
 

WSPOMNIENIE 

O SIOSTRZE ALOIZIE WANDZIE ŁAKOWICZ 

(1912 – 2010) 

 

Siostra Aloiza Wanda Łakowicz, córka Wawrzyńca i Tekli z domu 

Kłonis, urodziła się 23 listopada 1912 roku w majątku Żyrmuny, woj. 

grodzieńskie (dzisiejsza Białoruś). Do Zgromadzenia wstąpiła 8 lipca 1932 roku 

w Wilnie mając niespełna 20 lat. Formację nowicjacką rozpoczęła 14 sierpnia 

1933 roku w Ratowie. Po roku  złożyła pierwszą profesję 15 sierpnia w 

klasztorze w Ratowie.  

 Po złożeniu pierwszych ślubów pozostała w ratowskim klasztorze i 

pracowała jako ogrodniczka do listopada 1934 roku. Następnie przejechała do 

Wilna i zamieszkała w klasztorze przy ul. Wielkiej, gdzie wykonywała różne 

prace w domu i uczęszczała na Kursy koedukacyjne, na których uzyskała 

maturę. Pracowała w charakterze wychowawczyni w Internacie dla studentek i 

licealistek prowadzonym przez Siostry w Wilnie.  

Dnia 15 sierpnia 1937 roku w kaplicy Najświętszego Serca Maryi w domu 

zakonnym „Betania” w Wilnie, na ręce Matki Łucji Marii Czechowskiej, 

ówczesnej przełożonej generalnej, złożyła śluby wieczyste. Następnie 

studiowała filologię polską na Uniwersytecie w Wilnie, w Łodzi i Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim uzyskując stopień magistra w 1950 roku.  

Od 1949 roku pracowała w Prymasowskiej Radzie Odbudowy Kościołów 

Warszawy, następnie w Komisji Episkopatu Polski ds. dla Niewierzących w 

Warszawie. Przez wiele lat pracowała jako sekretarka i korektorka w urzędach 

kościelnych. W latach 1954 – 1960 pełniła obowiązki przełożonej domu 

zakonnego przy ul. Osieckiej w Warszawie. 

Uzdolniona poetka, od najmłodszych lat pisała wiersze. Do najbardziej 

znanych tomików jej wierszy należą: Czarna Madonna, Litania, Królowa 

wszechświata, Pasterka gwiazd, Znalazłam perłę, Moje wszystko, Pieśń o 

dobroci, Powołanie. Napisała kilkanaście słuchowisk o tematyce maryjnej, a 

także kilka utworów poetyckich, sztuk scenicznych, wierszy i pieśni na różne 

okazje. Najbardziej znane teksty pieśni to: Jak szczęśliwa Polska cała, Duchu 

Ogniu Duchu Żarze, Potrzeba serc, które ściślej zjednoczą się z Panem. 

Ostatni etap życia spędziła w Legionowie. Poświęciła go pracy poetyckiej 

i modlitwie. Zmarła dnia 8 stycznia 2010 roku we wczesnych godzinach 

rannych. SIOSTRA ALOIZA WANDA ŁAKOWICZ od Eucharystii i 

Niepokalanej, przeżyła 97 lat, w tym 77 w Zgromadzeniu. 
 


