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Nr 12 Wiadomości z kwietnia 2015 

 

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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RELACJA Z PIELGRZYMKI DO CZĘSTOCHOWY 
W kwietniową sobotę (tym razem był to 11-ty kwietnia), zgodnie z tradycją, udaliśmy się z 

pielgrzymką do Częstochowy, aby powierzyć Królowej Polski KZJ, Zgromadzenie, nasz kraj, 

nasze rodziny i wszelkie trudne sprawy. 

O godz. 10 spotkaliśmy się w Sali 

Różańcowej. Okazało się, że jest nas – 

Sióstr, wychowanek  i wychowanków – 

ok.150, z różnych stron Polski: Najliczniej 

reprezentowany był Nowy Sącz i Koło 

warszawskie z podwarszawskim, 

Szymanowem i Wrzosowem, ale byli też 

przedstawiciele Wrocławia, Torunia, 

Jarosławia, a także pojedyńcze osoby z 

Rabki, Krosna, Dursztyna, Kościerzyny i 

Bydgoszczy. 

Organizatorka – przewodnicząca Koła warszawskiego – Basia Ciszewska powitała 

zgromadzonych i poprosiła o zabranie głosu M. Wawrzynę. 

Matka osnuła swoje słowa wokół zdania św. Jana Pawła II o tym,że należy patrzeć w przeszłość z 

wdzięcznością, w przyszłość z nadzieją, a na teraźniejszość z pasją. Ten sposób patrzenia na 

życie pozwala działać w sposób dający długotrwałe pozytywne efekty, jak również tworzy 

pomiędzy ludźmi silne więzi nie ulegające zniszczeniu pod wpływem czasu. Przykładem takich 

więzi jest nasza obecność tu i teraz. Matka następnie poprosiła S. Macieję o relację ze spotkania 

byłych wychowanków Wrzosowa – przedszkolaków sprzed lat. 

S.Macieja opowiedziała, jak narodził się pomysł zorganizowania – na wzór zjazdów wychowanek 

szkól – zjazdu wychowanków przedszkola we Wrzosowie, które działa od 1945 roku i jak na te 

zjazd stawiły się dawne przedszkolaki – obecnie starsi państwo nierzadko o laseczce. 

Na zakończenie przedstawił się nam ks. Stanisław Kaczmarek, który uczestniczył w naszej 

pielgrzymce na miejsce ks. Jana Sikorskiego, któremu zdrowie nie pozwoliło z nami pojechać. 

Ok. 11.30 zakończyliśmy spotkanie, aby o 12.00 spotkać się w Kaplicy Cudownego Obrazu  na 

Mszy Św. Ze względu na brak miejsca do samej ścisłej Kaplicy zaproszono tylko Siostry (i to też 
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nie wszystkie weszły), kilka starszych osób, oraz osoby czytające teksty. Msza św. 

koncelebrowana z powodu obecności 

licznych innych grup pielgrzymkowych, 

ale „nasz” ksiądz był głównym 

celebransem. 

Czytanie Pisma Św. w wykonaniu Marysi 

Harasymowicz, modlitwę wiernych 

odmówiła Basia Ciszewska, a modlitwę 

zawierzenia na zakończenie Mszy św. 

przeczytała Marta Mieszkowska. 

Poczekaliśmy kilka minut w kaplicy na uroczyste zasłonięcie obrazu o godz. 13.00, następnie 

można było pozostać na „prywatnym” spotkaniu z Maryją i Jej Synem w kaplicy, napisać swoje  

intencje i prośby do Matki Bożej, lub w inny sposób spędzić pozostałe kilkanaście minut, a 

następnie spotkaliśmy się na murach by wziąć udział w ostatnim wydarzeniu naszej pielgrzymki 

– Drodze Krzyżowej pięknie poprowadzonej przez ks. Stanisława, której każda stacja 

dodatkowo była ilustrowana poezją. 

Jeszcze tylko, jak każe tradycja, grupowe zdjęcie na schodach – i z trudem zaczynamy się 

żegnać. Grupy wyznaczają sobie terminy spotkań przy autobusach i powoli się rozchodzimy. 

Wyjeżdżamy z Częstochowy  ubogacone i wzmocnione duchowo, ale również – myślę – 

wzruszone, odczuwając na nowo więzi łączące nas między sobą (w tym mam na myśli również 

Siostry), a przede wszystkim łączące nas z tym miejscem, tak bogatym w ducha i tradycję, skąd 

Pani Jasnogórska od wieków spogląda na naród oddany Jej w macierzyńską opiekę. Naród, 

którego stanowimy drobną cząstkę, a który tak bardzo potrzebuje teraz Jej wstawiennictwa. 

Wierzymy, że – jak w XVII wieku, jak w roku 1920 – tak i teraz okryje nas Swoim płaszczem. 

Marta Mieszkowska 

MODLITWA ZAWIERZENIA 

MARYJO JASNOGÓRSKA – NASZA MATKO, PANI I KRÓLOWO 

 

Na tym miejscu wielkiego zawierzenia, oddajemy Ci w opiekę i do dyspozycji naszą 

Niepokalańską Rodzinę – Siostry i Wychowanki.  
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Matko Łaski Bożej zawierzamy Ci te koleżanki, które wypełniły 

swoje zadania i są już w wieczności. Matko uproś dla nich 

pełnię szczęścia w niebie, oraz to, aby mogły wraz z Tobą 

orędować za nami. ZAWIERZAMY 

 

Bramo Niebieska zawierzamy Ci te siostry i wychowanki, dla 

których zbliża się wieczór życia. Pochyl się też Pani nad tymi, 

które nie mogą być tutaj z nami, bądź dla nich znakiem nadziei 

i pociechy. ZAWIERZAMY 

 

Matko Niepokalańskiego Zgromadzenia zawierzamy Ci jego charyzmat wychowania młodego 

pokolenia i poszerzania Bożego obszaru w rodzinach. Niech ciągle na nowo odczytywanym 

drogowskazem będzie Błogosławiona Matka Marcelina – Sługa wierna Ci do końca. 

ZAWIERZAMY 

 Jasnogórska Królowo Rodzin zawierzamy Ci nasze rodziny, wszystkie polskie rodziny i 

wszystkie rodziny na świecie. Ustrzeż je od kryzysu wiary i wartości. Powierzamy ci najmłodsze 

z nas, przygotowujące się pod opieką Niepokalańskiego Zgromadzenia do założenia nowych, 

chrześcijańskich rodzin. Spraw Pani, niech staną się nadzieją na odrodzenie moralne narodu. 

ZAWIERZAMY 

Wspomożycielko Wiernych zawierzamy Ci Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie. Jasnogórska 

Królowo kieruj nami, pomóż przezwyciężać trudności, ukazuj nam istotne potrzeby. 

ZAWIERZAMY 

Matko Zawierzenia ratuj te dzieci Twoje, które nie ustrzegły wiary i te, którym wiara nie została 

przekazana w rodzinach. Niech się odrodzą do żywej nadziei i miłości. ZAWIERZAMY 

 

Częstochowska Pani Królowo Polski zawierzamy Ci naszą ojczyznę. Naucz nas 

odpowiedzialności za zadaną nam wolność i dokonywania dojrzałych wyborów. Strzeż nas przed 

podziałami i nienawiścią, przed niesprawiedliwością i egoizmem. Spraw by żywe w nas było 

poczucie służby i międzyludzkiej solidarności. ZAWIERZAMY 

 

Królowo i Strażniczko Pokoju czuwaj nad pokojem na świecie i strzeż pokoju w nas samych. 

Zawierzamy Ci też zakorzenienie w nas nadziei. ZAWIERZAMY 

 

Twemu sercu poświęcamy się, oddajemy się i zawierzamy. AMEN 



Nr 12 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         4 

SIOSTRA MARIA GRAŻYNA OD WSZECHPOŚREDNICTWA NMP 

Siostra Maria Grażyna  od Wszechpośrednictwa  NMP    ur. 12.01.1924 r. w 

klasztorze przeżyła 71 lat. Odeszła do wieczności  w  Wielki  Pątek: 3 

kwietnia 2015 r. 

Anna, Jadwiga, Teresa, Izabela Jordan i jej brat  o rok młodszy  – 

Spytek, Krzysztof, Władysław, Feliks, Eugeniusz Jordan  zostali wcześnie 

osieroceni. Ojciec – Kazimierz, Juliusz, August – w karierze wojskowej: 

porucznik, kapitan, oficer przebył długą drogę pracy od Grudziądza 

przez Czortków … do Dachau, gdzie został zamordowany w listopadzie 

1940 roku. 

Matka – Wiesława z Czarlińskich – dziennikarka – w tym czasie wraz z dziećmi dostała się do 

Niemiec. Od początku wojny ciężko chorowała i  zmarła w szpitalu w Opawie. Osieroconym 

dzieciom dzięki dalekiemu krewnemu Stanisławowi Żylińskiemu udało się przedostać do Polski 

późną jesienią 1941 roku i zamieszkać w Bożej Woli. Następnego roku Anna rozpoczęła naukę 

w Szymanowie a Spytek u Ojców Marianów w Warszawie. 

Rodzice wychowywali dzieci w duchu religijnym i patriotycznym. Od dziada pradziada 

w rodzinie Jordanów z Zakliczyma dzieci wiedziały, że mają być dumne z wiary i pochodzenia. W 

ostatnim liście Ojciec tak pisze do syna: 

„ Gdy te słowa przeczytasz, mnie już nie będzie…. Wierzę, że pojęcie o Bogu, honorze i cnocie, 

które zawsze starałem się obojgu Wam, a Tobie w szczególności wpoić w umysł i serce… 

zostaną przekazane pokoleniom, w czym niech Ci Pan Bóg i Najświętsza Panna pobłogosławi. 

Dziś jeszcze po raz ostatni odzywam się do ciebie moje dziecko ukochane! Wołam do Ciebie: 

Pamiętaj zawsze, żeś jest synem Kościoła katolickiego, pamiętaj zawsze, żeś jest krew z krwi i 

kość z kości polskiej. Pamiętaj, żeś Ty z urodzenia wielki pan, że swój honor nie splamiony 

żadną hańbą a przekazany Ci od tylu już pokoleń, masz obowiązek czystym złożyć w ręce 

pokolenia, które po Tobie nadejdzie… Ty to właśnie jesteś potomkiem wojewodów i 

kasztelanów, a rycerzy najlepszych dawnej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i tych, którzy 

wszystko mienie i rodziny porzucając, o Jej, Polski dzisiejszą wolność dobijali się krwią i 

żelazem ….” 

W takim duchu wychowany Spytek po uzyskaniu małej matury  stwierdził, że wojna tak szybko 

się nie skończy i szukał sposobu na walkę z okupantem. Postanowił wstąpić do konspiracji, by 

https://naszkzj.wordpress.com/2015/04/10/siostra-maria-grazyna-od-wszechposrednictwa-nmp/
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podjąć czynną walkę z wojskami niemieckimi na terenie Warszawy. Zginął jako członek AK pod 

koniec maja 1944 roku. 

Anna uczyła się początkowo w domu, następnie trzy klasy Gimnazjum zrobiła w Sacre’ Cuore i 

tam w Pobiedziskach przystąpiła do Bierzmowania. Po powrocie z Niemiec kształciła się  w 

Szymanowie, gdzie  siostry prowadziły Liceum Humanistyczne pod przykrywą szkoły 

gospodarczej. Zdała maturę w maju 1943 i w rok później wstąpiła do klasztoru. 

Bogata działalność zakonna s. Grażyny zamyka się w 70–ciu latach: nauczycielka: historii, religii, 

PDŻ i nawet częściowo j. polskiego; dyrektorka; przełożona w Szymanowie, Nowym Sączu i 

Kościerzynie;  Radna Generalna dojeżdżająca z Nowego Sącza; wykładowczyni mariologii i 

pedagogiki w nowicjacie. Wygłosiła wiele referatów zgromadzeniowych, historycznych i 

maryjnych. Opracowała razem z s. Gizelą przy pomocy Romy Szymczak i Hani Kosyry – Cieślak 

znany na cała Polskę przewodnik po Sanktuariach Maryjnych pt. „ Z dawna Polski Tyś Królową”, 

była redaktorką wraz z tymi samymi osobami, czterotomowej historii dzieła wychowawczego 

Zgromadzenia pt. „Poszłam siać i wzeszło” oraz przepięknego albumu maryjnego – „Pani nasza 

Jazłowiecka”. Zredagowała broszurkę: „Wychowanie to dzieło miłości”, opracowała wraz z s. 

Gizelą Mapę Sanktuariów w Polsce. Zebrała myśli błogosławionej Matki Marceliny w wydaniu 

książkowym  pt. „Zawsze będę  z wami” oraz wiele myśli okolicznościowych w maszynopisach, 

np. Myśli na każdy dzień, które  czytamy codziennie w refektarzu, rekolekcje z Matką Marceliną, 

Różaniec i Droga Krzyżowa z Matką Marceliną, Była żarem, … 

Jej dziełem jest utworzenie pokoju maryjnego  „DOMINA NOSTRA” w Szymanowie oraz pięknej – 

unikalnej mariologicznej wystawy filatelistycznej – również w Szymanowie. 

 Tak jak ojciec  Anna uważała, że to co się wyniesie z domu, pozostaje na całe życie. Jej domem 

było Zgromadzenie – dbała o wychowanie dzieci i sióstr. W szkołach jej lekcje były bardzo 

praktyczne, popierane wyjściem do muzeów, na wystawy, do kina czy wycieczkami naukowymi. 

W czasach stalinowskich jako przełożona organizowała dla sióstr np. z Sącza wyjazdy do 

Krakowa na różne ekspozycje,  filmy,  do muzeum i na wystawy. Doczytywała ciekawe urywki z 

historii Polski. Jak ukazywały się dobre naukowe książki, to kupowała je i rozsyłała po naszych 

szkołach i domach. Bardzo dbała o rocznice Zgromadzeniowe i obchody świat maryjnych i do 

końca życia o nich przypominała. 

 Osobny rozdział w życiu s. Grażyny to wychowanki w kraju i za granicą. Miała z nimi kontakty 

do końca życia. Podczas budowy Sanktuarium w Szymanowie pojechała wraz z s. Gizelą do 

Stanów, by uzyskać trochę pieniędzy na budowę. Tam zorganizowały po raz pierwszy spotkanie 

dawnych uczennic, rozpoczynając w ten sposób KZJ za oceanem. Miała ogromną ilość 
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przyjaciół. Była zatroskana o wiele dawnych wychowanek i ich rodziny, modliła się za nie. Jak 

któraś zmarła to dbała, by siostry w swoich modlitwach pamiętały o nich. Bardzo dużo z nich  

przyjeżdżało ze swymi problemami, kłopotami, troskami… Pisała do nich listy a w ostatnich 

latach dużo rozmawiała telefonicznie. Rozdawała książki, kalendarze – ostatnio „Madonny 

Kresowe” – w dużej ilości. 

 Propagowała oprawione obrazy Pani Jazłowieckiej oraz zdobyty gdzieś skserowany w dużych 

ilościach obraz „Hołd RUSKI”!!!!  a także…różne pluszaki, które dostarczała jej Krysia Turkot, 

która nie tylko zawsze była pod telefonem, ale często przysyłała s. Grażynie rozmaite zabawki, 

a ta z wielką radością obdzielała nimi wszystkich, którzy mieli małe dzieci. 

Kiedy wzrok już słabł, a uszy mało co słyszały takie kontakty były dla niej ratunkiem. Przyjazdy 

różnych dawnych wychowanek, częste telefony oraz przysyłane listy – to wszystko  było jej 

życiem! Na rekreacjach chętnie opowiadała nam ciekawe rzeczy z przeszłości, czasem ze swego 

życia, ale robiła to bardzo powściągliwie. O sobie nie lubiła mówić. Raz wygłosiła nam dłuższą 

mowę na temat – niedawnej  decyzji zmiany stroju. Parę sióstr w naszym domu ten strój 

zmieniło ( nakrycie głowy).  Powiedziała, że zawsze była w opozycji, kiedy tematem   była 

zmiana stroju …. Teraz jednak widzi, że nowy strój jest ładny, a przede wszystkim wygodny. W 

związku z tym decyduje się na nowy strój. Nasza reakcja była odpowiednia!!! Po chwili 

podniesionym głosem powiedziała: „ to skandal, że Zgromadzenie dopiero teraz zmienia strój” 

!!!!! 

Pogrzeby miała dwa – jak niektórzy wielcy ludzie. 

We Wrzosowie Mszę pogrzebową 8 kwietnia sprawowało 6 kapłanów: ks. Proboszcz Jerzy Wikieł, 

O. Wojciech Szulczyński nasz kapelan i jego bratanek Witold Szulczyński, ks. Prałat Zbigniew 

Sajnóg – dawny proboszcz parafii wrzosowskiej oraz dwaj Kamilianie. Kościół wypełniony był po 

brzegi  przede wszystkim dawnymi wychowankami, parafianami… było sporo sióstr z Kabat. 

Zaraz po Mszy św. trumna została przewieziona do Szymanowa. 

 W drodze towarzyszyły jej nasze Siostry: s. Renata, s. Janisława, s. Dorota, s. Lena, s. Waleria, 

które jechały naszym małym samochodem jako prowadzące… 

 Następnego dnia: 9 kwietnia we czwartek odbył się uroczysty pogrzeb w Szymanowie. Mszę św. 

sprawowało trzech naszych kapelanów: z Wałbrzycha, Wrzosowa i Szymanowa. Kazanie wygłosił 

kapelan wrzosowski o. Wojciech Szulczyński. Przybyło sporo dawnych wychowanek oraz siostry 

z Warszawy, Wrzosowa i Wałbrzycha i s. Bożena ze Szczecinka. Dwa sztandary szkolne – 

Szymanowski i wałbrzyski stanęły z lewej strony ołtarza. Pani Jazłowiecka miała na głowie 
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diadem koronacyjny. Dziwny to zbieg okoliczności, bo warto i to powiedzieć, że 7 lipca 1939 

roku Pan Kazimierz Jordan zawiózł całą rodzinę do Jazłowca na koronację, a  15-to letnia Anna 

wyszła na chórek  i tak się przyglądała ułanom, że o mało z niego nie spadła … 

 Niech odpoczywa w  zasłużonym pokoju…. i cieszy się przebywaniem z Najświętszą Panną, 

którą wysławiała na ziemi. 

 Wrzosów 9 kwietnia 2015, s. Macieja 

ODESZŁA SIOSTRA NAZARIA 

S. Nazaria od NMP Pośredniczki Łask Wszelkich odeszła do Pana w 

Poniedziałek Wielkanocny o godz. 1.30. Urodziła się 24.11.1932 

r., wstąpiła do Zgromadzenia 16.08.1951 r. Przez długie lata 

pracowała w Szymanowie w refektarzu dziewcząt i przy furcie 

gościnnej, w Sączu także przy furcie gościnnej. Ostatnie kilka lat 

było czasem zmagań z chorobą. Co zapamiętamy? Uśmiech i 

wdzięczność za wszystko. Dziękujemy kochana Siostro! 

Pogrzeb odbył się w Białym Klasztorze w Nowym Sączu w środę 

(8.04.2015) o godz. 15. 

ZBIÓRKA CIUSZKÓW DLA DZIECI Z WAŁBRZYCHA 

Drodzy Przyjaciele dzieci z Wałbrzycha, 

dowiedziałam od Siostry Danieli znów brakuje dzieciakom z wałbrzyskiej Kuźni Talentów ubrań i 

butów na wiosnę i lato. 

Ogłaszam  zbiórkę ciuchów i butów dla 

dzieci od 4 do 14 lat. Wszyscy chudzi i 

dość mali. Zbiórka odbędzie się od 20 

do 30.05, potem ruszy wspólny 

transport do Wałbrzycha. 

Punkt zbiorczy dla darczyńców z 

Warszawy: Joanna Zielińska; ul. 

Jeździecka 3A, 05-077 Warszawa – 

Wesoła;  tel.  694 457 877, jonaz@op.pl 

https://naszkzj.wordpress.com/2015/04/15/zbiorka-ciuszkow-dla-dzieci-z-walbrzycha/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/04/15/zbiorka-ciuszkow-dla-dzieci-z-walbrzycha/
mailto:jonaz@op.pl
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Punkt zbiorczy dla darczyńców z okolic Skierniewic: Beata Rudnicka, Jagodowa 21, Skierniewice, 

535 41 22 97, beatar077@gmail.com 

 

Przejrzyjcie szafy! Poproście o to samo znajomych! 

U was będzie luźniej, a dzieciaki będą ubrane! 

Pytacie co słychać u dzieciaków z Kuźni Talentów. Otóż dzieci bardzo źle zniosły zimę. 

Okropnie chorowały. Niektóre były w szpitalu. Niektóre przestały rosnąć. Ciężkie warunki życia. 

Ot co! Nie wiemy co z tym zrobić. Siostra Daniela jest umówiona z zaprzyjaźnioną farmaceutką 

na konsultacje. Ostatnio Dobry Ludzie wpłacili trochę grosza na konto Fundacji. Dzięki nim 

uruchomimy akcję ‘Tran’ . Zaprzyjaźnieni pediatrzy i farmaceuci zalecili go dzieciakom i na 

choroby i na zatrzymanie wzrostu.  Więc  niebawem ruszamy na zakupy. Już mamy umówioną 

zaprzyjaźnioną aptekę. Dzieci muszą tylko przynieść zgody od rodziców i zaczniemy dzeciom 

podawać tran w trybie ciągłym.  

Ostatnio w świetlicy był gorący okres. Przygotowania do egzaminu 6 klasisty. Więc powtórki, 

powtórki i ćwiczenia. Dużo pracy. Z kolei maluchy z pierwszej klasy podstawówki mają kłopoty 

z czytaniem i pisaniem. Więc nieustająco wychowawczynie wygrzebują jakieś pomoce 

dydaktyczne i zachęcają, uczą. 

W Wałbrzychu były już cieplejsze dni, więc starsi chłopcy ze świetlicy zabrali się za szykowanie 

placu zabaw po zimie. Odszukali zjeżdżalnię dla maluchów, trampolinę, gry na świeże 

powietrze. Zabrali się za porządkowanie terenu. Nowe doświadczenie dla nich. Dbać o coś! 

Odbyła się też w świetlicy Wielkanoc. Dużo wcześniej było wspólne przygotowywanie dekoracji. I 

znowu szok kulturowy i pytania ' ale po co te pisanki?' . Bo w domach nigdy tego nie mieli. I 

znów nauka, że to tradycja, że takie rytuały są ważne.  

W połowie kwietnia odbyła się 

wyprawa "mędrców": Byłą to 

nagroda dla dzieci z najwyższą 

średnią ocen.  Pojechała 7 dzieci: 

Martynka, Natalka, Wiktoria, 

Nikola, Patrycja, Damian i Krzyś - 

tym razem na 2 dni do Krakowa. 

Widać coraz więcej szkolnych 

sukcesów, słychać coraz więcej 

mądrych wypowiedzi. Oczywiście 

mailto:beatar077@gmail.com
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nie jest to łatwe. Każdy dzień przynosi i dobre i trudne sytuacje. A to ze zdrowiem dzieci, a to z 

nauką, a to z zachowaniem, a często także z nieudolnymi i nieczułymi rodzicami, które 

zwyczajnie te dzieci zaniedbują... 

To dzięki Wam. Baaaarrdzo dziękuję! 

Beata Rudnicka, 535 41 22 97 

Fundacja Garczyńskiej  – pełna nazwa: Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy 

Garczyńskiej, ul. 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 

 

PROŚBA SIOSTRY FELICITY O MATERIAŁY O S. PAULI: 
W maju tego roku kończę studia z archiwistyki. W związku z tym piszę pracę dyplomową 

poświęconą Siostrze Pauli od Krzyża. Z pewnością dla wielu z Was jest to 

postać dobrze znana i bliska sercu. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o 

pomoc.  

Czy zechciałybyście napisać kilka zdań na temat tego, co najbardziej 

zostało Wam w pamięci z kontaktów z s. Paulą; co tę osobę szczególnie 

charakteryzowało. Może zachowało się jakieś „słówko” pisane przez 

Siostrę? Może jakiś wpis w pamiętniku? Może fotografia? Każda uwaga, 

wspomnienie będzie dla mnie cenne. Materiały można przesyłać e-mailem 

lub pocztą tradycyjną (do Szymanowa) do końca marca. W przypadku 

pamiątek, autografów, prosiłabym o skan lub fotografię w wersji elektronicznej (lub papierowej 

– zeskanuję i odeślę) z krótkim opisem – informacją. Za zrozumienie i pomoc z góry serdecznie 

dziękuję. 

Z pamięcią w modlitwie  s. M. Felicyta , Mój adres e-mailowy: sfelicyta@op.pl 

KONKURS  WYPOMINKOWY  „W  ŁĄCZNOŚCI AŻ DO WIECZNOŚCI” 

Jesienią ogłosiłyśmy konkurs. Teraz przyszedł czas na ogłoszenie wyników naszego koncertu 

wypominkowych wspomnień o osobach, które już od nas odeszły, a których postać w jakiś 

sposób utrwaliła się w naszej pamięci.  
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Te 3 prace możecie 

przeczytać  

w niniejszym Kurierku. 

 

Konkursowe wspomnienie miało dotyczyć albo którejś Siostry albo Koleżanki z lat spędzonych u 

Sióstr. W każdym przypadku chodziło o  

osobę, z którą zetknęłyśmy się 

bezpośrednio, osobiście a wspomnienie o 

niej porusza serdeczne struny naszego 

serca. Tematem mogła być nawet jedna 

tylko sytuacja z udziałem tej osoby. 

Jury w składzie: Ewa Dubacka 

(pomysłodawczyni konkursu), Marta 

Mieszkowska, Marysia, Harasymowicz i 

Beata Śmigiera wnikliwie oceniło otrzymane prace i ogłosiło co następuje: 

I miejsce Perłowa opowieść, Lidki Brylowskiej 

II miejsce Siostra Ida- wspomnienie w 3 

odsłonach, Hanki Krzyżanowskiej 

III miejsce Klasa setnej matury, Marychny 

Baranieckiej Witkowskiej 

Wyróżnienie dla: 

-  Grażyn Goreckiej (Słodki grzech Siostry Ireny, Lekcja gościnności- czyli o Siostrze Michalinie, 

Przepraszam- Wspomnienie o Siostrze Germanie) 

- Elżbiety Jastrzębowskiej ( Łacina Siostry Klary ) 

- Honoraty Jezierskiej vel Anety Borkowskiej (O Siostrze Irenie) 

- Koleżanki Zizi, Marii Marchwickiej (Wspomnienia z domu na Kazimierzowskiej) 

- Krystyny Pietrzyk, (Przygoda pociągowa Siostry Irena) 

- Anny  Mucharskiej- Gomzy (Siostra Pia) 

- Grześki Bronisz ze Świniujścia (za wspomnienie pierwszej klasy) 

 

Wszystkie prace możecie przeczytać na www.naszkzj.wordpress.com.  Postaramy się je także 

sukcesywnie zamieszczać w kolejnych numerach kurierka.   

Chciałabym podziękować wszystkim Koleżankom za zaufanie, którym nas obdarzyły przesyłając 

swoje wspomnienia, niejednokrotnie bardzo osobiste. W szczególności dziękuję Marychnie za 

to, że nadesłała wspomnienie bezzwłocznie czym podtrzymała nas na duchu w tych pierwszych 

https://naszkzj.wordpress.com/2015/02/16/siostra-olga-siostra-germana-i-perlowa-historia/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/12/19/siostra-ida-wspomnienie-w-trzech-odslonach/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/12/19/siostra-ida-wspomnienie-w-trzech-odslonach/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/17/klasa-setnej-matury-u-siostr-niepokalanek/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/22/slodki-grzech-siostry-ireny/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/18/lekcja-goscinnosci-niezamierzona/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/28/przepraszam-czyli-wypominki-o-siostrze-germanie/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/16/lacina-siostry-klary/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/12/wspomnienie-z-domu-na-kazimierzowskiej/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/26/siostra-maria-pia-konstancja-soltan/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/12/wspomnienia-grzeski-bronisz-ze-swinoujscia-cz-i/
http://www.naszkzj.wordpress.com/
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konkursowych , pełnych obaw dniach i tym samym zapoczątkowała szczęśliwą serię. Następnie 

dziękuję sponsorom za wsparcie, w szczególności Teresie Walczak, bo jej nie znam osobiście w 

przeciwieństwie do innych sponsorów. Jej odpowiedź świadczyła niezbicie o tym, że jednak mój 

apel do sponsorów był zrozumiały Dziękuję Grzesi, bo jej pamiętnik chociaż obszerny ze 

zdjęciami np. banknotów, które już dawno wyszły z obiegu, znakomicie przybliżał tło lat 70-

tych. Nieomal poczułam zapach dezodorantu „Basia” jedynego dostępnego w owym czasie a 

oczami wyobraźni zobaczyłam jak pod znajomą nam furtę klasztorną podjeżdża Fiat 125p. 

Spodobało mi się takie kronikarsko-dokumentacyjne podejście. Ania Mucharska ze swoim 

wspomnieniem była przyczynkiem mojego ogromnego wzruszenia, bo zdaję sobie sprawę, że w 

jej sytuacji napisanie czegokolwiek musiało być nie lada wyzwaniem. Dziękuję za ten trud. Zizi 

dziękuję za fantazję przy rezerwowaniu nagrody.  Dziękujemy za wzruszające wspomnienia. 

Gratulujemy talentów literackich! 

Ewa Dubacka (photo cc by Marina del Castell) 

„PERŁOWA HISTORIA” LIDKI BRYLOWSKIEJ 

I miejsce w  konkursie  wypominkowym  „W  łączności aż do wieczności” 

Wcale nie byłam szczęśliwa, kiedy mama zdecydowała, ze pójdę do LO s.Niepokalanek…wylalam 

„morze lez“…teraz po latach widze to wszystko zupełnie 

inaczej.…Wdzięczna i dumna jestem, ze dane mi było tam 

być….Los sprawił, że mieszkam daleko od Szymanowa, ale 

opiekę i słodycz łask Pani Naszej Jazlowieckiej czuje tak jak 

przed laty.. 

Było to w 1991 roku, pracowałam w Geschäft Gebr.Clasen in 

Düsseldorf. Był to duży sklep z pamiątkami „Devotionalien“ ( 

świecami, krzyżami, kielichami,figurami świętych itd.) 

Właścicielami była niemiecka bardzo pobożna, rodzina 

katolicka. Wspaniali i leciwi ludzie z otwartym sercem… Ja 

pracowałam tam na zapleczu i na zamówienie wykonywałam 

ręcznie grawerowanie. Pomimo że byłam tam jedyną Polką – 

nie czułam się ani obco ani samotnie- otaczała mnie ciepła i 

rodzinna atmosfera. Opowiadałam często i dumnie o mojej 

szkole, a Fr.Clasen obdarowywała mnie upominkami (świecami 

i kadzidłem) dla naszej kaplicy w Szymanowie. 

https://www.flickr.com/photos/marinadelcastell/
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3go sierpnia (w moje imieniny Lidii) poprosiła mnie szefowa do biura, myślałam, że na jakąś 

poważna rozmowę…że może pomyliłam, (co się czasem zdarzało) litery i grawera na kielichu 

albo świeczniku jest błędna! Z biciem serca poszłam jak polecono…Zastałam tam dwie starsze 

panie i usłyszałam od jednej z nich zastanawiająca historię. 

Przedstawiła się jako Fr. Aichmann, opowiedziała mi, ze poślubiła wdowca, którego pierwsza 

żona pozostawiła „dziwny“ testament… zgodnie ze swoim sumieniem podzieliła cały swój 

majątek miedzy najbliższych z jednym wyjątkiem – PEREŁ. Jej mąż został zobowiązany do 

przekazania tego naszyjnika kobiecie z Polski…przez lata szukano kontaktu z taka kobieta 

i…dzięki Fam. Clasen wybrano mnie. Bardzo delikatnie zapytano, czy przyjmę ten dar i tym 

samym spełnię życzenie umierającej…zadrżałam, nie wiedziałam, co powiedzieć i jak się 

zachować! Tysiące myśli krążyło mi po głowie, tysiące obaw i niedomówień…bałam się wprost 

zapytać.. nie śmiałam naruszać tajemnicy – być może owianej grozą? 

Przyjęłam je …przyjęłam ten naszyjnik łez… Zastanawiałam się, co dalej… nie byłam pewna: czy 

przez te perły ktoś umarł albo może kupił życie? Dlaczego w tak trudnej chwili, w chwili odejścia 

na zawsze, kobieta ta nie zapomniała o perłach… Jakie tajemnice kryły w sobie i jaki sens był w 

tym, że trafiły właśnie do mnie? Wiem, ze nie ma przypadków, ze wszystko ma swój cel i sens! 

Sam symbol pereł – owoc cierpień zranionej muszli… jej walki o czystość o przeżycie. Co chciały 

mi przekazać i jaka role miały odegrać w moim życiu … dowiedziałam się kilka lat później. 

Leżały „moje perły” w szkatułce i parzyły mnie swoim zimnem…nie czułam się ich 

godna…miałam przed nimi nieprawdopodobny respekt…wyobraźnia krążyła jak czarne kruki, 

natrętnie szukając wyjścia. Były naturalnie osoby, które mówiły mi – „masz problem – to je 

sprzedaj..“ ale dla mnie to było niemożliwe, ba nawet sama myśl o tym była nie do przyjęcia!!!  

Mijały lata. Modliłam się za ludzi z “perłowej historii“ i jakby w oczekiwaniu, ze to jeszcze nie jej 

koniec… W 1995 r., moja siostra Ewa Brylowska (Małkowska) ciężko zachorowała. Diagnoza była 

bezlitosna – rak szpiku kostnego. Załamało i wstrząsnęło to całą naszą rodziną. Tragedia, której 

nie jestem w stanie opisać… całej walki z bólem…czasem nawet z Bogiem- głośno wołając: 

“gdzie jesteś! Pomóż!” 

Ewa była silna… niezapomniana s.Olga dodawała jej wiary i nadziei. One obydwie były tzw. 

”Bratnie Dusze” W każdej trudnej albo szczęśliwej chwili Ewa musiała się z s.Olgą kontaktować. 

Ewa zawsze w żartach dodawała:”Liduś kocham ja prawie jak Ciebie..” Siostra Olga zawsze 

pierwsza o wszystkim wiedziała, o problemach Ewy na studiach, o jej tajemniczych zaręczynach, 

potem ślubie, narodzinach dzieci, chorobie i walce – była wspaniałą powierniczką, 

pocieszycielką, doradczynią i wielkim autorytetem. Dzięki niej, Ewa pokochała, a potem 

studiowała chemię. Kompletnie załamała się po wypadku i śmierci s.Olgi…jakby jej “skrzydła 
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podcięto”….Z żalem mówiła, patrząc na wychodzące jej garściami włosy: “tak pokochałam 

chemię, że teraz ja dostaję”, albo: odnośnie s, Olgi, „dlaczego mnie samą zostawiła” a chwile 

potem” Ona na mnie pewnie czeka..” Ja też robiłam, co mogłam, leczenie było coraz droższe i 

ciągle potrzebne były pieniądze….zgłosiłam się jako dawca szpiku kostnego – niestety, nie 

pasowałam (tylko w 50%)-ryzyko było zbyt duże… W pewnej chwili przyszły mi na myśl “moje” 

PERŁY…może je sprzedać? mieć pieniądze na lekarstwa? może one znowu uratują życie??? 

Zapytałam Ewę…a ona na to : ”nie, mnie już nic nie uratuje…chyba, ze Pani Jazłowiecka”… 

Wzięłam wiec siebie i perły w garść, i pojechałam do Szymanowa…opowiedziałam Siostrom 

„perłową historie” i złożyłam je jako Wotum dla Naszej Pani Jazlowieckiej. Towarzyszyła mi 

niezapomniana s. Germana, która moim skromnym zdaniem, była najwspanialsza osobą na 

świecie…wzięła mnie w ramiona i rzekła wzruszona :”Dziecko, to była słuszna decyzja”. 

Wdzięczna jestem również -bezgranicznie- mojej kochanej s.Janinie, za jej ciepło i 

podtrzymywanie mnie na duchu, za jej rozwagę i wiarę!. Niech Ją, Pan Bóg długo obdarza 

zdrowiem, abyśmy się jej obecnością wszystkie mogły cieszyć! 

Perły zostały przekazane Białej Pani, była odprawiona msza św. i nadzieja…wielka nadzieja i 

wiara… Po kilku miesiącach moja siostra umarła…miała zaledwie 42 lata, osierociła dwie 

nieletnie wspaniale córki…W pierwszej chwili chciało mi się z bólu , żalu i wielkiego zawodu 

krzyczeć! Jak to? Nic nie pomogło? Dlaczego? Przecież tak wierzyłyśmy!!!! Było to 19.03 

1999r…wieczorem… 

W tym czasie siostry były w kaplicy, odprawiała się msza święta – było to wspomnienie św. 

Józefa. Żadna z Sióstr nie wiedziała, ze w Sochaczewie odbywa się w tej właśnie chwili ostatnia 

ciężka walka umierającej Ewy…nagle (wg. wspomnień jednej z Sióstr) w perłach odbiło się jakby 

światło księżyca, perły rozbłysnęły…nie skojarzono wtedy tego faktu z żadnym zdarzeniem. 

Po pogrzebie podzieliłam się z Siostrami moimi rozterkami i zawodem… a s.Germana 

powiedziała – ”Dziecko przecież Pani Jazlowieckiej wzięła Ewę do siebie, pomogła jej, ale inaczej 

niz. Ty sobie to wyobrażałaś…” I miała racje! Dla mojej siostry skończyły się cierpienia…Jeszcze 

długo płakałam, ale nie były to już łzy pełne rozpaczy, a Ewa? –dała mi “znak” – tak jak 

obiecała… ale o tym może innym razem… “Moje” perły znalazły wiec godne miejsce – po 

burzliwej podroży- u stop samej Królowej Polski wśród tysiąca innych Wotum. 

 Chciałabym podziękować również mojej najlepszej i niezastąpionej przyjaciółce Ilonie Pysz, to 

za jej namowa napisałam te wspomnienia, chociaż – przyznam szczerze- nie było to dla mnie 

łatwe… ( photo cc by Michael Flick) 

https://www.flickr.com/photos/17773534@N03/
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„SIOSTRA IDA W TRZECH ODSŁONACH” HANKI KRZYŻANOWSKIEJ 

II miejsce w  konkursie  wypominkowym  „W  łączności aż do wieczności” 

Scena pierwsza 

Pierwsza klasa liceum, którego uczennicą zostałam w 1980 roku, kontynuowałam naukę 

drugiego języka obcego – angielskiego (dla młodszych czytelniczek przypomnienie, że 

pierwszym był rosyjski) – od pierwszych słówek i zwrotów.  Nie mówiłam jeszcze wówczas po 

angielsku biegle, ale uczyłam się tego języka od ósmego roku życia, wiec bodajże na trzeciej 

lekcji angielskiego poproszono mnie, żebym zorganizowała sobie ten czas poza klasą.  Mimo 

najszczerszych chęci mój poziom samodyscypliny okazał się mało doskonały a efekty 

samodzielnej nauki mizerne.  Pewnego dnia  po dzwonku pojawiła się przed klasą Siostra Ida i 

powiedziała, że na prośbę Siostry Dyrektorki będzie ze mną pracować nad angielskim, 

oczywiście jeżeli się zgodzę.  Zdębiałam! – i to chyba zbyt wcześnie, bo Siostra mówiła dalej 

 „Będę z Tobą pracować, ale szczerze powiedziawszy wolałabym spędzić ten czas w kaplicy. 

 Jeśli nie będziesz chciała pracować, wystarczy, że przyjdziesz na lekcję ze mną 

nieprzygotowana,  jeśli dasz mi do zrozumienia, że nie chcesz pracować  to ja znikam do 

kaplicy„.  Po kilku tygodniach pojawiłam się na lekcji nieprzygotowana.  Siostra Ida po pięciu 

minutach bez słowa wstała i poszła do kaplicy.  Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek potem 

pojawiła się nieprzygotowana…. . 

P.S. Niedawno odkryłam, że ta metoda działa także na moje własne dzieci 

Scena druga 

Druga klasa.  Siostra Ida przyniosła na lekcję ze mną stare amerykańskie tygodniki ze zdjęciami 

z filmu „Przeminęło z wiatrem”. Były to czasy szarości w mediach, w których historie 

romantyczne, bez najmniejszej ilustracji jedynie, można było wygrzebać z  zakurzonych kątów 

Szymanowskiej biblioteki.  A w wieku lat 15tu apetyt na romanse pojawił się u mnie z wielka 

siłą.  Byłam zachwycona urodą aktorów, plenerów, sukien i kapeluszy, niemalże słyszałam 

muzykę z balu i w wyobraźni spoglądałem na rozległe pola amerykańskiego południa zza 

sławetnych aksamitnych zasłon w Tarze. 

Siostra przyniosła również książkę, skrzętnie opakowaną z szary papier.  Nie mogłam się 

doczekać chwili w której zatopię się w jej stronach.  Siostra Ida 

powiedziała, że lepiej będzie nie zdejmować okładki, bo inaczej 

trudno mi będzie pracować nad tą lekturą podczas studium. 

 Oczywiście natychmiast po wyjściu Siostry zajrzałam co skrywa 

szary papier – na okładce było najbardziej pikantne z filmowych 

zdjęć.  Na myśl o tym jak miałabym wyjaśnić Siostrze Marcie, co to 

za lektura i dlaczego czytam ja na studium wybuchłam śmiechem.  I natychmiast skrupulatnie 
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obłożyłam książkę z powrotem  w szary papier.  Niewątpliwie w czasach wszechobecnej, mocno 

nieromantycznej golizny, ani zdjęcia ani okładka nie zrobiłyby dzisiaj tak silnego wrażenia.  Ale 

czy wtedy przeczytałbym z wypiekami na twarzy „Przeminęło z wiatrem”? 

 Scena trzecia 

Szybciej niż się ktokolwiek spodziewał nadszedł czas przygotowań do egzaminu maturalnego, 

który dla mnie ograniczył się tylko do historii, bo z obowiązkowych przedmiotów – języka 

polskiego i obcego – miałam już ostateczne oceny.  Nasza Dyrektorka, Siostra Irma, jak w 

pierwszej klasie zatroskana perspektywa mojego „nic-nie-robienia”, zaproponowała mi 

zdawanie eksternistycznie matury z francuskiego.  Uczyłam się tego języka z niezapomnianą 

Siostrą Amatą, ale okazało się z Siostra Ida zna doskonale wymagania maturalne więc zgodziła 

się przygotować mnie do tego egzaminu.  Tak jak poprzednio mówiła do mnie wyłącznie po 

angielsku, to od tego dnia rozmawiałyśmy tylko po francusku.  W dniu egzaminu pojechałyśmy 

razem do Sochaczewa gdzie zebrała się komisja maturalna. 

Próbując podkreślić swą dorosłość założyłam prochowiec, buty na niewielkim obcasie, kapelusz 

i rękawiczki.  Szkoła w której odbywał się egzamin okazała się męskim technikum chemicznym i 

nasze wejście wzbudziło niemałe poruszenie.  Siostra Ida spojrzała na mnie i 

powiedziała „Nie garb się i nie próbuj się chować. To normalne, że w naszych 

siermiężnych czasach mężczyźni  oglądają się za elegancko ubraną kobietą.” 

A jak to zabrzmiało po francusku! Po raz pierwszy poczułam, że być kobietą 

to powód do dumy.  Podniosłam głowę wyżej…  Egzamin poszedł znakomicie 

a ja do dzisiaj lubię nosić kapelusze.  Do poważnych spotkań i egzaminów 

ubieram się starannie, a wspomnienie tamtego dnia nieodmiennie  działa jak 

zastrzyk energii i wiary w siebie. 

 

„„KLASA SETNEJ MATURY”” MARYCHNY BARANIECKIEJ WITKOWSKIEJ 

III miejsce w  konkursie  wypominkowym  „W  łączności aż do wieczności” 

Przebywałyśmy w Szymanowie w latach 1960-64. W kraju trwał okres beznadziei 

gomułkowskiej. Nie działo się nic, co mogłoby nieść jakakolwiek nadzieję: z jednej strony było 

już definitywnie po odwilży roku 56, z drugiej nie narodziła się jeszcze bledziutka zapowiedz 

opozycji zapoczątkowanej dopiero w 64 r. listem Kuronia i Modzelewskiego. Nie było innego 

pomysłu na życie poza przetrwaniem. 

 Siostry Niepokalanki robiły to samo. Ich dwie średnie szkoły, w Wałbrzychu i Szymanowie nie 

miały praw publicznych (dostawały je co roku na parę dni przed maturą), tym samym 

maturzystkom groziła matura z 10 przedmiotów. Wizytatorzy, ze sławnym panem Nitką na 

czele, siali postrach wśród bohaterskich dyrektorek, a były nimi ss. Matea i Ancilla, stale 
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przebąkiwało się o likwidacji szkoły, a jednak…..? Na egzamin wstępny w czerwcu 60 r. 

przyjechała taka masa kandydatek, ze Siostry nie miały wyjścia poza przyjęciem 70 

wrzaskliwych, w miarę nieznośnych 14 latek. Ponoć zdominowałyśmy cały internat, w którym 

było niewiele ponad 150 dziewcząt. Starsze mówiły potem z wyrzutem, ze już potem nic nie 

było jak dawniej. Naturalnie wyrzut był skierowany do nas. 

 Klasową obu klas, tej z angielskim i tej z łaciną, została malutka 

i niebywale dzielna s. Janina, chodząca w białych sandałkach o 

numeracji dla 5 letniej dziewczynki. Akurat kończyła na 

uniwersytecie geografię i doprawdy zagadką jest jak podołała 

obowiązkom, spełnianym zresztą z całą niepokalańską 

sumiennością. Siostra jest dla nas do dziś nie tylko przyjacielem 

sprawdzonym w chwilach trudnym, ale i wzorem postawy, że gdy 

człowiek chce, dużo może. 

 Nauka w szkole stała się dla nas ciężkim życiowym doświadczeniem. Nie było żadnej lipy, 

naciąganych stopni z litości, ulgowej taryfy dla córek dawnych wychowanek  (co solennie 

poświadczam, bo sama byłam trzecim niepokalańskim pokoleniem). 

Lekcje odrabiałyśmy długo, błagałyśmy o przedłużenie studium 

wieczorowego, tego już po myciu się. Doszło do tego że zazdrościłyśmy 

koleżankom niedowidzącym ze starszych klas, ze znają  alfabet Braille’ a i 

mogą się uczyć pod kołdrą!!! Pamiętam wysoką, szczupłą, 

bardzo zgrabną S. Paulę na matematyce. Uczyła poważnie, spokojnie, 

czasami tylko rozkładała ręce mówiąc: „to jest już obezwładniające”. Zapewne było to 

skierowywane do mnie, bo gdy przychodziła zapowiedziana klasówka zazdrościłam Siostrom 

staruszeczkom wizji bliskiej śmierci. Mnie to nie dotyczyło, ja miałam klasówkę z matematyki!!! 

 Siostra Matea uczyła polskiego. Bardzo często opuszczała lekcje, jak to u dyrektorek bywa 

zawsze, ale gdy już okrągłą kuleczka wtaczała się do klasy, była to zapowiedź uczty duchowej. 

Czasami nawet zdarzało mi się w niej brać udział, ale był to Parnas zarezerwowany dla 

prawdziwych polonistek, Ewy Michalskiej, czy rok później, Basi Syrzyckiej. Nie do wszystkich 

przedmiotów miały wtedy Siostry swoje specjalistki. I tak chemii uczyła wytworna pani Jadwiga 

Kierzkowska, rezydentka, która chyba u Sióstr zakończyła życie, historii- Krysia Górska, tez już 

nieżyjąca, rusycystki zmieniały się co roku, a my najmilej wspominamy panią Hanię, z Krakowa, 

która prześlicznie śpiewała. Trudno się dziwić tym młodym dziewczynom, że nie chciały 

spędzać życia na odludziu, wprawdzie w pięknym klasztorze, ale zawsze klasztorze, gdzie rytm 
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dnia wyznaczał dzwon. Na WF dojeżdżała pani Krzysztofa zwana od zawsze „Kolumbą” z racji 

męskiego sposobu bycia, a na muzykę pani Irena Kubica. Z zaciekawieniem podglądałyśmy 

flakony perfum, które wypełniały jej elegancką torebkę. Dla nas, dziewczyn w pończochach „w 

prążki”, to była frajda nie lada. 

 Inne przedmioty były już prowadzone przez Siostry. I tak angielskiego uczyła niezapomniana s. 

Ida (po 4 latach nauki miałyśmy znakomicie utrwaloną gramatykę i 

początkową swobodę w mówieniu, to bardzo dużo zważywszy naukę w 

całej klasie bez podziału na grupy),   łaciny równie 

niezapomniana s. Klara, fizyki — s. Gizela, geografii- 

S. Janina, a biologii- s. Zita. Religia była z S. 

Anuncjatą, która uczyła po swojemu, ciekawie. 

emocjonalnie, choć wcale nie łagodnie. Właściwie 

każda lekcja była swoistym, osobistym świadectwem. To jest świetna 

metoda. 

Czekałyśmy na te lekcje. S. Gizela powinna być autorką podręcznika dydaktyki, choć 

podejrzewam ze nigdy tego już nie zrobi. Nawet prawdziwe antytalenty matematyczne słuchały 

jej z zachwytem i doprawdy umiały potem rozwiązać jakieś upiorne zadania najeżone 

symbolami ciężaru, masy, drogi czy energii. Sama, jako nauczycielka, wiem jak trudno jest 

zainteresować ucznia, że nie wspomnę o zachwycie dla przedmiotu. Nie ja jedna dziwię się, że 

mając taką fizyczkę, przełożone nie wykorzystały jej dostatecznie. Ale i nie dziwię się również, 

ze kochana, niezastąpiona Soeur Edith, uczyła do bardzo, bardzo sędziwych lat. Oddana 

dzieciom Francuzka, do śmierci mówiła fatalną polszczyzną, tylko po to, aby nie móc się z 

uczniami porozumieć po polsku. „dłu vas tu?” — to liturgiczne wręcz pytanie skierowywała do 

nas, grzecznie ustępujących drogi starszym siostrom wracającym z kaplicy. Zapytywana 

nieszczęśnica skierowywała do mnie błagalny szept: „Marychno, co mam Siostrze 

odpowiedzieć?”. Odpowiadałam podpowiadając na chybił trafił: „Je vais en classe, ma soeur”. 

Staruszeczka rozpromieniała się na mój widok, bo wiedziała ze jestem córka jej kochanej 

Margueritte z Jazłowca i znam język niejako od niej, od Soeur Edith. 

 Dziwna była nauka w tamtych czasach, dla dzisiejszego pokolenia wręcz śmiesznie 

zafałszowana- to historia, okrojona jak  j. polski i upiornie nudna. Gdy porównam dzisiejsze 

podręczniki do tamtych!!! Mój Boże!! Siostry jednak ani myślały aby ja nam uzupełnić. Nie 

miałyśmy pojęcia o 17 września 39 roku, o Gombrowiczu, o Kulturze Paryskiej. Paraliżujący 

strach przed upiorną, bezwzględną władzą był wszechobecny. Siostry obawiały się wizytacji i 

pytań, a do konspiracyjnych zdolności swoich uczennic nie miały zaufania. Pamiętam irytację s. 
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Matei, szkolącej samorząd szkolny na wypadek różnych pytań spodziewanego wizytatora: „Co 

odpowiecie, gdy zapytają, dlaczego nie ma u nas ZMS?”. Naturalnie siedziałyśmy struchlałe, 

milczące. Siostra zirytowała się nie na żarty: „Myślcie trochę, gimnastykujcie umysły na wszelkie 

okoliczności. Mamy przecież organizację samorządu szkolnego. Czy to nie wystarczy w jednej 

szkole?”. Ale takie rozmowy to była rzadkość. Szkolono nas na okoliczność świadczenia swoja 

wiarą, postawą chrześcijanina w sytuacjach wymagających odwagi, zwłaszcza cywilnej, 

przytaczano piękne karty odwagi Sióstr z dawnych czasów, sprzed I wojny – ale od polityki, 

dokładnie krytycznego spojrzenia na nią, trzymano nas z daleka. 

 Niestety uważam to za błąd, po maturze przedstawiałyśmy opłakany wygląd naiwnych gąsek z 

trudnością szukających swego miejsca we wcale nie idealnym świecie. Ale co do historii wieku 

XIX nie stosowano żadnych ograniczeń. Będąc w klasie X obchodziłyśmy nadzwyczaj uroczyście 

100 rocznicę powstania styczniowego. Wspólnie z Siostrami, na sali rekreacyjnej urządziłyśmy 

wspaniałą wystawę „z tamtych lat” o muzealnej wręcz wartości. Skąd były eksponaty? Co teraz z 

nimi? Nie wiem. Urządzałyśmy parokrotnie akademie z tej okazji. Były one wysmakowane, 

zwłaszcza muzycznie. Do dziś umiem każdą z pieśni powstaniowych do ostatniej zwrotki. 

Monodram o Annie Henryce Pustowójtównie, z Magdą Skaradzińską, znakomitą w tej roli. 

wyciskał nam dosłownie łzy, gdy słyszałyśmy pełne żaru słowa: „wpław przepływałam rzeki” (aby 

dodać odwagi partyzantom Langiewicza – dop. mój), lub widok Magdy w półkożuszku, w 

barankowej czapce, wołającej „czołem Matko generalna, czołem drogie Siostry”. 

 W karnawale był kostiumowy bal. Siostra Zofia otwierała szafy na korytarzu i wdychałyśmy 

zapach historii ze starych sukien. O każdej Siostra umiała coś opowiedzieć. Potem 

przebierałyśmy się i z zapałem tańczyłyśmy ze sobą do…. 22giej. Chyba w VIII klasie byli i 

rodzice. Mam w oczach poloneza, na którego czele kroczy postawny pan Ziemięcki, ojciec Ewy, 

z piękną panią Michalską, mamą innej Ewy. Nie było mowy o chłopcach, ale co ciekawe, wcale 

się przeciw temu nie buntowałyśmy. (Potem już na studiach, niektóre z nas nie umiały w ogóle 

po damsku tańczyć). Sala rekreacyjna pełna dziewczyn tańczących wirującego rock and rolla 

pozostała zapewne każdej z nas w pamięci. W IX klasie, a było nas już wtedy zdecydowanie 

mniej (wysoki poziom wymagań wiele uczennic wypłoszył), przebrałyśmy się za pensję „Pani 

Latter” z Emancypantek. Gabi Zamoyska była Madame czyli damą klasową, a my, reszta, w 

kapelusikach wiązanych pod brodą, pensjonarkami. W posłuszeństwie Gabi wykazałyśmy 

wyjątkową subordynację. Niestety rzeczywistość była znacznie gorsza. Podziwiam cierpliwość S. 

Janiny wobec nas, czyli klasy A i nowej, młodziutkiej wychowawczyni koleżanek z B. S. Zity. 

Życie kulturalne, płynące obok głównego, właściwie arcynudnego rytmu szkoły, było w 

klasztorze ogromnie ożywione. Chwała Siostrom za to. To rekompensowało braki edukacyjne, 

narzucone przez komunistyczny reżim. 
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W 1961 wypadła 100 rocznica śmierci Matki Józef); Karskiej. Zorganizowano wspaniałą sesję 

naukową prowadzoną przez ks. Zdzisława Obertyńskiego. Wciśnięta pomiędzy różne dostojne 

postacie (pamiętam z nich tylko Matkę Asumptę, Siostry Honorynę, Magdalenę i Antonię, a także 

ks. Deskowskiego), chłonęłam każde jego słowo o tej wspaniałej i tragicznej postaci. (Dziękuję 

Bogu, ż S. Janina dała mi znać o pogrzebie jej szczątków parę lat temu. Miałam szczęście nieść 

parę kroków Jej trumienkę). Dekoracja sali, dzieło S. Gizeli, była wyjątkowo piękna, oszczędna w 

wyrazie, a jednocześnie sugestywna. Szarzyzna świata, w którym dotąd żyłyśmy, odeszła na 

bok. Czułyśmy się wewnętrznie przemienione. Księdza Obertyńskiego widziałam potem wiele 

razy przelotem. Zaglądał do kaplicy. Kulejący, niechętny młodzieży, nie lubił z nami kontaktów. 

Siostry, mądre jak wszystkie kobiety świata, kazały nam uciekać na jego widok, aby nie 

pogłębiać złego humoru tego starszego pana, mądrego historyka. Spokrewniony z Paygertami, 

rodziną mojej Matki, przeżywał burzliwie swoje długie życie, mi. in. kolejne nawrócenia. 

Pamiętam stare zdjęcie, z lat 20-tych, ze zbiorów rodzinnych, na którym z zapałem strzela do 

kaczek na jesiennym polowaniu. Ostatecznego nawrócenia dokonała praca nad monografiami 

niepokalańskich Założycielek. Dlatego resztę życia był wierny ich Spadkobierczyniom i w ich 

szymanowskim grobowcu spoczywa na wieki. 

 Przez dwa pierwsze lata naszą mistrzynią internatu była S. Anuncjata. Znała nasze imiona już 

pierwszego wieczoru, wszędzie jej było pełno, decydowała o wszystkim, a jej silna osobowość 

wywierała pozytywne piętno na życiu każdej z nas. Do 

głowy nam nie przychodziło, ze kiedyś to może ulec 

zmianie., że ta kobieta, mądra i bogata wewnętrznie 

może być potrzebna Zgromadzeniu inaczej, a nie tylko 

walczyć z bałaganiarstwem nastolatek. Wróciłyśmy po 

wakacjach do klasy X- tej. W tym roku miałyśmy objąć samorząd szkolny, 

zadanie trudne i odpowiedzialne, naturalnie pod okiem dobrze już znanej S. 

Anuncjaty. A tu niespodzianka:po raz pierwszy od wieków, internatem zajmuje się S. Gizela, 

doprawdy chyba niewiele starsza od nas, znana dotychczas jako wymagająca nauczycielka 

fizyki, artystka, piękna indywidualistka i naszym, powszechnym wtedy zdaniem „marnująca się 

w klasztorze, że strach”. Do dziś wspominamy Siostrę jako naszego 

 Doprawdy przypomniała nam o tym dopiero na spotkaniu świątecznym w tym roku, 2004, u 

Zosi Morzyckiej- Baranskiej, Malina Stasiak-Rajska  jak bardzo buntowałyśmy się, dokuczały 

Siostrze, wręcz strajkowałyśmy. Zostałam wybrana prezeską samorządu. Moimi „ministrami-o 

odpowiednich tekach- były: Magda Skaradzinska, Justyna Niewodniczanska, Dżeta 

Jastrzębowska, chyba i Krystyna. Krzeczkowska i Ewa Michalska. Rządy indywidualistów nie 

rokują dobrze. Nasze, dominował też wrzask. Biedna, biedna Siostra Gizeła z roku 1963!!! 
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 Na szczęście sprawę wzięła w swoje ręce nowa przełożona, S. Hieronima, która nastąpiła po 

ukochanej s. Magdalenie. Była to mądra wychowawczyni. Zaczęła konspiracyjnie: w tajnym 

pokoiku, gdzieś w zakamarkach za infirmerią, mądrze przemówiła nam do umysłu i serca. 

Niestety nie pamiętam jej rozsądnych, przemyślanych argumentów. Wiem tylko, że byłyśmy 

zachwycone, zaciekawione nowymi spotkaniami, które potem były częste. Siostra, jako 

historyczka mądrze uzupełniała naszą wiedzę. Rozmawiałyśmy i o masonerii, i XVIII wiecznych 

racjonalistach, i życiu bez Boga wśród młodopolskiej bohemy. Fascynowało nas to wszystko, 

chłonęłyśmy każde słowo tej wykształconej, trzeźwo patrzącej na świat kobiety. A dla S. Gizeli 

stałyśmy się podporą i chyba, później już nienajgorszym samorządem. Siostra była inspiratorką 

wielu naszych pomysłów. m. .in. wydawania pisma „Baobaby„, które przetrwało chyba ze dwa 

lata. 

 Co roku, podczas matur, wyjeżdżałyśmy na ogromne, świetnie zorganizowane 

wycieczki. Pamiętam objazd szlaku piastowskiego w Wielkopolsce, czy zwiedzanie Dolnego 

Śląska z Wrocławiem na czele. Spałyśmy tam w internacie SS. Urszulanek, porównując warunki 

na korzyść Szymanowa. Ostatnią był wyjazd w Bieszczady, z zahaczeniem o klasztor w 

Jarosławiu, gdzie mieszkały Siostry staruszeczki, emerytki. Zapoznałyśmy się i przypadłyśmy 

sobie do serca. Każda staruszka obiecała modlić się za maturę jednej z nas. Potem pisałyśmy do 

siebie, informowałyśmy o sukcesach maturalnych. Z niektórymi ten kontakt trwał i dłużej ( min 

mój z S. Emilią, wychowawczynią mojej Mamy z Jazłowca, przekochaną Milunią ). 

 Nie pamiętam już okazji, ale zorganizowano konkurs wiedzy o historii wszystkich 

niepokalańskich domów. Choć było ich o ileż mniej niż dziś, trzeba było dużo wykuć o 

nieznanym nam Wirowie, Maciejowie, czy Słonimiu, o losach bohaterskiego domu przy 

Kazimierzowskiej w Warszawie, że nie wspomnę już o Jazłowcu i Niżniowie. Niestety już z tej 

wiedzy pozostało mi w głowie, ale wiem jedno: nasza klasa, zadziorna, wrzaskliwa, wygrała!!! 

Czułyśmy się w oczach starszyzny Zgromadzenia dowartościowane. Wtedy Matka Asumpta 

powiedziała, że jesteśmy klasą jubileuszowa, klasą setnej matury w Zgromadzeniu, że na to 

zasługujemy. Obiecałyśmy stanąć na wysokości zadania 

 Co roku, w W. Poście były rekolekcje. Zawieszano lekcje, przestawałyśmy paplać, była okazja do 

rozmyślań, dobrej lektury, spowiedzi u innego niż Ks. Kapelan, księdza, oraz możliwość 

wysłuchania nauk nie lada: raz rekolekcjonista, był ks. Maliński., innym razem Fedorowicz z 

Lasek. Nie zapomnę z nim spotkania, takiego przy kominku, na górnym holu. Opowiadał o 

Syberii i o tym, że nie może zapomnieć Mszy SW. odprawianej na pieńku drzewa, gdzieś w 

krzakach, gdy za patenę służył mu talerzyk z wymalowanym czerwonym kogucikiem. Takie 

rekolekcje to była uczta duchowa, po której te urządzane teraz przez publiczne szkoły wydają 
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się karykaturą tego czym powinny być. Naturalnie poprzeczka wymagań przerastała nas, 

byłyśmy właściwie dziećmi i jeżeli nie następowało silne wzmocnieni poprzez dom i jego 

oddziaływanie, trafiała. ona w próżnię. Może lepiej należałoby je obniżyć  Jako wieloletnia 

nauczycielka wielokrotnie się nad tym zastanawiałam. 

 Trudno było nie zauważyć braku kontynuacji wychowania niepokalańskiego u dużej liczby 

wychowanek w życiu dorosłym. 

 W klasie maturalnej było nas już tylko 26 osób w jednej klasie i naturalnie jedna 

wychowawczyni. Została nią nieoceniona S. Augustyna. Wiedziałyśmy, że wstąpiła jako wdowa, 

że pochowała córeczkę. Imponowało nam to, zaciekawiało. W tym okresie dom Sióstr był już i 

naszym Domem, identyfikowałyśmy się z całym systemem wartości jaki nam przekazywały, nie 

chciałyśmy zawieść zaufania, marzyłyśmy o odwdzięczeniu się za wszystko czego od Sióstr 

doznałyśmy. Te osoby, które myślały inaczej, traktowały Szymanów jako więzienie, już dawno 

odeszły. To był bardzo miły rok, wtedy zawiązały się nasze przyjaźnie, z których wiele trwa do 

dziś. Z S. Augustyną miałyśmy doskonałykontakt, z nauczycielkami, też. Matematyki uczyła nas 

wtedy od dwóch lat S. Irena, koleżanka szkolna mojej Mamy z Jazłowca. Pełna pomysłów, to ona 

przybliżała nam Sobór Watykański II, wtajemniczała w historyczne przemiany dziejące się na 

naszych oczach, a raczej uszach, bo przede wszystkim słuchałyśmy radia. (Nie mogę odżałować, 

ze nie brałam udziału w spotkaniach starszych wychowanek, których duszą i inspiracją była 

właśnie ona. Niestety nadmiar obowiązków rodzinnych wyłączył minie wtedy z życia 

towarzyskiego). 

 Do matury przygotowywałyśmy się z 5 przedmiotów: j. polski i matematykę zdawało się i 

pisemnie i ustnie, a do tego ustnie jeszcze historię, tzw. „wop” czyli wiadomości o Polsce i 

świecie współczesnym oraz przedmiot do wyboru. Mogła to być m. in. fizyka, geografia, 

angielski itp. Było więc co robić. Ufałyśmy, że i tego roku władze ulitują się i dadzą nam w 

ostatniej chwili prawa publiczne. Bogu dzięki i tak się też stało, ale wizytator obecny non stop, 

twardo słuchał każdej wypowiedzi, nie opuszczając nikogo. Wzmagało to naszą tremę, której 

zdenerwowane, biedne Siostry, nie mogły rozproszyć. Oblanie to nie była rzadkość. Co roku 

przeżywałyśmy taki paskudny stres, gdyż jak wspomniałam, nie było u nas litościwego 

naciągania. To samo było i teraz, ponadto niektórym Siostry poradziły zdawanie egzaminu w 

zwykłych szkołach, gdzie na pewno nie było wizytatora. Świadectwa nie były bdb. z góry na dół. 

Nawet obniżano stopnie obawiając się abyśmy nie wygłupiły się na egz. wstępnych na studia. 

Ale było nam trochę przykro : ja nie miałam innego stopnia z historii przez 4 lata jak 5. Na 

maturze mam 4. To samo Dżeta Jastrzębowska z łaciny. 
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 Pożegnanie szkoły było wzruszające: Siostry zrobiły prawdziwe lody, które podano na tarasie 

sali rekreacyjnej dla wszystkich naszych gości. Każdy, kto sam robił lody domowym sposobem, 

wie ile to pracy. Kochane, najmilsze Siostry!! Potrafiłyśmy i wtedy docenić serce. Dlaczego nie 

było wtedy kamer i porządnych aparatów!! Samego zakończenia, rozdania matur – nie 

pamiętam. Nie pamiętam wyjazdu, pożegnań. Zapewne „nałożyły” się na nie wspomnienia ze 

zjazdów, które urządzałyśmy regularnie co 5 lat ( poza 25 i 30 leciem). 

 Prawie wczoraj byłyśmy na 35 leciu, już teraz w tym roku, 11 września Hugona Wyleżyńska-

Głowacka, umówiła nasz zjazd na 40 lecie. Rozgłaszamy to wszem i wobec. Zazwyczaj 

przyjeżdżało 15-18 osób. Ile będzie teraz? Z niektórymi koleżankami nie mamy kontaktu od 

matury. Danusia Breyer nie żyje od 1966 r. Te, które mieszkają w Warszawie tworzą krąg 

towarzysko- przyjacielski. Byłyśmy świadkami na swoich ślubach, jesteśmy rodzicami 

chrzestnym swoich dzieci, teraz taktownie omijamy przechwalanie się wnukami. Spotykamy się 

na smutnych pogrzebach najbliższych. A teraz będziemy świętowały 140 maturę w 

Zgromadzeniu Niepokalańskim. I na pewno jak to było dotąd: – będziemy ze łzami słuchały o 

wspaniałej, prężnej pracy Sióstr w III Rzeczpospolitej i podziwiały jak można nie zmarnować 

darowanej od Boga szansy; 

 wspólnie zaniesiemy razem z Siostrami modlitwy przez ręce błogosławionych Marceliny, 

Ewy i Marty; 

 pójdziemy ze zniczami do coraz większej ilości grobów w białym, poszerzonym niestety 

grobowcu, z zadumą i ściśniętym sercem; -opowiemy o pielgrzymkach Zjednoczenia 

Jazłowieckiego, na których było dane nam być; 

 podziękujemy raz jeszcze za wychowanie i matkowanie i przyjaźń, która nie skończyła się 

w czerwcu 1964 roku, ale trwa do dziś i obejmuje też nasze rodziny. 

 Wiemy, że żadna z nas nie sprzeniewierzyła się wartościom wpojonym przez dobre, mądre 

Wychowawczynie i że Szymanów to nasz drugi Dom. Niech Dobry Bóg błogosławi za to naszym 

Siostrom. 
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