca i warunki pozwalają, można adoro-
wać przed Najświętszym Sakramentem wystawionym (także w nocy), 
w przeciwnym razie zrobi się adorację przed Sanctissimum zamkniętym 
w tabernakulum. Jeśli ten list otrzymacie za późno, proszę zrobić ado-
rację zaraz po jego otrzymaniu, a w grudniu w czasie wyznaczonym, to 
znaczy w nocy z 20 na 21 i przez cały dzień 21. W tych dniach modlitwy 
i pokuty złączmy się wszystkie duchowo, tworząc jedno serce i jedną du-
szę przed tronem Bożego Miłosierdzia (L 204).

Ostatnie miesiące 1948 roku były naznaczone kolejnymi odejścia-
mi do wieczności osób bardzo bliskich i drogich matce Laurze.

W połowie października zachorował ksiądz Kardynał August 
Hlond, Prymas Polski. Po bardzo krótkiej chorobie i dwóch operacjach 
22 października umierał w szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie. 
Do ostatniej chwili był świadomy i pogodny. Do obecnej przy nim sio-
stry elżbietanki powiedział: Od początku października rozpętała się 
walka duchów ciemności z duchami jasności. Dlatego gorąco polecałem 
różaniec. Siostry, z różańcem w ręku módlcie się o zwycięstwo Matki 
Najświętszej!

Tę samą myśl wyraził do obecnego biskupa Bernackiego:
Siły diabelskie mnie powaliły, bo toczy się walka szatanów. Inaczej 

by ta walka wyglądała, gdybym ja był. Jeżeli mnie nie będzie, wy walcz-
cie, aby sprawa boża zwyciężyła!

Do obecnych kapłanów powiedział po łacinie: Nil desperandum! 
Sed victoria, si erit – erit victoria Beatae Mariae Virginis.

Na uwagę lekarzy, że jest tak pogodny, odpowiedział:
Tak! W obliczu śmierci trzeba być radosnym. Trzeba śmierć pogodnie 

przyjmować: ona jest przejściem do lepszego życia. Jest drogą do wiecz-
ności.

Chciał także, aby Sakrament Namaszczenia został mu udzielony 
publicznie. Powiedział do biskupa Choromańskiego:

Proszę mi przynieść Wiatyk z kościoła parafi alnego św. Michała. 
Proszę przyjść w procesji, w której mogą brać udział Kapituła, ducho-
wieństwo i wierni. Niechaj lud wie, że Kardynał Prymas przygotowuje się 
na śmierć. Wobec księży biskupów oraz wobec Kapituły przyjmę Komunię 
św. i ostatnie namaszczenie.
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I ostatnie polecenie dla sekretarza, księdza Baraniaka:
Proszę powiedzieć Ojcu Świętemu, że byłem mu zawsze wierny...314

W pogrzebie, który był wielką manifestacją patriotyczno-religijną, 
wzięły udział także siostry salezjanki, dla których Zmarły był zawsze 
najlepszym Pasterzem i Ojcem.

W liście do radnej generalnej, matki Teresy Pentore, matka Laura 
pisała:

O tak, matko Tereso, miała Matka rację mówiąc, że śmierć 
Najdostojniejszego Kardynała jest wielką stratą, gdyż był on człowiekiem 
o wielkiej wartości, co docenia się jeszcze bardziej teraz, gdy go już nie 
ma wśród nas. Wszyscy czują jego brak, ale najboleśniej my, które bar-
dzo często cieszyłyśmy się gestami jego czułej ojcowskiej miłości. Jesteśmy 
pewne, że zmarł on nie tyle z powodu choroby, ile dlatego że ofi arował 
się za zachowanie wiary w swoim narodzie i za nawrócenie ludzi. [...] 
Z nieba będzie z pewnością opiekował się nami w tych czasach, które są 
tak trudne jak nigdy dotąd (L 228).

O tym, że sytuacja staje się coraz trudniejsza, pisała także w następ-
nym liście, przesyłając matce Teresie życzenia z okazji świat Bożego 
Narodzenia:

Polecaj nas bardzo, Ukochana Matko, Panu i naszej drogiej 
Wspomożycielce, bo nasze warunki stają się coraz bardziej trudne 
(L 230).

Prawie wszystkie domy i dzieła były zagrożone stopniową likwi-
dacją. Już w październiku 1948 roku siostry musiały opuścić dom 
w Twardogórze, który władze oświatowe postanowiły przeznaczyć na 
szkołę państwową. Siostry musiały zamknąć prowadzoną przez siebie 
szkołę krawiecką oraz inne dzieła. Dziewczęta zostały przewiezione 
do zakładów państwowych.

Podobny los spotkał siostry w Połczynie Zdroju, gdzie stopniowo 
likwidowano prowadzone przez nie dzieła, a w końcu odebrano użyt-
kowany przez nie dom, dając im w zamian bardzo mały budynek, nie 
pozwalający na szerszą działalność.

314 Kard. August Hlond: Na straży sumienia narodu. Ramsey 1951, s. 314-321.
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Atakowano i likwidowano przedszkola prowadzone przez sio-
stry w Dzierżoniowie, Pieszycach, Nowej Rudzie, Dobieszczyźnie, 
Sokołowie Podlaskim. W Dzierżoniowie i Połczynie Zdroju zakazano 
siostrom prowadzenia szkół i kursów krawieckich. W Dobieszczyźnie 
i Różanymstoku żądano podporządkowania się państwowemu 
Caritasowi, a gdy siostry odmawiały, odbierano siłą dzieci i przewożo-
no do państwowych Domów Dziecka.

Najdłużej trwała walka o utrzymanie szkoły w Łodzi: władze 
przysyłały kolejne nakazy zamknięcia szkoły, a siostry pisały odwoła-
nia i nadal prowadziły swoje wychowawcze dzieło.

Także i w innych domach siostry nie załamywały rąk i nie pod-
dawały się. Na miejsce likwidowanych przedszkoli otwierano w po-
rozumieniu z władzami kościelnymi Parafi alne Punkty Opieki nad 
Dzieckiem. Siostry zwalniane ze szkół przechodziły do pracy w kate-
chizacji parafi alnej, ucząc religii w kościołach, zakrystiach, a nawet 
w domach prywatnych.

Wszystkie te problemy matka Laura obejmowała swoją modlitwą, 
udzielała siostrom dyrektorkom stosownych rad, podtrzymywała je na 
duchu i zachęcała do modlitwy i ufności w Miłosierdzie Boże.

Do dyrektorki we Wschowie pisała:
W obecnym czasie pisz do mnie często i dawaj wiadomości, jakie one 

są, abym wiedziała, jak wam się życie układa. Do tego czasu jest wszyst-
ko w porządku, przyszłość składamy w ręce Boże. Opatrzność czuwa nad 
swoimi (L 322).

Ufając bezgranicznie Opatrzności Bożej, zachowywała zawsze 
spokój i starała się wlewać ten spokój także w serca sióstr. Pisała:

O nas bądź spokojna, bo Opatrzność Boża czuwa nad nami i daje 
nam wszystko, czego potrzeba do życia, i ufam Miłosierdziu Bożemu, że 
zachowa nas od wszelkich złych przygód (L 351).

Zdawała sobie jednak sprawę z niebezpieczeństwa, jakie za-
grażało także domowi w Pogrzebieniu. Pisała do siostry dyrektorki 
w Środzie Śląskiej:

My żyjemy w niepewności jutra. Bardzo proszę modlić się za no-
wicjat, byśmy mogły pozostać pod tym dachem, pracować i chwalić 
Boga (L 306).
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Jednak w obliczu coraz większych trudności ze strony komuni-
stycznego reżymu, w listopadzie 1948 roku wystosowała do wszyst-
kich wspólnot w Polsce list o dość dramatycznej treści.

Drogie Dyrektorki i Siostry,
Z powodu obecnych szczególnych warunków jestem zmuszona 

polecić wam, drogie Siostry, abyście miały gotowe świeckie ubrania, 
aby je włożyć, jeśli nie będziemy mogły nosić naszego stroju zakon-
nego, na który nie wszyscy patrzą życzliwym okiem. [...] Proszę jed-
nak, abyście nie robiły niczego w tym kierunku, dopóki was nie za-
wiadomię. Zmienicie strój wtedy, kiedy wam to polecę. Na wypadek, 
gdybyśmy nie mogły wykonywać dłużej naszej pracy, bardzo polecam, 
aby nie szukać pracy na własną rękę: żadna nie może tego robić bez 
porozumienia z przełożonymi. [...] A przede wszystkim, drogie sio-
stry, prośmy gorąco Miłosierdzie Boże za nas i za cały świat. Przez 
dokładne zachowanie Reguły i życie naprawdę święte, umartwione 
i poświęcone, ubogacajmy naszą duszę, aby uczynić ją milszą Bogu 
i uprosić wytrwanie w wierze dla naszego narodu. Pozostawiam was 
pod płaszczem Maryi Wspomożycielki, gdzie możemy czuć się bez-
pieczne (L 208).

Jej ufność w Miłosierdzie Boże nie została zawiedziona. Siostry 
nie musiały rezygnować ze stroju zakonnego, nie zostały rozproszo-
ne, ale pod czujnym kierownictwem i zdecydowaną obroną ze strony 
Episkopatu, nie tylko przetrwały trudne czasy, ale skutecznie pracowa-
ły dla dobra Kościoła i społeczeństwa.

Liczba sióstr i domów wciąż się powiększała. W lipcu 1949 roku 
matka Laura przewodniczyła dwom seriom rekolekcji w Dobieszczyźnie 
oraz rekolekcjom w Pogrzebieniu, na zakończenie których 5 sierpnia 
miała radość przyjąć śluby zakonne od 33 nowicjuszek i wręczyć habit 
zakonny 22 postulantkom.

W listopadzie 1949 roku, odpowiadając na prośbę salezjanów, wy-
słała trzy siostry do Kopca, do pracy w kuchni i szatni nowicjatu sale-
zjańskiego. Na dyrektorkę przeznaczyła siostrę Mariannę Chodziutko, 
która tak pisze w swoich wspomnieniach:

Po wojnie przeznaczyła mnie do kuchni salezjanów w Kopcu. 
Rozumiejąc ofi arę, jaką będę musiała zrobić, bo nie byłam kucharką, 
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powiedziała mi to z wielką delikatnością usprawiedliwiając się, że zmu-
szają ją do tego okoliczności. W swoich listach zachęcała nas, abyśmy 
zawsze pracowały jedynie dla miłości Bożej i służyły samemu Jezusowi 
w osobach kapłanów i kleryków.315

Zdawała sobie jednak sprawę z ogromu pracy, której nieliczna 
wspólnota sióstr musiała stawić czoła. Dlatego starała się okazać sio-
strom jak najwięcej serca i współczucia. Pisała:

Jesteście mi bardzo drogie, moje siostrzyczki. Myślą i sercem prze-
bywam z wami dzieląc wasz trud i heroiczne poświęcenie. Dobry Bóg 
wszystko widzi i On sam potrafi  odpowiednio wynagrodzić. Bardzo mnie 
serce boli, że pracujecie ponad siły z uszczerbkiem w zachowaniu Reguły, 
bo nie jesteście w stanie dobrze odprawiać praktyk pobożnych, nie mając 
odpowiedniego odpoczynku.

I z wielkim poczuciem realizmu dodawała: Siły ludzkie są tylko 
do czasu, jak się miara przebierze, to już nic nie pomoże, a na tym stra-
cą najwięcej księża, bo innych sióstr na razie nie mamy. [...] Z waszej 
strony róbcie wszystko, co możecie, ale uważajcie, żebyście nie przebrały 
miary, bo wszystko jest dobre tylko w miarę (L 278).

Dodajmy, że fundacja w Kopcu była ostatnią dokonaną przez 
matkę Laurę.

315 Wspomnienie s. Marianny Chodziutko, dz. cyt.
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Rozdział IX

JUŻ NIE INSPEKTORKA,
LECZ MATKA DUCHOWA

(1950-1951)

Trudności ze zdrowiem

Powtarzające się śmierci bliskich osób oraz nasilające się dolegli-
wości związane z chorobą i wiekiem, kazały jej z pewnością myśleć 
o własnym przemijaniu: miała już 76 lat! I chociaż jej duch był na-
dal silny i żywy, siły fi zyczne wyniszczone trudami, doświadczeniami 
i chorobami zaczynały słabnąć. Spuchnięte nogi ledwie się posuwały, 
zmęczone oczy z trudem patrzyły i czytały, serce, astma i niepokojące 
bóle we wnętrznościach nieustannie ją dręczyły.

Mimo to z prawdziwym heroizmem trwała na swoim stanowisku, 
wypełniając z miłością wszystkie swoje obowiązki. Źródłem jej niewy-
czerpanej energii i niesłabnącej gorliwości był Jezus w Najświętszym 
Sakramencie. Mówią o tym wszystkie wspomnienia sióstr i nowicju-
szek, dla których była nie tylko matką, lecz wzorem i przewodniczką 
na drodze doskonałości.

S. Jadwiga Kunc wspomina:
Rano wstawała bardzo wcześnie i spieszyła przed wszystkimi do 

kaplicy, mówiąc, że ma wiele rzeczy do powiedzenia Jezusowi. Stawała 
przed tabernakulum, opierając się na mensie i pochylona przed drzwicz-
kami tabernakulum rozmawiała długo z Jezusem. Kiedy siostry zaczyna-
ły przychodzić, szła na swoje miejsce na klęczniku.316

Wszystkie też wspominają, że przechodząc przed obrazem Jezusa 
Miłosiernego zawsze zatrzymywała się i pochylając głowę mówiła: 
Jezu, ufam Tobie.

S. Wiktoria Kumorek opowiada:
Będąc nowicjuszką, miałam obowiązek sprzątania korytarza, gdzie 

matka Laura zawsze przechodziła i zatrzymywała się na krótką modlitwę 

316 Wspomnienie s. Jadwigi Kunc, Wrocław, 4 maja 1979 r.
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przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Pewnego razu, gdy Matka wyjecha-
ła, miałam sen. Zdawało mi się, że sprzątając korytarz, powiedziałam: 
Panie Jezu, cieszę się, że matka Laura powraca już do domu. Wtedy Pan 
Jezus powiedział: Ja też się cieszę, bo nikt przechodząc nie kłania mi się 
tak pięknie jak matka Laura.317

Siostry, zatroskane o jej zdrowie, szukały najlepszych środków, 
aby podtrzymywać jej słabnące siły, zwłaszcza siostry dyrektorki, przy-
jeżdżając do Pogrzebienia, przywoziły jej to, co miały najlepszego. 
Ona jednak nie chciała dla siebie żadnych wyjątków, a to, co otrzymy-
wała, oddawała innym.

S. Matylda Sikorska pisze w swoich wspomnieniach:
Gdy po wojnie, już jako dyrektorka, przyjechałam do Pogrzebienia 

ze Środy Śląskiej, przywiozłam Mateczce trochę słodyczy, najlepszych ja-
kie można było wówczas dostać. Matka nie chciała się poczęstować... 
Patrzyła na mnie tak, jakby mi chciała coś powiedzieć, ale się wahała. 
Wreszcie zdecydowała się: „Powiem ci, dlaczego się nie częstuję, aby ci nie 
było przykro z powodu mojej odmowy. Zrobiłam ślub, że nie będę jadła 
żadnych słodyczy przez całą wojnę... nie tylko, ale przez całe życie, by 
wyprosić u Boga łaski potrzebne moim siostrom, aby im się nic złego nie 
stało. Zrobiłam to z pozwoleniem.318

Inna siostra dyrektorka wspomina:
Gdy matka Laura była już chora w Pogrzebieniu, często ją odwiedza-

łam i zawsze zawiozłam coś, czym mogłam się podzielić, a ona okazywa-
ła serdeczną wdzięczność i z prostotą prosiła o to, co było jej potrzebne.319

Kiedy z powodu choroby nie mogła udać się w podróż, aby od-
wiedzić siostry na polu ich pracy, tym bardziej starała się okazać im 
swoją miłość i zainteresowanie, pisząc do poszczególnych sióstr i do 
wspólnot.

W grudniu 1949 roku pisała do wszystkich sióstr:
Za kilka dni będziemy świętować Boże Narodzenie, które jest świę-

tem najmilszym naszemu sercu. Chciałabym świętować je razem z wami 

317 Wspomnienie s. Wiktorii Kumorek, Pogrzebień 8 maja 1979 r.
318 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
319 Wspomnienie s. Janiny Ziarko, dz. cyt.
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wszystkimi, zebranymi w jednym domu, i złożyć każdej z was moje naj-
lepsze życzenia, jakie płyną z mojego matczynego serca. Myślę, że byłoby 
to miłe dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, które już od dłuższego czasu 
nie mogły spotkać się ze mną i powierzyć swoich radości i cierpień ser-
cu matki, która kocha każdą swoją córkę i dlatego rozumie doskonale 
wszystkie jej potrzeby.

Niestety, nie jestem w stanie zaspokoić tego naszego wspólnego pra-
gnienia. Możemy jednak być zjednoczone w sposób duchowy. Ja będę 
z każdą z was myślą i sercem, a w sposób szczególny z tą, która po-
trzebuje więcej mojego matczynego uczucia. Każda z was niech stara się 
zrobić tak samo, to znaczy złączyć się duchowo ze mną, wówczas Jezus 
będzie naszą więzią tak silną, że z pewnością poczujemy się zjednoczo-
ne, jak gdybyśmy były przy tym samym stole lub w tej samej kaplicy 
uczestnicząc we Mszy św. o północy. I będziemy z zapałem śpiewać piękne 
kolędy Dzieciątku Jezus, które przychodzi do naszych serc, aby pozostać 
w nich na zawsze (L 208).

Mianowanie nowej Inspektorki

Kiedy siostry w Polsce, zebrane przy wigilijnym stole, odczytywały 
te życzenia ukochanej Matki, nie wiedziały jeszcze, że w Turynie zo-
stała podjęta decyzja, która dla nich i dla samej matki Laury była jak 
grom z jasnego nieba. (L 368)

O decyzji tej matka Laura informowała siostry listem z dnia 
17 stycznia, który przytoczymy w całości:

Najdroższe siostry,
Pragnę tym listem zakomunikować wam wiadomość otrzymaną nie-

dawno od Przewielebnych Matek, które w czasie ostatniego posiedzenia 
Kapituły, biorąc pod uwagę coraz smutniejsze okoliczności naszych cza-
sów, jak również wiek i stan mojego zdrowia, zdecydowały uwolnić mnie 
od ciężaru krzyża odpowiedzialności za nasze Zgromadzenie w Polsce 
i powierzyły ten trudny obowiązek siostrze Matyldzie Sikorskiej, obecnej 
wikarii inspektorialnej.

Dlatego od chwili, kiedy otrzymacie ten mój list, we wszystkich 
sprawach przepisanych przez Regułę zwracajcie się do niej, ponieważ 
do niej należy cała odpowiedzialność za nasz Instytut w Polsce, nie 
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tylko wobec władz cywilnych, ale także wobec Przełożonych. Polecam 
wam gorąco, abyście miały dla niej taką samą uległość i szacunek, 
jakie miałyście dla mnie.

Co do mnie zapewniam was, że będziecie zawsze bardzo dro-
gie mojemu sercu i że nadal będę polecać was naszej Niebieskiej 
Wspomożycielce, aby pomogła nam wszystkim spełnić wielkodusz-
nie tę wolę Bożą, jaka została wyrażona w decyzjach naszych przew. 
Przełożonych, aby w ten sposób przyczynić się do większej chwały 
Bożej, większego dobra Instytutu i aby pocieszyć nasze drogie przeło-
żone. Pozostawiam was pod płaszczem naszej Mamy Niebieskiej i po-
zdrawiam was z serca.

Wasza kochająca
s. Laura Meozzi (L 209).

Jedna z ówczesnych dyrektorek i bliska współpracownica matki 
Laury po wielu latach napisała:

Matka Laura przygotowała siostry do tej zmiany, prosząc, aby oka-
zywały nowej Inspektorce taką uległość i miłość, jaką okazywały jej. 
Dlatego siostry, choć cierpiały, przyjęły zmianę Inspektorki dobrze, zga-
dzając się z wolą Bożą.320

Pospieszyły jednak zaraz ze swoimi listami do matki Laury, wyra-
żając jej dziecięce uczucia miłości, wdzięczności, a zarazem pewnego 
niepokoju.

Ona odpowiadała natychmiast, wlewając w serca otuchę i poczu-
cie bezpieczeństwa.

Moja droga – pisała do s. Heleny Niedźwieckiej – nie martw się 
za wiele zmianą, bo na świecie tak jest, że musi się wszystko zmieniać. 
Mówisz, że czujesz się moją córką duchową, ja też pozostanę matką i za-
pewniam cię, że będę ci pomagała, w czym tylko będę mogła. Możesz 
do mnie pisać, ile tylko zapragnie twoje serce, postaram się odpisywać 
i służyć ci radą i modlitwą (L 444).

S. Helenę Kwiecień zapewniała:
Bądź spokojna o mnie, bo pozostanę zawsze waszą matką, która ko-

cha swoje duchowe córki, dla nich żyje i pracuje, jak tylko może (L 437).

320 Wspomnienie s. Jadwigi Górskiej, Środa Śląska, 6 maja 1979 r.
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Pocieszała także s. Monikę Sylkę:
Moja droga, nie przejmuj się bardzo, ponieważ jestem jeszcze 

w Pogrzebieniu do dyspozycji moich córek i postaram się im dopomagać 
w czym tylko będę mogła osobiście i piśmiennie (L 447).

W Pogrzebieniu matka Laura przygotowała uroczyste powitanie 
nowej Inspektorki, s. Matyldy Sikorskiej. W dniu jej przyjazdu oczeki-
wała stojąc wraz z siostrami, nowicjuszkami i postulantkami w holu. 
Ponieważ z powodu opóźnienia się autobusu oczekiwanie się prze-
dłużało, podsunięto matce Laurze krzesło, ona jednak nie skorzysta-
ła z niego, lecz pozostała w postawie stojącej aż do momentu, kie-
dy pojawiła się nowa inspektorka, i pierwsza przywitała ją z wielkim 
szacunkiem. Chciała ucałować jej rękę, na co jednak inspektorka nie 
pozwoliła.321

Wspominając to wzruszające powitanie, s. Matylda Sikorska pisze:
Byłyśmy do głębi wzruszone jej wielką pokorą. Nie mogłam nic po-

wiedzieć. Po chwili przeprosiłam i weszłam do kaplicy, by uspokoić wzru-
szone serce przed tabernakulum.

I dodaje:
Potem, ile razy wchodziłam do pokoju Matki, Ona zawsze wstawała 

ze swego fotelika dla uszanowania władzy. Prosiłam, aby tego nie czyni-
ła, i Matka zastosowała się do mojej prośby.322

Wiele sióstr obecnych przy tym powitaniu zaświadcza w swoich 
wspomnieniach, że były głęboko uderzone postawą wiary, pokory 
i prostoty matki Laury w tym momencie.

Natomiast s. Matylda Sikorska wraca w swoich wspomnieniach 
do momentu, kiedy przed wyjazdem do nowicjatu w 1924 roku usły-
szała od matki Laury słowa: Kiedy wrócisz, będziemy razem pracowały. 
Przypomniała je teraz matce Laurze mówiąc: Matka Laura będzie za-
wsze dla mnie i dla sióstr Matką, do której będziemy się zwracać jako jej 
córki po radę i pomoc modlitewną.

Matka Laura odpowiedziała: Tak, tak, bądź spokojna; ja ci 
pomogę.323

321 Wielkie serce Matki, s. 122.
322 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
323 Tamże.
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Wikaria inspektorialna

I pomagała nie tylko w sposób duchowy, ale i czynny, pozostając 
z polecenia przełożonych wikarią inspektorialną. Jej listy z tego okre-
su świadczą, że w porozumieniu z inspektorką przekazywała siostrom 
polecenia i decyzje dotyczące ważnych spraw inspektorii, między in-
nymi także zmian personalnych.

W lutym 1950 roku zawiadamiała siostry o wizytacji kanonicznej 
księdza inspektora Jana Ślósarczyka pisząc:

Najdroższe Siostry
Miło mi zawiadomić was w imieniu naszej drogiej Inspektorki 

o najbliższej wizytacji kanonicznej, jaką przepisuje Dekret papieski. [..] 
Polecam wam, drogie siostry, abyście były gotowe w każdej chwili. Wasze 
odpowiedzi niech będą jasne, wolne i prawdziwe, jakbyście je dawały 
samemu Bogu. Pamiętajcie, drogie siostry, że każda wizyta naszych czci-
godnych przełożonych jest nadzwyczajną łaską, jakiej Bóg nam w swo-
jej dobroci udziela. Umiejmy z niej skorzystać dla dobra naszych dusz 
(L 210).

W marcu pisała do s. Heleny Kwiecień, która została mianowana 
dyrektorką w Różanymstoku:

Co się tyczy nominacji nowej dyrektorki waszego domu, to dowiecie 
się od Matki Inspektorki, która będzie w tych dniach u was.

I składając jej gratulacje oraz życząc wszelkich łask w tym nowym 
obowiązku, tak dalej pisała:

Teraz postaraj się jeszcze więcej wydobywać ze siebie miłości macie-
rzyńskiej, żebyś mogła wszystkie dusze pieczy twojej powierzone otaczać 
miłością czułą, wyrozumiałą, współczującą i cieszącą się wysiłkami swo-
ich duchowych dzieci, które będą chciały wszystko dobrze robić, ale nie 
zawsze się im uda. Zwracając im uwagi, dobieraj moment odpowiedni, 
czyń je w spokoju ducha, czasem ze stanowczością, ale bez podnoszenia 
głosu. Módl się wiele do Ducha Świętego i proś Go o światło jak masz 
postępować w każdym momencie, by we wszystkim Bóg był uwielbiony.

Matka Inspektorka dopomoże wam w czym tylko będzie mogła. 
Z waszej strony postarajcie się praktykować to, co wam poleci, i tak 
wspierając się wzajemnie będziemy zdobywać swoje uświęcenie i dopo-
magać bliźnim zbawić ich dusze (L 431).
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W kwietniu przypadały imieniny matki Laury, które dotychczas 
były zawsze uroczyście obchodzone. Także i w tym roku matka in-
spektorka Matylda Sikorska chciała, aby dzień ten był szczególnym 
wyrazem czci i wdzięczności dla ukochanej Solenizantki. Zaprosiła 
na ten dzień wszystkie dyrektorki, chcąc przy tej okazji dać im także 
niektóre wskazówki, jak należy postępować w trudnych sytuacjach, 
zachowując jednolity front wobec władz cywilnych, zgodny z wytycz-
nymi Episkopatu i charyzmatem Zgromadzenia.

Ponieważ s. Elżbieta Fujówna, dyrektorka z Przemyśla, nie mo-
gła przyjechać na tę uroczystość imieninową, matka Laura zaraz po 
imieninach skierowała do sióstr w Przemyślu list, w którym z wielką 
miłością dzieliła się z nimi przeżyciami tego dnia:

Drogie siostry: s. Elżbieto, s. Zofi o i s. Mario,
Otrzymałam dwa listy z waszymi wiadomościami i życzeniami. 

Serdecznie wam za nie dziękuję, jak również za modlitwy, które ofi aro-
wałyście za mnie. Niech serce Jezusa obfi cie wam wynagrodzi. [...]

Na moich imieninach były obecne wszystkie dyrektorki z wyjątkiem 
dyrektorki z Przemyśla. Szkoda, że miałaś przeszkodę i nie mogłaś wziąć 
udziału w tym pięknym święcie, jakim Pan pozwolił nam jeszcze wspól-
nie się cieszyć. Pan wynagrodzi ci to w inny sposób.

Gościłyśmy także Przew. Inspektora ks. Ślósarczyka, któremu towa-
rzyszył Dyrektor ks. Pływaczyk. Wygłosili nam kilka konferencji, które 
bardzo nas pokrzepiły. Siostry przygotowały piękną akademię i wszystko 
razem sprawiło nam wiele radości. We wtorek wszystkie wyjechały do 
swoich domów, aby kontynuować swoją pracę na większą chwałę Bożą 
i dla zbawienia dusz.

Duchem byłam z wami, bo tylko z waszego domu nie było przedsta-
wicielki. Pragnęłam was pocieszyć i pomóc wam w waszej pracy, której 
macie zawsze wiele. Bądźcie pewne, że Pan widzi wszystko i jeśli ofi a-
rujecie Mu wasze poświęcenie z miłości do Niego, to udzieli wam łask 
w obfi tości (L 417).

Na lipiec zaplanowano w Dobieszczyźnie dwie serie rekolekcji, 
w których miało wziąć udział około setki sióstr. Wiedząc, że siostry 
pragną zobaczyć matkę Laurę i rozmawiać z nią, inspektorka mat-
ka Matylda poprosiła, aby pojechała razem z nią do Dobieszczyzny. 



213

W kronice domu w Pogrzebieniu pod datą 2 lipca zanotowano:
Najdroższa Matka Przełożona, mimo że zdrowie jej nie dopisuje 

i ciągłe cierpienia są jej udziałem, zdecydowała się na tę podróż, by za-
dowolić pragnienia swych córek duchowych. Towarzyszą jej nasze go-
rące modlitwy, by dobry Bóg udzielił jej potrzebnych łask, a szczególnie 
zdrowia.324

W czasie rekolekcji siostry miały możność rozmawiania z matką 
Laurą indywidualnie, a także zwracały się do niej z różnymi pytaniami 
w czasie spotkań wspólnotowych, na których obecna była również in-
spektorka. Wówczas matka Laura nie odpowiadała od razu, lecz zapy-
tywała najpierw inspektorkę, czy może udzielić siostrom odpowiedzi 
i wyjaśnić ich wątpliwości. A czyniła to z taką naturalnością, prostotą 
i pokorą, że siostry były głęboko zbudowane jej postawą i zachowa-
niem. I zaświadczają, że słowa wypowiedziane przez nią zapadły głębo-
ko w serca i wywarły na siostrach niezatarte wrażenie.325

S. Julia Musielak po wielu latach napisała:
Pamiętam ostatnie jej pouczenia w czasie rekolekcji w Dobieszczyźnie. 

Mówiła: Ja zbliżam się już coraz bardziej do Tego, którego najbardziej 
umiłowałam, a wy pójdziecie jeszcze przez świat, czeka was praca i trud, 
ale wszystko, cokolwiek i gdziekolwiek czynić będziecie, czyńcie tak, aby 
się Bogu podobać. Zawsze wszystko zaraz przebaczajcie, gdyż każda 
z nas ma jakieś wady i ograniczenia, nie zatrzymujmy się na nich. Idźmy 
zawsze naprzód, bo czas jest krótki.326

W czasie tych rekolekcji matka Laura miała okazję rozmawiać 
z księdzem Leonem Walaszkiem, który głosił konferencje. W swoich 
wspomnieniach napisał on: 

Poprosiła mnie Matka o rozmowę w tym celu, aby w zaufaniu po-
rozmawiać o sprawach duchowych [...]. Pozostało we mnie żywe prze-
konanie, że to była Matka prawdziwie świątobliwa. Sądzę, że jej główną 
cechą było pogodne czuwanie, by we wszystkim podobać się Bogu i Matce 
Bożej. Stąd płynęła jej radość, pokój i duchowe szczęście.327

Po zakończeniu obydwu serii rekolekcji matka Laura udała się 
z siostrą Bronisławą Rudzką do Twardogóry, by tam przed cudowną 

324 Kronika domu w Pogrzebieniu, 2 lipca 1950 r.
325 Wielkie serce Matki, s. 122-123.
326 Wspomnienie s. Julii Musielak, dz. cyt.
327 Wspomnienie ks. Leona Walaszka, Łódź, 19 lipca 1971 r.
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fi gurą Matki Bożej Wspomożycielki uprosić u Boga łaski, na których jej 
bardzo zależało.328

S. Bronisława Rudzka dodaje, że matka Laura modliła się o za-
chowanie wzroku, ponieważ miała kataraktę i obawiała się zupełnej 
ślepoty. I zaświadcza: Matka Boża wysłuchała jej prośby, gdyż jej wzrok 
pozostał w takim samym stanie już do końca życia.329

Powróciła do Pogrzebienia 28 lipca, w dniu, w którym zaczynały 
się rekolekcje dla nowicjuszek i postulantek, przygotowujących się do 
złożenia ślubów i do obłóczyn.

Piątego sierpnia udzieliła swojego matczynego błogosławieństwa 
19 nowicjuszkom, które po raz pierwszy składały śluby na ręce matki 
Matyldy Sikorskiej, oraz pięknej grupie postulantek, udających się do 
kościoła parafi alnego na uroczystą ceremonię obłóczyn.330

Chociaż nie była już inspektorką, nie stała jednak z boku. Nie 
ograniczała się tylko do pomocy modlitewnej, ale w dalszym ciągu 
uczestniczyła czynnie w zarządzie inspektorii, współpracując z lojal-
nością i pokorą z nową inspektorką.

Świadczą o tym listy, w których przekazywała siostrom polecenia 
i decyzje inspektorki.

Zaraz po rekolekcjach pisała do dyrektorki w Grabowie, 
s. Stanisławy Młodzińskiej:

Posyłam ci pomoc do przedszkola w osobie siostry Mieczysławy 
Kopczyńskiej. [...] Jej zdrowie wymaga trochę względów, zwłaszcza w po-
żywieniu. Powinna pić jajka i mam nadzieję, że się o nie postarasz. [...]

Polecam ci także siostrę Irenę, aby mogła mieć w ciągu dnia trochę 
czasu, aby się uczyć i ukończyć szkołę podstawową (L 340).

Do s. Zenobii Ogórek, dyrektorki we Wschowie:
Matka Inspektorka przeznaczyła do was siostrę Brzezińską [...]. 

Przyjmuj ją z macierzyńską troskliwością, miej o nią staranie, żeby mo-
gła dobrze się czuć i wiele pracować dla dziatwy, która tak bardzo po-
trzebuje pomocy sióstr (L 323).

328 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
329 Wielkie serce Matki, s. 123.
330 Kronika domu w Pogrzebieniu, 5 sierpnia 1950 r.
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Pocieszała siostry w Przemyślu:
Matka Inspektorka myśli o was i chce was odwiedzić, ale dzisiej-

sze czasy są bardzo urozmaicone i wymagają, aby przełożone były sta-
le w pogotowiu do ratowania placówek. Jak tylko znajdzie wolniejszą 
chwilę czasu, na pewno do was zawita (L 410).

Przykłady można by mnożyć, ale przytoczymy jeszcze tylko świa-
dectwo s. Wandy Michalskiej, która pisze:

Kiedy siostry zwracały się do Niej ze swoimi trudnościami, ona słu-
chała, pocieszała, ale odsyłała do Inspektorki.331

Potwierdzeniem tych słów jest epizod opowiedziany przez 
s. Ludwikę Józefi k:

Kiedy nie była już inspektorką, poszłam do niej z prośbą o małe 
pozwolenie. Wysłuchała mnie uważnie, a potem z wielką pokorą i mat-
czyną miłością powiedziała: Wiesz, moja droga siostro Ludwiko, że ja nie 
mam już władzy, aby dać ci pozwolenie; idź do matki Matyldy, ona jest 
inspektorką.332

Chciała, aby siostry nie tylko okazywały Inspektorce posłuszeń-
stwo i szacunek, ale także aby w miarę możności sprawiały jej przy-
jemność.

Pisała do s. Mieczysławy Kopczyńskiej:
W sprawie fotografowania twoich dzieci z przedszkola, możesz poro-

zumieć się ze swoją znajomą, by mogła kiedy do was przyjechać i zdjęcia 
porobić. [...] Matka Inspektorka chciała mieć ładne zdjęcia dzieci przy 
różnych zajęciach, więc będziecie mogły zrobić jej miłą niespodziankę 
(L 478).

Z okazji zbliżających się imienin matki Inspektorki pisała do 
s. Marii Pytel, dyrektorki w Dobieszczyźnie:

Przedwczoraj wieczorem dowiedziałam się, że Matka Inspektorka 
ma być u was 14 marca, to jest w dniu swoich imienin, wobec tego posta-
rajcie się przygotować do tej uroczystości, jak będziecie mogły najlepiej. 
Radziła, w jaki sposób można w krótkim czasie przygotować choć małą, 
ale miłą akademię, by mogła ten dzień spokojnie spędzić w atmosferze 

331 Wspomnienie s. Wandy Michalskiej, Łódź, 18 listopada 1979 r.
332 Wspomnienie s. Ludwiki Józefi k.
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rodzinnej, w której jest miłość. I polecała: Módlcie się w intencji Matki 
Inspektorki, bo wiele potrzebuje pomocy Bożej (L 419).

Wysyłając młode profeski do poszczególnych domów, polecała im 
też bardzo zachowanie jedności z siostrą dyrektorką.

Oto kilka cytatów wybranych z różnych listów:
Miej wielkie zaufanie do swojej siostry dyrektorki, staraj się prakty-

kować jej polecenia, a Maryja Wspomożycielka dopomoże ci być praw-
dziwą jej córką (L 451).

Staraj się regularnie bywać na sprawozdaniu u siostry dyrektorki, 
na to musi być czas, aby spełnić tak ważny obowiązek. Pan Jezus hojnie 
ci wynagrodzi i będzie błogosławił (L 456).

Korzystaj z rad siostry dyrektorki. Często idź do niej porozmawiać 
o wszystkim, a będziesz miała coraz więcej duchowej pomocy (L 483).

Postanów sobie nie przepuścić ani jednego razu, jeżeli w swojej duszy 
uczujesz głos, że masz powiedzieć coś siostrze dyrektorce. Tak będziesz 
pokonywać pokusy i łaska Boża będzie ci towarzyszyć (L 484).

Polecała również systematyczną pracę nad sobą i uległość wobec 
wskazań spowiednika.

Cieszę się tym, że macie dobrego spowiednika, który dba o wasze du-
sze. Z jego rad staraj się korzystać ze spokojem, ale stanowczo, a powoli 
będziesz utwierdzać się w cnocie. Gmach doskonałości buduje się przez 
całe życie (L 467).

Matka duchowa

Zwalniając matkę Laurę z urzędu inspektorki, Przełożone pozo-
stawiły jej obowiązek kontynuowania kierownictwa duchowego sióstr 
z tytułem Matki duchowej. Obowiązek, który mogła wykonywać do-
skonale dzięki wyjątkowej intuicji, nadzwyczajnej dobroci i bogatemu 
doświadczeniu.

Nie mając już obowiązku wizytowania domów, poświęcała wiele 
czasu na rozmowy indywidualne i korespondencję.

Z otwartymi ramionami przyjmowała te, które mogły do niej 
przyjechać, a do tych, które nie mogły przyjechać, pisała cenne listy, 
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bogate w pouczenia, które podnosiły dusze do Boga i odnawiały siły 
duchowe. Z podziwu godną cierpliwością słuchała opowiadań także 
o sprawach mało ważnych, wiedząc, że dla tej, która je opowiada, są 
ważne i stanowią problem, dla którego szuka u Matki zrozumienia 
i rozwiązania.

W szczególny sposób troszczyła się o te, które były na początku 
życia zakonnego, aby ukierunkować je i zachęcić do postępu na dro-
dze doskonałości. Do młodej profeski pisała:

Pisz mi szczerze, jak jest, ja postaram się pomagać ci w czym będę 
mogła, abyś w trudnościach wiedziała, że masz matkę, która rozumie cię 
bardzo dobrze. Bądź dobrej myśli! Pan Jezus jest zawsze z tobą i w tobie, 
widzi każdy twój ruch, liczy każde uderzenie serca i chce, aby ono biło 
tylko dla Niego. Kochaj Jezusa całym sercem i całą duszą, a będziesz za-
wsze i wszędzie szczęśliwa (L 465). 

Gdy nie miała od jakiejś siostry wiadomości, sama pierwsza pisa-
ła, okazując swoje zainteresowanie.

Nie mam od ciebie wiadomości, więc piszę do ciebie choć parę słów, 
by się przypomnieć, że jestem i myślę o tobie. Mam nadzieję, że otrzy-
mam od ciebie obszerne wiadomości, szczere i otwarte, jak dobrej córki 
do matki, która ją kocha prawdziwie (L 358).

Swoje serdeczne uczucie okazywała nie tylko tym, które stawiały 
pierwsze kroki w życiu zakonnym, ale była uważna także na potrzeby 
tych, które zaczynały czuć ciężar lat i poniesionych trudów. W liście 
do młodej siostry kucharki prosiła o delikatne względy dla starszej już 
siostry dyrektorki, pisząc:

Teraz polecam ci ją w szczególny sposób, byś miała o nią staranie, 
jak o własną rodzoną matkę, a nawet jeszcze więcej, jakbyś wszystko 
czyniła dla Matki Boskiej, a Bóg ci hojnie za wszystko wynagrodzi, ponie-
waż jest to osoba starsza i potrzebuje opieki dobrej córki (L 446).

Z mądrych pouczeń Matki i przykładu jej życia korzystały także 
obfi cie osoby z najbliższej wspólnoty, siostry, nowicjuszki i postulantki.

Jedna z ówczesnych nowicjuszek wspomina:
Jako nowicjuszka szłam często na rozmowę do matki Laury, któ-

ra nie była już inspektorką. Wchodząc widziałam ją zawsze skupioną 
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i pogrążoną w modlitwie. Mimo to w czasie rozmowy była cała oddana 
swojej rozmówczyni, interesując się szczerze jej problemami.333

S. Michalina Gacek pisze:
W nielicznych spotkaniach, jakie miałam z nią w czasie mojego po-

bytu w nowicjacie, budowałam się zawsze jej postawą skupioną, zjedno-
czoną z Bogiem, rozmodloną. [...] Nie pominęła ani jednej rozmowy, by 
nie zachęcić do ufności w Miłosierdzie Boże, do gorącej miłości do Matki 
Bożej i do Serca Pana Jezusa. Rozmowy z nią, chociaż nie rozumiałam 
wszystkiego, bo mówiła trochę po polsku, a trochę po włosku, napełniały 
duszę przedziwnym spokojem, radością, entuzjazmem. Czuło się w so-
bie prawdziwą odnowę, chęć zaczynania od nowa. Uczyła jak składać 
codziennie ofi arki, mówiąc, że modlitwa sama nie wystarczy, musi być 
poparta czynem i ofi arą. Pamiętam, że kiedy wyjeżdżałam z nowicjatu, 
pożegnała mnie bardzo serdecznie, po macierzyńsku, zalecając wierność 
w powołaniu, dokładność w obserwancji Reguły, ufność w pomoc i opie-
kę Najświętszej Maryi Panny. Starała się dodać odwagi młodej profesce, 
jaką byłam.334

Potwierdza to również s. Władysława Radziszewska, która pisze:
Umiała w zadziwiający sposób pocieszać i podnosić na duchu, gdy 

się jej przedstawiało jakieś trudności. Chociaż nieraz nie rozumiałyśmy 
wszystkiego, bo mówiła po włosku, to jednak z rozmowy wychodziło się 
z takim entuzjazmem, że zapominało się natychmiast o wszystkich trud-
nościach i zaczynało się od nowa.335

Przyjmowała wszystkie z sercem otwartym, zapraszając serdecz-
nie: Chodź, córko, chodź!

Gdy zwracano jej uwagę, aby się zbytnio nie męczyła, odpowia-
dała, że jej obowiązkiem jest słuchać, pocieszać i pomagać. W każdej 
siostrze widziała najdroższą córkę, która szuka u swej Matki światła 
i pomocy.

Gdy zdarzało się, że siostra Bronia, widząc jej wielkie zmęczenie, 
nie chciała wpuścić do niej jakiejś siostry lub nowicjuszki, ona natych-
miast reagowała, mówiąc: Broniu, pozwól jej wejść, bo wszystkie mają 
prawo przychodzić do mnie.

333 Wspomnienie s. Leokadii Duszyńskiej, Wrocław, 4 maja 1979 r.
334 Wspomnienie s. Michaliny Gacek, Wschowa 22 października 1979 r.
335 Wspomnienie s. Władysławy Radziszewskiej, dz. cyt.
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Jedna z odwiedzających ją sióstr wspomina:
Przyjechałam do Matki w końcu czerwca i rozmawiałam z nią przez 

cały dzień. Na jej twarzy widać było wyczerpanie, ale na propozycję, aby 
odpoczęła, zaprzeczyła żywo mówiąc, że nie czuje się zmęczona. Ona ni-
gdy nie czuła się zmęczona, gdy wiedziała, że może komuś pomóc. W roz-
mowie poruszyłyśmy wiele spraw, przy czym zdumiewałam się bystrością 
jej umysłu i niezwykłą, jak na jej wiek i stan zdrowia, pamięcią.336

Inna mówi z podziwem:
Mimo że była już bardzo cierpiąca, w rozmowie ze mną nie wspo-

mniała ani słowem o swoich cierpieniach, lecz opowiadała o pięknym 
rozmyślaniu, jakie zrobiła w tym dniu.337

Z wielką radością przyjmowała także byłych wychowanków 
z Laurowa, którzy przyjeżdżali do niej, aby w jej matczynym sercu zło-
żyć swoje problemy, prosić o rady oraz okazać jej swoją wdzięczność 
i synowską cześć. Opowiadając o swoim ostatnim spotkaniu z Matką, 
Kazimierz Pawiński pisze:

Kiedy zdobyłem zawód (stolarza) pojechałem do matki Laury do 
Pogrzebienia. Była już wtedy bardzo chora, mimo to przyjęła mnie 
z otwartymi ramionami, rozmawiała ze mną kilka razy i zapraszała, 
abym ją jeszcze odwiedził.338

Także Czesław Nowak, którym matka Laura opiekowała się za-
wsze w sposób szczególny i okazywała mu swoje matczyne uczucie, 
napisał:

Miałem szczęście widzieć matkę Laurę dwa tygodnie przed jej śmier-
cią. Była już wówczas tak chora, że prawie z nikim nie rozmawiała i wy-
dawała się jakby nieprzytomna, ale kiedy ja przyjechałem, ożywiła się 
i rozmawiała ze mną około 15 minut, powtarzając mi swoje polecenia, 
abym był dobry, posłuszny, abym uczęszczał zawsze do kościoła, modlił 
się itp. Na pytanie, kiedy znowu przyjadę, odpowiedziałem, że we wrze-
śniu lub w październiku, kiedy załatwię sprawy związane z praktyką 
zawodową. Matka Laura powiedziała: Przyjedziesz do mnie za dwa ty-
godnie. I rzeczywiście za dwa tygodnie przyjechałem na jej pogrzeb.339

336 Wielkie serce Matki, s. 125.
337 S. Maria Pytel, Historia życia w Zgromadzeniu, dz. cyt.
338 Wspomnienie Kazimierza Pawińskiego, dz. cyt.
339 Wspomnienie Czesława Nowaka, dz. cyt.
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Matka Laura pamiętała także o tej, która kiedyś była jej najbliższą 
współpracownicą, a teraz pozostawała poza nieprzyjazną granicą, któ-
rej mimo usilnych starań nie mogła przekroczyć.

S. Zofi a Sowińska – bo o niej mowa – po likwidacji zakładu 
w Laurowie w 1946 roku, zamieszkała u pewnej wieśniaczki, która 
odstąpiła jej jakiś kąt w szopie na narzędzia rolnicze. Tam od czasu do 
czasu odwiedzał ją ks. Jonas Żemajtis, który tak pisze:

Co jakiś czas odwiedzałem ją i serce mi się ściskało na widok skraj-
nego ubóstwa, w jakim mieszkała, prawdziwej nędzy. Zdarzało się, 
że nie zastawałem jej w domu, i ludzie, z którymi mieszkała, mówili mi, 
że poszła do lasu zbierać grzyby. Zbieranie i konserwowanie grzybów 
było jej specjalnością.340

Chociaż korespondencja z nią była prawie niemożliwa, jednak 
matka Laura starała się dotrzeć także do niej z życzeniami na święta 
Bożego Narodzenia, pisząc:

Oby Jezus sprawił, byś mogła znaleźć się tutaj i razem z nami spę-
dzić te drogie święta. Znajdziesz serca, które cię kochają, a które pragną 
pracować i przebywać w twoim towarzystwie. Ja pragnę tego bardziej 
niż kiedykolwiek i od dawna wyczekuję na ten upragniony moment. 
Najświętsza Panna niechaj wyprosi go szybko, ku naszej wspólnej pocie-
sze. Jezus niech hojnie obdarza cię łaskami, pomocą duchową i niech po-
cieszy twoje serce. Ja modlę się, modlę się bardzo za ciebie, abyś cieszyła 
się zdrowiem i pokojem i by twoja praca dawała ci dużo zadowolenia.

Ponieważ dotarła do niej (może od siostry Broni) wieść o chorobie 
matki Laury, ta w następnym liście pisała:

Nie martw się o moje zdrowie. Cierpię bardzo, ale mogę jeszcze to 
i owo robić. Bądź spokojna i módl się za mnie, abym zawsze mogła przy-
jąć z rąk Bożych to, czego On pragnie mi udzielić.341

S. Zofi a jednak nie była spokojna i wiedząc, że matka Laura jest 
ciężko chora, obawiała się, że może już nie żyje. Dlatego w ostatnim 
liściku, pisanym własnoręcznie, chociaż z wielkim trudem i prawie 
nieczytelnie, matka Laura zapewniała:

Najdroższa Zofi o, piszę do ciebie ja, naprawdę ja. Jeśli mnie od-
czytasz, to jesteś naprawdę dzielna. Teraz będziesz wiedziała z całą 

340 List ks. J. Żemajtisa do s. Bronisławy Rudzkiej, 1976 r.
341 GRASSIANO Domenica, W kraju brzóz, dz. cyt. s. 243.



pewnością, że nie umarłam, ale żyję i czekam na ciebie całym sercem, 
całym pragnieniem duszy, aby przeżywać na nowo minione czasy, chwa-
ląc Boga i czyniąc nieco dobra duszom. Ślę niekończące się życzenia do-
bra, łask i pociech. Oby Pan udzielił nam wkrótce tego, czego pragniemy. 
Jestem blisko ciebie. Twoja zawsze kochająca siostra Laura (L 165).

S. Zofi a powróciła do Polski w maju 1957 roku. Została serdecznie 
przyjęta przez nową inspektorkę, s. Matyldę Sikorską, i przez siostry, 
w których pamięci pozostała zawsze jako najbliższa współpracowni-
ca matki Laury, zasługująca na najwyższy szacunek i wdzięczność. 
Niestety, matki Laury już nie zastała przy życiu.
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Rozdział X

NA SZCZYT KALWARII
(1950-1951)

Szkoła cierpienia

Misja matki Laury w tym ostatnim okresie ziemskiego życia utoż-
samiała się z życiem intensywnej modlitwy, duchowej animacji w spo-
tkaniach osobistych i w korespondencji oraz w cierpieniu ofi arowa-
nym Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym.

Przez szereg lat siostry mogły podziwiać w niej niedościgły wzór 
wszystkich cnót, teraz u schyłku życia Bóg zechciał ukazać im w niej 
również przykład zbawczego cierpienia w zjednoczeniu z męką 
i śmiercią Jezusa.

Pisząc do swych ukochanych córek, matka Laura nie ukrywała 
przed nimi stanu swego zdrowia, lecz z pokorą i miłością otwierała 
przed nimi swoje serce i prosiła o modlitwy. Przy okazji pouczała o ko-
nieczności cierpienia i o jego wielkiej wartości w oczach Bożych.

Do s. Zofi i Lipińskiej, która również często niedomagała na zdro-
wiu, pisała:

Ja w tym czasie czuję się też niedobrze z powodu przemęczenia i nie-
małych zmartwień. Moim lekarstwem jest modlitwa, więc postaraj się 
mówić codziennie jeden dziesiątek zdrowasiek z rozważaniem tajemnicy 
bolesnej, którą powie siostra dyrektorka w mojej intencji, prosząc o zdro-
wie, oczywiście zgadzając się zawsze z wolą Bożą (L 428).

Bardzo liczyła na modlitwy sióstr, dlatego pisząc do sióstr 
w Przemyślu, informowała:

Z moim zdrowiem jest krucho, od kilku miesięcy cierpię, a nie ma 
odpowiedniego lekarstwa, tylko modlitwa przynosi ulgę, więc polecam 
się waszym gorącym modlitwom, za które już z góry serdecznie dziękuję 
(L 410).
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W następnym liście:
Z moim zdrowiem jest jeszcze źle, więc nadal polecam się waszym 

gorliwym modlitwom, abym mogła wszystko znosić w cichości (L 411).
Siostry nie tylko się modliły, ale dobra dyrektorka, s. Elżbieta 

Fujówna, wyraziła gotowość wzięcia na siebie cierpień Matki. W od-
powiedzi matka Laura pisała:

Serdecznie ci dziękuję za życzenia, modlitwy i gotowość zamienienia 
się ze mną cierpieniem. Moja droga, pozwalam ci ofi arować za mnie 
wszystko z wyjątkiem zdrowia, zdrowie niech pozostanie z tobą. Dobry 
Jezus chce także i mnie dać piękne niebo, dlatego muszę się oczyścić na 
tej ziemi. Ty pomóż mi swoją modlitwą i małymi poświęceniami uprosić 
u Boga łaskę potrzebną do znoszenia cierpień, jakie On sam w swojej do-
broci mi daje. [...] Najważniejsze jest, aby dusza umiała współpracować 
z łaskami, jakich Bóg jej udziela (L 412).

Prosząc coraz częściej o modlitwy, podsuwała intencję już nie 
o zdrowie, lecz o łaskę znoszenia cierpień zgodnie z wolą Bożą i na 
Jego chwałę.

Mówiła: Nie proście Pana, aby zabrał mi cierpienia, które On sam 
mi dał, ale proście o siłę, aby je znosić z miłością.

Wiem, że modlicie się o moje wyzdrowienie, ale robicie to na próżno; 
proście raczej Pana o wiele innych łask, których potrzebuję ja i wy także.

Cierpię bardzo, ale przyjmuję chętnie cierpienie jako dowód miłości 
Bożej.342

Uważała, że chwile ulgi w cierpieniu zawdzięcza modlitwom swo-
ich córek. Pisała do s. Heleny Kwiecień:

Ja czuję się bardzo źle, towarzyszą mi cierpienia wielkie, z których 
chcę korzystać w całej pełni, aby we wszystkim Bóg był zawsze uwielbio-
ny. Żyję tylko modlitwami, które drogie moje siostry, nowicjuszki i po-
stulantki z wielkim sercem ofi arowują. Ja odwzajemniam się wszystkim, 
prosząc Boga o łaski im potrzebne (L 439).

Także w liście do s. Marii Pytel pisała:
W zeszłym tygodniu czułam się bardzo źle, siły zupełnie mnie opusz-

czają. Cierpiałam bardzo we dnie i w nocy, dopiero od niedzieli Pan Jezus 

342 Wspomnienie s. Anieli Księżopolskiej, dz. cyt.
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mi ulżył, tak że mogę spać i siedzieć spokojnie. Tę ulgę uprosiły mi dobre 
dusze, które modliły się prawie bez przerwy, aż ubłagały trochę polepsze-
nia. Ja przyjmuję wszystko chętnym sercem, proszę tylko Boga o siłę do 
znoszenia tych cierpień, które są dotkliwe i przewlekłe. Niech we wszyst-
kim będzie Bóg uwielbiony! (L 420).

Ówczesna nowicjuszka, s. Zofi a Gądek, wspomina:
Gdy w ostatnich miesiącach życia nie mogła się modlić, prosiła, aby 

nowicjuszki odmawiały za nią przepisane modlitwy. Ja również odma-
wiałam jedną z tych modlitw. Pamiętam także, że Mistrzyni pozwalała 
nam adorować w nocy Najświętszy Sakrament w intencji Mateczki.

I dodaje: Gdy szłam wtedy na spoczynek późno w nocy, słyszałam 
jęki matki Laury, która cierpiała bardzo. W ciągu dnia jęków nie było 
słychać, widać, że starała się je opanowywać, a w nocy myślała, że nikt 
nie słyszy.343 

Faktycznie cierpienia matki Laury stawały się coraz dotkliwsze. 
Choroba coraz bardziej pustoszyła jej organizm, serce słabło, astma 
nie pozwalała na chwile odpoczynku, zaczynały się poważne zabu-
rzenia nerek, wzmagały się bóle spowodowane według przypuszczeń 
lekarzy rozwijającym się rakiem.

Siostra Bronia, która jak najtroskliwsza córka była zawsze przy 
niej, zaświadcza: Także w ostatniej chorobie czuwała bardzo, by nie dać 
w czymś złego przykładu siostrom. Prosiła o pozwolenia i nawet wody 
nie wzięła sama.344

I opowiada, że kiedy pewnego razu wyszła z pokoju Matki i po-
wróciła po dłuższej chwili, usłyszała lekki wyrzut z jej strony, że mu-
siała na nią czekać, aby się napić. Powiedziała wtedy, że przecież 
szklanka z wodą stoi w zasięgu jej ręki, więc mogła się napić nie cze-
kając na nią. Wówczas matka Laura powiedziała: Czy ty nie wiesz, sio-
stro Broniu, że ja nigdy nie biorę niczego sama? Pamiętaj, że kubek wody 
podany w imię Jezusa będzie wynagrodzony.345

343 Wspomnienia s. Zofi i Gądek, Dzierżoniów, 12 października 1979 r.
344 Wspomnienie s. Bronisławy Rudzkiej, dz. cyt.
345 Por. Wielkie serce Matki, s. 126.
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Jak co roku, tak również i teraz, mimo choroby, skierowała do 
wszystkich sióstr życzenia z okazji świąt wielkanocnych, pisząc:

Życzę wam najobfi tszych łask od Jezusa Zmartwychwstałego, przede 
wszystkim silnej wiary, niezachwianej nadziei i najgorętszej miłości, któ-
ra utwierdza się w miłości bliźniego. Miłujmy się wzajemnie, twórzmy 
jedność w naszych myślach, uczuciach, słowach i uczynkach. Niech naj-
ukochańszy Jezus żyje stale w naszych sercach i dopomaga nam zwycię-
żać zakusy nieprzyjacielskie. Kochajmy nasze św. Reguły i zachowujmy je 
jak najdoskonalej, a one nas uświęcą (L 213).

Jednak w kronice domu pogrzebieńskiego zapisano: 
Nasza radość nie była pełna, bo brakowało wśród nas drogiej Matki 

Przełożonej. Dolegliwości, które coraz bardziej się zwiększają, nie pozwa-
lają jej opuszczać pokoju.346

W tym samym czasie matka Laura pisała do s. Marii Pytel:
Z moim zdrowiem jest źle, w dalszym ciągu boleści męczą okropnie, 

do ich zniesienia potrzebuję pomocy Bożej. Polecam się waszym modli-
twom i zapewniam o mojej (L 419).

Siostra Bronia zaświadcza, że matka Laura modliła się nieustan-
nie i ofi arowywała swoje cierpienia za wszystkie siostry, zwłaszcza za 
te, które znajdowały się w szczególnie trudnych sytuacjach. A ponie-
waż nie mogła spać, modliła się także w nocy.

Mimo nękających ją – jak sama pisała – okropnych boleści, nie 
chciała przyjmować żadnych środków uśmierzających ból. Mówiła, że 
wolą Bożą jest, aby cierpiała, i ona chce tę wolę Bożą wypełnić do 
końca.

W dalszym ciągu z wielką serdecznością przyjmowała i rozmawia-
ła z siostrami, które do niej przyjeżdżały, i odpowiadała na listy, które 
otrzymywała. Zwłaszcza w kwietniu, z okazji imienin, wiele sióstr po-
spieszyło do niej z życzeniami i zapewnieniami o modlitwach, za które 
serdecznie dziękowała. W sposób szczególny cieszyła się i dziękowała, 
jeśli do życzeń sióstr wychowawczyń były włączone również dzieci.

Pisała do s. Mieczysławy Kopczyńskiej:
Najserdeczniej ci dziękuję za przysłane życzenia, które były bardzo 

ładne, i za akademię, jaką twoje dzieciaki odegrały. Moje serce odczuło 

346 Kronika domu w Pogrzebieniu, 25 marca 1951 r.
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miłość twojego serca i twoich dzieci. Cieszyłam się tym wszystkim bardzo 
i prosiłam Boga o łaski wam potrzebne, byś mogła z tymi aniołkami po-
cieszać stale Serce Jezusowe, a tym samym swoich przełożonych (L 478).

I do s. Anieli Olczyk:
Serdecznie dziękuję ci za modlitwy, jakie zanosisz przed tron Boży 

razem z dziewczynkami. Pomagają mi one w znoszeniu cierpień, jakimi 
mnie Bóg w swojej dobroci nawiedza. Obym tylko mogła jak najdokład-
niej z nich skorzystać, tego tylko pragnę, bo są one dla mojej duszy je-
dynym prawdziwym skarbem. Tak dni mijają w cierpieniach większych 
i mniejszych, bo dobry Jezus daje mi też trochę odpocząć i wzmocnić siły, 
by móc z większą miłością dalej krzyż nieść. Niech Bóg będzie uwielbiony 
we wszystkich chwilach mojego życia! (L 463).

W kronice domu zanotowano, że przyjechały prawie wszystkie 
dyrektorki, była uroczysta Msza św., życzenia składały również dzieci 
z przedszkola oraz kursistki i oratorianki. Siostra kronikarka z miło-
ścią córki pisała:

Nie można było patrzeć bez wzruszenia na tę drogą Postać złamaną 
cierpieniem. Prosiła o modlitwy, aby spełniła się wola Boża. Polecała, 
aby tak cierpienia, krzyże, przeciwności, jak i radości przyjmować z ręki 
Opatrzności z wdzięcznością. Ja obecnie cierpię bardzo, ale jestem za-
dowolona, bo powtarzam: Jezu, dla Ciebie. Modlę się za was wszystkie 
i ofi aruję cierpienia prosząc Boga o łaski potrzebne do uświęcenia się, 
abyście mogły czynić wiele dobra zwłaszcza dla młodzieży.347

Pragnienie nieba

W czerwcu 1951 roku Córki Maryi Wspomożycielki przygotowy-
wały się do wielkiej uroczystości: ogłoszenia ich współzałożycielki, 
bł. Marii Dominiki Mazzarello, Świętą. Tymczasem zdrowie matki 
Laury gwałtownie się pogorszyło.

Obecna wówczas w Pogrzebieniu inspektorka, s. Matylda Sikorska, 
wspomina:

Pewnego dnia, gdy weszłam do jej pokoju, zastałam ją pochyloną, 
trzymającą się kurczowo poręczy łóżka. Na moje pytanie, co się stało, 
podniosła zbolałą twarz, oczy nabiegłe krwią i wypowiedziała z trudem: 

347 Kronika domu w Pogrzebieniu, 21 kwietnia 1951 r.
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O Signore... che dolore... che dolore ... [Boże, co za ból... co za ból]. 
Ułożyłyśmy ją do łóżka i odtąd czuła się coraz gorzej.348

W dniu kanonizacji, 24 czerwca, uczestniczyła po raz ostatni we 
Mszy św. w kaplicy. Od tego dnia przynoszono jej codziennie Komunię 
świętą do pokoju.

Siostra zakrystianka, która w tych momentach towarzyszyła księ-
dzu, zaświadcza:

Widać było jej wielkie pragnienie, z jakim oczekiwała na Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Po przyjęciu Komunii św. pogrążała się 
cała w adoracji. Wydawało się, że żyje już w innym świecie.349

Mimo wielkiego osłabienia wypełniała skrupulatnie wszystkie 
praktyki pobożne. Ulubionym przedmiotem jej rozmyślania była męka 
Pana Jezusa. Mówiła, że rozważanie męki Zbawiciela pomaga jej 
bardzo do całkowitego zatopienia się w Bogu. Zwierzała się, że staje 
wówczas w wyobraźni na Kalwarii i wpatrując się w zbolałą postać 
Zbawiciela, może do woli z Nim rozmawiać. Prosiła także spowiedni-
ka o pozwolenie, aby przy odmawianiu różańca mogła rozważać za-
wsze tajemnice bolesne.350

Umocniona rozważaniem męki Pana Jezusa, przeżywała w zjed-
noczeniu z Nim własne cierpienia, które stawały się coraz bardziej 
dotkliwe, tak że nieraz – jak twierdzi siostra Bronia – pozostawała 
nawet przez dwie godziny zupełnie nieprzytomna. Zdawało się, jakby 
przeżywała czyściec na ziemi.

Nie mogła się już odżywiać; z wielkim trudem przyjmowała jakąś 
lekką zupę i piła wodę z sokiem. Była świadoma zbliżającego się koń-
ca swego życia i z wielką pogodą przygotowywała siostry do swego 
odejścia.

Siostry nie mogły się z tym pogodzić i pewnego razu zapyta-
ły, czy nie czuje żalu, że musi je opuścić i pozostawić sierotami. 
Odpowiedziała: Siostry, wy sobie nawet nie możecie wyobrazić, jak ja 
bardzo tęsknię za Bogiem. Czuję, że nadszedł już czas, aby się z nim po-
łączyć na zawsze.351

348 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
349 Wspomnienie s. Leokadii Duszyńskiej, dz. cyt.
350 Wielkie serce Matki, s. 125.
351 Tamże, s. 127.
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S. Zofi a Gądek mówi:
Matka była świadoma, że jej śmierć jest bliska, i z wielką ufnością 

w Miłosierdzie Boże, niemal z tęsknotą, czekała na spotkanie z Boskim 
Oblubieńcem i z Matką Najświętszą, którą wzywała często.352

15 lipca zapisano w kronice:
Przyjechał lekarz do Matki Przełożonej, której stan się pogorszył. 

Cierpi bardzo we dnie i w nocy. Przyjechała siostra Zaremba, aby po-
móc siostrze Broni.

26 lipca:
Matka Przełożona czuła się tak źle, że poprosiła o Ostatnie 

Namaszczenie. Udzielił go ks. dyr. Rzepka. Przyjęła je z całą przytom-
nością i z nadzwyczajną pobożnością. Była w tej uroczystej chwili po-
cieszona widokiem Matki Najświętszej, jak sama zupełnie przytomnie 
potwierdziła.

Potwierdziła to w rozmowie z matką inspektorką Matyldą 
Sikorską, gdy ta przyjechała do Pogrzebienia na rozpoczynające się 
27 lipca rekolekcje.

O tym, że przed śmiercią zobaczy Matkę Bożą, matka Laura mó-
wiła już w czasie swojej ciężkiej choroby w 1933 r. Chociaż była wtedy 
przygotowana na śmierć, to jednak z naciskiem powtarzała, że jeszcze 
nie umrze, bo nie widziała Matki Bożej. Mówiła, że zobaczy Ją 40 dni 
przed śmiercią. Kiedy siostry pytały, skąd o tym wie, odpowiadała, ale 
tak niejasno, że nie mogły zrozumieć. Mówiła: Matka Boża obiecała, 
więc trzeba mieć wiarę...353

Teraz obecność Matki Najświętszej stale jej towarzyszyła. Mówiła 
o Niej prawie nieustannie. Odwiedzające ją siostry zapewniała, że 
Matka Najświętsza patrzy na nie, że jest z nich zadowolona, kocha je 
i nigdy ich nie opuści.

S. Aniela Księżopolska tak pisze w swoich wspomnieniach:
Pewnego razu, gdy przyszłam do niej, zastałam ją modlącą się. 

Powiedziała do mnie: Czy widzisz, kto tu jest? Odpowiedziałam, że ni-
kogo nie widzę. Zdziwiła się: Nie widzisz tej pięknej Pani z Dzieckiem na 
ręku? Ono chciało iść do mnie, ale Pani mu nie pozwoliła. Więc rzuca 

352 Wspomnienie s. Zofi i Gądek, dz. cyt.
353 Wielkie serce Matki, s. 69.
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mi róże. Jestem przekonana, że istotnie matka Laura widziała Matkę 
Najświętszą z Dzieciątkiem Jezus.354

O podobnym zdarzeniu opowiada s. Janina Ziarko:
Pewnego razu, kilka miesięcy przed jej śmiercią, rozmawiałam 

z matką Laurą razem z innymi dwiema dyrektorkami, które przyjechały 
ją odwiedzić. W czasie tej rozmowy matka Laura w pewnym momencie 
skierowała swój wzrok ku górze, twarz jej rozpromieniła się przedziw-
ną radością i zaczęła mówić w zachwycie: Jak piękna jest Madonna! 
Och, gdybyście wiedziały, jak jest piękna! Jakie światło ją otacza! 
Kontemplowała przez chwilę to widzenie, a potem powróciła do przerwa-
nej rozmowy.355

Pielęgnująca ją w chorobie s. Helena Zaremba zanotowała rów-
nież jej pełne zachwytu słowa:

Och, siostro Zarembo, gdybyś mogła zobaczyć moimi oczyma, jak 
piękna jest Madonna, jak cudne jest Dziecię Jezus! Jest podobne do swej 
Matki, małe, ruchliwe, bawi się przy Niej. Och, jaki piękny jest Jezus! 
Oczy Matki Bożej są przepiękne, a ich spojrzenie zapada na zawsze 
w głąb duszy. Och, jakie piękne jest niebo!356

Widzenia te dodawały jej siły do znoszenia coraz bardziej dotkli-
wego bólu, który ogarniał całe jej ciało, tak że każde dotknięcie spra-
wiało jej wielkie cierpienie. Mówiła:

Och, jak bardzo cierpię! Całe szczęście, że widzę jeszcze ukochaną 
Madonnę. O Jezu, nie mogę już więcej, ale cierpię z miłości ku Tobie. 
Matko Najświętsza, przyjmij te cierpienia, przyjmij je wszystkie. 357

Postulantki, nowicjuszki i siostry odprawiające rekolekcje modli-
ły się gorliwie za najdroższą Matkę tak bardzo cierpiącą. Te, które 
przyjechały do Pogrzebienia z innych domów, pragnęły ją odwiedzić, 
ale – jak wspomina jedna z nich – s. Bronia nie chciała na to pozwolić 
z uwagi na ciężki stan chorej. 

S. Franciszka Matysiewicz pisze:
Garnęłyśmy się jednak do niej z tak wielkim pietyzmem, chcąc ją 

tylko zobaczyć i dotknąć, że w końcu s. Bronia ustąpiła i pozwoliła nam 

354 Wspomnienie s. Anieli Księżopolskiej, dz. cyt.
355 Wspomnienie s. Janiny Ziarko, dz. cyt.
356 Wielkie serce Matki, s. 129-130.
357 Tamże, s. 131.
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wejść do niej chociaż na krótką chwilę. Matka Laura pobłogosławiła nas 
wtedy po raz ostatni.358

Piątego sierpnia, po zakończeniu rekolekcji i bardzo pięknej cere-
monii obłóczyn oraz pierwszej profesji, inspektorka poszła do chorej, 
aby podzielić się z nią przeżyciami tego pięknego dnia. Wspomniała 
między innymi, że siostry bardzo pięknie śpiewały. Wówczas matka 
Laura powiedziała: Ach, jak ja lubię śpiew! Jeśli matka inspektorka po-
zwoli, to zaśpiewam Ave Maria Gounoda, którego nauczyłam się będąc 
jeszcze dziewczynką.

Matka inspektorka zauważyła, że byłoby to dla niej zbyt męczące, 
ale matka Laura powiedziała: Ja się śpiewem nie męczę... zresztą, sio-
stra Bronia mi pomoże. I zwróciła się do siostry: Chodź, siostro Broniu, 
zaśpiewamy matce inspektorce Ave Maria. Utkwiła wzrok w górze 
i swoim miłym głosem prześpiewała całe Ave Maria.

Wrażenie tego śpiewu – wyznała później inspektorka – pozostanie 
we mnie na zawsze niezatarte. Zdawało mi się, że całe niebo z zachwy-
tem wsłuchuje się w tę pieśń miłości naszej świątobliwej Matki. To Ave 
przewyższało pięknością wszystkie śpiewy tego dnia. Było to Ave śpie-
wane po raz ostatni na ziemi przez duszę bezgranicznie rozmiłowaną 
w Najświętszej Dziewicy. 359

Po południu przyjęła wszystkie siostry, które w tym dniu złożyły 
po raz pierwszy śluby zakonne. Każdej z nich podarowała obrazeczek 
Matki Najświętszej i powiedziała: Pamiętajcie, że jest to Ta, którą przez 
dwa lata uczyłyście się naśladować. Bądźcie nadal Jej wiernymi córkami. 

Każdej też powiedziała jakieś słówko. S. Zofi a Gądek zaświadcza, 
że do dziś pamięta słowa do niej skierowane: Bądź wierna Maryi aż 
do śmierci, zachowując dokładnie każdy punkt Reguły, nawet najmniej-
szy.360

Była jednak tak osłabiona, że – jak wspomina jedna z obecnych 
sióstr – s. Bronia podtrzymywała jej rękę w momencie rozdawania 
obrazków.

Po zakończeniu uroczystości 5 sierpnia rozpoczęła się w Pogrze-
bieniu druga seria rekolekcji, w której wzięły udział wszystkie 

358 Wspomnienie s. Franciszki Matysiewicz, Pieszyce, 11 października 1979 r.
359 Wielkie serce Matki, s. 128-129.
360 Wspomnienie s. Zofi i Gądek, dz. cyt.



231

dyrektorki oraz wiele sióstr. Na dzień 12 sierpnia przewidziano uro-
czystość dziękczynną za kanonizację matki Mazzarello, na którą za-
proszono ordynariusza katowickiego biskupa Stanisława Adamskiego. 
Niestety, właśnie w tym dniu matka Laura miała straszliwy atak bólu, 
który trwał około czterech godzin. Kiedy po zakończeniu Mszy św. 
Biskup wszedł do pokoju matki Laury, aby ją pozdrowić, ona z po-
wodu straszliwego bólu nie mogła nic powiedzieć, uścisnęła tyl-
ko rękę Ekscelencji i skinieniem głowy podziękowała za wizytę 
i Błogosławieństwo Apostolskie, jakiego jej udzielił. Obecne przy tym 
siostry zaświadczają, że Dostojnik kościelny był pełen podziwu dla he-
roicznej postawy Matki w znoszeniu tak strasznych cierpień i w po-
godnym oczekiwaniu na bliską śmierć. Po wyjściu z jej pokoju, bardzo 
wzruszony powiedział: Tak cierpieć potrafi  tylko osoba święta.361

Ostatnie dwa tygodnie żyła tylko płynami, a i te z trudem przeły-
kała. Jej organizm trawiony gorączką odczuwał straszne pragnienie. 
Chora mówiła o sobie: Włoski wulkan pali się na polskiej ziemi. Lecz 
i w takich momentach, kiedy siostra podawała jej łyk wody, uświęcała 
ten akt piękną intencją, łącząc się z pragnieniem Jezusa na krzyżu. 
Mówiła:

Kiedy podajesz mi wodę i czuję się orzeźwiona, wówczas myślę, że 
Jezus na krzyżu cierpiał nieporównanie większe pragnienie i nie miał 
się czym pokrzepić. Dlatego dzielę się z Nim moim napojem i mówią do 
Niego: Pijmy razem, Jezu!

W czasie kilkugodzinnych ataków bólu ofi arowywała swoje cier-
pienia, prosząc o łaski dla Ojca świętego, dla kapłanów, dla przełożo-
nych, sióstr, salezjanów, dla całego dzieła salezjańskiego. Obecna przy 
niej siostra przekazała nam jej spontaniczne akty strzeliste i modlitwy. 
Mówiła:

O Jezu, tak bardzo cierpię, już nie mogę dłużej, dopomóż mi prze-
trwać tę mękę. O Najświętsza Dziewico, Matko moja ukochana, Ty wi-
dzisz wszystko, Ty znasz wszystkie moje cierpienia i wysiłki. Proszę cię, 
daj mi tę łaskę, nie dla mnie, lecz dla innych. O Jezu, daj mi owoc tych 
cierpień. Ofi aruję ci moje boleści, łącząc je z Twoimi na Kalwarii.

361 Wielkie serce Matki, s. 129.
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Zwracając się do sióstr, mówiła: Zobaczycie, jak wielkie łaski otrzy-
mamy od Najświętszej Dziewicy... wielkie łaski dla wszystkich.362

W uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia, matka Laura 
poczuła się trochę lepiej i powiedziała: Dziś jest święto Matki Bożej. 
Chciałabym bardzo wysłuchać Mszy świętej. Nie mogła jednak udać się 
do kaplicy, więc dodała: O Maryjo, przyjmij tę ofi arę. Tobie wszystko 
ofi aruję, a Ty błogosław wszystkim.

Po południu, kiedy siostry odprawiające rekolekcje wraz z matką 
inspektorką zgromadziły się przy jej łóżku, powiedziała:

Gdybyście widziały, jak piękna jest Madonna! Ja Ją wszędzie widzę. 
Jej przecudne oczy błyszczą jak słońce.

Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej, matka Inspektorka zapytała:
Jak Matka Najświętsza jest ubrana?
Nie wiem. Ja nie zwracam na to uwagi. Patrzę tylko na jej oblicze, 

które jest piękne jak słońce.
I zwracając się do sióstr powiedziała: O drogie siostry, nie traćmy 

czasu, módlmy się do Matki Bożej, która kocha nas bardzo, błogosławi 
nas i jest zawsze z nami.363

Można przypuszczać, że do tego momentu odnosi się także wspo-
mnienie s. Anieli Księżopolskiej, która pisze:

Nadzwyczajne wrażenie wywarła na nas ostatnia wizja, jaką matka 
Laura miała przed swoją śmiercią. Było to w obecności wielu sióstr, któ-
rym matka Laura kazała uklęknąć, mówiąc, że Matka Boża nas błogo-
sławi. Powtarzała też słowa Matki Bożej, która powiedziała, że jest z nas 
zadowolona i że zawsze będzie się nami opiekowała.364

Odwiedzając matkę Laurę w ostatnim dniu rekolekcji, inspektor-
ka poprosiła o jakąś myśl dla sióstr rekolektantek. Matka Laura odpo-
wiedziała:

Proszę powiedzieć siostrom, aby były wierne Matce Najświętszej aż 
do śmierci i wyjaśnić, że wierność ta polega na dokładnym zachowaniu 
świętej Reguły. 

362 Wielkie serce Matki, s. 131.
363 Tamże, s. 130.
364 Wspomnienie s. Anieli Księżopolskiej, dz. cyt.
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Na pytanie inspektorki, co napisać przełożonym w Turynie, odpo-
wiedziała:

Napisz, że zrobiłyśmy postanowienie, aby być wiernymi Maryi 
Wspomożycielce i świętej Regule. Matki będą z tego zadowolone.365

W tym dniu matka Laura bardzo cierpiała. W pewnym momencie 
zaczęła wpatrywać się z natężeniem w jeden punkt, jakby coś oglą-
dała. Po dłuższej chwili powiedziała wolno, dobitnie: Teraz wszystko 
zrozumiałam. Jestem zadowolona. O Maryjo... Maryjo... O dobry Jezu...

Słowa te wydają się mieć związek z pewną rozmową, w czasie 
której matka Laura powiedziała:

Wierzę, że jeżeli nie dane mi było na ziemi oglądać owoców mej 
pracy, z pewnością zobaczę je w niebie. Wiesz, moja droga, moje życie 
było jednym długim męczeństwem, jednym nieprzerwanym pasmem 
ustawicznych wyrzeczeń, ale Pan Bóg dał mi tę wielką łaskę, że zawsze 
i we wszystkim potrafi łam dostrzec Jego świętą wolę. Zdaje mi się też, że 
rozumiem i rozumiałam zawsze potrzebę tych cierpień, a jestem najzu-
pełniej pewna, że zrozumiem to jeszcze lepiej w chwili śmierci.

Można z pełnym prawdopodobieństwem przypuszczać, że słowa 
Teraz wszystko zrozumiałam były potwierdzeniem tego przekonania. 
Zaś wyrazem wewnętrznego pokoju i radości, wypływających z tego 
nadprzyrodzonego poznania, były słowa Jestem zadowolona.366

Ponieważ inspektorka miała jechać na następną serię rekolekcji 
do Środy Śląskiej, żegnając matkę Laurę wyraziła żal, że musi ją pozo-
stawić w tak ciężkim stanie. Matka Laura odpowiedziała: Jedź, to jest 
twój obowiązek. Będziesz trochę tam, trochę tutaj. Słowa te sprawdziły 
się, gdyż jeszcze przed zakończeniem rekolekcji inspektorka otrzyma-
ła telegram, że matka Laura jest umierająca. Pozostawiła rekolektant-
ki i powróciła do Pogrzebienia.

Święta śmierć

Był dzień 27 sierpnia. Czytamy w kronice:
Zdawało się że to już koniec. Odmawiano modlitwy za konających. 

O dwunastej, gdy siostry wraz z księdzem kapelanem Kozakiem były 

365 Wielkie serce Matki, s. 133.
366 Tamże, s. 133-134.
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zgromadzone przy łożu chorej i odmawiały różaniec, oprzytomniała 
i ruchem głowy wyraziła pragnienie przyjęcia Komunii św. Przyjęła małą 
cząsteczkę. Około drugiej znowu otworzyła oczy i na pytanie sióstr, 
czy je widzi i poznaje, powiedziała: Widzę was wszystkie. Kiedy siostry 
podsunęły jej akt strzelisty Jezu kocham Cię, jej twarz rozpromieniła 
się niebiańskim uśmiechem i powtórzyła go dwukrotnie. Potem wy-
szeptała: Viva Gesù! Módlcie się za mnie. Na pozdrowienie sióstr Viva 
Gesù, Matko, odpowiedziała: Viva Maria. Było to ostatnie pożegnanie, 
ostatnie w pełni zrozumiałe słowa.367

Wieczorem 28 sierpnia przyjechała matka inspektorka. Wspomina:
Zastałam Matkę jeszcze przy życiu, ale już nic nie mówiła. Na zapy-

tanie, czy mnie poznaje, dała znak, że tak. Patrzyła na mnie wzrokiem 
tak dobrotliwym, że zdawało mi się, że widzę wzrok Chrystusowy. Nie 
potrafi ę opisać uczuć, jakich doznałam.368

Ostatniego dnia przełknęła tylko kilka kropel wody. Skinieniem 
głowy dawała znak, że słyszy i rozumie, co się do niej mówi. Oczy jej 
zdawały się oglądać już niebo.

W nocy z 29 na 30 sierpnia o godzinie 23:30 zostały obudzone 
wszystkie siostry, nowicjuszki i postulantki, które udały się do kaplicy, 
aby się modlić. Siostry wraz z matką inspektorką czuwały przy łożu 
umierającej. Przyszedł również ksiądz Kapelan, który ostatnie trzy dni 
i noce spędzał w pobliżu pokoju chorej i często dawał jej błogosła-
wieństwo. Odmówiono różaniec, siostry odnowiły śluby, ksiądz odmó-
wił modlitwy za konających, udzielił absolucji i odpustu na godzinę 
śmierci. Około północy zaprzestano modlić się głośno, polecając Bogu 
w ciszy duszę ukochanej Matki. Stopniowo z twarzy umierającej zni-
kało wszelkie cierpienie. Ręce ściskały krzyż, oczy patrzyły na obraz 
Maryi, twarz stawała się coraz bledsza. W kronice zapisano:

O godzinie 0:45 cichutko, spokojnie, z rozjaśnionym obliczem prze-
niosła się po wieczną nagrodę do Pana. Wszystkie siostry i nowicjusz-
ki były obecne przy tej ostatniej chwili ukochanej Matki. Serca ścisnę-
ły się bólem, patrzyłyśmy długo w oblicze drogiej Zmarłej, a łzy gorące 

367 Kronika domu w Pogrzebieniu, 27 sierpnia 1951 r.
368 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
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spływały z oczu. Potem każda złożyła pocałunek na ręce ukochanej Matki 
i udałyśmy się do kaplicy, gdzie odmówiłyśmy różaniec.369

Był czwartek, 30 sierpnia 1951 r.
Obecne siostry zaświadczają:
Jej twarz pozostała uśmiechnięta, niezwykle piękna i dziwnie od-

młodzona. Od całej postaci bił jakiś przedziwny majestat. Odchodząca 
w zaświaty jej anielska dusza pozostawiła na jej doczesnych szczątkach 
swoje duchowe piętno.370

Już o godzinie czwartej rano została odprawiona Msza św. o spo-
kój jej duszy, w której uczestniczyły wszystkie siostry, nowicjuszki 
i postulantki. Następnie zwłoki zostały złożone na katafalku i wysta-
wione w rozmównicy domu w Pogrzebieniu. W miarę jak wiadomość 
docierała do miejscowej ludności, wiele osób przychodziło pożegnać 
Zmarłą. I tak jak za życia pociągała wszystkich do siebie, tak teraz 
wszyscy czuli się dziwnie dobrze przy jej śmiertelnych szczątkach, 
ozdobionych lilią, symbolem czystości, oraz palmą, symbolem mę-
czeństwa. Odmawiano na przemian różańce i koronki, przerywane 
jedynie wybuchami głośnych szlochów i łkań za każdym razem, gdy 
z nadejściem autobusu kolejne grupki sióstr przyjeżdżały z różnych 
domów, aby po raz ostatni ujrzeć i pożegnać Matkę. Dotykano jej rąk 
różańcami, obrazkami i modlitewnikami, aby zachować je jako reli-
kwie. Jedna z sióstr pisze w swoich wspomnieniach:

Po śmierci trzeba było wręcz pilnować zwłok matki Laury, gdyż byli 
i tacy, którzy chcieli obciąć kosmyk włosów lub coś podobnego. I dodaje: 
Po śmierci matka Laura była tak piękna jakby wyrzeźbiony posąg jakiejś 
Świętej, twarz anielska, o nadziemskim blasku.371

Podobnie jak siostry, tak i ludzie świeccy zdumiewali się mło-
dzieńczym wyglądem Zmarłej, dopatrując się w tym nadprzyrodzone-
go świadectwa jej świętości. Agnieszka Cuber wspomina:

Zadziwiającą było rzeczą, jak przepięknie wyglądała po śmierci, 
z każdym dniem piękniej, jakby szczęście niebieskie promieniowało z jej 
postaci.372

369 Kronika domu w Pogrzebieniu, 29-30 sierpnia 1951 r.
370 Wielkie serce Matki, s. 136.
371 Wspomnienie s. Zofi i Gądek, dz. cyt.
372 Wspomnienie Agnieszki Cuber, dz. cyt.
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A Margot Łaska mówi:
Ona, staruszka prawie 80-letnia, schorowana i bardzo cierpiąca, 

wyglądała po śmierci jak osoba 20-letnia, bez jednej zmarszczki na twa-
rzy, piękna i młoda. To świadczyło o jej szczęściu wiecznym i było zna-
kiem nadprzyrodzonym dla wszystkich obecnych.373

I jeszcze jedno świadectwo. Mówi Łucja Gorywoda:
Kiedy poszliśmy pomodlić się przy jej zwłokach i zobaczyć ją po raz 

ostatni, doznałam bardzo dziwnego wrażenia: czułam wyraźnie, że mat-
ka Laura nie była zwyczajną osobą, ale że mam przed sobą zwłoki osoby 
świętej, której dusza cieszy się już nieprzemijającą chwałą. Coś nadzwy-
czajnego promieniowało wokół tych doczesnych szczątek, spoczywają-
cych na katafalku.374

Szczegół ten podkreśla w swoich wspomnieniach także inspektor-
ka, s. Matylda Sikorska, pisząc:

Po śmierci jej ciało było tak piękne i młodociane, że wyglądała jak 
królewna wezwana przez swego Oblubieńca na gody, ubrana w piękne 
szaty i z wieńcem na głowie.375

Powszechne przekonanie o świętości matki Laury podsunęło sio-
strom myśl o możliwej przyszłej ekshumacji. W porozumieniu z miej-
scowym duchowieństwem przygotowano grobowiec dla Matki na 
cmentarzu przykościelnym, jej doczesne szczątki złożono w dębowej 
trumnie wyścielonej blachą, i włożono do trumny zapieczętowaną 
szklaną rurkę z pismem o następującej treści:

Tu spoczywa Przełożona Prowincjalna Córek Maryi Wspomoży-
cielki (Sióstr Salezjanek), siostra Laura Meozzi, urodzona 5 I 1873 r. 
we Florencji. Przybyła do Polski w listopadzie 1922 r. Zmarła w opinii 
świętości w Roku Jubileuszowym, 30 sierpnia 1951, w Pogrzebieniu, 
powiat Rybnik, o godz. 0.45. Wyprowadzenie zwłok nastąpiło 2 wrze-
śnia o godz. 17 w obecności Przewielebnego Inspektora ks. Jana 
Ślósarczyka. Pogrzeb odbył się 3 września 1951 r. W ciągu całego 
życia była jaśniejącym wzorem wszystkich cnót. Wyróżniała się du-
chem prawdziwie apostolskim i swoją wielką macierzyńską miłością 

373 Wspomnienie Margot Łaski, dz. cyt.
374 Wspomnienie Łucji Gorywody, dz. cyt.
375 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
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zdobywała miłość tych wszystkich, którzy się z nią spotykali. Niech 
Bóg udzieli jej zasłużonej nagrody za życie pełne heroicznego oddania.

Siostra Matylda Sikorska – Inspektorka
Siostra Anna Juzek
Siostra Janusówna Julia
Siostra Albina Maksyś

Jak powiedziano w przytoczonym wyżej dokumencie, w niedzielę 
2 września trumna została przeniesiona do kaplicy, gdzie po odśpie-
waniu żałobnych nieszporów ksiądz inspektor Jan Ślósarczyk przemó-
wił do zgromadzonych sióstr. Przedstawił zasadnicze rysy duchowości 
Zmarłej, podkreślając zwłaszcza jej głęboką wiarę, nieustanne zjedno-
czenie z Bogiem i umiejętność cierpienia. Porównał ją do św. Teresy 
z Avili, ponieważ tak jak ona żyła szukając we wszystkim woli Bożej. 
Dlatego przyjęła cierpienie, umiała je docenić i uświęcić, i przez nie, 
bardziej niż przez swoje podziwu godne dzieła, budowała dzieło Córek 
Maryi Wspomożycielki na ziemi polskiej. Matka Laura życiem i cier-
pieniem upodobniła się do Chrystusa i Jego Matki, dlatego patrzymy 
na jej trumnę z przekonaniem, że mamy nową świętą, że dusza jej 
została zaniesiona przez aniołów do wiecznej chwały.376

W poniedziałek 3 września od wczesnego rana odprawiane były 
w kaplicy Msze św. przez licznie przybyłych księży salezjanów. Z po-
lecenia księdza inspektora Jana Ślósarczyka przybyli także klerycy – 
studenci teologii, którzy odśpiewali egzekwie przy trumnie. O godzi-
nie dziewiątej uformował się kondukt żałobny, w którym przeniesiono 
zwłoki Zmarłej do kościoła parafi alnego. Na czele szli przedstawicie-
le byłych wychowanków z Wilna i Laurowa, następnie dziewczęta 
z Sodalicji Mariańskiej, oratorianki i dzieci z wiązankami kwiatów. 
Dalej postępowały nowicjuszki, duchowieństwo, chór kleryków oraz 
dwaj inspektorzy salezjańscy: ks. Jan Ślósarczyk i ks. Stanisław Rokita. 
Za trumną ukochanej Matki, niesioną na ramionach przez jej ducho-
we córki, postępowały długie szeregi sióstr oraz liczna rzesza miej-
scowej ludności. Były również obecne przedstawicielki Sióstr Maryi 
Niepokalanej z Brzezia, Sióstr św. Karola Boromeusza z Pszowa oraz 
Sióstr Służebniczek z Rydułtów.377

376 Wielkie serce Matki, s. 138.
377 Kronika domu w Pogrzebieniu, 3 września 1951 r.
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Mszę św. pogrzebową celebrował w kościele parafi alnym ks. in-
spektor Stanisław Rokita, a kazanie wygłosił dyrektor Salezjańskiego 
Instytutu Teologicznego ks. Wawrzyniec Kapczuk. Nakreślił on ducho-
wą sylwetkę Zmarłej mówiąc, że pozostawiła nam w testamencie nie 
tylko swoje cenne rady i pouczenia, lecz przede wszystkim przykład 
swego życia, wielkiej pobożności, nieustannego zjednoczenia z Bogiem 
i ogromnej dobroci, którą jak złotym kluczem otwierała każde serce, 
aby je udoskonalić, uświęcić i doprowadzić do Boga. Pozostawiła przy-
kład cierpliwości ucząc, że krzyż dany przez Boga trzeba nieść pogod-
nie, zachowując cierpienie dla siebie, a innym niosąc zawsze uśmiech. 
Najdroższą spuścizną po Matce nazwał kaznodzieja trzy cnoty: żywą 
wiarę we wszystkich okolicznościach życia, niezachwianą ufność pły-
nącą z przekonania, że Bóg jest zawsze z nami, oraz miłość Bożą, któ-
ra sprawiła, że dla niej życiem byli Jezus i Maryja, a śmierć stała się 
zyskiem.378

Po zakończeniu Mszy św. i odśpiewaniu przepisanych modlitw 
trumna ze zwłokami Ukochanej Matki została przez jej duchowe córki 
zaniesiona do grobu przygotowanego na przykościelnym cmentarzu. 
Nad grobem przemówił ksiądz dyrektor Jan Rzepka. Kończąc swoją 
bardzo zwięzłą relację, siostra kronikarka zapisała, że siostry jeszcze 
długo stały nad grobem i odmawiały różaniec.379

378 Wielkie serce Matki, s. 138-139.
379 Kronika domu w Pogrzebieniu, 3 września 1951 r.
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Rozdział XI

DROGA DO CHWAŁY

Przekonanie o świętości matki Laury

Po zakończonych uroczystościach pogrzebowych obydwaj inspek-
torzy salezjańscy, ks. Jan Ślósarczyk i ks. Stanisław Rokita, postano-
wili dać wyraz swojemu przekonaniu o świętości zmarłej Przełożonej 
Córek Maryi Wspomożycielki, pisząc wspólnie listy do przełożonego 
generalnego salezjanów, księdza Piotra Ricaldone, i do przełożonej 
generalnej, matki Lindy Lucotti.

W liście do przełożonego generalnego pisali między innymi: 
[...] Z całego serca dziękujemy Przełożonym, że wybrali i wysłali do 

Polski osobę o tak wielkich walorach i cnotach, która trzydzieści lat temu 
przybyła w grupie sześciu sióstr, a teraz odchodzi do nieba pozostawia-
jąc ponad dwieście sióstr w 19 domach, w których w całym swym pięk-
nie kwitnie duch księdza Bosko i matki Mazzarello, jaki zmarła Matka 
umiała wpoić w serca zarówno sióstr, jak i wychowanek. Wszyscy jeste-
śmy przekonani, że między nami przeszła święta.380

List do Matki generalnej Lindy Lucotti przytoczymy w całości:
Najczcigodniejsza Matko!
Zebrani w domu nowicjatu w Pogrzebieniu na smutnej ceremonii 

pogrzebu śp. matki Laury Meozzi przesyłamy Najczcigodniejszej Matce 
Przełożonej i Jej Radnym najszczersze wyrazy współczucia z powodu 
straty osoby o tak wielkiej wartości i heroicznych cnotach. Wyrażamy 
zarazem nasz podziw dla Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, 
które posiada takie członkinie, aby móc dokonywać prawdziwie wielkich 
dzieł Bożych, jak zmarła Matka, która przybyła przed trzydziestu laty 
do Polski z pięcioma siostrami, a teraz odchodzi do nieba pozostawiając 
przeszło dwieście Córek, pracujących w 19 domach.

380 List ks. Stanisława Rokity i ks. Jana Ślósarczyka do Przełożonego Generalnego 
Salezjanów ks. Piotra Ricaldone, Pogrzebień, 3 września 1951 r. (AGSDB).
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Jej przykładne i pracowite życie przeniknęło głęboko serca sióstr du-
chem księdza Bosko i św. Marii Dominiki Mazzarello, co pozwala żywić 
uzasadnioną nadzieję pomyślności i przyszłego rozwoju Zgromadzenia 
w Polsce. Tym bardziej, że wszystkie siostry i osoby, które z nią się spo-
tykały, są głęboko przekonane, że matka Meozzi zmarła w opinii 
świętości.

Dlatego jesteśmy pewni, że będzie kontynuować swoją działalność 
w niebie, spraszając łaski i dary Pana.

Polecamy się, Najczcigodniejsza Matko, jej modlitwom i pozostajemy 
z wyrazami czci

Ks. Jan Ślósarczyk – Isp. Kraków
Ks. Stanisław Rokita – Isp. Warszawa
Ks. Dola Ryszard – Kielce Ks. Strauch Józef
Ks. Stan. Łukaszewski Ks. Zbigniew Bączkowski
Ks. W. Fęcki  Ks. Rzepka Jan
Ks. Julian Hoppe
Ks. Walenty Kozak, Dyrektor i Proboszcz w Pogrzebieniu381

Swoje przekonanie o świętości matki Laury Meozzi wyraził rów-
nież długoletni dyrektor i inspektor w Polsce, ks. Pietro Tirone, któ-
ry po otrzymaniu wiadomości o jej śmierci pisał do matki generalnej 
Lindy Lucotti:

[...] Przysłowie: ‘Jakie życie, taka śmierć’ sprawdziło się całkowicie 
w osobie matki Laury Meozzi. Jej życie było święte, święte były jej pra-
gnienia, święte wysiłki i nadzwyczajne ofi ary.

Poznałem ją, kiedy przyjechała do Polski, i od razu zrozumiałem, że 
chodzi o Przełożoną świętą, która ufając w opiekę Najświętszej Dziewicy 
Wspomożycielki i zapominając całkowicie o sobie, nie tylko położy solid-
ne fundamenty pod nowe Dzieło Córek Maryi Wspomożycielki, lecz wspa-
niale je umocni i rozwinie. Miałem wiele kontaktów z nią, tak w czasie 
mojego inspektoratu, jak i później, i zawsze mogłem stwierdzić, że chodzi 
o duszę Bożą, gotową poświęcić siebie dla dobra Zgromadzenia i dusz.

Jej cnoty, jej prawdziwie macierzyńska dobroć wobec wszystkich, 
tak w Zgromadzeniu jak i poza nim, połączone z jej delikatnością 

381 List ks. Stanisława Rokity i ks. Jana Ślósarczyka do Matki Generalnej s. Lindy Lucotti, 
Pogrzebień, 3 września 1951 r. (AGFMA)
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i uprzejmością, zyskały jej szacunek, przywiązanie, zaufanie i cześć 
wszystkich: sióstr, władz i wszystkich, którzy mieli okazję z nią się 
spotkać.

Ja wierzę, że chodzi o autentyczną świętą i że wypada, aby jej pa-
mięć nie została zapomniana, ale była utrwalona i dana do poznania 
przynajmniej przez krótką biografi ę.

Wyrażając Jej, Najczcigodniejsza Matko, moje najżywsze wyrazy 
współczucia z powodu tak wielkiej straty, jednocześnie wyrażam mój 
głęboki szacunek i najszczersze gratulacje, że Zgromadzenie Córek 
Maryi Wspomożycielki posiada takie członkinie, które wzbudzają po-
dziw ludzi i błogosławieństwo nieba.

Oddany w S. J. Ks. TIRONE382

Jej grób przemawia

Grób matki Laury, przystrojony zawsze świeżymi kwiatami, a czę-
sto także zapalonymi świecami, był nieustannie odwiedzany nie tylko 
przez siostry, lecz także przez bardzo licznych wiernych, którzy przy-
nosili tam swoje prośby i podziękowania za otrzymane łaski.

Możemy tu przytoczyć tylko niektóre spośród wielu świadectw:
We wszystkich moich potrzebach polecałam się zawsze wstawien-

nictwu matki Laury. Kiedy cierpiałam bardzo na nogi, odprawiłam nad 
jej grobem specjalną nowennę modlitw o zdrowie, a na bolące miejsca 
położyłam ziemię z grobu. I rzeczywiście, rany się zagoiły i stan mego 
zdrowia wyraźnie się poprawił.383

Gdy miałam składać egzamin maturalny, zabrałam ze sobą trochę 
ziemi z grobu matki Laury i prosiłam ją o pomoc. Zdałam z wynikiem 
bardzo dobrym.384

Polecałam się zawsze wstawiennictwu matki Laury u Boga, 
a zwłaszcza w ciężkiej chorobie męża, który cierpiał na zapalenie 
rdzenia pacierzowego. Groził mu całkowity paraliż. Prosiłam gorąco 
matkę Laurę o pomoc i ziemię z jej grobu kładłam mężowi na krzyż. 

382 List ks. Pietro Tirone do Matki Generalnej s. Lindy Lucotti, Turyn, 2 października 
1951 r. (AGFMA)
383 Wspomnienie Elżbiety Kłosek, dz. cyt.
384 Wspomnienie Margot Łaski, dz. cyt.
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Uważam za wielką łaskę to, że mąż mógł się poruszać i być nadal 
człowiekiem czynnym, a nie przykutym do łóżka jak człowiek spara-
liżowany.385

Córeczka moja miała wrodzoną wadę serca, którą stwierdził wy-
bitny kardiolog Bros [...]. Dziecko było zawsze wątłe, słabe, narzekało 
na zmęczenie itp. Stan ten wybitnie zmienił się na lepsze, kiedy w dniu 
Pierwszej Komunii św. ciocia przywiozła Basi obrazek Wspomożycielki 
i garstkę ziemi z grobu matki Laury. Zachęciła ją do połknięcia tej zie-
mi z wiarą w nadprzyrodzoną pomoc matki Laury. Od tej pory córka 
moja bez zażywania jakichkolwiek lekarstw czuła się dobrze i nadal 
nie odczuwa żadnych dolegliwości. Ma już 21 lat i stan jej zdrowia 
jest dobry.386

Również siostry opowiadają o łaskach otrzymanych za wstawien-
nictwem matki Laury. Niektóre doznały ich już w czasie uroczystości 
pogrzebowych, inne w jakiś czas po śmierci matki Laury.

Siostra Wanda Michalska napisała w swych wspomnieniach:
Wszystkie byłyśmy szczerze przekonane o świętości matki Laury, to-

też gdy umarła, każda chciała dotknąć różańcem jej świętych zwłok. Ja, 
ponieważ cierpiałam na ustawiczne bóle głowy, położyłam jej rękę na 
swej głowie i rzeczywiście mogę powiedzieć, że po jakimś czasie bóle gło-
wy przestały mnie nękać.387

Podobnie siostra Julia Musielak zaświadcza:
Przez trzy lata cierpiałam straszliwe bóle głowy. Po pogrzebie mo-

dliłam się przy grobie matki Laury, [...] aby uprosiła mi u Boga uzdro-
wienie, bym mogła pracować w Zgromadzeniu. [...] Mój straszliwy ból 
głowy ustał całkowicie i do dzisiejszego dnia nie powrócił, a minęło już 
28 lat.388

Siostra Helena Kwiecień opowiada szczegółowo o łasce dozna-
nej od matki Laury w czasie poważnej choroby w 1958 r. Była wtedy 

385 Wspomnienie Łucji Gorywody, dz. cyt.
386 Wspomnienie Eleonory Piechuli, Pogrzebień, 1 lipca 1979 r.
387 Wspomnienie s. Wandy Michalskiej, dz. cyt.
388 Wspomnienie s. Julii Musielak, dz. cyt.
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dyrektorką w Dzierżoniowie, ale leżała chora we Wrocławiu, gdzie le-
karze zalecali jej operację woreczka żółciowego. Chora nie chciała się 
zgodzić na operację i gorliwie polecała się Bogu prosząc o uzdrowie-
nie. Opowiada, że pewnej nocy odczuła prawie namacalnie obecność 
matki Laury i przytacza następującą z nią rozmowę:

– Dlaczego nie jedziesz do Dzierżoniowa, tam na ciebie czekają sio-
stry i dzieci.

– Mateczko, nie mogę jechać do Dzierżoniowa, bo jestem bardzo 
chora.

– Dobrze, poleż sobie jeszcze trzy dni, odpocznij, a potem jedź.
I siostra Helena tak kończy: Już w tym samym dniu temperatura 

spadła, a po trzech dniach zupełnie zdrowa powróciłam do Dzierżoniowa 
i podjęłam pracę, jakbym nigdy nie chorowała.389

O doznanych łaskach piszą również siostry, które poznały matkę 
Laurę już w ostatnim roku jej życia i jako nowicjuszki uczestniczyły 
w jej pogrzebie.

Pisze siostra Henryka Romańska: 
Po śmierci matki Laury przekonanie o jej świętości było bardzo 

żywe, dlatego gdy jako nowicjuszka zachorowałam na wrzody żołąd-
ka, tak że miałam być niedopuszczona do profesji, siostra mistrzyni 
Wanda Ziółkowska zaproponowała mi odprawienie nowenny przy grobie 
śp. Matki Laury. Przez dziewięć dni chodziłam z siostrą mistrzynią na 
grób matki Laury prosząc o zdrowie. Gdy po pewnym czasie zgłosiłam się 
na ponowne prześwietlenie, nie było żadnego śladu choroby. Uważam to 
za wielką łaskę uzyskaną od matki Laury.390

I siostra Teresa Woźniak:
Po dwóch latach pracy w dużym Zakładzie salezjańskim zachoro-

wałam ciężko. Silne ataki kamicy żółciowej całkowicie mnie wyczer-
pały. Prześwietlenie wykazało duże kamienie i konieczność operacji. 
Pojechałam wówczas do Pogrzebienia i pierwsze kroki skierowałam na 
grób matki Laury, prosząc z głęboką wiarą i ufnością o uzdrowienie, 
jeśli nie sprzeciwia się to woli Bożej. Nie poszłam na operację, gdyż 

389 Wspomnienie s. Heleny Kwiecień, dz. cyt.
390 Wspomnienie s. Henryki Romańskiej, dz. cyt.
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ataki się już nie powtórzyły. I dziś, po 28 latach, stwierdzam, że był 
to prawdziwy cud. Od tej pory nigdy nie miałam żadnego ataku, ani 
żadnych innych objawów choroby.391

Podobnych świadectw można przytoczyć jeszcze wiele, ale zakoń-
czymy głosem inspektorki s. Matyldy Sikorskiej, która zaświadcza, że 
w spełnianiu swego urzędu odczuwała zawsze obecność i opiekę mat-
ki Laury nad zagrożonymi domami i dziełami. I w sposób szczególny 
wspomina trudny dla siebie moment, gdy po zakończeniu urzędowa-
nia została poproszona, aby wybrała dom na dalszy swój pobyt.

Nastawiona wewnętrznie na spełnianie woli Bożej i udanie się 
tam, gdzie mi polecą przełożone, czułam się zakłopotana tą koniecz-
nością dokonania wyboru. Udałam się wówczas do kaplicy i zwróci-
łam się w modlitwie do matki Laury, prosząc by mi wskazała dom, któ-
ry mam wybrać. I wówczas odczułam prawie namacalnie jej obecność, 
jakby stała przede mną i usłyszałam silny głos, który mówił: Sokołów 
Podlaski. Odczułam ogromną radość i pokój, widząc w tym odpowiedź 
naprawdę ‘z góry’, gdyż o domu tym wcale przedtem nie pomyśla-
łam.392

Biogra ia matki Laury

Myśl o napisaniu biografi i matki Laury została podjęta natych-
miast po jej śmierci przez inspektorkę s. Matyldę Sikorską, która prze-
kazując matce generalnej szczegółowe informacje o ostatnich tygo-
dniach życia i świętej śmierci matki Laury, pisała:

[...] Ponieważ w życiu Matki Laury zauważało się wiele nadzwyczaj-
ności, zatroszczyłyśmy się o zebranie przez wszystkie siostry najdrobniej-
szych wiadomości i faktów, aby napisać obszerną biografi ę.

Zwracamy się do Przewielebnych Matek, aby przysłały nam wiado-
mości z czasów jej młodości i życia jako siostra i przełożona przed przy-
byciem do Polski. Dla nas, które opłakujemy tę wielką stratę, jest pocie-
chą wspomnienie jej macierzyńskiej dobroci i przykładu jej cnót. [...]393

391 Wspomnienie s. Teresy Woźniak, Pieszyce, 11 października 1979 r.
392 S. Matylda Sikorska, Moje wspomnienia..., dz. cyt.
393 List Inspektorki, matki Matyldy Sikorskiej, do Matki Generalnej, Pogrzebień, 6 wrze-
śnia 1951 r. AGFMA.
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Zadanie zebrania wspomnień sióstr zostało powierzone siostrze 
Jadwidze Dudziak, która już w latach 1951-1952 opracowała krótką 
biografi ę matki Laury, nadając jej znamienny tytuł: Wielkie serce Matki. 
Opracowanie to wymagało jednak poszerzenia i uzupełnienia, które 
zostało dokonane dopiero po powrocie do Polski s. Zofi i Sowińskiej 
w 1957 r. Siostra ta, będąca przez wiele lat najbliższą współpra-
cownicą matki Laury, w sposób bardzo znaczący uzupełniła i posze-
rzyła opracowanie siostry Jadwigi Dudziak, korzystając z własnego 
doświadczenia i zachowanych dokumentów. Pracę swoją ukończyła 
w roku 1966, o czym zawiadomiła w liście matkę generalną Angelę 
Vespę.394

Odtąd biografi a matki Laury, nosząca w dalszym ciągu tytuł 
Wielkie serce Matki miała dwie autorki: s. Jadwigę Dudziak i s. Zofi ę 
Sowińską.

W takim kształcie została przesłana do Centrum Zgromadzenia 
w Rzymie, gdzie w 1975 roku została przetłumaczona na język włoski 
przez s. Jadwigę Jakubiec, przebywającą wówczas w domu general-
nym w Rzymie.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że z powodu istniejących w tym 
czasie warunków, biografi a nie mogła być w Polsce drukowana, pozo-
stawała więc w maszynopisie i nie była znana ogółowi sióstr. Wszystkie 
jednak na podstawie ustnych przekazów wiedziały o nadzwyczajnej 
świętości matki Laury i przy każdej okazji ze czcią odwiedzały jej grób 
w Pogrzebieniu. Pragnienie opublikowania jej biografi i nasiliło się 
jeszcze bardziej w roku 1972, kiedy we wszystkich domach w spo-
sób bardzo uroczysty obchodzono 100-lecie istnienia Zgromadzenia 
i 50-lecie działalności CMW w Polsce.

Iskierka nadziei zajaśniała już w następnym roku,1973, kiedy 
po raz pierwszy przyjechała do Polski matka generalna Ersilia Canta. 
Wiele sióstr w rozmowie z nią dawało wyraz swemu przekonaniu 
o świętości matki Laury i pragnieniu, aby jej biografi a została opubli-
kowana, a nawet, jeśli Kościół uzna to za stosowne, aby zostało otwar-
te dochodzenie kanoniczne dotyczące heroiczności jej cnót.

394 Por. List matki generalnej Angeli Vespy do s. Zofi i Sowińskiej w Archiwum Insp. 
PLA.
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Pragnienia te zostały stopniowo zrealizowane. W 1979 roku matka 
generalna Ersilia Canta powierzyła siostrze Marii Dominice Grassiano 
opracowanie pełnej biografi i matki Laury, obejmującej również okres 
jej życia i pracy we Włoszech. W maju 1979 roku siostra Dominika 
Grassiano przyjechała do Polski, zwiedziła miejsca związane z życiem 
matki Laury, rozmawiała z siostrami, które ją znały, a także z byłymi 
wychowankami z Laurowa oraz z niektórymi osobami z Pogrzebienia.

Dalsze zbieranie wspomnień oraz ich tłumaczenie na język włoski 
powierzyła siostrze Jadwidze Jakubiec, która w następnych miesią-
cach zebrała wspomnienia 54 sióstr i 12 osób świeckich. Zebrała rów-
nież i przetłumaczyła na język włoski kilkadziesiąt listów matki Laury.

Po raz drugi siostra Dominika Grassiano przyjechała do Polski we 
wrześniu 1980 roku, przywożąc już gotowy maszynopis biografi i mat-
ki Laury, który przeczytała grupie sióstr starszych, aby mogły doko-
nać ewentualnych poprawek lub sprostowań. Tak powstała biografi a, 
zatytułowana Nel paese delle betulle, która została opublikowana we 
Włoszech w 1981 r. w języku włoskim, a następnie także w tłumacze-
niu polskim W kraju brzóz.

Jednocześnie został także opublikowany w języku włoskim ob-
szerny wybór listów matki Laury pod tytułem Ascolta o fi glia.

Proces beaty ikacyjny i kanonizacyjny

I wreszcie w 1986 roku, po 35 latach od śmierci matki Laury, nad-
szedł długo oczekiwany moment: 30 września w katedrze Chrystusa 
Króla w diecezji katowickiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie procesu 
beatyfi kacyjnego i kanonizacyjnego matki Laury Meozzi.

Prośbę o wszczęcie dochodzenia kanonicznego na szczeblu diece-
zjalnym skierowała do ordynariusza katowickiego, biskupa Herberta 
Bednorza, przełożona generalna matka Marinella Castagno 24 paź-
dziernika 1984 r. 

Pismem z 25 marca 1985 r. biskup Herbert Bednorz wyraził zgodę 
servatis servandis na wszczęcie procesu. 

Ponieważ w czerwcu 1985 roku ordynariuszem diecezji ka-
towickiej został bp Damian Zimoń, na jego ręce postulator pro-
cesu, ks. Franciszek Socha SDB, złożył w grudniu 1985 r. tzw. sup-
plex libellus z prośbą o wszczęcie procesu, a 22 stycznia 1986 roku 
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przedstawił teczkę dokumentacyjną, zawierającą między innymi ży-
ciorys matki Laury Meozzi, krótką historię Zgromadzenia Córek Maryi 
Wspomożycielki, powody skłaniające do wszczęcia procesu oraz uza-
sadnienie opóźnienia jego rozpoczęcia.

Dekretem z 23 stycznia 1986 r. Ordynariusz katowicki powołał 
Trybunał Diecezjalny dla prowadzenia procesu dotyczącego życia i he-
roicznych cnót matki Laury Meozzi w następującym składzie:

Bp Józef Kurpas – przewodniczący
O. Justyn Widuch – I delegat przewodniczącego
Ks. mgr Paweł Buchta – II delegat przewodniczącego
Ks. dr Gerard Bernacki – promotor sprawiedliwości
Ks. kan. Józef Pawliczek – notariusz 
Ks. kapelan Jan Drob – notariusz
Ks. dr Józef Kiedas – biegły w sprawie
Ks. dziekan mgr Alojzy Drozd. – biegły w sprawie

31 stycznia biskup Damian Zimoń przyjechał do Pogrzebienia, aby 
– jak powiedział – zapalić świece na grobie [matki Laury] i pomodlić się 
o jej beatyfi kację.395

Następnie pismem z dnia 1 marca zwrócił się z prośbą do Prymasa 
Polski, kardynała Józefa Glempa, o zgodę Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski na rozpoczęcie procesu informacyjnego.

W odpowiedzi z dnia 19 marca Ksiądz Prymas pisał:
[...] Konferencja Episkopatu udziela poparcia inicjatywie rozpoczę-

cia procesu beatyfi kacyjnego wymienionej zakonnicy. Wyrażam radość, 
że Diecezja Katowicka i cała Polska otrzymuje nową kandydatkę na 
ołtarze.

W dniu 5 maja biskup Damian Zimoń wydał następujący komu-
nikat:

Kochani Diecezjanie!
Pragnę was zawiadomić, że w uroczystość Matki Boskiej Królowej 

Polski (3 V 1986) zostało w Kurii Diecezjalnej w Katowicach otwarte 
dochodzenie kanoniczne dotyczące życia i cnót Matki Laury Meozzi, 
Salezjanki, zmarłej w opinii świętości w Pogrzebieniu dnia 30 sierpnia 
1951 r.

395 Kronika domu w Pogrzebieniu, 31 stycznia 1986 r.
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W związku z powyższym można zgłaszać na piśmie lub ustnie wspo-
mnienia o jej życiu, posiadane jej listy i korespondencje, uwagi i refl eksje 
na temat otrzymanych łask i wysłuchanych próśb oraz ewentualne za-
strzeżenia [...].

Zwracając się do księży proboszczów, wikariusz generalny 
bp Józef Kurpas polecał:

Podając powyższy Komunikat wiernym do wiadomości, proszę ich 
zachęcić do modlitw o rychłą beatyfi kację Sługi Bożej, Matki Laury. 
Wszystkich, którzy otrzymali jakąś łaskę za pośrednictwem Matki Laury 
prosimy, by informowali o tym Kurię Diecezjalną.396

W czerwcu biskup Ordynariusz wystosował prośbę do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych o nihil obstat i po otrzymaniu pozytywnej od-
powiedzi ogłosił rozpoczęcie prac Trybunału Diecezjalnego.

30 września o godz. 16:30 w krypcie katedry p.w. Chrystusa Króla 
w Katowicach została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowa-
na do Ducha Świętego o beatyfi kację matki Laury Meozzi, której prze-
wodniczył J. E. Ks. Bp Józef Kurpas.

Na uroczystość tę przyjechał prawnuk brata matki Laury, Jan 
Meozzi, z małżonką Simonettą oraz autorka biografi i W kraju brzóz, 
siostra Domenica Grassiano.397

Prace Trybunału Diecezjalnego trwały od 1 października 1986 
r. do 15 kwietnia 1989 r. Na ostatnim posiedzeniu została wyzna-
czona data ekshumacji doczesnych szczątków matki Laury na dzień 
26 kwietnia 1989 r.

W dniu tym o godz. 10:00 zebrał się w kościele parafi alnym 
w Pogrzebieniu Trybunał Diecezjalny z ks. bpem Józefem Kurpasem 
i ks. bpem Gerardem Biernackim oraz Zespół Medycyny Sądowej 
Śląskiej Akademii Medycznej pod przewodnictwem prof. dr n. med. 
Władysława Nasiłowskiego w celu przeprowadzenia ekshumacji.

O godz. 10:15 przystąpiono do otwarcia grobu matki Laury 
Meozzi, znajdującego się na cmentarzu przykościelnym po lewej stro-
nie kościoła. W tym czasie zgromadzone siostry i wszyscy obecni od-
mawiali różaniec. Trumna, wydobyta z grobu w dość dobrym stanie, 

396 Por. Wiadomości diecezjalne. Organ urzędowy Kurii Diecezjalnej w Katowicach, R. 54 
nr 7 lipiec 1986 s. 15-20.
397 Kronika domu w Pogrzebieniu, 28 września 1986 r.
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została przeniesiona do domu sióstr i umieszczona w pokoju, w któ-
rym matka Laura mieszkała i zmarła.

Po przeprowadzeniu prac, związanych z identyfi kacją zwłok, ko-
ści Zmarłej zostały ułożone ponownie w metalowej trumnie i usta-
wione na holu, tak aby wszystkie obecne siostry mogły oddać im swój 
dziecięcy hołd. Następnie trumna metalowa, zalutowana i zapieczęto-
wana, została włożona do trumny dębowej, również zapieczętowanej, 
i przeniesiona w uroczystej procesji z powrotem do kościoła, gdzie 
została złożona w przygotowanym grobowcu, usytuowanym przy wej-
ściu do kościoła po prawej stronie.

Trzeba dodać, że do trumny włożono ponownie szklaną rurkę 
z dokumentem, jaka znajdowała się tam od roku 1951, oraz doku-
ment z opisem prac Trybunału.

Od 1989 do 1994 roku trwały prace związane z tłumaczeniem 
na język włoski całej dokumentacji, która została przekazana do 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kongregacja dekretem z dnia 
16 grudnia 1994 r. stwierdziła ważność procesu diecezjalnego. 

Po przygotowaniu przez Kongregację tzw. Positio, oczekuje się na 
jej pozytywne rozpatrzenie przez odpowiednie Komisje.

Świadectwa o otrzymanych łaskach

Po rozpoczęciu procesu zaczęto publikować otrzymane łaski 
w broszurce Conosci suor Laura Meozzi?, a następnie Il cielo risponde.

Spośród wielu łask przytoczymy dwie bardzo szczególne, bo do-
tyczące członków Trybunału kościelnego, przeprowadzającego proces 
diecezjalny.

Jedną z osób, świadczących o otrzymanej łasce, jest sam biskup 
pomocniczy z Katowic, Józef Kurpas, który 22 kwietnia 1987 r. złożył 
pod przysięgą następujące oświadczenie:

W Wielkim Tygodniu bieżącego roku, a dokładnie w nocy z niedzieli 
12 na poniedziałek 13 kwietnia męczył mnie bardzo silny i nieustanny 
ból prawego kolana [...]. Po dość szczegółowym przedstawieniu przy-
krych objawów choroby i jej poważnych konsekwencji, ksiądz Biskup 
tak dalej pisze: Bóle towarzyszyły mi także przez cały dzień i kiedy już 
przygotowywałem się do spędzenia następnej nocy tak jak poprzedniej, 
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około godziny 23 przypomniałem sobie siostrę Laurę Meozzi. Zwróciłem 
się do niej zaraz z modlitwą, która była jakby ultimatum: ‘uchwyciłem 
się’ jej, nie pozostawiając jej w spokoju, dopóki nie przyjdzie mi z pomo-
cą. Mówiłem: Ponieważ prowadzimy w diecezji proces dotyczący twoich 
cnót, potrzebujemy także znaków twojego wstawiennictwa u Boga... Po 
kilku minutach zasnąłem i spałem spokojnie aż do rana. Ku wielkiemu 
mojemu zdumieniu nie odczuwałem żadnego bólu i mogłem chodzić. [...] 
Jestem całkowicie pewny, że ‘uchwycenie się’ siostry Laury wyprosiło mi 
jej cudowną interwencję.398

O otrzymanej łasce świadczy również inny członek Trybunału, 
ks. Paweł Buchta, który pisze:

Jako Delegat Biskupa w procesie diecezjalnym beatyfi kacji-kanoni-
zacji siostry Laury Meozzi miałem okazję poznać bliżej życie, cnoty i dzie-
ła tej Sługi Bożej. Dlatego postanowiłem uciec się do jej wstawiennictwa, 
kiedy siostra moja Ruta Ślimak znalazła się w bardzo ciężkim stanie bez 
nadziei wyzdrowienia.

Na wiosnę 1988 roku moja siostra, która już poprzednio przeszła 
dwie operacje, miała ciężki nawrót choroby Crone-Leśniowskiego [...]. 
Doprowadzona do krańcowego wyczerpania została w połowie sierpnia 
umieszczona w klinice w Katowicach-Ligocie i poddana intensywnej te-
rapii. Ale jej stan pogarszał się nieustannie i w niedzielę 28 sierpnia 
była już prawie w agonii. Lekarze orzekli, że jeśli przeżyje do następnego 
dnia, będzie można mieć nadzieję, ale konsekwencje mogą być nieodwra-
calne. W tej sytuacji ponownie poleciłem chorą Słudze Bożej prosząc, aby 
powróciła do życia. I tak się stało; ale po przezwyciężeniu tego ciężkiego 
kryzysu stwierdzono u niej gruźlicze ogniska w płucach i w jelicie, co 
wymagało przewiezienia jej do innego szpitala. Opatrznościowo została 
umieszczona w szpitalu, który znajduje się na terenie mojej parafi i, tak 
że miałem możliwość nie tylko odwiedzać ją i udzielać pomocy duchowej, 
lecz także zadbać o odpowiednią dietę, która zdaniem lekarzy była ko-
nieczna z powodu jej wielkiego wyczerpania. I rzeczywiście siostra moja 
Ruta odzyskała zdrowie. Osobiście jestem przekonany, że jest to łaska 
Boża otrzymana za wstawiennictwem siostry Laury Meozzi, a nawet po-
wiedziałbym, że takie uzdrowienie można uważać za prawdziwy cud.399

398 Conosci suor Laura Meozzi? Nr 32 (2) 1987 r. 
399 Tamże, Nr 50 (5) 1990 r.
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O cudzie można mówić również w sytuacji opisanej przez siostry 
prowadzące w Łodzi ul. Brauna 5 tzw. „Ochronkę” pod wezwaniem 
matki Laury Meozzi. Czytamy w ich oświadczeniu:

W dniu 28 kwietnia 1995 r. nasz wychowanek Jarek Budkowski, 
mający 11 lat, powracając do domu z zajęć sportowych, został potrą-
cony przez rozpędzony samochód i odniósł ciężkie obrażenia głowy. 
Stracił przytomność i przez 14 dni nie oddychał samodzielnie. Po czte-
rech dniach chciano odłączyć aparaturę, ale pani doktor dostrzegła jakiś 
znak w oku i nie pozwoliła. Po 14 dniach Jarek otworzył oczy i zaczął 
mówić. Odpowiadał na pytania i powiedział, że modlił się do Matki Bożej 
i naszych Świętych. Wszyscy byli zaskoczeni.

Cudem było także to, że w momencie wypadku, który miał miejsce 
przed szpitalem, szli trzej lekarze do pracy i natychmiast go reanimowa-
li. Wrócił zdrowy do domu 19 czerwca 1995 r.400

Siostry zaświadczają, że wraz z dziećmi odmawiały często we-
zwania do matki Laury: 

Matko Lauro, opiekuj się nami,
wstawiaj się za nami,
spraszaj łaski, o które cię prosimy 

oraz modlitwę o jej beatyfi kację:

Boże Ojcze, Ty napełniłeś dobrocią serce swojej służebnicy s. Laury 
Meozzi, która poświęciła życie sierotom, pocieszaniu smutnych i wspie-
raniu potrzebujących: przyspiesz, prosimy Cię, godzinę jej beatyfi kacji, 
a nam, którzy z ufnością polecamy się jej wstawiennictwu, udziel łask, 
o które Cię pokornie prosimy. Amen.

I my również z wiarą i nadzieją polecajmy się wstawiennictwu 
Sługi Bożej Laury Meozzi prosząc o potrzebne nam łaski.

400 Relacja w archiwum domu w Pogrzebieniu.
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