Jadwiga Stańczak 
Dziennikarka, pisarka, poetka 
W latach 1953–1958 redaktor naczelna miesięcznika „Pochodnia” 
Autorka kilkunastu książek, niektóre z nich dotyczą problematyki niewidomych 

Do niewidomych przyjaciół 
Jadwiga Stańczak 

Drodzy przyjaciele! 
Pisałam już w „Pochodni” sporo reportaży, artykułów i felietonów. Nigdy jednak nie pisałam o sobie. Nie było to potrzebne ani mnie, ani Wam. A teraz pragnę porozmawiać z Wami osobiście, tak, jak byście znajdowali się w tej chwili tuż obok mnie, tu, w naszej redakcji. 
Dziewięć lat temu, w roku 1944 w Lublinie, zostałam dziennikarzem. Wśród niemilknącego huku armat, żołnierz polski ramię w ramię z żołnierzem radzieckim zapisywał pierwsze, piękne karty historii naszej Ludowej Ojczyzny. 
Wówczas gorąco pokochałam swoją pracę. Trzeba było natychmiast, na żywo przenosić na skrawek papieru wszystko nowe, co potężną falą narastało dookoła. 
Siedemnastego stycznia 1945 roku o wyzwoleniu Warszawy przez Armię Czerwoną i wojsko polskie pisałam w „Głosie Ludu” w artykule pod tytułem „Warszawo...”: „tego się nie pisze piórem, to się pisze sercem”. I to była prawda. Pisałam w ciemnym kącie biblioteki redakcyjnej, a na podarty, niezręcznie wyrwany z notatnika skrawek papieru gęsto kapały nieproszone łzy. 
W ciągu kilku następnych lat pracowałam jako dziennikarz w „Sztandarze Ludu” w Lublinie, w Polskim Radiu i w „Głosie Wybrzeża”. Im głębiej poznawałam swój zawód, tym lepiej rozumiałam, że dziennikarstwo w Polsce Ludowej jest służbą społeczną, że służy człowiekowi pracy i jego szczęściu. 
Tymczasem choroba moja rozwijała się. Zaczęłam tracić wzrok. Coraz trudniej było mi pracować. Wreszcie musiałam porzucić swój zawód. Ciężko mi było wówczas, przyjaciele, bardzo ciężko. Zdawało mi się, że jestem nikomu niepotrzebna, że między mną a innymi ludźmi wyrasta jakaś niewidzialna zapora. 
Ale ten stan minął szybko. Zrozumiałam, że jako niewidoma mogę pracować i być pożyteczną. Byłam zdecydowana nauczyć się jednego z dostępnych dla niewidomych zawodów. 
W tym czasie przeniosłam się do Warszawy i znalazłam się w szeregach PZN. I tu spotkała mnie ogromna radość– okazało się bowiem, że nie tylko znalazłam się w gronie bliskich, serdecznych ludzi, lecz że zwrócono mi mój ukochany zawód. 
Okazało się, że w sposób bardzo prosty, przy pomocy pary zdrowych, życzliwych oczu lektora, mogę doskonale wykonywać swą pracę, mogę służyć Wam, drodzy przyjaciele. Chcę Wam powiedzieć jeszcze, że jesteście mi bardzo bliscy, że „Pochodni” nie będziemy pisali piórem, że będziemy ją wspólnie pisali sercem. 
Pochodnia, styczeń 1953 

Z żałobnej karty 
Józef Szczurek 

Po długiej chorobie i wielomiesięcznym pobycie w szpitalu, w pierwszych dniach czerwca 1996 roku, zmarła Jadwiga Stańczakowa – dziennikarka, poetka i pisarka. Miała 77 lat. Przed rokiem była jeszcze w dobrej formie. Rozmawiała z dziennikarzami, planowała nowe zbiorki poetyckie. Wtedy też, jako przedstawiciel „Pochodni”, przeprowadziłem z Nią wywiad, jak się okazało – ostatni. 
Pisarka przekazała wówczas wiele ciekawych szczegółów o swoim pracowitym życiu, wszechstronnej twórczości, licznych przyjaciołach i zawsze otwartej, życzliwej postawie wobec życia 
W „Pochodni” często pisaliśmy o Jej pracy twórczej, inicjatywach wydawniczych i działalności społecznej. Jej najbardziej żywe zainteresowania wiązały się głównie z kulturą a na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – z popularyzacją twórczości poetyckiej Mirona Białoszewskiego, który wycisnął wyraźne piętno na literaturze polskiej ostatnich czterdziestu lat. 
Jadwiga Stańczak urodziła się w Warszawie w 1919 roku. W stolicy zdobywała wykształcenie. 
Po wyzwoleniu pierwszego skrawka naszej ziemi włączyła się z entuzjazmem do pracy dziennikarskiej. Widzimy Ją w dzienniku „Rzeczpospolita” wydawanym w Lublinie. 
W 1945 roku przeniosła się wraz z mężem do Gdańska. Tu także podjęła pracę w tamtejszej prasie – „Dzienniku Bałtyckim”. Zamieszczała artykuły głównie z dziedziny kultury i życia codziennego. 
W 1948 roku, po urodzeniu dziecka, utraciła wzrok. Wtedy przeniosła się do Warszawy, gdzie mieszkali Jej rodzice. Była bardzo załamana, zwłaszcza tym, że już nigdy nie będzie mogła pracować w swym ukochanym zawodzie – dziennikarstwie. Stało się jednak inaczej. 
W 1951 roku poznała Stanisława Madeja – członka Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych. On to właśnie wprowadził Ją do Związku. Zapoznał z problematyką niewidomych, otworzył drogę do ulubionej pracy. 
W 1952 roku powierzono Jej funkcję redaktora naczelnego „Pochodni”. W niełatwych ówczesnych warunkach rozwijała to czasopismo, eliminowała przedruki i wprowadzała coraz więcej materiałów dotyczących działalności niewidomych. Spotykała się z czytelnikami, wyjeżdżała w teren, organizowała korespondentów. 
W 1958 roku odeszła z redakcji „Pochodni” na rentę, chcąc się poświęcić twórczości literackiej i to jej się w pełni udało. Wkrótce zaczęły się ukazywać w druku Jej książki, a niedługo potem zbiorki poezji. Fascynowały Ją małe formy, zawierające jedną myśl lub obraz czyli haiku, które narodziły się w Japonii. 
Twórczość Jadwigi Stańczakowej rozwinęła się szczególnie mocno na początku lat siedemdziesiątych, a więc wtedy, gdy poznała Mirona Białoszewskiego. Od tego czasu aż do śmierci poety w 1983 roku spędzali razem wiele czasu, wspólnie tworzyli. W Jej mieszkaniu znajdowała się izba pamięci Białoszewskiego. 
Po odejściu z „Pochodni” nie zerwała kontaktu z redakcją. Nadal przez wiele lat pisała artykuły, dzieliła się z czytelnikami swoim doświadczeniami zdobytymi we współpracy z różnymi ludźmi i swymi przemyśleniami w sprawach kulturalnych i społecznych. 
Dzięki swej twórczości i aktywności społecznej, Jadwiga Stańczakowa na stałe zapisała się na kartach kultury polskiej oraz w historii ruchu niewidomych w naszym kraju. 
Pogrzeb pisarki odbył się 11 czerwca 1996 roku, pochowano ją na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W kazaniu wygłoszonym podczas mszy świętej w kościele Karola Boromeusza ksiądz w podniosłych i serdecznych słowach omówił literacką, dziennikarską i społeczną działalność Jadwigi Stańczakowej. W ostatniej drodze towarzyszyła Jej rodzina i liczni przyjaciele. Niechaj pamięć o Jej pracowitym życiu zawsze nam towarzyszy. 
Pochodnia, sierpień 1996 

