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BOŻA OPATRZNOŚĆ, PANI JÓZEFA I JA 

 

 

 Miałam 17 lat. To niedużo. Byłam niecierpliwa, zakompleksiona i „atrakcyjna”  

w sposób, który nie podobał się pewnie nikomu, ze mną na czele. Mieszkałam w małej 

miejscowości i dojeżdżałam codziennie do szkoły. Piszę dzisiaj tego bloga, bo pomyślałam 

sobie, że samo pisanie pozwoli mi dopasować elementy układanki w całość i nazwać 

wszystkie rzeczy po imieniu. Generalnie piszę,  bo lubię. Może znacie już moje strony  

o kotach i psach, wróżbach i kosmosie? Tym razem jednak proszę Was powstrzymajcie się  

od bazgrania komentarzy i uwag, bez względu na to co przyjdzie wam do głowy w tracie 

czytania tego tekstu. To dla mnie ważne, żebym została sama z moimi myślami do momentu, 

kiedy powiem Wam, że teraz Wasza kolej, Wasz ruch. 

 

Teraz opowiem Wam, kim jest dla mnie pani Józefa. Poznałam ją zupełnie przez 

przypadek, w szpitalu na oddziale rehabilitacji. Kiedyś z koleżanką pomyślałyśmy sobie,  

że świat jest zły i nie możemy przyglądać się z boku na obojętność, która nas otacza.  

Prawda jest jednak taka, że wygłosiłyśmy takie hasło na godzinie wychowawczej, bo taka 

była potrzeba. Nasza poczciwina (wychowawczyni) natychmiast to podchwyciła  

i zorganizowała wolontariat w szpitalach na Podkarpaciu. Mnie i koleżance przypadł 

Rzeszów i paskudny oddział z połamańcami, których wcale nie lubiłam. Może lepiej byłoby  

z dziećmi? Sama nie wiem. Te starsze babcie bardzo mnie denerwowały. Na okrągło chciały 

żeby czytać im litanie i takie tam. No, ale słowo się rzekło, a potem wsiąkłam i dojeżdżałam, 

żeby jakoś ten rok zaliczyć, mieć czyste sumienie i honorowo wyjść z tej głupiej sytuacji. 

Możecie sobie  wyobrazić, jak się czasami męczyłam spędzając pół soboty na mszy świętej, 

w towarzystwie osoby, która ze względu na fakt, że to ja pcham jej wózek inwalidzki, budziła 

we mnie tylko litość. Wiem, wredna byłam, ale tak było.  

 

Pani Józefa była trochę inna, może przez ten uśmiech wydawała się taka. Była wtedy  

małą drobną kobietą, która nieustannie mówiła mieszając to co było, z tym co jest i co może 

się zdarzyć. Od początku naszej znajomości twierdziła, że to ona mnie wybrała, bo od razu 

zorientowała się, że potrzebuję pomocy. Myślałam sobie: jak niby stara babuleńka na wózku 

inwalidzkim mogłaby mi pomóc, gdybym potrzebowała ratunku? Zresztą niby czemu 

miałabym tej pomocy potrzebować? Co to ja sierota, albo kaleka? Miałam rodzinę, taką 

pewnie jak wiele innych, z gderliwą matką, mruczącym ojcem i denerwującym młodszym 
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bratem. Rodziców - lekarzy zresztą - widywałam raczej rzadko, bo ciągle dorabiali na boku, 

żebyśmy „mieli wszystko” (to ich słowa, a oznaczały korki, narty, karnety na basen, 

wypasione komórki, wyjazdy na zagraniczne wczasy i takie tam). Jak zatem osoba, która 

miała wszystko, mogła potrzebować pomocy babinki, której emerytura nie wystarczała  

na godziwe życie, dla której paczka pampersów była towarem luksusowym? Nic z tego jej 

gadania nie rozumiałam. Cieszyłam się więc, że turnus rehabilitacyjny trwa trzy tygodnie,  

bo to oznaczało, że nie pomęczę się zbyt długo. Ale – jak już pisałam - pani Józefa była inna 

niż pozostali moi podopieczni. Chciała więcej i w dziwny sposób (nie wiem jak jej się to 

udawało) potrafiła tak człowiekiem manewrować, że w końcu jej ulegał. Przychodziłam do 

niej częściej niż do innych moich podopiecznych, także w ciągu tygodnia, bo popołudniami 

lubiła, gdy zwoziłam ją na dół przed szpital i ustawiałam twarzą do majowego słonka. 

Mrużyła wtedy oczy i zaczynała swoje opowieści. Na początku wcale jej nie słuchałam. 

Udawało mi się kompletnie wyłączyć i rozmyślać o swoich sprawach (najbardziej lubiłam 

analizować moje spotkania z Kubą). Potem jednak musiałam chociaż troszkę uważać,  

bo babinka bez przerwy pytała co ja na to, albo na tamto. Dopiero później zorientowałam się, 

że ona pyta ot tak sobie, chyba bez specjalnej chęci poznania mojego skromnego zdania.  

Tak przynajmniej myślałam. 

 …Oni zawsze byli związani z lewicą, jeszcze przed wojną mieli z tego powodu 

problemy, ale babcia Michalina modliła się w ich intencji i Opatrzność Boża nigdy ich nie 

opuściła. Oni umieli to docenić… Kościoła się po wojnie nie wyparli, nie  zapomnieli jak inni 

komu zawdzięczają ocalenie. Przecież wiedzieli, że gdyby nie modlitwy i wiara tych co im 

pomagali i to boskie nad nimi czuwanie, toby nawet jednej zimy w tej ziemiance nie 

przetrwali. Pamiętam jak dziś, moi wujowie w kryjówce siedzieli, a  mnie babka Michalina 

wysłała, żeby im powiedzieć, że znowu akcja jakaś była, żeby z lasu nie wychodzili,  

bo Przewrotniaki przekazali, że się za tydzień skontaktują. Nie wiedziałam za bardzo  

o co dokładnie mogło chodzić, ale nawet najmniejszy dzieciuch we wsi wiedział co to jest 

partyzantka, a ja przez tą ich polityczną działalność  jako brzdąc za łączniczkę robiłam. 

Mama to strasznie biadoliła bo się bała, że w końcu się wygadam za kawałek czegoś dobrego 

do jedzenia, albo mnie kto nieżyczliwy przyłapie jak do lasu biegnę. Ale babka Michalina 

zawsze swoje powtarzała, że tej naszej rodziny Bóg nigdy nie opuścił i ucinała lamenty 

znakiem krzyża. I rację miała. Jak pacyfikacje zrobili,  to ja z mamą i bratem w lesie 

siedzieliśmy (chrust żeśmy zbierali), babcia Michalina do miasta do drugiej córki z jajkami 
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 i serem poszła, a ojciec to już dawno w niewoli był, bo go we wrześniu 1939 roku złapali 

 jak San próbował przekraczać i do Niemiec wywieźli. Wracaliśmy właśnie do domu, kiedy 

rozległy się pierwsze strzały, potem krzyk ludzki daleko niosło i czarno od dymu na niebie się 

zrobiło. Siedzieliśmy więc w lesie z mamą i czekaliśmy w strachu wielkim aż wszystko 

ucichnie. Mama się nieustannie modliła i szeptała wkoło, żebym Boga prosiła, aby nas 

oszczędził i chronił. To szeptałam przez łzy Boże ocal Ty nas i naszą rodzinę, czuwaj nad 

nami dniami i nocami, bośmy Twoje dzieci najwierniejsze. I Bóg nas nie opuścił. Wiesz  

Ty Martynko co to pacyfikacja była, wiesz dziecko?  

Tak mnie wypytywała. Pojęcie może jakieś blade miałam o czym ona mówi, ale kto się takimi 

rzeczami przejmował i dowiadywał.  

 

  Innym razem to strasznie się śmiała jak przyznałam się jej, że w Boga nie wierzę  

i ateistką jestem. Tak się śmiała, że mi się naprawdę głupio zrobiło. Więc wyłuszczyłam jej 

moje własne przekonanie o tym, że wszystko w życiu ode mnie zależy, od talentu, pieniędzy  

i zwykłego fuksa. A ona mi na to, że to dlatego taka nerwowa jestem, bo nie wiem jeszcze,  

że z Bogiem lżej, i że jak nie ma mi kto o tym powiedzieć, to ona to zrobi. I zaczęła znowu 

swoją śpiewkę, że ona to znała taką jedna Ludmiłę, która podobnie jak ja myślała. 

 Bardzo piękna z niej była kobieta, postawna i elegancka, chociaż ze wsi pochodziła. 

Ale przed wojną jej ojciec dyrektorem szkoły był. Z takiej pobożnej rodziny się wywodziła, 

toteż nikt nadziwić się nie mógł co się z nią po okupacji porobiło. O mężu i dzieciach słyszeć 

nie chciała, do Rzeszowa się wyprowadziła i z kawalerem z partii zamieszkała. Czerwony 

krawat na szyi jak mężczyzna wiązała i rodzinę od ciemnoty i sługusów kościelnych wyzywała. 

Zresztą szybko ich odwiedzać przestała, bo ojciec się jej oficjalnie wyrzekł i widywać się z nią 

nie chciał dopóki - jak mówił - rozum jej do głowy nie wróci. A Ludmiła szybko pięła się  

w górę drabiny partyjnej, na każdym wiecu już przemawiała, na trybunie stała i machała,  

a jak Chruszczow przyjechał, to nawet mu kwiaty osobiście wręczała. Wiesz ty Martyko, kto to 

Chruszczow był? Uczą was tego w szkole? No nic. Lata mijały a ojciec Ludmiły czekał aż ta 

jego jedynaczka zmądrzeje, na mszę w jej intencji dawał i codzienne modlitwy do Boga 

wznosił, żeby tej jego córki nie opuścił. Razu pewnego Ludmiła w Bieszczady pojechała, tam 

oficjalnie sianokosy zaczynali i telewizja z Warszawy miała przyjechać. Ona już członkiem 

prezydium była i miała jako ta przodowniczka przed kamerami wystąpić, coś tam powiedzieć 

 i pokazać całemu socjalistycznemu społeczeństwu jak się w nowej Polsce pracuje. I pokazała. 

Junacy pomogli jej wejść na siano wysoko na wozie ułożone i zaczęła swoje poglądy na 

socjalistyczną pracę do kamery wykrzykiwać, ale tak się biedna źle ustawiła, że nagle jak 
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stała tak do tyłu poleciała. Równowagę straciła i na plecy upadła. Zamieszanie się straszne 

zrobiło, bo to się film nie udał. A ona leżała i trochę ludzie nie wiedzieli co jej jest, bo ani 

ręką ani nogą ruszyć nie mogła. Jak już ją do szpitala zabrali, to się okazało, że kręgosłup 

złamała, no wiesz Martynko  kark skręciła. Towarzysze z partii to jej nawet nie odwiedzili, 

tylko kwiatki przysłali. Ojciec i rodzina się Ludmiłą zajęli. Do szpitala codziennie przyjeżdżali 

i modlili się nieustannie, żeby Boża Opatrzność nad kobietą czuwała, żeby jej zdrowie 

 w członki wróciło. Ludmiła w kołnierzu sztywnym leżała. Kilka dni żadnej poprawy nie było. 

Aż tu pewnego popołudnia kciukiem poruszyła i coś Ojcu wyszeptała. Ten zaraz wolę córki 

spełnił i do szpitala księdza przemycił. Ludmiła wyznała, że nigdy w życiu tak się nie modliła 

jak w ciągu ostatnich dni, kiedy ją nieszczęście dosięgło z woli Boga i dla Boga, bo dzięki 

niemu (temu nieszczęściu, rozumiesz Martynko?) ona do Boga wraca, na kolanach błagając 

by jej łask nie skąpił. I cud się zdarzył, bo jak Ludmiłę prześwietlili to się okazało, 

 że faktycznie kręgosłup złamała, ale Opatrzność Boża czuwała, bo żadnego przemieszczenia 

nie było i kości się na nowo zrastają, a jej rehabilitacja pozwoli do normalnego życia wrócić.  

No i niby co taka partyjniacka Ludmiła miała wspólnego ze mną myślałam. Co to za 

głupkowate porównania. Czasy są inne i ludzie inni. Co ona myśli, że my ludzie XXI wieku, 

będziemy się za siebie oglądać. Niby po co? Matce w domu opowiadałam o tych historyjkach, 

co mi pani Józefa do uszu snuła i o dziwo wyraźnie się tym zainteresowała. Pozwoliła mi 

nawet, żebym panią Józefę w domu odwiedzała, bo turnus się kończył, a staruszka 

stwierdziła, że miła jestem i warta zachodu (to jej słowa), i że mnie do siebie zaprasza na 

ciasteczka i herbatkę. 

 Ten jej dom - mówię Wam - to było prawdziwe muzeum, pełne szpargałów, fotografii  

i cennych bibelotów . W drzwiach powitała mnie opiekunka społeczna, wyraźnie zadowolona, 

z faktu, że pani Józefa ma taką młodą i oddaną przyjaciółkę. Pomyślałam wtedy: zwariowała 

baba i tyle, co znowu ta pomylona staruszka jej naopowiadała? Zdenerwowana byłam 

dodatkowo, bo mi się okres opóźniał, a Kubę to nic nie obchodziło. Stwierdził, że jak głupia 

byłam i wcześniej nie myślałam to mam za swoje. A ta mi tu o jakiś durnych przyjaźniach 

wyjechała. Ale jak już tę moją panią Józefę zobaczyłam, to mi się cieplej na sercu zrobiło, 

jakoś tak raźniej. Posiedziałam chwilę nad albumami, pozachwycałam się bibelotami  

i poszłam do domu. Nawet za bardzo nie mogłam się skupić, na tym co ona mi tak do ucha 

szeptała, bo myślami swoimi byłam zajęta. Tymczasem ona zorientowała się jednak, że coś  

ze mną nie tak było, bo tyle co do domu weszłam rozdzwonił się telefon. Pani Józefa. Chciała 

wiedzieć, czy wszystko w porządku, bo się znowu wspominaniem zajęła, a wrażenie miała,  

że jej coś umknęło. Cholera jasna, rozryczałam się przez nią i tyle. A to oznaczało nagłe 
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zainteresowanie matki, i sto pytań jak, dlaczego i z kim. A na koniec stwierdzenie,  

że myślała, że jak ona i ojciec tak dla nas harują, to my (znaczy ja) będziemy umieli to 

docenić, że się zawiodła i tak dalej. Kilka dni później wylądowałam u ginekologa  

i wiedziałam na bank, że spodziewam się dziecka. Dom zamienił się w rodzinny grobowiec. 

Nikt poza bratem się do mnie nie odzywał. Myślałam, że to koniec mojego życia. Po jakimś 

tygodniu mama zaczęła przebąkiwać, że kogoś znalazła, że jeszcze czas, że na szczęście mają 

pieniądze. Nie mogłam kompletnie myśleć, tak jakbym miała czarną dziurę w głowie. Nie 

wiem nawet jak to się stało, że znalazłam się u pani Józefy  i wyłam w jej ramionach, jakby 

mnie kto mordował. Nie wiem też jak ona to zrobiła, bo przecież stara i na wózku, ale 

uwierzcie na słowo, na moich opuchniętych oczach odbyła się metamorfoza. Pani Józefa jak 

generał zarządziła parzenie herbatki, chrupanie ciasteczek i pogawędkę. Jak na spowiedzi 

wszystko jej wyznałam, również to, o czym mama zabroniła mi mówić. Oczy pani Józefy 

zrobiły się bardzo ogromne, długo milczała, a potem …  

Wiesz Martynko, jak tak patrzę na ciebie to widzę kochane i wystraszone dziecko, ale pomyśl 

spokojnie czego tu się bać. Za moich czasów,  to kobiety w twoim wieku rodziły dzieci, a skoro 

rodzice mają pieniądze, to dacie sobie radę nawet bez Kuby. Pomyśl Martynko, wojny się 

pokończyły, systemy poupadały a zabijanie dalej trwa. Pomyśl kochana, przecież kiedyś  

w przyszłości nie będziesz umiała sobie tego wybaczyć. Masz takie dobre serce maleńka. Skup 

się Martynko, dziecko to radość, nie koniec świata. Mówiłam ci przecież nie raz, nikt z nas nie 

jest tutaj sam. Każdy ma anioła stróża i ty też. Uwierz kochana w Opatrzność Bożą, 

a poczujesz spokój i wszystko wtedy się ułoży.  

Przez dobrą chwilę nie byłam w stanie się odezwać, dobrze było jej słuchać, ale co ona mogła 

wiedzieć. Wyrzuciłam ze złością tysiące pytań: jak niby mam skończyć szkołę, z czego mam 

się utrzymać, co powiem mamie, która i tak uważa mnie za niewdzięcznicę, bo przecież 

miałam być lekarzem, a teraz co? Milczała. Skąd mogła wiedzieć, o wielkiej guli strachu  

w moim żołądku, o nieustannie spoconych dłoniach, nocach bez snu i „myślenicach” w mojej 

głowie – co robić, jak uciec od tego. Bałam się. Tak minęły trzy tygodnie pełne awantur, 

krzyków i płaczu. Przed domowym terrorem i rozpaczą rodziców schroniłam się u pani 

Józefy. To ona swoim zachowaniem i taktem, tak to można chyba nazwać, delikatną 

perswazją wypowiadaną cichym i melodyjnym głosem przekonała mnie, najpierw, że warto 

zostać matką, a potem, powoli, że Opatrzność Boża, to coś prawie namacalnego i wystarczy 

się tylko wokoło rozejrzeć. 
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Dziś mam 25 lat. Pani Józefa nadal żyje, chociaż choroba zabiera ją na łąki pełne 

kwiatów, gorące plaże i herbatki u przyjaciółek, których już dawno nie ma. Mam 

przynajmniej nadzieję, że tak jest, gdy nieobecnymi oczami uśmiecha się do siebie. Kocham 

ją jak najdroższego przyjaciela, który uratował mi życie i sumienie, bo otworzył mi drzwi do 

Nieba. Razem z córeczką wozimy ją na spacery, a moja mama co jakiś czas bierze ją do siebie 

na oddział. W przebłyskach świadomości staruszka powtarza, że Bóg jej nie opuścił  

i jest  przy nas szczęśliwa, chociaż się bała tego, co ją oddala i nie daje żyć. Ja kończę właśnie 

studia, mała zaczyna szkołę, moi rodzice i mój brat za nią przepadają. Kuba zniknął z naszego 

życia tylko na chwilę. Już się odnalazł w roli ojca i męża. No cóż sami oceńcie. Boża 

Opatrzność, pani Józefa i ja, a może także ktoś z Was … 
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