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Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od 

wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł II 
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Tym razem Kurierek odkrywa 

przed Czytelniczkami i 

Czytelnikami tajemnice Domu 

Generalnego w Szymanowie 

WHO IS WHO W SZYMANOWIE 

Obecnie mieszkają tu 44 siostry oraz 3 

postulantki i 2 nowicjuszki. Poniżej 

przedstawiamy wybrane Siostry i role jakie 

pełnią u Niepokalanek. 

Przełożoną Domu jest Siostra Macieja (teolog). Wcześniej była pierwszą przełożoną placówki w 

Rzymie, a potem przełożoną generalną i przełożoną w różnych domach. Rolę zastępczyni pełni 

S. Felicyta (polonistka, zajmuje się organizacją domu) a ekonomki domowej S. Iza (doskonały 

kierowca, organizator i zarządca). 

W Szymanowie mieszkają także 3 Siostry zasiadające w Zarządzie Zakonu Niepokalanek:  

 Siostra Benedykta, która pełni rolę sekretarki i jest rektorką alumnatu (czasowe profeski 

czyli siostry bez ślubów wieczystych), interesuje się historią.  

 S. Miriam, asystentka czyli zastępczyni Matki (uczy matematyki w liceum i jest 

wychowawczynią klasy maturalnej). 

 Ekonomka zakonu S. Katarzyna. To ‘matka założycielka’ ciastkarni sądeckiej w czasach 

kiedy była tam dyrektorką szkół gastronomicznych.  

Co miesiąc obywają się w Szymanowie spotkania Zarządu. Przyjeżdżają na nie z Sącza 2 

pozostałe członkinie: 

 Siostra Leticja- Przełożona Domu w Sączu (teolog i miłośniczka gry na organach)  

 Siostra Gracjana- wcześniej wieloletnia dyrektorka już nieistniejącego, warszawskiego 

przedszkola na Idzikowskiego, a także Dyrektorka na Kabatach.  

Zjazdami wychowanek zajmuje się Siostra Macieja- ustala terminy i prowadzi kalendarz 

zjazdów.  Mistrzynią nowicjatu jest S. Rut. Wcześniej uczyła w Szymanowie wf i po (wstąpiła do 

klasztoru w trakcie studiów). Absolwentka AWF w Białej Podlaskiej i już jako zakonnica - 

Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie!  Ukończyła kursy pierwszej pomocy, np. w 

koszarach w Pile, kilka studiów podyplomowych na tematy rodzinne oraz szkołę formatorek 
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zakonnych. Teraz uczy życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa. Za  postulat 

odpowiedzialna jest S. Donata- anglistka, zainteresowana historią sztuki. Uczy angielskiego 

oraz  wiedzy o kulturze. Z zamiłowania podróżniczka. 

CO SIĘ DZIEJE W SZYMANOWIE 

Siostry mają tu pełne ręce pracy i to w wielu obszarach. Poniżej znajdziecie listę tych 

najważniejszych zadań. Jest tego ogrom! 

1. Sanktuarium- od wiosny regularnie przybywają 

pielgrzymki z całej Polski i z zagranicy, parafialne, 

młodzieżowe, dziecięce, grupowe i indywidulane. 

Regularnymi pielgrzymami są miłośnicy kawalerii i 

wojsk II RP. Ci ostatni razem z rodziną Jazłowiecką 

mają w Szymanowie zjazd i spotkanie wigilijne. 

Katecheci organizują w Szymanowie dni skupienia.  

 

2. Szymanów to Dom Formacyjny. Tu przebiegają wstępne etapy życia zakonnego: postulat i 

nowicjat.  

3. Siostry prowadzą tu gimnazjum i liceum. 

4. Siostry Adriana i Bolesława) uczą religii w szkole podstawowej na wsi (teolożki). 

5. Szymanowski dom od 2011 roku organizuje rekolekcje dla kobiet. W 2016 roku odbędzie 

się już ich 13 edycja. Rekolekcje odbywają się w 

południowej Wielkopolsce, w Obrze w  położonym w 

pięknym miejscu zabytkowym pocysterskim 

klasztorze (wyższe seminarium duchowne ojców 

Oblatów). Rekolekcje odbywają się kilka razy w roku 

(3-4), trwają zwykle weekend (piątek-niedziela). 

Gromadzą około 40 kobiet w pełnym przekroju 

wiekowym (od 25 do 70 lat). Duża grupa to uczestniczki stałe, stąd spotkania te mają nie 

tylko charakter modlitewny, ale także są grupą wsparcia. Rekolekcyjne wykłady obejmują 

szeroki zakres tematyczny. Rozważane są kwestie dotykające trudnych sytuacji, 

przebaczenia, zmiany w życiu, o relacji, więzi. Prowadzi  je Ks. Jan Chrzanowski (miłośnik 

biblii i ekumenizmu). W programie zawsze są: 

a. 2 wykłady biblijne,  
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b. wykłady o M. Marcelinie, które prowadzi Matka Wawrzyna, 

c. wykłady o rozwoju osobistym, wychowaniu dzieci, rozwiązywaniu życiowych 

problemów.  

Te ostatnie prowadzone są przez zaproszonych gości- specjalistów w danych 

dziedzinach (psycholodzy, trenerzy, dietetycy a nawet biegli sądowi). Wśród nich 

wychowanka niepokalańska - Małgosia Witkowska jako doradca rodzinny i coach.  

Najbliższe rekolekcje odbędą się 21-24 .04. 

6. Rekolekcje dla młodych dziewczyn: co 2 miesiące S. Donata prowadzi w Szymanowie i w 

Krakowie spotkania, których celem jest pomoc w znalezieniu drogi życiowej i pogłębianiu 

życia duchowego.  

7. Dom generalny obsługuje tłumy gości. Same spotkania  wychowanek to już kilkanaście 

zjazdów rocznie plus sierpniowe rekolekcje. A przecież dodatkowo wiele jest wizyt 

indywidualnych. Przybywają z wizytą także rodziny i znajomi sióstr, sympatycy 

zgromadzenia i tradycji zgromadzeniowych , osoby przygodne, dawni nauczyciele. 

Bywają odwiedziny niezwykłe - kilka lat temu 

odwiedził Szymanów  Jerzy Glickson, biofizyk z 

Philadelfii. Żydowskie niemowlę uratowane w 

Słonimie przez Siostrę Ewę i Martę (obie 

rozstrzelanie w 1942). Trzy lata temu przyjechał na 

chwilę młody Kanadyjczyk, którego babcia została 

uratowana przez siostry jako żydowskie dziecko. Dziadek dał mu przed śmiercią misję, 

żeby podziękował siostrom.  

8. Obsługa pielgrzymów do Częstochowy. W sierpniu przechodzą przez Szymanów 

pielgrzymki piesze do Częstochowy - z Ełku i z akademicka z Warszawy. Tych z 

Warszawy jest 2,5-4,5 tys!!!! Siostry goszczą ich obiadem. Na szczęście kuchnią 

zawiaduje siostra Kornelia (szef kuchni, wychowanka sądecka) z genialną organizacją 

pracy. Wyobraźcie sobie jaki to gigantyczny wysiłek z przygotowaniem, wydaniem 

obiadów a potem sprzątaniem.  

W tym roku z racji Światowych Dni Młodzieży zapowiada się bardzo pracowity początek 

sierpnia, ponieważ w Szymanowie będą nocować duże grupy z Hiszpanii, Anglii i USA. 
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SZYMANOWSKIE SZKOŁY W 2016 ROKU 

GIMNAZJUM 

Obecnie w gimnazjum uczy się 58 dziewcząt (w klasie I- 

20, w II – 21 a w III -17). Większość mieszka w 

internacie. Eksternistki stanowią  mniej niż 15% 

uczennic.  Uczennice każdy weekend spędzają w 

domach rodzinnych. Jedynie jednostki zostają na 

weekend w internacie, np. Ania z Ukrainy (za daleko). 

Gimnazjalistki korzystają z licznych kół zainteresowań: teatralnego, astronomicznego, z 

rysunku, biologicznego, chemicznego, historycznego. Jest i Szkolny Klub Sportowy- 

zdominowany przez siatkówkę. Tegoroczny największy sukces odniosło koło chemiczne. Ola 

Górecka wygrała wojewódzki konkurs z chemii. 

Co roku uczennice gimnazjum uczestniczą w organizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego konkursie ‘Poszukiwanie Talentów’.  Grupę przygotowuje Siostra Marcjana, 

chemiczka i fizyczka.  Aby wziąć udział  w konkursie należy wykonać prace z dziedziny 

literatury (np. przeprowadzić i spisać wywiad z fizykiem), fotografii czy sztuk plastycznych. 

Tematem tych prac powinna być fizyka. Ponadto uczestnicy konkursu powinni wykonać co 

najmniej jeden eksperyment. W ramach przygotowań dziewczyny opracowują  więc plany 

doświadczeń, przeprowadzają wywiady z noblistami, piszą limeryki o fizyce, itp., itd. Kolejnym 

etapem jest prezentacja swoich prac na Gali Finałowej.  Głównymi nagrodami są np. wyjazdy do 

CERN-u, do Dubnej. W 2015 Ola została Laureatką (zajęła VI miejsce) i dostała tablet. 

Nagrodzona została także Natalia - kategoria  „Fizyka i sztuka”.   

 

Gimnazjalistki regularnie biorą udział w Teresińskich Dniach  Retoryki, gdzie walczą o Złotego 

Cycerona.   W 2015 roku cztery uczennice zdobyły wyróżnienia. Natomiast najwyższą nagrodę w 

kategorii Kabaret, Złotego Cycerona, zdobył Zespół Teatralny. Tworzą go zwykle uczennice z II i 

III klasy. 

LICEUM 

W Liceum uczy się obecnie  40 dziewcząt (w klasie I- 15, II- 10, III- 15). Pojedyncze są 

absolwentkami szymanowskiego gimnazjum (w tym roku jedynie 2 zdecydowały się 

kontynuować naukę u Niepokalanek). Pochodzą niemal z całej Polski: z Krakowa, Olsztyna, 
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Ostrowca, Warszawy, Lublina. Zwykle dowiadują się o 

niepokalańskiej szkole od znajomych albo w parafii. 

W Liceum działa Dyskusyjne Koło  Filmowe.  Prowadzi 

je s. Bolesława. Kto lubi śpiewać może wykazać się np. 

w scholi. Jest to grupa pod opieką s. Matyldy, która 

odpowiada za oprawę muzyczną czwartkowych Mszy 

Świętych i innych spotkań. 

Podobnie jak i gimnazjum tak i liceum może pochwalić się osiągnięciami. W 2015 roku : 

 Srebrny Cyceron  

 III miejsce w konkursie łódzkiego IPN ‘Kościół Katolicki w PRL’ 

 Szkolny Klub Sportowy zdobył II miejsce w powiatowych rozgrywkach siatkówki dziewcząt 

Absolwentki wybierają bardzo różne kierunki studiów. Maturzystki 2015 studiują na: prawie, 

medycynie, technikach dentystycznych, farmacji, AGH, inżynierii  środowiska, historii, 

architekturze, architekturze krajobrazu, pedagogice a jedna w Kolegium Języka Niemieckiego. 

SIOSTRY- NAUCZYCIELKI 

s. Bogna –  dyrektorka. Studiowała historię w Poznaniu i Warszawie. Pracę magisterską napisała 

u prof. Żaryna - ‘I pielgrzymka JP II w dokumentach UB’ . Uwielbia jeździć na rowerze. Dziennie 

potrafi zrobić 60 km. Zapalona historyczka oraz wielbicielka sztuk pięknych. Bez przerwy marzy 

o podróżach w dalekie strony.  

s. Beata – nauczycielka języka polskiego. Włączyła uczennice w ogólnopolską grę konkursową 

"Między nami czytelnikami…".  Dziewczyny napisały własne wiersze, zrobiły piękne literackie 

gazetki i przygotowały "Szymanowski dzień z poezją" pod hasłem: Mufinka za wierszyk. Oto 

relacja: https://www.youtube.com/watch?v=0bT6cafEYug&feature=youtu.be. Opiekunka 

szkolnego wolontariatu.  

s. Benedetta  - teolog i studentka studiów podyplomowych 

z Muzykologii. Katechetka w gimnazjum. Kompozytorka i 

multiinstrumentalistka. Wychowanka wałbrzyska.  Prowadzi 

szkolny zespół VENTUS (rock religijny). Zespół zajął II 

miejsce w 2015  w Konkursie Piosenki Religijnej Laudate 

Dominum w Dawidach Bankowych. Na początku 

działalności zespołu jej cela wyglądała jak studio nagrań. 

Teraz ma już oddzielne pomieszczenie. Tu możecie go 

posłuchać: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYmYSdxWqz0  

https://www.youtube.com/watch?v=0bT6cafEYug&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=jYmYSdxWqz0%20%20
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s. Benedykta - magister fizyki i doktor filozofii w jednym. Nauczycielka fizyki, sekretarka Rady 

Zakonu, Rektorka Alumnatu (siostry czasowe profeski- te bez ślubów wieczystych) . Temat 

pracy doktorskiej: ‘Elementy absolutne w fizyce w kontekście koncepcji trzech światów Maxa 

Plancka’. Żywo interesuje się historią. I z tej racji była w 2015 roku, razem z Matką w Toruniu, 

na Kongresie Historyków Niepodległościowych. Kongres był  organizowany przez  fundację Gen. 

Elżbiety Zawackiej. Gen. Elżbieta Zawacka była jedyną kobietą cichociemną, a podczas wojny 

przez pewien czas ukrywała się  w Szymanowie. W Toruniu Matka wygłosiła referat 

’Zaangażowanie konspiracyjne zgromadzenia sióstr niepokalanek w czasie II wojny światowej’ 

s. Bolesława  - katechetka w liceum i opiekunka szkolnej biblioteki. Dociekliwa i twórcza. 

Koordynatorka szkolnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. 

s. Donata – nauczycielka języka angielskiego i Wiedzy o Kulturze. Opiekunka Postulatu. 

Zainteresowana historią sztuki i kulturą. Z zamiłowania podróżniczka, lubi zwiedzać.  

s. Eligia – uczy geografii. Gracja, styl i szyk w jednej osobie. A poza tym wielki talent 

artystyczny. Przekonacie się na lekcji plastyki. 

s. Felicyta  - polonistka z długą praktyką nauczycielską. Uczy w gimnazjum. Opiekuje się 

przybywającymi do Szymanowa pielgrzymami. 

s. Judyta – siostra do tańca i do różańca. Dosłownie! Prywatnie produkuje różańce, a zawodowo 

uczy tańca w ramach lekcji WF. 

s. Karola- nauczycielka języka francuskiego i frankofilka. Corocznie, w marcu, organizuje Dni 

Francuskie.  Program tych dni jest bardzo urozmaicony. Są wypełnione zapachami aromatycznej 

kuchni francuskiej (np. były wypiekane mufinki, makaroniki) . Uczennice tworzą przedstawienia 

oparte na francuskiej literaturze (ostatnio ‘Mikołajek’) . Są zapraszani goście z krajów 

francuskojęzycznych. Jest i nauka tańców francuskich.  

s. Karolina – porażający gejzer energii. Z pasją uczy języka polskiego oraz Edukacji filmowej w 

liceum. 

s. Matylda – nauczycielka języka angielskiego i Mistrzyni internatu. Dla relaksu gra na gitarze i 

śpiewa. 

s. Marcjana – chemia, fizyka i matematyka nie mają dla niej tajemnic. Lecz ona nie chowa ich dla 

siebie, ale dzieli się nimi z chętnymi i niechętnymi. 

s. Miriam – nauczycielka matematyki a jednocześnie asystentka, zastępczyni  Matki Wawrzyny. 

W tym roku jest także  wychowawczynią klasy maturalnej.  

s. Rut – uczy PO i WDŻ-u.  Mistrzyni  zakonnego nowicjatu. Energiczna i pomysłowa, nigdy nie 

spoczywa na laurach. Wieloletnia wychowawczyni dziewczyn. Serce na dłoni  

s. Wirginia – siostra od biologii. Mikro- i makrokosmos nie mają przed nią tajemnic. Opiekunka 

szkolnej oazy, z pracowni biologicznej uczyniła przyjemną dla oka oazę zieleni. Opiekuje się 

przybywającymi do Szymanowa pielgrzymami. 
 

 


