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Laudacja z okazji wręczenia p. Wandzie Gawrońskiej 

wyróżnienia Gratae Memoriae Signum Universitatis 

 

 

Poczuwam sobie za wielki zaszczyt możliwość przedstawienia sylwetki Pani Wandy 

Gawrońskiej i jej zasług dla naszego Uniwersytetu i całej Ojczyzny. Dziękuję przede 

wszystkim Opatrzności, że pozwoliła mi poznać tak wspaniałą Osobę, dzięki której ja 

osobiście i cała plejada pracowników naszego Uniwersytetu zawdzięcza swoje kariery 

naukowe, zdobyte habilitacje i profesury. Dziękuję Władzom uczelni ks. Rektorowi, 

wysokiemu senatowi i kapitule, za przyznanie Pani Wandzie Gawrońskiej prestiżowego 

odznaczenia. 

Wanda Gawrońska ur. w 1927 r. w rodzinie o włoskich i polskich korzeniach. Jej matką 

była Luciana Gawrońska z domu Frassati, a dziadkiem Alfred Frassati - założyciel i redaktor 

naczelny turyńskiej gazety „La Stampa”, senator, dyplomata, ambasador w Berlinie. Ojcem 

zaś polski dyplomata Jan Gawroński. Gawrońscy mieli sześcioro dzieci (Nella, Wanda, Alf, 

Giovanna, Maria Grazia, Jaś). Przed wojną, w związku z pracą dyplomatyczną ojca, rodzina 

zamieszkiwała w różnych miastach Europy, w Warszawie również w rodzinnym majątku 

Gawrońskich w Ławrowie na Wołyniu. Po wybuchu wojny Gawrońscy przenieśli się do 

Włoch. Od tego czasu do dzisiaj Wanda Gawrońska mieszka w Rzymie. Spośród rodzeństwa 

to ona przejawiała największe zaangażowanie w sprawy polskie. 

W 1944 r. zaciągnęła się do wojskowego punktu sanitarnego. Od 1945 r. studiowała przez 

trzy lata w Oksfordzie języki obce. Niebawem wyjechała do Ameryki, do Nowego Jorku, 

potem do Meksyku. Tam zainteresowała się fotografią, stając się jedną z pierwszych kobiet 

fotoreporterek w Europie w dziedzinie mody, później polityki. W 1960 r. obsługiwała wizytę 

prezydenta Włoch Giovanni Gronchiego w Moskwie, zrobiła wtedy unikatowy fotoreportaż z 

pobytu w daczy Nikity Chruszczowa. Zawód fotoreporterki i dziennikarki wykonywała do 

końca lat 60-tych. Wtedy jej zainteresowania koncentrowały się wokół Litwy. 

Intensywne związki W. Gawrońskiej z drugą ojczyzną i działania na jej rzecz rozpoczęły 

się w 1973 r. Wtedy to założyła w Rzymie wraz z Roberto De Luca i Stanisławem 

Morawskim przy Via Anicia 12 Centro Incontri e Studi Europei - Centrum Spotkań i Studiów 

Europejskich. Inicjatywa uzyskała patronat kardynała Karola Wojtyły. W skład kierownictwa 

organizacji powołała wielu wybitnych przedstawicieli włoskiej polityki i nauki. Instytucja ta 

oferowała stypendia dla inteligencji opozycyjnej i katolickiej z Polski. Jednym z pierwszych 

ofiarodawców był m.in. prezydent FIAT-a Gianni Angelli. Wśród stypendystów były osoby 

elity intelektualnej w Polsce tamtych czasów, ze środowisk „Tygodnika Powszechnego”, 

„Znaku”, „Więzi”, czy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Po wyborze na papieża K. Wojtyły Wanda Gawrońska założyła Associazione Pier 

Giorgio Frassati - Amici della Universitá Cattolica di Lublino (Stowarzyszenie im. Pier 

Giorgia Frassatiego - Przyjaciele Katolickiego Uniwersyteckiego Lubelskiego). Działalność 

Associazione, w przeciwieństwie do Centro, nastawiona była na pomoc jedynej wtedy 

niezależnej od władz państwowych uczelni w krajach komunistycznych – KUL. Chodziło 

przede wszystkim o kilkumiesięczne stypendia naukowe, w tym językowe na uniwersytecie w 

Perugii. 

Oficjalne otwarcie instytucji nastąpiło 20 listopada 1979 r. w Rzymie, w obecności 

rektora KUL o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca. Do roku 1988 ze stypendiów 

przyznawanych za pośrednictwem Centro i Associazione skorzystało ponad 80 osób z KULu. 

Wśród nich byłem i ja. 

W siedzibie Centro Wanda Gawrońska zorganizowała bibliotekę zabronionych w kraju 

wydawnictw emigracyjnych, a także punkt rozdawnictwa nielegalnych publikacji. 
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Ważną misją Gawrońskiej było gratisowe wysyłanie książek naukowych do Polski i 

innych państw za wschodnią kurtyną. Najhojniej obdarowywana była Biblioteka 

Uniwersytecka KUL-u, która tą drogą otrzymała kilkanaście tysięcy książek, czasopism, 

encyklopedii i innych unikatowych publikacji. 

W tym czasie Wanda Gawrońska stała się nieformalnym „ambasadorem” w Rzymie dla 

niezależnych środowisk z naszego kraju, a Centro ich „polską ambasadą”. Stypendystom 

zapewniała, w ramach stowarzyszenia Approdo Romano, gratisowe wyjazdy do ciekawych 

miejsc i miast, udział w koncertach, wizyty w muzeach i wystawach. Ludzie świata kultury i 

nauki oraz inni przybysze z nad Wisły zawsze znajdowali zakwaterowanie w jej rzymskich 

mieszkaniach, w Centro, w lokalach rodzeństwa, bądź „przyjaciela” Polaków architekta 

Roberta De Luki, późniejszego męża. 

Pod patronatem Associazione Wanda Gawrońska organizowała bardzo często konferencje 

naukowe, zjazdy i spotkania seminaryjne. W 1988 r. sfinansowało objazd po Włoszech 40 

młodych historyków i socjologów KUL wraz z uczestnictwem w konferencji w Bergamo oraz 

w seminarium w Rzymie. Część funduszy stowarzyszenie przeznaczało na sponsorowanie 

wycieczek zabytkowo-historycznych do Włoch dla studentów historii sztuki i historii z KUL 

(1981, 1984, 1989) lub pracowników pozanaukowych (1985). 

Oprócz pomocy stypendialno-naukowej, stowarzyszenie prowadziło z inicjatywy 

W. Gawrońskiej wszechstronną działalność charytatywną na rzecz KUL-u. Pani Wanda 

Gawrońska wspierała polską „Solidarność”. Prowadzone przez nią instytucje stały się 

ważnym ośrodkiem legalnej i nielegalnej pomocy dla kraju. Podczas stanu wojennego na jej 

prośbę rząd włoski ustanowił w parlamencie prawo do trzymiesięcznej bezpłatnej wysyłki 

paczek do Polski. Szczególnie na KUL płynęło tysiące paczek. Wyekspediowała kilka tirów z 

różnymi artykułami. Z jednym z nich przybyła osobiście do Lublina. 

W latach 80-tych, zwłaszcza w stanie wojennym, wysyłała leki (w części oddawane 

lubelskim szpitalom), tysiące paczek dla pracowników i studentów z ubraniami, środkami 

higienicznymi i artykułami żywnościowymi. Dostarczała na nasz uniwersytet tonery, papier 

drukarski i kserograficzny, klisze fotograficzne, maszyny do obierania ziemniaków 

i komplety garnków dla stołówki akademickiej, darowała i przetransportowała organy 

muzyczne. 

Organizowała bezpłatne konsultacje lekarskie i hospitalizację dla osób z lubelskiej uczelni 

w rzymskich szpitalach, szczególnie Bambino Gesu, którego współfundatorką jest jej siostra 

księżna Grazia Salviati. W szpitalu pracowali na stażach polscy lekarze-pediatrzy, wysyłano 

też z niego paczki z aparaturą medyczną i lekarstwami dla przychodni KUL. 

Ponadto, na podstawie nadesłanego z uczelni wykazu osób potrzebujących, świadczyła 

regularną pomoc finansową i materialną dla rodzin z KUL-u i diecezji lubelskiej (m.in. 

1982/83). W latach 1989-1990 Wanda Gawrońska zainicjowała w ramach Associazione 

ośmiomiesięczną akcję pomocy finansowej. Z przesłanych do rektoratu ok. 160 milionów zł. 

co miesiąc pomoc otrzymywało 90 studentów, 50 emerytów i rencistów, 20 młodych 

pracowników KUL posiadających rodziny; 20 innym przyznano pomoc jednorazową. Akcja 

ta została z czasem rozszerzona na finansową adopcję na odległość. 

Trudno wyczerpać listę zasług Wandy Gawrońskiej dla Polski i naszej uczelni. Gdy 

władze komunistyczne - tłumacząc się brakiem funduszy, odmówiły transmitowania 

22 października 1978 r. mszy świętej inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II, interwencja Pani 

Wandy u ministra Antonio Bisaglii spowodowała załatwienie darmowej transmisji. W tej 

sytuacji rząd polski nie mógł już odmówić. Na podobne interwencje we włoskim 

ministerstwie spraw zagranicznych mogli też zawsze liczyć wszyscy jej stypendyści przy 

zdobywaniu wiz. 

Ponadto w. Gawrońska bardzo mocno związała się z założoną w 1983 r. Szkołą 

Historyczną Włosko - Polską w Rzymie przy Instytucie Luigi Sturzo (Scuola Storica Italo – 
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Polacca), która przyznawała dwuletnie stypendia dla trzech młodych polskich naukowców. 

Wśród nich zawsze był przynajmniej jeden pracownik z KUL, którym Pani Wanda nigdy nie 

odmawiała stancji. 

Apogeum zaangażowania W. Gawrońskiej w sprawy Polski i KUL-u przypadało na lata 

osiemdziesiąte XX w. Od 1989 r. całą aktywność skoncentrowała na szerzeniu wizerunku 

i kultu brata matki Luciany - błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. 

Działalność stowarzyszenia wygasła w 1995 r. Wtedy W.G. napisała do rektora KUL: 

”Inne są czasy we Włoszech. Teraz i od dwóch lat nie mamy już żadnych pieniędzy na 

stypendia. Główną przyczyną jest kryzys ale również sytuacja polityczna, co musi się 

odczuwać w zbieraniu pieniędzy na Polskę”. 

Początek mecenatu Wandy Gawrońskiej nad naszym Uniwersytetem miał swoje korzenie 

w osobistych kontaktach i przyjaźniach nawiązanych między nią a kilkoma wybitnymi 

przedstawicielami, dziś już nestorami naszej uczelni. Pionierem tych kontaktów był prof. 

Jerzy Kłoczowski, po nim zaś prof. Stefan Sawicki, prof. Jacek Woźniakowski, prof. Barbara 

Filarska oraz były dyrektor biblioteki Andrzej Paluchowski.  

Spośród licznych środowisk i instytucji wspieranych i obdarowywanych przez 

W. Gawrońską Katolicki Uniwersytet Lubelski był zawsze najważniejszy. W uznaniu jej 

osiągnięć i zasług, w tym szerzenie idei uczelni we Włoszech, otrzymała w 1988 r. Medal za 

Zasługi dla KUL. W 1999 r. za pomoc polskim opozycjonistom (w tym z KUL-u) i wsparcie 

przemian demokratycznych w Polsce otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 

Polski. Dzisiejsze odznaczenie jest niejako odnowieniem przyznanego prawie trzydzieści lat 

temu medalu. Jest doskonałą okazją przybliżenia wspaniałej Pani działalności nowej generacji 

pracowników i studentów. 

Związki Wandy Gawrońskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II są 

bardzo silne i ponadczasowe. W wymiarze materialnym i ziemskim przejawiają się 

w postawie dobroczyńcy, w wymiarze eschatologicznym w protekcji duchowej 

i orędownictwie jej Błogosławionego Wuja.  

Od pierwszego spotkania (27 września 1980 r.) Pani Wanda stała się jedną z najbliższych 

mi Osób, Przyjacielem, z którym do dzisiaj utrzymuję serdeczne i stałe kontakty. Dzięki niej 

przeżyłem mnóstwo niepowtarzalnych przygód i poznałem szereg wybitnych ludzi, łącznie 

z całą jej Rodziną. Przez trzy miesiące mieszkałem z Jej matką Lucianą w rodzinnym domu 

Frassatich w Pollone na przedgórzu Alp. Uczestniczyłem w procedurze otwarcia trumny bł. 

P.G. Frassatiego. Ja i cała plejada pracowników KULu mogliśmy poznawać dzięki Pani 

niedostępny i nieznany wtedy „inny świat” i to w znaczeniu podwójnym, bo i ten rzeczywisty 

i ten Inny świat Herlinga Grudzińskiego, który po raz pierwszy przeczytałem w Rzymie 

w 1980 r. To dzięki pobytom u Pani Wandy, mogłem 10 razy spotkać się z Janem Pawłem II, 

rozmawiać z wybitnymi Polakami, wspomnianym H. Grudzińskim, Janem Nowakiem 

Jeziorańskim, Lechem Wałęsą, Jerzym Turowiczem, Zygmuntem Kubiakiem, Karoliną 

Lanckorońską i wieloma innymi. 

 

Droga Pani Wando. Dziękuję Panu Bogu każdego dnia, że mogłem Panią spotkać – 

Siostrzenicę Błogosławionego Pier Giorgia Frasasatiego. Dzień 27 października 1980 r., 

kiedy Panią poznałem, jest tak samo ważny, jak dzień moich urodzin czy ślubu. Od tego 

momentu aż do dzisiaj towarzyszy Pani w moim życiu. Bardzo dużo Pani zawdzięczam. Dla 

mnie była Pani zawsze jak druga matka. Moja Mama gdy często wyjeżdżałem do Rzymu, 

pomimo pewnych trudności, zawsze była spokojna. Mówiła mi, że Pani Wanda Gawrońska 

jest właśnie jak druga matka. I tak rzeczywiście było. 

W imieniu Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Senatu Uczelni, wszystkich 

byłych stypendystów, całej społeczności akademickiej i swoim własnym wyrażam wielką 

wdzięczność za wszystko dobro, jakie wyświadczyła Pani naszemu Uniwersytetowi i jego 
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pracownikom. Niech Pan Bóg obdarza Panią hojnie łaskami i siłą. Życzymy w zdrowiu 

przynajmniej tylu lat, ile osiągnęła Pani matka Luciana (105 lat). Aby jak najdłużej 

przemieszczała się Pani po Rzymie motorynką, której od „zawsze” do dziś Pani używa. 


