
Nota biograficzna M.Sadlak (1927-2015) 

 

Marianna (Maria) Sadlak urodziła się we wsi Siennica Nadolna w powiecie Krasnostawskim 06 

kwietnia 1927 r. W księgach parafialnych została zapisana jako Marianna, przez większość swojego 

życia używała jednak imienia Maria, bo to właśnie imię rodzice chcieli jej nadać na chrzcie. 

Była najstarszym żyjącym dzieckiem rolników Rozalii i Franciszka Sadlaków. Z szóstki jej rodzeństwa 

przeżyła tylko młodsza o 9 lat Urszula. Młodszy o 2 lata Staś zginął tragicznie, gdy mała Maria miała 

niespełna pięć lat. Pozostałe dzieci umierały w wieku niemowlęcym, – na wsi, w tamtych czasach 

opieka lekarska praktycznie nie istniała. 

      Maria (stoi) z bratem Stasiem – 1930 r. 

Już od najmłodszych lat, Maria szczególnie chętnie uczestniczyła w lokalnym życiu kulturalnym.  Wraz 

z siostrą i licznymi kuzynami brała udział w przedstawieniach organizowanych lokalnie przez jej ciotkę 

Anielę Sadlak przy okazji dożynek, świąt kościelnych i innych. Pięknie recytowała wiersze. 



 

Zdjęcie z dożynek w Siennicy Nadolnej - 1933 r. Gospodarz w kapeluszu w górnym rzędzie to dziadek 

Marii – Jan Sadlak, który w gminie pełnił funkcję pisarza. 

 Maria w wieku 6 lat w stroju dożynkowym „pszenicy”  

Szkołę średnią skończyła na tajnych kompletach w Krasnymstawie. W 1944, mając lat 17, ruszyła 

samodzielnie do Lublina, aby rozpocząć studia na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej. 



 

Świadectwo egzaminu dojrzałości – wydane w lutym 1945 roku – na pieczęci orzeł ma jeszcze 

koronę (!) 

Przyjaźnie, które wówczas zawiązała w ówczesnym środowisku studenckim trwały przez całe życie. 

Wtedy też pierwszy raz spotkała się ze środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Wielokrotnie wspominała z sentymentem szczególny czas i klimat tamtych młodzieńczych lat w 

powojennej rzeczywistości Lublina. 



  

Zdjęcie w czapce studenckiej – Lublin 1946. 

Po skończeniu studiów rozpoczęła pracę w powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w 

Radzyniu Podlaskim, gdzie organizowała i prowadziła Oddział Higieny Komunalnej, a następnie w 

Lubelskim Zarządzie Aptek, w laboratorium galenowym, gdzie zajmowała się kontrolą techniczną 

leków. Od 1958 roku pracowała w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 przy ul. Staszica w Lublinie – 

najpierw w Laboratorium Centralnym gdzie prowadziła pracownię biochemiczną oraz 

hematologiczną, a od 1968 r. w pracowni gazometrycznej Kliniki Neurochirurgii PSK 1 jako analityk ze 

specjalizacją II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej. 

Skupiona na pracy i pomaganiu innym będącym w potrzebie, pragnąca zawsze dalej i wyżej, pomimo 

adoratorów nie założyła rodziny. Jej najbliższymi była rodzina siostry, a szczególnie jej dzieci Jacek i 

Dorota, które traktowała jak własne. Zawsze liczne było również grono Jej przyjaciół. 



  

Maria z siostrzeńcem i siostrzenicą  

 

W roku 1978 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Równowaga kwasowo – zasadowa w czasie i po 

zabiegu operacyjnym chorych z nadnamiotowym guzem mózgu” i uzyskała stopień naukowy Doktora 

Nauk Przyrodniczych.  



 

Wycinek prasowy z Kuriera Lubelskiego 

W 1980 roku wyjechała do Libii i rozpoczęła trwającą blisko 6 lat pracę w Głównym Laboratorium 

Analitycznym w Trypolisie gdzie m.in. szkoliła młodych pracowników. Tam też nawiązywała przyjaźnie 

z koleżankami po fachu z innych kręgów kulturowych – zawsze bez względu na religię i kolor skóry. 

Szanowała zwyczaje i tradycje innych, jednocześnie szerząc wiedzę o Polsce, wielkich Polakach i 

chrześcijańskiej tradycji. 



 

Wizyta libijskich przyjaciół z okazji Bożego Narodzenia – Tripolis 1983  

W Lublinie mieszkała na osiedlu Piastowskim LSM, a po powrocie z Libii w 1986 roku na ul. 

Legionowej. Wraz z nią, do końca swoich dni mieszkała mama Rozalia Sadlak.  

Miała szczególny dar nawiązywania kontaktów z ludźmi w każdym wieku. Uwielbiała dzieci, a dzieci 

uwielbiały ją. 



 Z ukochanymi dziećmi – wnukami siostry – 

Olgą, Idą i Krzysiem. 

Kochała podróże – jedną z jej najpiękniejszych wycieczek, jak sama wspominała, był blisko 

dwumiesięczny rejs wycieczkowym statkiem Batory wokół wybrzeży Europy, zwiedziła również Chiny 

i Bliski Wschód. Zawsze starała się łączyć, nie dzielić. Szanowała ludzi bez względu na rasę i religię. 

 Podczas wycieczki do Chin 

Starała się również regularnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Była aktywną członkinią 

Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  



 

Wycieczka do lubelskiego skansenu z Klubem Inteligencji Katolickiej – 1992 r. (Maria pierwsza z 

prawej) 

Jej pasją była również działka w Ogrodzie Działkowca na Sławinku. Atmosfera, którą potrafiła 

stworzyć na mały skrawku ogródka przez lata była niepowtarzalna. 



 

Na działce, z najmłodszą wnuczką Milenką – 2006 r. 

Maria Sadlak zmarła 04 października 2015 r. w dniu imienin Franciszka i Rozalii. Zgodnie z jej 

życzeniem, Jej ciało zostało poddane kremacji, a prochy złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu 

rzymsko – katolickim przy ul. Lipowej w Lublinie. 

 



 

 


