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Pierwsza Dama polskiej teologii 



Najbliżsi Stanisławy 
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Stanisława Grabska urodziła się  
20 marca  1922 we Lwowie  w 
polskiej rodzinie patriotycznej  o 
wielkim potencjale intelektualnym 



Ojciec i córka 
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Ojciec Stanisław Grabski był 
politykiem i profesorem ekonomii na 
znamienitych polskich uczelniach . 

Mała Stasia była zapatrzona w 
Ojca . Rzutowało to na Jej 
wygląd zewnętrzny , a co 
ważniejsze na poglądy 
polityczne  i ich moralny 
wymiar  działań .  



Stryj 
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Stryj Władysław Grabski  był 
dwukrotnym premierem Polski i 
twórcą reformy walutowej w okresie 
międzywojennym. 
 



Pierwsza Komunia Święta  Stanisławy 
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Wpływ na zainteresowania wiary 
Stanisławy  miała szkoła 
powszechna Urszulanek i otwarty 
dom rodzinny. Zainteresowania  
teologiczne   rozwijała  w  Tajnej 
Sodalicji Mariańskiej we Lwowie 
podczas II Wojny Światowej . 



Młoda Grabska 
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Brała czynny udział w II Wojnie 
Światowej. Była żołnierzem w 
Związku Walki Zbrojnej – Armii 
Krajowej. Studiowała w Szkole 
Przemysłowo-Artystycznej we 
Lwowie . Była zatrudniona jako 
karmicielka  wszy w Instytucie  
Badań nad Tyfusem Plamistym i 
Wirusami. Dzięki czemu miała 
dokumenty, chroniące ją przed 
represjami niemieckimi. 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Bada%C5%84_nad_Tyfusem_Plamistym_i_Wirusami_prof._Rudolfa_Weigla


W 1945 roku rodzina przeniosła  się do 
Warszawy. Stanisława podjęła pracę w 
Bibliotece Narodowej, a potem po 
zrobieniu dyplomu na Akademii Sztuk 
Pięknych w 1957 roku w  Biurze 
Wzornictwa Przemysłu Lekkiego.  
 

Grabscy w Warszawie 



Był  to dla Stanisławy  okres  realizacji życiowej misji i prawdziwej 
pasji – uprawianie teologii. W roku 1964 podjęła  studia 
teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które kończy w 
1969 roku pracą magisterską pt. Wolność chrześcijańska u św. 
Pawła i u św. Mateusza.  W tym czasie organizowała i prowadziła 
wykłady z teologii w  Klubie Inteligencji Katolickiej. Brała udział w 
Kongresie Apostolatu Świeckich w Rzymie w trakcie II Soboru 
Watykańskiego. 

Grabska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  



Doktorat 
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Wsparcie Karola Wojtyły, profesora Stanisławy z KUL-u 
umożliwiło wyjazd do Belgii i  otrzymanie stypendium na 
studiowanie w Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Louvain. 
Wykładowcami Stanisławy byli światowej sławy uczeni. Philippe 
Delhaye był promotorem Jej rozprawy  doktorskiej. Analizowała 
w niej , na ile trzej współcześni teologowie  pisząc o wolności , 
inspirowali się myślą św. Pawła.  
Obrona pracy doktorskiej  stanowiła w Louvain prawdziwe 
wydarzenie. Stanisława Grabska była pierwszą świecką kobietą, 
która uwieńczyła studia doktoratem z teologii. 
Pomimo doktoratu, wiedzy teologicznej i predyspozycji 
pedagogicznych nie miała szans na pracę na polskich uczelniach 
teologicznych. Znalazła zatrudnienie na uczelniach świeckich, 
gdzie prowadziła wykłady na temat symboli biblijnych w kulturze 
europejskiej. 
 
 
 
 
 



Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 
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Ideowym zapleczem , gdzie chciano 
Jej słuchać był warszawski Klub 
Inteligencji Katolickiej. Była jego 
współzałożycielką, aktywną działaczką, 
etatowym pracownikiem, 
wiceprezesem i prezesem. Inicjowała 
sesje  na tematy społeczne. Była za 
chrześcijańską koniecznością  brania 
zawsze strony ludzi pokrzywdzonych. 



Grabska w pracy 

11 

Zaangażowanie Stanisławy w politykę 
społeczną stało się szczególne w stanie 
wojennym i zaraz po nim. 
 W czasie pielgrzymki KIK-ów na Jasną 
Górę  poprowadziła Drogę Krzyżową  
rozwijającą idee  walki non-violence. 



Okrągły Stół 
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Została zaproszona do udziału w 
Komitecie Obywatelskim  przy 
Lechu Wałęsie. Podczas obrad  
Okrągłego Stołu z ramienia opozycji 
przewodniczyła  grupie roboczej ds. 
stowarzyszeń. Kiedy doszło do 
wyłania kandydatów na posłów i 
senatorów wróciła do KIK-u. Nie 
chciała przekraczać granic 
kompetencji.  



Grabska nadal w KIK-u 
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Pragnęła nadal prowadzić pracę 
formacyjną na rzecz postawy otwartej , 
ewangelickiej, postawy miłości i 
pojednania, postawy ekumenicznej i 
zrozumienie dla inaczej myślących. 
Uważała, że to jest najważniejsze dla 
przyszłości Polski, Europy i świata. 



Otwarcie KIKu na Freta 
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Uroczyste otwarcie nowej 
siedziby KIK-u na ulicy Freta. 
Stanisława , honorowy gość 
przecina wstęgę otwarcia. 
Jest autorką wielu artykułów i 
książek popularyzujących 
teologię i Biblię. 
Mówiła o sobie, że jest 
obywatelem Polski, który ponosi 
odpowiedzialność  za Polskę, a 
jako obywatel Kościoła ponosi 
odpowiedzialność za Kościół. 



Grób Grabskich 
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W książce Ciekawość nieba, 
ciekawość ziemi  Stanisława 
stwierdza: Okropnie jestem 
ciekawa , jak to będzie ,gdy 
umrę…  
Odchodzi dnia 13 listopada 
2008 roku. 
Pochowana w grobie 
rodzinnym na Powązkach. 


