
[ 9 ]Z Popowa do Tanzanii
Mała dziewczynka z Popowa Wonieskiego po latach stała się misjonarką na Czarnym Lądzie, niosła pomoc ludziom, którym
przyszło żyć w warunkach zupełnie innych niż nasze, europejskie.

Ale ludziom przysłużyła się też w
Polsce, dlatego po jej śmierci usta-
wiono dwa obeliski upamiętniające
siostrę Anielę. Wydano też dwie
książki, które przybliżają nam jej
życie.

Kazimiera Biała, bo takie imię na
chrzcie otrzymała siostra Aniela,
urodziła się w 1947 r., już od naj-
młodszych lat wiedziała, że chce
służyć Bogu. Po ukończeniu liceum
w Lesznie i zdaniu matury wstąpiła
więc do zgromadzenia Urszulanek
Szarych w Pniewach. Po dwóch la-
tach złożyła śluby i pojechała na
studia do Rzymu, by po powrocie
rozpocząć pracę w Domu Dziecka
w Otorowie niedaleko Pniew. Była
tam wychowawcą, zaopatrzeniow-
cem, a na końcu nawet dyrektorką.
W pracę z dziećmi wkładała całe
swoje serce. W czasie lata wysyłała
kilkoro dzieci do swego domu ro-
dzinnego, do rodziców mieszkają-
cych w Popowie. Te krótkie wakacje
były dla sierot bardzo ważne, bo po-
zwalały poznać smak rodziny, do-
mowego ogniska.

Po 19 latach pracy z dziećmi tra-
fiła do placówek w Zakopanem,
Chylicach, Łęczycy, Wesołej.

- W Wesołej pod Warszawą
przyczyniła się do powstania domu
rekolekcyjnego i domu starców. Dla-
tego też tam postawiono jej pomnik
- mówi ze wzruszeniemmama sios-
try Anieli - Józefa Biała.

Drugi pomnik stoi w rodzinnym

Popowie, przy kaplicy. Ufundowali
go rodzina i przyjaciele z kraju, Nie-
miec, Holandii, Włoch i Tanzanii.

- Zawsze szła przez życie od-
ważnie, była silna, nie było dla niej
spraw, których by nie załatwiła, dla-
tego więc wysłano ją na Misję do
Tanzanii - wspomina Józefa Biała.

W Afryce prowadziła pracę mi-
syjną, pomagała przy budowie
domu dla dzieci chorych na AIDS,
pomagała przy remoncie szkoły.
Stamtąd wysyłała listy, w których
opisywała co robi, jak wygląda życie
tubylców i misjonarek, które podzie-
lały los afrykańczyków. Jeden list
kierowany do przyjaciół, rodziny,
sióstr ze zgromadzenia wysyłała na
jeden adres, do znajomego księdza
z Wesołej, który go kserował i roz-
syłał dalej, bo przecież tam, w Tan-
zanii trzeba było oszczędzać na
wszystkim, jedzeniu, wodzie, kartki
były luksusem.

„Bóg daje mi możliwość przeży-
wana życia bardzo skromnie i pro-
sto, bardzo ewangelicznie. To, że
nie ma dostępu do gazety, książki,
radia, telefonu, bezpośredniej bli-
skości osób bliskich – to nie jest zu-
bożeniem, to że do posiłków siadam
na podłodze, na macie z trzciny bo
nie mamy stołu, to, że piszę ten list
do Was na kolanach – to nie jest
złem, nie jest zubożeniem, nie jest
użalaniem się nad sobą. To, że się
tym z Wami dzielę, chcę Wam po-
wiedzieć, że to jest ogromne dobro,

choć trudne, ale dobro, bo mając w
Polsce wiele rzeczy nie cieszyłam
się z nich, jak tu się cieszę z tego co
jest, i bardziej teraz szanuję, doce-
niam każdą kruszynę chleba, a
teraz chleb spożywam rzadko i bez
smarowania i żadnego obkładu i
smakuje mi bardziej i bardziej się z
niego cieszę, gdy jest.” - pisała w
swoich listach.

Nie chciała martwić rodziny, więc
pisała, że mimo trudnych warunków
czuje się dobrze, tylko czasemmię-
dzy wierszami można było wyczy-
tać, że dokuczają jej problemy z
kręgosłupem, nieprzyzwyczajenie
do gorącego klimatu, bezradność
wobec tego, że nie można było
pomóc dzieciom. A dzieci przycho-
dziły, by prosić o pracę na polu, by
mogły zarobić na zeszyt do szkoły.
Przeważnie podchodziły do siostry
Anieli, bo jako biały człowiek była
postrzegana za osobę ważniejszą,
mającą pieniądze. Serce jej się kra-
jało kiedy musiała odmawiać, bo
ubogie siostry nie mogły sobie po-
zwolić na najmowanie kogoś do
pracy.

Siostra nie czuła się dobrze,
schudła. Po siedmiu miesiącach
spędzonych w Afryce dla podrato-
wania zdrowia wróciła w 1995 r. do
Rzymu, potem do Polski, wierzyła w
to, że wyzdrowieje. Ale nowotwór
złośliwy wyniszczył organizm.Po-
trzebna była operacja i chemiotera-
pia.

- W czwartek miałam złe prze-
czucia. Kazia leżała w szpitalu w
Pniewach. Pojechaliśmy do niej z
synem, chciałam z nią zostać, ale
ona kazała wracać do domu -
mama ociera ukradkiem łzę - w so-
botę zmarła. Dokładnie 18 maja mi-
nęło piętnaście lat od jej śmierci. A
ja ciągle nie mogę się pogodzić.

Z okazji 80. rocznicy urodzin
mamy Kazimiery Białej oraz w dzie-
siątą rocznicę śmierci siostry Anieli
została wydana książka ”Stanęłam
na ziemi tanzańskiej”, w której dru-
kiem zebrano wszystkie listy siostry
Anieli z Czarnego Lądu. W pietna-
stą rocznicę śmierci ukazała się na-
stępna książka, tym razem
obszerniej opisująca życie siostry
Anieli - z życiorysem oraz listami
wysyłanymi od chwili wstąpienia do
zgromadzenia Urszulanek poprzez
Otorowo, Rzym, misję w Tanzani, aż
do choroby, cierpienia i śmierci.
Publikacja zawiera wypowiedzi i
wspomnienia osób, które ją znały i
ceniły. Począwszy od rodziny, kole-
żanek, nauczycieli, wychowanek z
Domu Dziecka, znajomych i przyja-
ciół z Polski i zagranicy. Są też zdję-
cia z całego okresu jej życia. Obie
publikacje dla mamy i siostry wydała
siostra Róża, rodzona siostra misjo-
narki, też zakonnica, też Urszu-
lanka.
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