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Druk: Drukarnia Pasaż

PRZEDMOWA

P iękna Pani – to tytuł z jednej strony prosty, a z drugiej zasta-
nawiający. Te dwa słowa świetnie oddają treść książki, którą, 

Młody Czytelniku, trzymasz w ręce. To pełna uroku opowieść 
o tym, jak dwojgu biednym pasterzom, 15-letniej Melanii Calvat 
i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, we francuskiej wiosce La 
Salette objawiła się Matka Boża. Właśnie oni nazwali Maryję 
Piękną Panią.

Dzień, w którym Ją spotkali – 19 września 1846 roku – zu-
pełnie zmienił ich życie. Wcale to nie znaczy, że od tego mo-
mentu wszystko było łatwiejsze, a oni stali się bogaci i sławni…
Wprost przeciwnie, doświadczyli wiele przykrości i cierpienia. 
Na czym więc polegała ta zmiana? Otóż ich życie stawało się… 
piękniejsze, bo z dnia na dzień byli coraz bliżej Pana Jezusa i Jego 
Matki!



1
KWIATKI DOBREGO BOGA

Lato powoli ustępowało miejsca jesieni, ale tu, u podnóża fran-
cuskich Alp, we wsi Corps i okolicznych osadach, La Salette 

i Ablandens, dzieci nie miały wakacji. Większość z nich nie cho-
dziła nawet do szkoły. W czasach, kiedy rozgrywały się te wyda-
rzenia, ubogie dzieci musiały pracować, najmując się do wypasa-
nia bydła albo owiec. 

Był słoneczny piątkowy ranek 18 września 1846 roku. Kiedy 
ostatnia z krów państwa Pra napiła się do syta, Melania odstawi-
ła do stajni wiadro i złapała za swój pasterski kijek, który wspar-
ty był o drzwi. Już miała popędzić stadko na alpejskie łąki, wtem 
usłyszała: 

– Melanio! – To była pani Pra, u której dziewczynka praco-
wała. – Melanio, oto twój posiłek! – Kobieta wręczyła jej chleb 
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W pierwszej chwili, kiedy Melania i Maksymin zobaczyli 
Maryję, bardzo się wystraszyli, a potem z zachwytem słuchali 
Jej prostych słów. Matka Boża była ubrana jak uboga wiejska 
kobieta, ale na ramionach miała ciężki łańcuch, a wokół czep-
ka, chusty i butów kolorowe róże. Dzieci były zdumione tym, 
że cała Jej postać była skąpana w świetle wydobywającym się 
z krzyża, który ta zwyczajna niezwyczajna „Piękna Pani” miała 
zawieszony na piersi. Maryja mówiła, że cierpi z powodu grze-
chów popełnianych przez Jej lud. Prosiła, by przestał on źle postę-
pować – wtedy jego życie stanie się lepsze. Jakie to piękne, że Matka 
Jezusa przyszła kiedyś do zwykłych, ciężko pracujących ludzi, 
aby im przypomnieć, że Bóg ich kocha i że o nich nie zapomina!

Z ogromną radością przyjąłem od pani Lidii Miś-Nowak za-
proszenie do współpracy przy powstawaniu Pięknej Pani. 

Ta ślicznie wydana książka opowiada o tym 
wszystkim, co dla mnie – misjonarza 
saletyna – najważniejsze i najpiękniej-
sze: o miłości Pana Boga do człowie-

ka, o Maryi i o La Salette. Mam nadzie-
ję, że i Ty, Młody Przyjacielu, czytając 

Piękną Panią, zachwycisz się tym sa-
mym. Życzę Ci wielu pięknych chwil 

spędzonych na lekturze tej niezwy-
kłej opowieści.

ks. Grzegorz Zembroń MS
prowincjał Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
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i coś do chleba zawinięte w lnianą ścierkę, a następnie dodała 
przestrogę: – Uważaj, żeby ci się krowy nie rozpierzchły po sto-
kach, i na tego wilka miej baczność, bo się wałęsa po okolicy od 
kilku dni. 

– Tak, proszę pani. – Melania, chociaż miała piętnaście lat, 
była niewysoka i drobna. Ostrożnie włożyła jedzenie do swo-
jego szmacianego worka, po czym przerzuciła go sobie przez 
ramię. – Już go kilka razy spotkałam – mówiła oczywiście o wil-
ku. – Rzucam mu wtedy odrobinę chleba, a on łapie i sobie od-
chodzi. Nie jest wcale taki groźny. Ale na krowy będę uważać, 
proszę pani. 

Dziewczynka pomachała na pożegnanie swojej pracodawczy-
ni i pognała bydło w góry, gdzie rosła lepsza trawa.

Szczyty niemal dotykały nieba, a niektóre z nich, te oddalo-
ne, całkiem chowały się w chmurach. Chociaż gdzieniegdzie na 
południowych stokach trawa była sucha i wypalona słońcem, to 
i tak pomiędzy skałami można było spotkać kwitnące fioletowe 
osty i piękne kępy białej skalnicy. Tymczasem na wschodnich 
stokach rozciągał się dywan najzieleńszej trawy mie-
niący się paletą barw rozmaitych kwiatów. O tej 
porze roku kwitło ich więcej aniżeli wiosną. 
Był to istny raj dla oczu Melanii, która 
bardzo lubiła się bawić kwiatkami. 
Zrywała małe żółte rozchodni-
ki, sadźce purpurowe, liliowe 
dzwonki i białe zawilce, któ-
re wcale nie były teraz białe –
od zimnych nocy zmieniły kolor 

na różowy. Dziewczynce nikt do towarzystwa nie był potrzebny, 
miała swój świat. Wtykała kwiatki pomiędzy zebrane wcześniej 
kamyki, tworząc miniaturowe „rajskie ogrody”.

Zziajany od zabawy z pieskiem chłopiec przystanął na chwilę 
i spojrzał spod ronda swojego kapelusza daleko w górę. Krowy 
państwa Pra leżały leniwie tu i ówdzie i najedzone, wachlowały 
się ogonami, odganiając złośliwe muchy i gzy. Powyżej nich do-
strzegł Melanię. Ucieszony obecnością dziewczynki, nie zwra-
cając uwagi na to, że dzieli ich znaczna stromizna, od razu pobiegł 
jej na spotkanie.

Melania, widząc zmierzającego ku niej chłopca 
z łobuzerskim uśmiechem i podskakującym 
kundelkiem, cofnęła się o kilka kroków. 
Nie życzyła sobie, by ktokolwiek 
naruszał jej spokój. 



– Cześć! Jestem Maksymin – przedstawił się jedenastolatek. – 
To mój pies Lulu, a tam moja koza… – Wskazał na zwierzę, które 
nawet na nich nie spojrzało, tylko zajadało się pyszną trawą. – 
Niżej są krowy moich państwa. Będziemy pasać razem? Ja też 
jestem z Corps! – Uradowany chłopiec skończył prezentację i po-
patrzył na dziewczynkę bystrymi oczami.

– Nie chcę – odparła Melania i wycofała się nieco, o mało 
nie nadeptując na swój tarasik z kamyków i kwiatów. – Chcę 
zostać sama. – To mówiąc, ruszyła zamaszystym krokiem, żeby 
czym prędzej znaleźć sobie nową, nienaruszoną przez nikogo 
przestrzeń. 

Kiedy dotarła do polany przy zboczu góry Gargas, ciężko usia-
dła na trawie.

Maksymin wzruszył tylko ramionami i klepnął się w nogę, 
aby Lulu podążył za nim.

– Pozwól mi zostać z tobą – nalegał, gdy przysiadł tuż za 
Melanią. – Mój pan polecił mi, żebyśmy strzegli krów razem. 
Ja też jestem z Corps, tak 
jak ty. 

Dziewczynka jednak 
była nieustępliwa. Wsta-
ła, odeszła znacznie dalej 
i znów usiadła na trawie, 
sądząc, że w ten sposób 
pozbędzie się nieproszo-
nego gościa. Nerwowo 
zerwała kilka kwiatków 
i zaczęła do nich mówić, 



jak gdyby nigdy nic. Kiedy się w końcu obejrzała, zauważyła 
siedzącego nieopodal Maksymina.

– Proszę, będę grzeczny. Pozwól mi ze sobą zostać. – Chłopiec 
szczerzył białe zęby w uśmiechu.

Lulu, jakby rozumiejąc, co mówi jego pan, spojrzał na dziew-
czynkę błagalnym wzrokiem, gotowy jeszcze w razie czego za-
skomleć.

I znów Melania podniosła się z ziemi i oddaliła. A Maksymin – 
podobnie jak poprzednio – podążył za nią.

– Naprawdę, będę całkiem, ale to całkiem grzeczny – zapew-
niał. – Nudzi mi się samemu. No co ty? Nie bądź taka. Pobawmy 
się w coś razem. Naprawdę przysłał mnie do ciebie mój pan.

– No dobra – odparła Melania, której serce w końcu zmiękło 
z litości. Odwróciła się do chłopca i klepnęła miejsce obok siebie, 
aby się do niej przysiadł. A po chwili dodała: – Jestem Melania.

Lulu, myśląc, że dziewczynka wskazała to miejsce jemu, pod-
biegł, obwąchał starannie trawę i umościł się wygodnie przy niej. 

Maksymin również w mgnieniu oka znalazł się przy swojej 
nowej koleżance.

– Bawię się kwiatkami dobrego Boga – wytłumaczyła 
Melania. – Mówię do nich, a one mnie słuchają.

– No co ty, z kwiatkami gadasz? –
Maksymin parsknął śmiechem. 

Pasterka natychmiast skarciła 
chłopca wzrokiem. Jak tak 
będzie dogadywał, to 
na pewno długo przy 
niej nie zabawi.

– No co? – bronił się kolega. – Przecież one nie mają uszu, 
żeby cię usłyszeć. Wiem, co zrobimy, pobawmy się razem! Może 
w ganianego? Albo w ciepło-zimno, ja coś schowam w trawie, a ty 
będziesz musiała to znaleźć. Co ty na to? Tylko szybko, żeby świs- 
tak tego wcześniej nie wciągnął do swojej kryjówki. – Maksymin 
zarechotał głośno. – Bo inaczej do wiosny będziesz szukać. – 
Śmiał się do rozpuku. 

Melania nie znała takich zabaw. Dotąd spędzała czas sama 
i już miała o tym powiedzieć chłopcu, kiedy rozległ się dźwięk 
dzwonów na modlitwę Anioł Pański z oddalonej o kilka kilo-
metrów wsi. Dzieci umilkły, a ponieważ nie wiedziały, jak się 
odmawia tę modlitwę, bo nikt ich jej nie nauczył, przeczekały, 
aż dzwony ucichną, po czym Melania zaproponowała:

– Może coś zjemy? Jesteś głodny?
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– Ja już wszystko, co miałem, zjadłem na śniadanie – odparł 
chłopiec.

Dziewczynka wyjęła z chustki razowy chleb i ser i ułamała 
dla kolegi.

– Wiesz… – mówił Maksymin z pełnymi ustami – za kilka dni 
skończę pracę dla pana Selme’a i wrócę do swojej wsi, do Corps, 
do taty. W sumie mam tu być dziesięć dni. A jestem już… – Prze-
rwał wypowiedź, aby policzyć na palcach, ale machnął ręką, gdy 
się pogubił w rachunkach. – No, kilka. To niedługo, co nie? Dzie-
sięć dni.

– Niedługo – odparła 
Melania, uświadamiając 

sobie, że resztę tego czasu 
przyjdzie im spędzić razem. – 

Jakoś damy radę – tłumaczyła bar-
dziej sobie niż jemu.

– Zobaczymy, kto jutro będzie pierw-
szy na górze?! – rzucił żwawo wyzwa-
nie pastuszek. Zmrużył oczy, ułamał 

nieco chleba i podał Lulu, żeby pies 
też się posilił.

Dzieci nie mogły jednak wie-
dzieć, że jutrzejszy dzień cał-

kiem odmieni ich życie.

2
MAMA, KTÓRA PRZYSZŁA W GÓRY PŁAKAĆ

Nazajutrz pastuszkowie wspięli się na górę Planeau. Dzielny 
Lulu na przemian zaganiał krowy państwa Pra, gospodarzy 

Melanii, i państwa Selme’ów, u których pracował Maksymin. Tyl-
ko koza była nieusłuchana. Wesoło dzwoniąc dyndającym u szyi 
dzwonkiem, chodziła, gdzie chciała i jak chciała, i wcale nie trzy-
mała się wytyczonej ścieżki, lecz bardziej rowów czy stromych 
zboczy. Grunt, że Lulu miał ją w zasięgu słuchu i węchu. Raz po 
raz przystawał, nadstawiał ucha, po czym obwąchiwał powietrze 
i upewniony, że jego beczące utrapienie idzie, szczeknął dwa razy, 
aby pośpieszyć zwierzę. Nikt przecież nie będzie na nie czekał!

Sobotni dzień był równie upalny jak piątkowy i około połu-
dnia dziewczynka zaproponowała, żeby popędzić krowy do wo-
dopoju w małym wąwozie. Było tam znacznie więcej kwiatów, 
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