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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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KURIEREK DZIĘKUJE ZA WSPARCIE I ... DALEJ O NIE PROSI 

Redakcja serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe Kurierka KZJ. Wszystkie wpłacone fundusze 

służą co-miesięcznemu kserowaniu Kurierka i jego wysyłce do nie-internetowych Seniorek.  

Naszymi wspaniałymi sponsorami są:  Banasiak Tekla, Bednarczyk Janina, Bernat Barbara, 

Cienkowska Halina, Kawka-Urbanek Teresa, Kubicka Bogusława, Matuszkiewicz Gabrysia, 

Nagalski Dariusz, Nowak-Pękala Cecylia, Tymicka Małgorzata i Wyporska Katarzyna (dane 

odnośnie wpłat do 04.04.2016r). Dziękujemy i bardzo, bardzo doceniamy! To cenny dar! 

Zapraszamy do dołączenia do szacownego grona Sponsorów. Nawet drobna wpłata ma 

znaczenie. 10 zł= Kurierki dla 3 Starszych Koleżanek! Wpłacając dopiszcie: NA KURIEREK. Oto 

konto: Bank Zachodni WBK III Oddział Warszawa, 78 1090 10 43 0000 0000 0500 1931 

Pozdrawiam Was gorąco i liczę na Waszą pomoc 

Beata Rudnicka 

DZIECIAKI Z WAŁBRZYCHA POJADĄ NA WAKACJE! 

Dzieciaki  z Wałbrzycha pojadą na wakacje! Dzięki grupie darczyńców z całej Polski mamy 

już całą potrzebną kwotę! Wpłaty przyszły od 57 osób/firm z Warszawy i okolic, Trójmiasta, 

Białegostoku, Świnoujścia, Skierniewic, Krakowa, Wrocławia, Radomia, Dąbrowy Górniczej, 

Siemianowic Śląskich, Bielska – Białej, Bełchowa, Łowicza, 

Zgorzelca, Wałbrzycha i jeszcze kilku innych miejsc. A do 

tego z USA, Niemiec i WB. Siostra Daniela patrzyła z 

niedowierzaniem na wpłaty. Jesteście WSPANIALI! 

Dziękuję! Dzieciaki cieszą się ogromnie– bo obserwują 

internetową zrzutkę i widzą moje i Wasze wpisy. Obiecuję 

relację z wakacji. Jeśli chcecie ją dostać na maila – podajcie 

mi swojego na beatar077(at)gmail.com (Beata Rudnicka, 

woluntariuszka). Wasz adres będzie tylko do mojej wiadomości. 

(photo by johnthescone) 

ALE- Siostra Daniela (główny motor świetlicy dla 

dzieciaków) też usiłuje zarabiać. Prowadzi hostel. W 

pierwszy majowy weekend po raz kolejny gościła 

uczestników zawodów motocrossowych. W sumie 13 

osób, z Gdańska, Poznania i Śląska. Tym razem zgarnęli 6 

i 9 miejsce, a Siostra zarobiła na czysto 500 zł. Ugościła 

ich noclegami, jajecznicą na śniadanie i pierogami, 

krokietami i klasztorną zupą na obiad. Taka nasza 

Siostra- Oberżystka;) 

https://naszkzj.wordpress.com/2016/05/13/dzieciaki-z-walbrzycha-pojada-na-wakacje/
http://gmail.com/
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Poza tym- dzieciaki chcą jeszcze przed wakacjami wystartować w turnieju piłkarskim Toyota 

Mini Euro Cup. Damian (II gimnazjum) tworzy drużyne z 10 dzieciaków w wieku 7-10 lat , uczy 

je grać w piłkę i wyjaśnia zasady, itp. Na bramce stanął mały Dawid vel Kaczorek i radzi sobie 

rewelacyjnie! Turniej odbędzie się w niedzielę, 12 czerwca!  Trzymajcie kciuki! 

No i oczywiście dzieciaki baaardzo wyczekują wakacji. To będzie już ich czwarte (Ustronie 

Morskie, Międzywodzie, Dźwirzyno i teraz Szczecinek) fundacyjne, wyjazdowe lato! 

Dziękuję! Beata Rudnicka (woluntariusz fundacji), 535 41 22 97, beatar077(at)gmail.com 

Dane fundacji: Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej, Pl. Marceliny Darowskiej 

1A, 58-305 Wałbrzych,   

Konto fundacji: PKO B.P. 55102050950000500201522549, Dla datków spoza Polski: SWIFT 

Banku PKO B.P.: BPKOPLPW, IBAN: PL 55 1020 5095 0000 5002 0152 2549 

E-MAIL: fundacja(at)niepokalanki.pl, TEL: +48 603 669 556 

 www.fundacjagarczynskiej.wordpress.com,  www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna 

FINAŁ KONKURSU O TRADYCJACH SZKÓŁ NIEPOKALAŃSKICH 

Wpłynęły do nas niezwykłe opowieści. Autorki pokazały nam obraz i szkół i Sióstr i tego jak się 

żyło w Polsce lat 50siątych, 60siątych i 80siątych. Nie sposób wybrać, która praca konkursowa 

jest najlepsza. Każda dostarcza wzruszeń, wspomnień i refleksji. Dlatego - każda z Autorek 

otrzyma nagrodę. Każdej się ona słusznie należy.  Nagrody-niespodzianki dla Pań piszących o 

latach 80siątych zostaną wręczone podczas wrześniowego (9-10.09) 30-stolecia matury w 

Szymanowie (Pani Agnieszce Nagalskiej, Dance Zdrojewskiej, Monice 

Rakusie, Gosi Najuch). 

Nagrodą dla pozostałych Autorek będą ślicznie wydane tomiki poezji 

Zbigniewa Herberta ‘Pan Cogito’. Nagrody te wyślę pocztą.  Uprzejmie 

proszę więc o podanie adresów pocztowych (można tel. 535 41 22 97, 

a można i e-mailem beatar077(at) gmail.com). Tę prośbę kieruję do 

Autorki niezwykłych opowieści o świecie lat 50siątych Anny 

Bańkowskiej  oraz do Autorek niemniej wzruszających opowieści ze 

świata lat 60siątych Grażyny Goreckiej oraz Marii (Marychny) 

Baranieckiej-Witkowskiej  a także  do Klaudii Wiertiuchow.  

 

L A T A  5 0 - S I Ą T E  

Anna Bańkowska (z d. Suchocka), dla koleżanek Hanka (matura 1957): Na nowej drodze życia, 

Dom szymanowski w moich wspomnieniach, Uroczystości. Nasze Mistrzynie, Nasze Siostry, 

http://niepokalanki.pl/
tel:%2B48%C2%A0603%C2%A0669%C2%A0556
http://www.fundacjagarczynskiej.wordpress.com/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/02/27/na-nowej-drodze-zycia-lata-50-siate/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/01/22/dom-szymanowski-w-mojej-pamieci-lata-szescdziesiate/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/01/22/dom-szymanowski-w-mojej-pamieci-lata-szescdziesiate/
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(Pani Anna przysłała nam wiele więcej opowieści- będziemy je publikować w kolejnych 

Kurierkach. I serdecznie za te niebanalne opowieści dziękujemy ) 

 

L A T A  6 0 - S I Ą T E  

Grażyna Gorecka, Szymanów 1965-1969: PORZĄDKI SZKOLNE-(z pamiętnika ósmoklasistki),  

Andrzejki, Mikołajki 

Maria (Marychna) Baraniecka-Witkowska, matura Szymanów1964: Nasza Siostra Gizela,  

Wspomnienie o Siostrze Pauli.   

 

L A T A  8 0 - S I Ą T E  

Agnieszka Nagalska: Spacer, Przypis 

Klaudia Michalik( Wiertiuchow): Pani Kozłowa 

Małgosia Najuch: Dziwne nazwy, przezwiska, listy po-maturalne i zespół Genesis- czyli 

wspomnienia z Szymanowa sprzed 30 lat,   

Monika Rakusa (Dworakowska): Szymanów- przedstawienie- 1981 rok 

Danka Zdrojewska (z d. Sadowska): Setna wydanie Listy przebojów Programu Trzeciego, Fermi 

na lekcjach fizyki 

CZEKAMY NA WASZE OPOWIEŚCI Z CZASÓW SZKOLNYCH 

Konkurs na opowieści ze szkół niepokalańskich już się skończył. Ale- wciąż prosimy o Wasze 

wspomnienia: o siostrach, koleżankach, zwyczajach, wydarzeniach. Ocalmy te wspomnienia! 

Poniżej znajdziecie kolejne niezwykłe opowieści. Czytajcie i ... zabierajcie się do pisania.  

Czekam i zapraszam! 

Beata Rudnicka (beatar077(at)gmail.com, 535 41 22 97) 

SIOSTRA GIZELA -  DUSZA KIPIĄCA ENERGIĄ ! 

Trudno jest oddać w kilku słowach, kim była dla mnie Siostra Gizela.  Zawsze czułam w niej 

osobę płonącą  ogniem miłości Boga  i  jednocześnie miłością bliźniego. 

 

Poznałam ją  na początku  lat osiemdziesiątych, podczas pielgrzymki na Jasną Górę,  w czasie 

stanu wojennego. W Polsce brak było  wtedy  wszystkiego, toteż grupa, do której należałam 

(Notre-Dame d'Europe) składająca się  z szefów i szeftenek  skautingu europejskiego, uzyskała 

zezwolenie na dostarczanie lub wysyłanie  z Francji  pewnych przedmiotów. Zapamiętałam 

lampy dla oświetlenia jednego z domów Sióstr Niepokalanego Poczęcia, samochód dla młodego  

niepełnosprawnego mężczyzny  z Kłodzka, automatyczne łóżko dla sparaliżowanej osoby ze 

Szczecinka… To odzwierciedla śmiałe  i nieszablone miłosierdzie Siostry. Udawało się nam  

zawsze zadośćuczynić jej prośbom. 

https://naszkzj.wordpress.com/2016/02/27/porzadki-szkolne-z-pamietnika-osmoklasistki-17-xii-1965-piatek/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/04/27/andrzejki-z-pamietnika-osmoklasistki/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/04/27/mikolajki-z-pamietnika-osmoklasistki/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/01/22/nasza-siostra-gizela-wychowawca-i-przyjaciel/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/01/22/wspomnienie-marychny-o-s-pauli/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/01/22/spacer/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/04/19/przypis/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/02/27/pani-kozlowa-lata-80-siate/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/02/27/dziwne-nazwy-przezwiska-listy-po-maturalne-i-zespol-genesis-czyli-wspomnienia-z-szymanowa-sprzed-30-lat/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/02/27/dziwne-nazwy-przezwiska-listy-po-maturalne-i-zespol-genesis-czyli-wspomnienia-z-szymanowa-sprzed-30-lat/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/02/27/szymanow-przedstawienie-1981-rok/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/03/30/wieczorna-afera-w-szymanowie-czyli-setne-wydanie-listy-przebojow-programu-trzeciego/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/03/30/fermi-na-lekcjach-fizyki/
https://naszkzj.wordpress.com/2016/03/30/fermi-na-lekcjach-fizyki/
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Równie nieszablonową była propozycja, by zorganizować w 

1983  obóz letni dla naszych najmłodszych wilczków w 

Dursztynie, chciała zapoznać się  z naszą pedagogią. A w ślad  

za obozem – dać przełożyć na polski nasze książeczki 

metodyczne. 

 

Dodam, że w tym czasie  przygotowywała do druku książkę – 

przewodnik po sanktuariach maryjnych w Polsce. W związku z 

tym, znała wszystkie historyczne miejsca w Polsce i ich 

duchową symbolikę.  Zaproponowała naszej grupie, by 

wykorzystać jej prace i kontakty.  Co roku opracowywała dla nas program -  trasę, przebieg, 

osoby  mówiące po francusku na granicy oraz te, z którymi trzeba się skontaktować. To  

pozwoliło nam  zwiedzić wzdłuż i wszerz  oraz ze wschodu na zachód całą Polskę. 

 

Co za zmysł organizacji!  Wszystko było  zaplanowane w najmniejszych szczegółach !  Żadne 

biuro podróży nie wywiązałoby się lepiej z takiego zadania  ! Pozwoliło to nam poznać 

dokładnie Polskę « od podszewki ». W 1986 zawiodła nas do  rodziców księdza Popiełuszki, to 

wzruszające spotkanie na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Odwiedziliśmy również wtedy,  

położone niedaleko miejscowości Święta Lipka,  miejsce, gdzie więziony był prymas Wyszyński... 

 

Oczywiście  podstawą  naszych pobytów były domy  i szkoły  zgromadzenia. Goszczono nas w 

Szymanowie, Kościerzynie, Szczecinku, Łomiankach, Warszawie, Wałbrzychu, Jarosławiu, Nowym 

Sączu i Dursztynie !  Przyjęcie było zawsze rewelacyjne !  Szczególnie mile wspominam 

Wałbrzych. Przyjazd miał miejsce  zaraz po  bardzo nieprzyjemnym przekroczeniu granicy 

Czechosłowacji, powitanie dało nam wrażenie wielkiej wolności!  Dziś jeszcze  mam przed 

oczami, słyszę wałbrzyskie  uczennice  witające nas  na schodach śpiewem  - « Radość, 

miłość ». 

 

Po upadku muru berlińskiego, klimat społeczny zmienił się. Widziałam, że było to wielką troską  

Siostry Gizeli. Martwiła się, że tylu młodych odwróciło się od  wiary i dało pociągnąć 

otaczającemu  materializmowi. Bardzo troszczyła się również  o los  wychowanek  

zgromadzenia. Wiem, że wielu z nich dyskretnie  pomagała w dorosłym życiu. Modliła się 

również  za Francuzów i Francuzki,  z którymi zetknęła się  podczas pielgrzymek . Zawsze 

prosiła o nowiny od nich. 

 

Żal mi tylko jednego. Nie potrafiłam  zrobić użytku   z  listów, które pisała do mnie, szczególnie   

tych o okazji ślubów.  Tak bardzo jej  styl, bardzo osobisty, był niezrozumiały dla mnie. 

 

Miałam okazję śledzić postępy  budowy szkoły w Konstancinie, nic nie było puszczone na 
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żywioł, wszystko podporządkowane  korzyści przyszłych uczniów. Drzewo ustawione w holu 

wejściowym  z nazwiskami wszystkich dobrodziejów, to  konkretne tego świadectwo, które 

mnie bardzo ujęło. Co za delikatność ! 

 

W kwietniu 2010, zaraz po katastrofie w Smoleńsku, odwiedziłam Łomianki. Wybrałyśmy się  do 

centrum, by  pomodlić się  przed pałacem prezydenckim. Byłam pod wrażeniem klimatu wiary, 

smutku i patriotyzmu, który nas tam otoczył. Odkryłam w  nim nieco  klimatu lat stanu 

wojennego. 

  

Siostra Gizela zostawiła w moim życiu (a wiem, że nie jestem w tym osamotniona)  promienny 

ślad, wołanie, by iść  w kierunku,  który wskazuje. 

 

Bardzo wiele jej zawdzięczam ! 
 

List od Jeanne Taillefer w przekładzie Grażyny Kręcickiej 

 

NASZE MISTRZYNIE, Anna Bańkowska (z d. Suchocka), matura w Szymanowie 1957 

Wychowując całe pokolenia dziewcząt, siostry opierały się na systemie i wskazówkach bł. 

Matki Marceliny Darowskiej, która obdarzona była niepospolitą intuicją i charyzmą, chociaż nie 

posiadała formalnego wykształcenia (w jej czasach dziewczęta kończyły co najwyżej pensję). 

System wychowawczy Matki Marceliny stał się później tematem niejednej pracy naukowej, ale jej 

następczyniom w II połowie XX wieku nie zawsze wystarczał. Nasi rodzice, oddając nas pod 

opiekę sióstr, wierzyli jednak w ich doświadczenie i dobrą wolę. Z doświadczeniem różnie 

bywało, ale z pewnością nie brakowało serca. Tylko dlatego umiałyśmy po latach wybaczyć 

siostrom nawet rażące błędy wychowawcze – dobrze wiedziałyśmy, że chciały jak najlepiej i 

kierowały się – we własnym pojęciu - naszym dobrem, tak jak to czynią kochający rodzice. 

Wspomniana na początku s. Ena była naszą mistrzynią tylko do końca VIII klasy. Jako 

wychowawczyni wywarła na nas wpływ o tyle, że to jej przypadło niewdzięczne zadanie 

wdrażania nas do klasztornych rygorów, co nie wszystkim się podobało. Uczyła nas też religii. W 

VIII klasie program obejmował rozwinięcie katechizmu (oczywiście według zasad 

przedsoborowych). Na resztę życia zapadły mi w pamięć nauki s. Eny o przykazaniach Boskich, 

o sumieniu i tym podobnych zagadnieniach. Mniej więcej w połowie roku szkolnego popadłam z 

nią w ostry konflikt: niesłusznie zarzuciła mi kłamstwo i od tej chwili ją znielubiłam, zresztą nie 

ja jedna. Po wakacjach nie zastałyśmy już s. Eny w Szymanowie i spotkałam ją dopiero po wielu 

latach, kiedy byłam już babcią. Ponieważ sama mnie zagadnęła, wyjaśniłam jej tę sprawę z 

przeszłości, ona zaś przyznała, że popełniła błąd. Odtąd aż do końca jej życia pozostawałyśmy 

w serdecznym kontakcie, przy czym niebagatelną rolę odegrał mój podziw dla wielkiego talentu 

literackiego s. Eny. 
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S. Anuncjata – wielka indywidualność zarówno jako mistrzyni, jak i nauczycielka religii (w 

tym historii kościoła, dogmatyki i etyki) – przejęła nas po ósmej klasie i doprowadziła do samej 

matury. Żadna z nas nie może powiedzieć, że była wolna od jej wpływu, bez względu na to, czy 

darzyła ją sympatią czy też nie. Jak każda nieprzeciętna postać - „Onuca” (ta ksywka pochodziła 

od uproszczonej wersji imienia: Anuncjata – Anuca - Onuca) wyzwalała skrajne uczucia: jedne ją 

uwielbiały, inne wręcz przeciwnie. Wszystkie jednak doceniały jej niezwykłe walory, które z 

czasem wyniosły ją do godności przełożonej najpierw domu, potem całego zgromadzenia. 

Przejmując władzę nad internatem, była młodsza, niż nam się wówczas zdawało, ale 

autorytet dosłownie z niej promieniował. Mało co umykało jej przenikliwym niebieskim oczom, 

kontrastującym z zawsze rumianą twarzą, która pod wpływem gniewu przybierała 

ciemnoczerwoną barwę. Z oczu biły wówczas prawdziwe błyskawice, a stentorowy głos niemal 

wbijał nas w ziemię. Spontaniczna w gniewie, potrafiła także wybuchać zaraźliwym śmiechem, 

odsłaniając przy tym galerię białych zębów. Bardzo muzykalna, z pasją grała na fortepianie, 

obdarzona też była pięknym, niskim głosem, którym wtórowała sopranom, włączając się do 

chóru. 

Niczym urodzony wódz, potrafiła dokonać błyskawicznej oceny sytuacji i równie 

błyskawicznie podjąć decyzję. Niestety nie zawsze trafną. A kiedy już wyrobiła sobie zdanie w 

jakiejś sprawie – to koniec, żadna siła nie mogła jej przekonać. Tak mocno stąpała po ziemi, że 

czasem dawało to efekt słonia w składzie porcelany. Ale z drugiej strony, trzeźwe podejście do 

życia pozwalało nawiązać jej znakomity kontakt z dziewczynkami ze wsi, a już najlepiej czuła 

się wśród „sądeckich dziopek”. Nigdy też nie przeszło nam przez myśl, by snuć na jej temat 

jakieś romantyczne mrzonki, jak w przypadku s. Ireny. 

Nie była drobiazgowa i napotkawszy jakiś problem, z miejsca przechodziła do istoty 

rzeczy, nie wdając się w zbędne – jej zdaniem - szczegóły. Miało to złe i dobre strony – czasem 

szkoda jej było czasu na wysłuchiwanie rozwlekłych i nieporadnych tłumaczeń. 

Kochała koty, bała się żab. Już jako przełożona Szymanowa, trzymała w celi kotkę, która 

okociła się jej na łóżku. Naprawdę, sama mi o tym opowiadała. Jako matka generalna uratowała 

przez relegowaniem z terenu klasztoru wilczura Wektora, podarowanego s. Marcie przez jej 

wychowanki, na co stanowczo nalegała ówczesna przełożona domu. Pokażcie mi drugą taką 

zakonnicę! 

Po śmierci s. Anuncjaty napisano wiele pochlebnych słów na temat jej metod 

wychowawczych i tego, jak umiała zjednać sobie serca uczennic. Wtedy jednak – w latach 

pięćdziesiątych – ona także nie ustrzegła się od błędów, a niektóre z nich miały poważne 

konsekwencje. Muszę tu o nich napisać, gwoli prawdy historycznej, chociaż dziś to wszystko 

brzmi dość absurdalnie. Sama s. Anuncjata zresztą wyznała po latach, że nie rozumie, jak 

mogła postąpić w tak nieodpowiedzialny sposób. 

Była Palmowa Niedziela. Na popołudniowej rekreacji Iza i Ania – dwie najlepsze uczennice 

naszej maturalnej już klasy zapuściły się na popołudniowej rekreacji w stronę gospodarstwa. 

Pech chciał, że po drodze spotkały jednego z osiołków. Niewiele myśląc, Iza, która trzymała w 



Nr 22 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         7 

ręku jakiś badyl, usiadła mu na grzbiecie. Ania szła obok, prowadząc osiołka za uzdę. Cały ten 

malowniczy orszak posuwał się z wolna alejką, kiedy nagle u jej wylotu ukazała się krępa 

sylwetka s. Anuncjaty. Nietrudno sobie wyobrazić, co jej przyszło na myśl: oto dwie smarkate 

naigrawają się z Pana Jezusa. I pomyśleć, że dziś tego typu inscenizacje są nie tylko dozwolone, 

ale wręcz organizowane przez niektórych proboszczów... 

Ta scenka jednak – jak zaklinają się po dziś dzień obie bohaterki – absolutnie nie była 

zamierzona. Po prostu Iza usiadła sobie na osiołku, a że akurat miała w ręku ów nieszczęsny 

badyl, to już jej pech. Niemniej, w s. Anuncjatę na ten widok jakby piorun strzelił. Nawet nie 

próbowała zadawać żadnych pytań. 

- W tej chwili pakować się i wyjeżdżać! Za pół godziny ma tu śladu po was nie być! 

Oczywiście nie miała prawa podejmować takiej decyzji samodzielnie, bez porozumienia z 

dyrektorką i przełożoną domu. Ale była tak pewna swego, że nie wahała się ani chwili: 

dziewczyny dopuściły się bluźnierstwa! 

Był kwiecień, o letnim czasie nikt wtedy nie słyszał, szybko zapadał zmierzch. Do stacji 6 

kilometrów. I w dodatku za trzy tygodnie matura... 

Dziewczyny nie próbowały dyskutować ani nikogo przekonywać. Pośpiesznie spakowały 

rzeczy i pieszo ruszyły w drogę. 

Na stacji przyczepiły się do nich jakieś miejscowe męty. Zobaczył to mój ojciec, który 

akurat wracał z odwiedzin u mnie, i próbował stanąć w ich obronie. Napastników rozjuszyło to 

do tego stopnia, że zrzucili go na tory. W ostatniej chwili zdołał uciec przed nadjeżdżającym 

pociągiem... 

Ania mieszkała w Warszawie, Iza w Podkowie Leśnej. Nikt się ich w domu nie spodziewał, 

a łączność telefoniczna w owych czasach praktycznie nie istniała – na połączenie czekało się 

godzinami. Dziewczyny uznały, że najpierw pojadą do Ani, a potem się zobaczy, tym bardziej 

że matka Ani była znana z liberalnego podejścia do wychowania. Skończyło się na tym, że 

siedziały w Warszawie tydzień i – jak wspominają – świetnie się bawiły. W końcu jednak 

wszystko się wydało. Matka Izy nie szczędziła siostrom gorzkich słów. No i zaczęły się kłopoty. 

Kuratorium nie wyraziło zgody na wydalenie ze szkoły dwóch najlepszych uczennic na trzy 

tygodnie przed maturą, więc siostry musiały ustąpić. Ale pozwoliły im przyjechać dopiero na 

same egzaminy, bez prawa powrotu do internatu. 

Tak dramatycznych skutków nie miała równie absurdalna „afera z ogonami”, w której 

brała udział nie tylko s. Anuncjata, ale przede wszystkim 

dyrektorka szkoły i przełożona. W owych latach na 

ekranach kin królowała Brigitte Bardot i w związku z tym 

wśród dziewcząt panowała moda na „końskie ogony”. Po 

dziś dzień nikt w zgromadzeniu nie potrafi odpowiedzieć 

na pytanie, dlaczego tę twarzową i wygodną fryzurkę 

siostry uznały za niedozwoloną, ale tak właśnie było. W 

dodatku ogony dzieliły się na „słuszne” i „niesłuszne”. 
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Słuszne – to te wiązane na karku, niesłuszne – na czubku głowy, jak u Bardotki. Ba – ale jeśli 

wiązało się taki ogon „w połowie drogi”? Oto pytanie godne filozofów. A trochę wyżej albo niżej? 

Toteż prowadziło się wojnę podjazdową, walcząc o każdy centymetr. 

Kiedyś jednak przelała się czara goryczy. Moja przyjaciółka Ewa, której matka uważała 

koński ogon za całkiem sensowną fryzurę, w końcu się zbuntowała przeciw temu absurdowi. 

Zaraz też wypatrzyło ją na apelu czujne oko siostry Matei - dyrektorki. 

- Ewa, idź do sypialni. Wrócisz, jak się przeczeszesz. 

Ewa siedziała w sypialni trzy dni. Czwartego przyjechała jej mama i dowiedziała się, że 

córka wylatuje ze szkoły. Był marzec, a w maju matura! Nic nie pomogło. Rodzice umieścili ją u 

rodziny w Żyrardowie, gdzie pomyślnie ukończyła edukację w aureoli ofiary wrednych zakonnic, 

które wyrzuciły ją za koński ogon! Był to tak oczywisty przykład klęski wychowawczej, że nie ma 

sensu go komentować, tym bardziej że same siostry bynajmniej temu nie przeczą. 

Mimo tych przykrych przeżyć, bohaterki owych skandali szybko o nich zapomniały i na 

równi z pozostałymi koleżankami ochoczo biorą udział w spotkaniach i zjazdach. One też 

uważają, że to, co je spotkało, było skutkiem źle pojętej gorliwości, a nie osobistej zemsty. 

Dziś, kiedy patrzę na zdjęcie uczennic niepokalańskich ze strony internetowej KZJ, widzę same 

„słuszne” ogony i zaraz mi się śmiać chce. 

Wracając do s. Anuncjaty, muszę tu przypomnieć jej niezwykłą wielkoduszność, z którą 

niejedna z nas się zetknęła i podczas pobytu w internacie i później, po maturze. Pochłonięta 

obowiązkami przełożonej generalnej, w ustawicznych rozjazdach po Polsce i świecie, kiedy 

trwał proces beatyfikacyjny Matki Marceliny, zawsze miała czas dla wszystkich „swoich” dzieci. 

Za jej kadencji było nie do pomyślenia, żeby dziecko wychowanki nie dostało się do – 

obleganego zwykle – przedszkola niepokalańskiego. W stanie wojennym potrafiła bezbłędnie 

namierzyć wielodzietne matki i pomagała im wykorzystując wszystkie swoje możliwości. I tak 

jak dawniej nigdy nie wdawała się w drobiazgi... Po beatyfikacji (która zresztą nastąpiła już nie 

za jej kadencji) usunęła się na Ukrainę i tam doprowadziła do tego, że w Jazłowcu znów 

zamieszkały siostry niepokalanki. 

 

 


