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Dnia 17 lutego 2011 roku pożegnaliśmy na cmentarzu Północnym w Warszawie zmarłą 29 stycznia Katarzynę Łańcucką. Dla wielu osób to wielka strata i smutek. 
Poznałyśmy się w Laskach na przełomie lat 1978–79, kiedy z ogromnym zaangażowaniem towarzyszyła w ostatniej chorobie i odchodzeniu do domu Ojca Stefanii Skibównie, z którą właśnie wtedy się zaprzyjaźniła. Nie wiedziałam wówczas, że będzie i dla mnie kimś bardzo bliskim. 
Urodziła się 19 października 1953 roku w Warszawie w rodzinie lekarskiej. Była jedynaczką. Nie było po młodej i całkiem potem dorosłej tego jedynactwa znać. Pracowita i uspołeczniona. Nade wszystko bardzo wierna w przyjaźni i ofiarna, gdy trzeba było komuś pomóc. Wielu znajomych i przyjaciół korzystało z jej ofiarności, a także osób niewidomych, dla których była lektorką i przewodniczką. Jej uniwersytecka koleżanka wspomina niesłychanie ofiarną i skuteczną pomoc Kasi w czasie ciężkiej choroby. 
Maturę zdała w liceum Frycza-Modrzewskiego w 1972 roku Warszawie, a po wygraniu olimpiady polonistycznej rozpoczęła bez egzaminu wstępnego studia na polonistyce UW. Po dwóch latach studiów, kiedy w Polsce nadeszła odwilż polityczna, przeniosła się na wydział nauk społecznych, na filozofię, którą ukończyła jako magister w roku 1977. Rok pracowała na Uczelni jako pracownik dydaktyczny. Następnie w różnych instytucjach wydawniczych, m.in. w redakcji „Pochodni” w Polskim Związku Niewidomych. Z pracownikami tej redakcji utrzymywała przyjazne kontakty prawie do końca życia. W Laskach jeden rok szkolny była nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej, pół roku pracowała w bibliotece tyflologicznej. Od 1981 do 1990 była nauczycielem w szkołach zawodowych i liceum w zakresie historii, polskiego i nauki o społeczeństwie, także w Laskach. Bardzo lubiana przez uczniów, mimo że była wymagająca pod wieloma względami, nie tylko w nauce. Na przykład wymagała ładnego wysławiania się również w codziennych zwykłych rozmowach. Za nieodpowiednie słowa była taksa – zależna od wagi słowa. Pieniądze potem na końcu roku szkolnego obracano na dobry cel. Dobrze znała brajla, nie tylko w czytaniu, ale i w piśmie i uwagi w sumiennie sprawdzanych zeszytach wpisywała także brajlem, co sobie uczniowie szczególnie cenili. 
Poznawała ich z ludźmi, którzy byli wtedy bardzo ważni dla wszystkich w Polsce: pojechała złożyć życzenia p. Wałęsie, zabierała uczniów ze sobą, do domu Dziecka w Białołęce, gdzie kapelanem był zamordowany później ks. Sylwester Zych, z którym była serdecznie zaprzyjaźniona. Starała się wpoić im swój patriotyzm. W czasach ostrej cenzury książki z drugiego obiegu czytała od razu na kasetę, żeby się podzielić z tymi, którzy nie mieli do nich dostępu – cokolwiek sama znam z tamtej literatury, to dzięki uprzejmości Kasi. W czasie stanu wojennego działała w parafii Św. Stanisława, pakując i nosząc do więzień paczki. 
Wiernie uczestniczyła we Mszach za Ojczyznę. Kiedyś zapytała mnie, gdzie by tu poduczyć się religii, bo nie wiadomo, kiedy i gdzie przyjdzie katechizować. I ukończyła 4-letni IWKR (Instytut Wyższej Kultury Religijnej) przy KUL-u. To były prawie studia teologiczne. I rzeczywiście jakiś czas uczyła religii gdzieś na Ochocie. 
Po odejściu z Lasek w 1990 wróciła do dziennikarstwa w „Życiu z kropką” i w innych wydawnictwach, jeszcze przyjeżdżała pomóc mi w pracy bibliotecznej. Odkąd zaangażowała się znowu w filozofię, tzn. zaczęła pracę w redakcji „Przeglądu Filozoficznego”, coraz rzadziej pokazywała się w Laskach. Mieszkała na dalekiej Ochocie, a komunikacja warszawska robiła się coraz trudniejsza, nie starczało czasu. Dzwoniła od czasu do czasu. Ostatnio była sekretarzem redakcji „Przeglądu Filozoficznego” i „Etyki”. 
Mówią przyjaciele, że ostatnio źle się czuła, ale nie chciała się leczyć i prawie do ostatnich dni pracowała. Nie dała się namówić na szpital. 
Katarzyna była przyjacielem wszystkiego, co żyje, ale szczególnie kotów. Kochała literaturę, którą znała świetnie i chętnie czytała niemal na każdym miejscu. Kiedy się z nią jechało, czytała w tramwaju, na przystanku. Kochała też muzykę, zarówno poważną, jak i dobrą rozrywkową. Kiedyś, pamiętam, poszła z s. Elżbietą i ze mną do filharmonii na „Pasję wg św. Mateusza” i bardzo się śmiałyśmy potem, bo trochę się na nas ludzie oglądali: ona miała czterojęzyczny tekst z nutami, s. Elżbieta niemiecki egzemplarz Nowego Testamentu, no a ja gruby tom z brajlowskim tekstem. 
Kiedy jeździłam do Niemiec przepisywać Nowy Testament brajlem, bo w Polsce wtedy nie było to możliwe, Katarzyna przygotowywała mi dyktando tekstu na kasetach, niesłychanie dokładnie wymawiając wszystkie możliwe znaki, których w Piśmie Św. nie brakuje. Poza tym pisywała do mnie długie, ciekawe listy – oczywiście brajlem – o tym, co się dzieje w Polsce, a działo się wtedy. To były lata 1980–86. 
Teraz, kiedy jej brakuje, nieraz myślę biorąc do ręki trudną do skopiowania brajlem książkę, szkoda, że jej nie ma. Umiała pomóc, wytłumaczyć, jak wyglądają stronice zawierające jakieś szczególne znaki, czy układ. 
W Laskach zostały odprawione za Katarzynę dwie Msze św. Także ks. bp Dembowski odprawił u siebie. Wiem też, że tzw. Mszę świętą gregoriańską, czyli przez 30 kolejnych dni, będzie odprawiał polski misjonarz w Kazachstanie, najprawdopodobniej ks. Hoinka. 
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