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Nr 14 Wiadomości z sierpnia 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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NOTATKI SIOSTRY IZABELI Z REKOLEKCJI W WAŁBRZYCHU 

Szczęść Boże 

Wałbrzyskie rekolekcje odbyły się na początku czerwca. Prowadził nasz ksiądz kapelan - ksiądz 

Jan Olender. Zaczęły się w piątek o 20.00, cała sobota i w niedzielę po obiedzie się zakończyły. 

  

Piątek - Apel 

ksiądz mówił min. „Tak mało mamy czasu, tyle zabiegania, ludzkich spraw, jak często mało 

ważnych. Chorujemy na brak ciszy, nieustanny hałas myśli, uczuć pragnień. a człowiekowi 

potrzebna jest cisza. Przekraczając próg Świątyni wkraczam na inną ziemię, przyjazną, 

dobroczynną. Sami jesteśmy zbyt słabi, ale jest Maryja.” 

  

Sobota – 9.30 

Przychodzimy do Maryi, aby u Jej stóp 

zasłuchać się w Słowo boga. potrzebna 

jest cisza, spokój, aby się modlić. Mówił 

ksiądz o godzeniu pracy i modlitwy, że 

musi być i jedno i drugie. 

Modlitwa to nie klepanie regułek, ale 

wznoszenie naszych myśli do Boga. 

Przywołał ksiądz słowa św. Teresy z 

Avila "Fundamentem, na którym 

spoczywa gmach modlitwy jest pokora", 

a pokora to świadomość, że sami nic nie 

możemy, jedynie Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. 

  

Sobota - godz. 11.00 

 Matka - to słowo wywołuje ciepło. dziś jesteśmy u Matki, która stała się naszą Matką pod 

Krzyżem. Matka wierna, która nigdy nie zawiedzie. uczmy się od Niej prawdziwego zawierzenia, 

nie zniechęcajmy się niepowodzeniami. 

  

Sobota - godz.20.00, Apel - Zawierzenie Maryi 

Kochana Matuchno oddaję się w Twoje dobre dłonie, zawierzam Ci moją przyszłość, a 

szczególnie chwilę mojej śmierci 

  

Niedziela - godz. 11.00 - modlitwa na zakończenie 

z Bogiem. 

  

s. Izabela 
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MAJ 2015 R. MINUS MAJ 1955R. = 60 LAT  OD MATURY 

Przyjechało nas tylko sześć, z dwudziestu trzech maturzystek z 1955r.: Marychna Brzeska,  

Mirka Eustasiak, Sławka Materska, Krysia Pestka, Basia Santorska i Danusia Szlaga. Te, które nie 

przyjechały albo istnieją już w innej rzeczywistości albo z rozmaitych ziemskich przyczyn  

przyjechać nie mogły. Siostry nas oczekiwały i serdecznie witały. Jak zawsze. Niestety Siostry i 

wychowawczynie z naszych czasów już wszystkie w  niebie. Tylko DOM i ogród te same. Nasze, 

jak dawniej. Wzruszają i ogarniają swoją wyjątkową atmosferą. Silniej niż kiedyś. A tak cieszą, 

że nie potrafię o tym napisać. Wyraźnie jednak zaznacza się tu  już znak czasu. Czasu ani 

lepszego ani gorszego niż ten, w którym byłyśmy dziewczynkami. Nie ma śladu po tamtych 

siermiężnych warunkach. Śliczne pokoje i wyposażenie. A w ogrodzie piknik rodzinny. Piękna 

pogoda. Tam gdzie rozgrywałyśmy mecze szczypiorniaka rozbrzmiewa teraz muzyka i gwar 

zgromadzonych rodzin z dziećmi. Nasze czasy to tylko polonez, którego kroków z wdziękiem 

uczy teraz  całe rodziny utalentowana młoda Siostra. Polonez  - międzypokoleniowy i 

międzyczasowy łącznik w tradycji niepokalańskiej uparcie nie poddaje się znakom czasu. I 

dzięki Bogu.  Jest pięknie. Biel Klasztoru, bajeczne barwy ogrodu, kochane Siostry, na czele z 

najbliższą naszym sercom, niezmordowaną i ciągle uśmiechniętą Siostrą Janiną no i my same. 

Tyle radości na raz. Tak chciałoby się to zatrzymać w sobie w tych wszystkich odczuwalnych tu 

wymiarach.  W białym refektarzu, który jest teraz salką gościnną Siostry wyłożyły oprawiony w 

szare płótno album ze  zdjęciami, otwarty na naszej klasie.  Jakie byłyśmy wszystkie śliczne. Nie 

możemy się napatrzyć i nacieszyć. Śmiejemy się nieprzerwanie.  

Wspominamy nasze Siostry i Koleżanki. Szczególnie te, których nie ma. Głównie jednak 

przywołujemy pamięcią najrozmaitsze figle i psoty. Każda pamięta inny szczegół. Dziwimy się 
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niektórym wspomnieniom, 

szczególnie tym, w których 

jesteśmy bohaterkami 

dziewczęcych  „wybryków”. 

Nie sposób opisać  radości i 

śmiechów z tych wspomnień.   

Nie mogło zabraknąć Mszy 

św.  a w niej  kazania 

młodego księdza 

nawiązującego do naszego 

spotkania. Zapamiętałam trzy 

wątki ogarniające pokolenie 

mojej klasy. Dom, w którym 

dorastałyśmy i w którym 

kształtowały się nasze życiowe busole. Dom, który nigdy nie przestanie być naszym domem 

gdziekolwiek byśmy były i cokolwiek by się z nami działo.  Wspólnota  Sióstr, wychowanek  i 

domów, mimo różnorodności  temperamentów, pokoleń, poziomu życia itp. itd. Wspólnota 

oparta na więziach, jakie wytwarzają się w jednej rodzinie akceptującej się wzajemnie i 

wspierającej w potrzebie. I trzeci wątek adresowany  przede wszystkim do tych z nas, które 

cierpią wskutek chorób, opuszczenia, samotności i z innych przyczyn.  

 Ksiądz cytował ewangelię i słowa Pana Jezusa: nie czujcie się opuszczone, bo jestem z Wami 

przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To było bardzo poruszające i budujące kazanie. 

Umocniło chyba każdą z nas  i jeszcze silniej poczułyśmy więź między nami. Żałuję, że nie 

potrafię Wam dostatecznie wyrazić głębi tego przesłania.. Następnym razem postarajcie się 

przyjechać same. Może się uda!  

A może uda nam się spotkać 20 września 2015r. na ogólnym  dorocznym spotkaniu 

wszystkich wychowanek. PRZYJEDŹCIE KTO BĘDZIE MÓGŁ. 

PS. Od uczestniczek spotkania przekazuję serdeczne pozdrowienia dla  Lusi Bartosiak, Ewy 

Bogusławskiej, Jadzi Budy, Lili Filipowicz, Helenki Komorowskiej, Marysi Krupy, Eli Kubiak, 

Małgosi Malinowskiej, Basi Lenarcik, Basi Ogrodowskiej, Teresy Suplewskiej, Hani Szarlak,  

Madzi Zan i dla wszystkich Kochanych Dziewczyn, z którymi miałyśmy okazję  spotkać się w 

Szymanowie podczas wspólnych lat nauki.  

Krysia Pietrzyk\ 
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WAKACJE DZIECIAKÓW Z WAŁBRZYCHA 

Wiem, że interesujecie się losem dzieciaków z Wałbrzycha, więc z radością donoszę o tym jak 

spędzają wakacje. Zupełnie za darmo- dzięki Waszym datkom. DziękujęJ 

Dzieci było na kolonii 22 + 2 wolontariuszki (takie, które regularnie pomagają za darmo w 

świetlicy przez cały rok, a same nigdzie nie jeżdżą na wakacje) i 3 osoby opieki czyli 2 

wychowawczynie i Siostra Daniela. 

 Oto co pisze Siostra Daniela: 

 ‘Pojechaliśmy do Dźwirzyna (nad morze, koło 

Kołobrzegu) z tym samym biurem co rok temu. 

Głównie dzięki darowiznom jakie wpłynęły do 

nas od uczestników konferencji SemCamp. To 

dzięki nieocenionemu Przemkowi 

Modrzewskiemu, który już kolejny raz namówił 

uczestników organizowanej przez siebie 

konferencji na taką akcjęJ)) 

Dzieci podzieliłyśmy na trzy grupy wiekowe - 

jedna grupa chłopców (8) i dwie dziewczynek - 

młodsze i starsze. Mieszkaliśmy w domkach 3 ale i tak większość czasu spędzaliśmy na plaży 

lub w tzw. "mieście". Z atrakcji to byliśmy w Zieleniewie - największy Western Park . Dzieci 

szalały. Można było jeździć na koniu, bryczką, jeepem, zwiedzać mini zoo, głaskać kozy, 

tańczyć indiańskie tańce, kulać się w bańce po wodzie, jeździć rowerem na linie - wysokość 

jakieś 4 metry, budzić kondora na ściance wspinaczkowej, doić kozę, pić ciepłe kozie mleko, 

jeść pizze z pieca, strzelać z łuku i jeszcze różne inne rzeczy, których już nawet nie pamiętam 

jak się nazywały. O i jeszcze jeździć samochodzikami bez limitu, więc chyba z godzinę 

największe amatorki jeździły. 

 W Dźwirzynie największą atrakcją była oczywiście kąpiel w morzu - codziennie a czasem kilka 

razy dziennie, bo każdy pobyt nad wodą kończył się  całkowitym zamoczeniem. Czasem miało 

to być tylko do kolan, ale oczywiście zaraz wszyscy byli mokrzy - trudno . Nie trafiliśmy na 

najfajniejsza pogodę. Było dość chłodno, ale padało tylko raz więc i tak mieliśmy szczęście. 

 Byliśmy tez w wesołym miasteczku i każde dziecko wybierało sobie trzy miejsca, z których 

korzystało. 

Dzieci wybierały atrakcje z największą ilością adrenaliny. To gdzie było najniebezpieczniej 

cieszyło się największą popularnością. Starsze dziewczęta wymarzyły sobie jazdę gokardami 
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więc wybrałam się z nimi na rowerze a one na gokardach. Pojechałyśmy ścieżką rowerową za 

Dźwirzyno i dojechałyśmy aż do plaży dla naturystów. Jakoś nie chciały się przyłączyć :) 

 Atrakcją związaną z urodzinami jednego z chłopców było ognisko na terenie ośrodka z 

kiełbaskami pieczonymi na ogromnym ruszcie. 

 Dzieci wzięły ze sobą jakieś drobne kieszonkowe i namiętnie wydawały pieniądze na automaty 

- po jakimś czasie zorientowałyśmy się, ze także na jedzenie i musiałam dokupić trochę 

jedzenia bo nie umiały do końca korzystać ze szwedzkiego stołu.Dokupiłam trzy wielkie 

paczki kakao i dwadzieścia litrów mleka co znikało bardzo szybko. Nie mówiąc o słodyczach i 

lodach, które jedliśmy prawie 

codziennie. 

 Oczywiście zdarzały się także 

problemy.  Damian miał 

zaczerwienione gardło. Zgłosiliśmy 

się do ośrodka zdrowia, gdzie  pijana 

pielęgniarka stwierdziła u niego 

anginę. Potem zmierzyła 

temperaturę wszystkim dzieciom i 

stwierdziła, że cała nasza kolonia 

jest chora - każde dziecko miało 

ponad 38 stopni. Wyglądało to 

dziwnie, więc jedna z wychowawczyń 

poszła z Damianem na wizytę prywatną na nasz koszt.Okazało się,  że Damian ma lekko 

zaczerwienione gardło i nic więcej - a pielęgniarka zapomniała strzepnąć termometr. Cośmy 

przeżyły to nasze :) 

 Wzywałam też karetkę do Oliwiera bo biegł przez boisko i nie zauważył siatki - zaczepił o nią 

głową i upadł do tyłu nabijając sobie potężnego guza - przestraszył się, płakał a później zaczął 

mi zasypiać na kolanach i trochę jakby odpływał. Wezwałam więc karetkę - a jednocześnie 

zrobiłyśmy mu zimny kompres na guza, który był brzydki, podkrwawiony. Lekarz stwierdził, ze 

nic mu nie będzie ale kazał obserwować - jak się Oliwier dowiedział, ze nie musi jechać do 

szpitala to prawie natychmiast odżył i ozdrowiał - wszystko minęło bez śladu :).  

Kontuzjowany był też Krzyś, który próbował traktować wszystkie urządzenia na wysokości jak 

miejsca do skakania (pasjonuje się parkurem) i uderzył się w głowę o tablicę z koszem - tez 

skończyło się na sporym guzie. 



Nr 14 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         6 

Tyle problemów zdrowotnych - trochę było tez problemów sanitarnych bo dzieci nie są 

przyzwyczajone do mycia się codziennie. Zwłaszcza chłopcy - wylewali na siebie takie ilości 

dezodorantu, że trzeba było im zrobić pogadankę o myciu i pachnidłach, że to nie działa tak, że 

się stosuje zamiennie. Oni się nie myli tylko perfumowali - smród straszny, a myśleli, że są 

atrakcyjni.  Takie problemy- w sumie śmieszne. Po co się myć, jak idziemy się kąpać do morza? 

 Z fajnych przeżyć to Dawid (nasz 5 cio letni Kaczorek) - od Zielonej Góry - wtedy się 

przebudził- pierwsze pytanie: siostro, a czy my jeszcze jesteśmy w Polsce? To taka duża jest 

Polska bo już tyle jedziemy ... a później jak się pokazał horyzont to Dawid krzyczy: morze, ja 

widzę morze  - śmieliśmy się wszyscy bo nie było szans zobaczyć morza pod Zieloną Górą ale 

on widział. Później każdą rzekę czy jeziorko Dawid witał okrzykiem: morze, widać już morze! 

Ale kiedy zobaczył morze to zamilkł z wrażenia. Później mi powiedział tylko: ale wielkie. Dawid 

był świetny. Całą kolonię zbierał muszelki i nazbierał duże pudełko, które zawiózł mamie. Mam 

wrażenie, ze mama też nigdy morza nie widziała stąd on chciał jej przywieźć jakby jego 

kawałek. Nie przepuścił żadnej okazji żeby nad morze pójść. Niezależnie od pogody. A jak 

byliśmy na plaży to cały  zielono- fiołkowy, szczękający zębami pytał, czy może iść do wody. W 

tym zresztą towarzyszył mu Oliwier - byli nieszczęśliwi jak mieli leżeć na kocu żeby się choć 

trochę ogrzać - ale nie chorowali :) 

 Wśród starszych dzieci zaczęły się 

zawiązywać pary i sympatie - w tym roku 

po raz pierwszy po kolonii zaczęło się 

bycie w związkach - dla nas okazja i 

pretekst do poważnych rozmów o 

związkach, różnicach miedzy kobietami i 

mężczyznami i nocne zwierzenia i 

pytanie Tomka, jak to jest, czy jak 

komuś tak się robi miękko na widok 

dziewczyny czy to już jest miłość? 

Bardzo dużo było takich sytuacji :) 

Dzieci na kolonii były bardzo fajne choć 

nie brakowało trudnych sytuacji, ale to 

normalne. Oczywiście pod koniec się zaczęło, czy już musimy jechać i czemu nie możemy 

jeszcze zostać. Wszystkim się podobało i już pytają jak będzie za rok i czy nie moglibyśmy 

jeszcze gdzieś pojechać w wakacje?   

Z wychowawczynią Anią wymyśliłyśmy, że pojedziemy ze starszymi dziećmi do Barda. Tam są 

spływy Nysą w pontonach - zobaczymy jak się uda. 
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A teraz rozdajemy odzież z Waszych darów. Przychodzą ludzie chyba z całego miasta. Po 

kilkadziesiąt osób dziennie - wszyscy się cieszą i dziękują :) 

Pozdrawiam Was serdecznie dziękuję!!! Siostra Maria Daniela” 

 Ja Was też pozdrawiam i baaardzo dziękuję za pomoc dla dzieciaków z Wałbrzycha. Te 

dzieciaki pięknie się dzięki Wam rozwijają, a Siostra Daniela i 2 wychowawczynie robią tam 

naprawdę dobrą robotę wychowawczą. Dzieciaki są grzeczne, ale i żywiołowe, pomysłowe, 

ciekawe świata. Coraz bardziej wierzą, że mogą żyć lepszym życiem niż te jakie widzą w swojej 

okolicy. I o to chodzi! 

To także dzięki Wam. Taki Wasz wkład w poprawianie świataJ 

  

Beata Rudnicka, woluntariuszka fundacji, 535 41 22 97 

Fundacja Garczyńskiej – pełna nazwa: Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej 

ul. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych, tel. +48 603 669 556 

Dla datków z Polski: 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 

BEZPŁATNE WYKŁADY Z GERIATRĄ- POLECAMY 

Iza Gomza poleca te wykłady. Sama była na jednym i był znakomity! Poniżej szczegóły 

Najbliższy wykład:  Problemy zdrowotne po 60 r.ż. - choroby i ich leczenie, odbędzie się 07.09. 

2015 r. o godz. 15:30 w Warszawskim Warsztacie ul. Plac Konstytucji 4. Tematyka wykładu: 

 najczęściej występujące schorzenia i przewlekłe dolegliwości osób starszych 

 sposoby zapobiegania chorobom i sposoby ich leczenia 

 czym zajmuje się geriatria - kiedy warto skorzystać z pomocy lekarza geriatry 

W trackie wykładu będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. W przerwie przewidziany 

jest drobny poczęstunek dla uczestników. Wykład poprowadzi Pani dr Agnieszka Neumann-

Podczaska, lekarz geriatra, farmakoterapeuta, adiunkt w Katedrze Geriatrii i Gerontologii 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Kolejne wykłady odbędą się w następujących terminach: 

 26.09.2015 godz. 15:30 - Problemy zdrowotne po 60 r.ż.- pamięć i demencja 

23.10.2015 godz. 15:30 - Problemy zdrowotne po 60 r.ż.- dieta osób starszych 

Informacje i zapisy: tel. 792 765 779 lub 792 765 603 oraz zapisy@syntonia.org.pl 

mailto:zapisy@syntonia.org.pl
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LEKCJA GOŚCINNOŚCI (NIEZAMIERZONA) 

Praca wyróżniona w konkursie  W łączności do Wieczności. 

Autorka: Grażyna Gorecka Szymanów (1965-1969) 

W czasach szymanowskich lubiłam i szanowałam siostrę Michalinę, ale nie zawsze rozumiałam 

jej wypowiedzi. 

Szczególnie lekcje religii były dla mnie za trudne. Talk naprawdę zaprzyjaźniłam się z siostrą 

kiedy byłam już studentką filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Przyjeżdżałam do siostry do Wrzosowa na długie rozmowy. Siostra umiała słuchać, a potem 

delikatnie doradzić, ustawić wszystko w Bożym Świetle. 

Przyjechałam kiedyś wiosną. Pamiętam, że był to piątek. Zanim zaczęłyśmy 

rozmawiać siostra zadbała o poczęstunek. Czego tam nie było na stole… same 

„postne” smakołyki – kluseczki, śmietana, owoce, ciasteczka…Siostra nie 

ustawała w przynoszeniu coraz to nowych dań. „jedz dziecko, wy studenci to 

zawsze jesteście głodni”. 

Częstowała z taką serdecznością, że aż ogarniało mnie wzruszenie. 

A potem rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy i tym rozmowom nie było końca. Balsam dla 

skołatanej młodzieńczej duszy. 

Nastał czas pożegnania gościnnego niepokalańskiego domu. Przybiega do mnie 

 rozpromieniona siostra Michalina. Jest tak czymś zaaferowana, że aż nie może mówić i złapać 

tchu. – Siostro, co się stało? 

– Grażynko, stał się CUD !!! Zdumiona słucham w napięciu. – Nie miałyśmy dziś w klasztorze ani 

grosza i żadnych widoków na jakiekolwiek pieniądze i wyobraź sobie przyszedł listonosz i 

przyniósł przekaz z pokaźną sumą. Zupełnie się tego nie spodziewałyśmy… 

Łzy stanęły mi w oczach,  siostra karmiła mnie tak, jakby dom płynął mlekiem i miodem… 

Nigdy nie zapomnę tej niezamierzonej lekcji gościnności… 

Z siostrą Michaliną korespondowałam długie lata, do dziś przechowuję jej piękne, serdeczne 

listy. Spotkałam się z nią po raz ostatni w Nowym Sączu, kiedy już nie poznała mnie, ale i tak 

obdarzyła serdecznością. 

https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/12/w-lacznosci-do-wiecznosci-czyli-konkurs-z-nagrodami-na-wspomnienia-ze-szkoly/
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Pamiętam też siostrę w sądeckiej kaplicy, modlącą się z niesłychaną gorliwością, wpatrzoną w 

postać Pani Jazłowieckiej, promieniowało od niej niesłychane uduchowienie. To była dla mnie 

kolejna lekcja jak należy się modlić, żeby ta modlitwa emanowała na innych. 

Odpoczywaj w pokoju droga siostro Michalino ! 

SŁODKI „GRZECH” SIOSTRY IRENY 

Praca wyróżniona w konkursie  W łączności do Wieczności. Autorka: Grażyna Gorecka 

Szymanów (1965-1969) 

Niezapomniana siostra Irena była częstym gościem w moim domu. Znienacka dawała znać, że 

właśnie jutro będzie w Lublinie i chce się spotkać z naszym Kołem. Zwykle ciężko nam się 

zebrać, bo jesteśmy trochę „od sasa do lasa” (jest nas mało, jesteśmy w różnym wieku, 

mieszkamy w różnych stronach miasta…) ale przyjazd siostry Ireny to była niesłychana 

mobilizacja, nie było już żadnych przeszkód, kto żyw przychodził na ul. Stefana Okrzei. 

    Te spotkania były  radosne, siostra Irena zawsze miała coś ważnego do powiedzenia, 

wspólnie modliłyśmy się, rozmawiałyśmy, no i oczywiście częstowałyśmy składkowymi 

smakołykami. Pewnego razu  Ania Bielińska (sądeczanka) przyniosła ogromną blachę 

upieczonych własnoręcznie napoleonek. Było też inne jedzenie, ale napoleonki, to był 

prawdziwy hit (najlepsze na świecie !). Cieszyłyśmy się, że jesteśmy razem, że mamy sobie tyle 

do powiedzenia, że jest nam ze sobą tak dobrze. Czas szybko mijał, zrobiło się późno i goście 

rozeszli się do domów. Zostałyśmy we dwie z siostrą Ireną. 

– Siostro, co podać na kolację ? na co ma siostra ochotę ? 

– Grażynko, zostały jeszcze napoleonki ?… (zostały !) 

Następnego dnia rano przygotowuję śniadanie. Siostra popatrzyła i… z pewną nieśmiałością 

zapytała : ” a napoleonki ? ” 

Po śniadaniu siostra nagle zasępiła się, posmutniała. – Siostro, co się 

stało ? 

– Wiesz Grażynko, zgrzeszyłam grzechem obżarstwa 

(napoleonkowego oczywiście !)….. 

No cóż Jan Paweł II wspominał kremówki, a siostra po prostu 

przepadała za napoleonkami (może to też był smak dzieciństwa ?). 
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O śmierci i pogrzebie siostry Ireny dowiedziałam się po powrocie z urlopu. Żałowałam bardzo, 

że nie mogłam pożegnać się z Nią w Szymanowie. Ale siostra Irena… sama przyszła się 

pożegnać. Weszłam do mieszkania z listem o siostry odejściu i nagle poczułam jej obecność, 

stała z tyłu za mną, jej obecność była tak mocno wyczuwalna, że odruchowo obejrzałam się… i 

zmówiłam „Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie”. 

PRZEPRASZAM…CZYLI WYPOMINKI O SIOSTRZE GERMANIE 

 Praca wyróżniona w konkursie  W łączności do Wieczności. Autorka: Grażyna Gorecka 

Szymanów (1965-1969) 

Siostra GERMANA była i nadal jest bliska mojemu sercu. Połączyły nas wspólne 

zainteresowania literaturą, a później wspólny uniwersytet – Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

Lubiłam lekcje języka polskiego, tym bardziej, ze byłam siostry ulubienicą i zbierałam dobre 

stopnie. W ósmej klasie siostra Germana była naszą wychowawczynią. Poza lekcjami, w 

internacie wymagała od nas wiele. Dziwnym trafem, mimo wzajemnej sympatii, wciąż jej 

podpadałam i obrywałam bury. Siostra miała gwałtowne usposobienie, jak się zdenerwowała, to 

mocno podnosiła głos. Bardzo przeżywałam takie incydenty. Kiedyś nakrzyczała na mnie – 

moim zdaniem – niesłusznie (dziś już nawet nie pamiętam o co poszło). Siedziałam w klasie 

smutna, przygnębiona. Siostra podeszła do mnie i łagodnym, pokornym głosem powiedziała: 

„Grażynko, PRZEPRASZAM – NIE MIAŁAM RACJI”. 

Byłam oszołomiona ze zdumienia: moja nauczycielka – mnie, smarkulę – przeprasza… Nie 

mieściło się to w mojej dziecinnej jeszcze głowie. Siostra Germana urosła w moich oczach ! I 

nigdy tego nie zapomnę. Nie każdy dorosły potrafi przeprosić dziecko… 

Siostrze zawdzięczam bardzo wiele. Po maturze poświeciła mi dużo czasu na przygotowanie z 

jęz. polskiego do egzaminów wstępnych. Później serdecznie interesowała się moim studenckim, 

a później dorosłym życiem. Korespondowałyśmy, cieszyłyśmy 

się spotkaniami w Szymanowie czy w Sączu. Poznała 

moich rodziców, odwiedziła mój  dom rodzinny w Kielcach. 

Mama do końca życia wspominała i była  wdzięczna siostrze za 

zrozumienie  trudnej i skomplikowanej drogi życia, za dobre 

rady i podtrzymywanie na duchu. Z bólem przyjęłam wiadomość 

o odejściu drogiej siostry Germany. Niech odpoczywa w pokoju 

wiecznym. 

Amen. 
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