
Pani Krysiu, nasza droga Pani Dyrektor � pozwoli Pani, ¿e pochylê gùowê przed Czcigodnymi 

Ksiê¿mi, Pani Rodzin¹ i zgromadzonymi. Có¿ powiedzieã? Sùów brakuje � gùos zamiera. 

Jeste�my tu. Przyszli�my, ¿eby Pani¹ po¿egnaã, ¿eby za co� podziêkowaã. Ka¿dy przyszedù z 

wdziêczno�ci¹, z jakim� swoim dùugiem � To piêkne. 
Przyszli�my � bo Pani byùa prawdziwa, �bez makija¿u�. Piêkno i bogactwo byùo w sercu. 

Niewidoczne � ujawniaùo siê gdy byùa potrzeba. 
40 lat wspólnej pracy i prywatnych kontaktów. Jak okre�liã? Kto� by powiedziaù � u¿ywaj¹c 

prozaizmu � �szmat czasu�. A ja przypomnê sùowa poetki: �Na chwilê tu jestem i tylko na 

chwilê�. 
Przeznaczona dla Pani chwila minêùa � ale wypeùniona uczynno�ci¹, szlachetno�ci¹ � sprawia, 
¿e cokolwiek by siê powiedziaùo, nie obejmie wszystkiego. 
Zaszczytem byùo dla mnie, ¿e nale¿aùam do krêgu znajomych, których darzyùa Pani 

zaufaniem. Te kontakty wzbogacaùy nas. A mnie najbardziej imponowaùo to, ¿e Pani �kupiã� 

nie mo¿na byùo. Dla Pani Krysi stanowiska, apana¿e, tytuùy miaùy znaczenie takie, jak 
kwiatek przy ko¿uchu. I bardzo dobrze, ¿e odpowiedzialne i presti¿owe funkcje Pani peùniùa. 

Dla Pani wa¿ne byùo, aby zawsze byã czùowiekiem � ludzk¹ mieã twarz. Byã sob¹. 
Czy ùatwo byã czùowiekiem? � Nie ùatwo. £atwo dla tych, którzy zasady i pogl¹dy zmieniaj¹ 

z powiewem wiatru. Pani zasad ¿adna zawierucha nie zniszczyùa. 
Dlaczego? Odpowiedê daù Konfucjusz odsùaniaj¹c maùo�ã rozmówcy: �Jak potrafisz sùu¿yã 

bogom, skoro nie wiesz, jak sùu¿yã ludziom!�. Takich sùów do Pani nikt by nie skierowaù. 

A jak¹ profesork¹ byùa p. Dzier¿anowska? 
Jestem �wiadkiem dyskusji. Padaj¹ miùe epilety. Zadajê prowokuj¹ce pytanie: Wy naprawdê 

lubili�cie p. profesorkê? Dlaczego? I znowu padaj¹ okre�lenia: byùa wesoùa, z u�miechem, 

miaùa poczucie humoru, itd. 
Mówiê: �w czepku urodzeni� przyszli�cie na lekcjê, po¿artowali a 4-ki, 5-ki leciaùy. O nie! 

Pani Dzier¿anowska miaùa du¿y feler: byùa wymagaj¹ca, niczego nie darowaùa, niczego nie 

przeoczyùa! 
I to bardzo dobrze. Bo nic lepszego nie mo¿e ucznia spotkaã ni¿ wymagaj¹cy i równocze�nie 

¿yczliwy pedagog. 

A jak¹ byùa kole¿ank¹? 
Lubian¹ Krysi¹ lub p. Krysi¹. Tytuùy nie miaùy znaczenia. 22.IX � dzwoni telefon. Nie 
rozpoznajê znanego mi od 40 lat gùosu. Sùyszê: Krysia nie ¿yje. Sùuchaj � bez kwiatów � 
ofiara na hospicjum.  
A mnie dawno urzekùo ¿yczenie wielkiego poety. Pomy�laùam: To przecie¿ o p. Krysi. 

Przytoczê: �Niech przy pró¿nym pogrzebie ¿adne narzekanie, ¿aden lament nie bêdzie ani 

uskar¿anie, �wiec i dzwonów zaniechaj� � kwiatów te¿ � jest hospicjum. 
Komentarz zbêdny. W chorym, zniszczonym ciele TAKI DUCH. 
I jak to dobrze, ¿e my Polacy, ziemi oddajemy prochy � trumien dla ducha nie mamy. 

Pani Krysia dalej ¿yã bêdzie � tylko trochê inaczej � bo w pamiêci. A pamiêã nie umiera. 

Pamiêã jest przecie¿ wdziêczno�ci¹.  
Kwiatów miaùo ni byã � ale s¹. Rzec by siê chciaùo � Krysiu, podnie� gùowê, spójrz � z 
ka¿dego serca jaki� kwiat wygl¹da. 
Wiem co Pani my�li: ¿e przynudzam, ¿e to przesada. Ale ja swoje my�li, mo¿e czasem 

metaforycznie opieram te¿ na prawdzie. 

Powiem co� jeszcze. Muszê.  
W tej Budowlance, której Pani po�wiêciùa swoje ¿ycie byù DUCH � pisany wielkimi literami. 
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Exupery powiedziaùby, ¿e to Duch Mozarta, a ja powiem, ¿e to ten DUCH � dziêki któremu 

Mozart byù Mozartem. 

Szanowni Pañstwo �  
�jest taka granica cierpienia, za któr¹ siê smutek pogodny zaczyna� � i w takim pogodnym 
smutku Pani Krysia zostawia Rodzinê, Przyjacióù, Znajomych. 

Jej Duszy Pokój Wieczny! 


