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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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KONKURS KURIERKA 
Drogie Koleżanki 

Znów namawiamy Was do chwycenia za pióra, długopisy, klawiatury… i utrwalenie 

czasów spędzonych u Niepokalanek. Zapraszamy Was do przysyłania wspomnień: 

1. opisów ulubione miejsc szkolnych i internatowych, 
2. relacji z dawnych szkolnych wycieczek ( i tych krajoznawczych i tych do teatrów), 
3. opisów balów karnawałowych i studniówek, 
4. i co Wam tylko do głowy przyjdzie! 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec lata, podczas corocznego spotkania wychowanek w Szymanowie Obiecuję 
atrakcyjne nagrody. Przysyłajcie swoje prace na mój adres mailowy: 
 
Beata Rudnicka, 535 41 22 97, beatar077@gmail.com 

 

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA NA KABATACH – OCZAMI AGNIESZKI 

Szanowne Panie, 

To moje pierwsze spotkanie w Wami. Od stycznia 2017r. zajmuję się dystrybucją Kurierka. Mam nadzieję, że dotrze 

on wszędzie tam, gdzie powinien.  

Tym bardziej ucieszyłam się z zaproszenia p. Izy Gomzy na spotkanie pierwszo-piątkowe na Kabatach. Nie 

wiedziałam czego się spodziewać i kogo tam spotkam choć od początku miałam pozytywne odczucia odnośnie KZJ. 

Być może powodem był fakt, że znam jedną z Was od 10 lat a Ona 

wzbudza we mnie same ciepłe uczucia.  

Już od wejścia do budynku daje się wyczuć niezwykłą atmosferę i 

takie ciepło jakie się czuje odwiedzając  kogoś bliskiego. Chce się 

tam wejść i przebywać. Przy wejściu przywitała nas jedna z sióstr, co 

było bardzo miłe. Wchodząc do sali spotkań czułam w środku lekki 

niepokój. Nie była to bynajmniej obawa ale takie łaskotanie 

niepewności w żołądku, które ustąpiło jak tylko zaczęłam się witać z 

dziewczętami. Nie wiem co wywarło na mnie większe wrażenie – czy 

to, że w ogóle się tam znalazłam, czy to jakie Wy sprawiacie 

wrażenie. Wyczuwa się między Wami rodzaj szczególnej więzi jaka 

Was łączy i to, że po prostu lubicie swoje towarzystwo.  

I jeszcze Siostry- One są niezwykłe- bije od nich taki jakiś nieziemski spokój i ciepło. W waszym towarzystwie ani 

przez chwilę nie czułam się niezręcznie.  

Spore wrażenie wywarł na mnie ołtarz w kaplicy – jest przepiękny w swej prostocie i jednocześnie taki 

majestatyczny. Jestem nim zachwycona.  

Z Kabat wracałam pełna emocji –pozytywnych emocji.  

Dziękuję Wam Marysieńki dwie, że mogłam dotrzeć tam z Wami a wszystkim dziewczętom obecnym na spotkaniu 

dziękuję za ciepłe przyjęcie. Tak „ciepło” tego miejsca to celowo często używane przeze mnie słowo dla 

podkreślenia wagi tego określenia.  Poznanie Was drogie KZJ-wiczki to była czysta przyjemność. 

Z pozdrowieniem, Agnieszka Warchoł 

Szkolne 

wspomnienia 
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PRACA NAD SOBĄ- SZYMANÓW, LATA 50-te 

Wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego w VIII klasie s. Ena, nasza mistrzyni, wzywała nas kolejno na tzw. 

„rozmówki”, bardziej kolokwialnie nazywane „gadkami”. Po pierwszych tygodniach miała już wyrobione zdanie na 

temat co bardziej rzucających się w oczy uczennic. Rozmówki odbywały się w celi mistrzyni. Siostra siedziała przy 

stoliku, delikwentka na skrzynce pod ścianą. Ach, żeby ta skrzynka umiała mówić! Całe pokolenia wychowanek 

wierciły się na niej niespokojnie, zalewały łzami, wyrażały skruchę (lub nie...), iluż dramatów była świadkiem! Nie 

pamiętam tematu mojej pierwszej rozmówki, ale pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie intymna atmosfera, spokój 

i troskliwość siostry. Nikt i nigdy nie rozmawiał ze mną w ten sposób o moich przewinieniach – tak życzliwie, bez 

podnoszenia głosu. Nikt nigdy nie wysłuchiwał do końca, co mam na swoją obronę. I nikt, zmywszy mi dokładnie 

głowę (to już później), nie całował mnie w czoło, kreśląc krzyżyk. Tak postępowały z nami obie mistrzynie przez cały 

czas naszego pobytu. Dopiero tam, na tej sławetnej skrzynce, uświadomiono mi moje wady, nie potępiając mnie 

samej, przeprowadzono dokładną analizę mojego postępowania i wspólnie ze mną opracowano plan PRACY NAD 

SOBĄ. Po raz pierwszy w życiu dowiedziałam się, że to nie ja jestem zła, tylko moje wady. Mogę się ich pozbyć, 

tylko muszę PRACOWAĆ NAD SOBĄ. Krótko mówiąc – wychowywać się sama, a pomoże mi w tym modlitwa. I tego 

przede wszystkim nauczyły mnie siostry: krytycznego spojrzenia na siebie i żmudnej, cierpliwej pracy. Obudzone 

wtedy sumienie nigdy nie zamilkło do końca, choć bywało, że je zagłuszałam. Hasło pracy nad sobą towarzyszyło 

całemu procesowi niepokalańskiego wychowania. 

Aby ów proces w ogóle mógł się rozpocząć, trzeba było zmienić nasze nastawienie do wychowawczyń. 

Przyszłyśmy do Szymanowa z różnych szkół, w których zwykle uczniów od nauczycieli – nawet tych lubianych i 

szanowanych – dzielił niewidzialny mur. Obowiązywał niepisany kodeks solidarności przeciwko belfrom, ci zaś, 

pamiętając własne szkolne lata, w zasadzie nie próbowali z nim walczyć. Złamanie uświęconych tradycją zasad 

prowadziło do ostracyzmu – taka osoba była w klasie po prostu wyklęta. Jak można nie dać ściągi na klasówce?! To 

tak, jak nie podzielić się z głodnym kawałkiem chleba. Nie bez powodu Makuszyński w „Bezgrzesznych latach” 

poświęcił cały rozdział sztuce podpowiadania i nie wiem, czy istniała w Polsce choć jedna szkoła wolna od tego 

procederu. W Szymanowie spotkałyśmy się z zupełnie innymi zwyczajami, ale żeby przyjąć je za własne, musiałyśmy 

najpierw zrozumieć, że tutaj po prostu nie ma potrzeby przechytrzać nauczycielek, ponieważ nie ma sprzeczności 

interesów: i im, i nam zależy na tym samym – na najlepszych wynikach i w nauce, i w pracy wychowawczej, pracy 

nad sobą. Długo jednak trwało, zanim oduczyłyśmy się potępiania koleżanek, które wyciągały nasze przewinienia na 

forum klasy, bo też niektóre kierowały się czystą złośliwością – w końcu nie byłyśmy aniołami – ale siostry miały dość 

bystre oko i umiały sobie poradzić także i z tym. 

Raz na kwartał odbywały się tzw. sesje klasowe, na których roztrząsało się wszystkie nasze grzeszki, 

poddając je pod publiczny osąd. Sesję prowadziła siostra klasowa, ale asystowała jej rada. Każdy mógł zabrać 

głos, toteż nieraz dyskusje bywały burzliwe. Nie cierpiałyśmy tego, zwłaszcza te, które miały coś na sumieniu, ale z 

perspektywy czasu muszę przyznać, że taka sesja znakomicie uzdrawiała atmosferę, zapobiegając plotkowaniu po 

kątach. Razem ze świadectwem szkolnym siostry wysyłały do rodziców świadectwo zachowania w internacie. 

Obejmowało ono zachowanie, pilność, porządek, obowiązkowość, stosunek do władz samorządowych i zajęcia 
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praktyczne. Do tego dochodziła ogólna charakterystyka i zalecenia dla opieki domowej, np. „Porządek!!!”. Do dziś 

zachowałam kilka takich świadectw, pisanych ręką s. Anuncjaty, raczej mało pochlebnych. Tu nie było mowy o 

żadnym naciąganiu stopni czy taryfie ulgowej – sama naga prawda... 

Wpajano nam przy różnych okazjach tak zwane „dobre maniery”. Zwracano uwagę, żebyśmy, pokonując w 

pośpiechu długie korytarze, nie szurały kapciami. Pilnowano właściwego zachowania przy stole, np. żeby nie sięgać 

koleżance przed nosem, tylko poprosić o to, czego potrzebujemy. Każdej obcej osobie, która przyjeżdżała do 

Szymanowa, należało się ukłonić i powiedzieć nie samo „dzień dobry”, tylko „dzień dobry pani/panu”, księdzu 

oczywiście „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Pomagałyśmy też w przyjmowaniu gości klasztoru, pełniąc 

obowiązki... no chyba to się dziś nazywa „hostessa”. 

Przed każdymi wakacjami podejmowałyśmy różne drobne zobowiązania w rodzaju „postaram się nie 

pyskować” czy „przyłożę się do porządku”, po powrocie do szkoły pytano nas, jak oceniamy rezultaty. 

Słyszałam, że Matka Marcelina za jedno z najcięższych przewinień zakonnych uważała niewybaczenie 

dziecku, które się pokajało. Wybaczenie to jedno, ale kara czasem się należała. Najcięższą oczywiście było usunięcie 

winowajczyni ze szkoły, co zdarzało się wcale nie tak rzadko. Można było wylecieć za palenie papierosów, 

wyjątkowo bezczelne zachowanie, bądź skrajne nadużycie zaufania sióstr, czasem jednak – jak już pisałam - 

zdarzały się błędne decyzje. 

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

NIE CENZURUJEMY WASZYCH WSPOMNIEŃ 

Szanowne Koleżanki,  

uprzejmie informujemy, że teksty wspomnień nie są przez nas w żaden sposób cenzurowane tzn. nie ingerujemy w 

subiektywną ocenę autorek opisywanych przez nie sytuacji bądź postaci. Nie zawsze zgadzamy się wyrażanymi tam 

sympatiami bądź antypatiami ale uważamy, że każda z czytelniczek wg własnego doświadczenia i zdrowego 

rozsądku jest w stanie samodzielnie zweryfikować prezentowane opinie. 

Redakcja 
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