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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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DZIECI Z WAŁBRZYCHA BĘDĄ CIEPŁO UBRANE I OBUTE  

W tamtym roku dzieciaki, którymi 

opiekuje się Siostra Daniela w Wałbrzychu 

koszmarnie zniosły sezon jesienno-

zimowy. Wszystkie ciężko i długotrwale 

chorowały. Niektóre przestały rosnąć, 

niektóre całymi tygodniami nie wychodziły 

z domu. Niebawem zaczynamy podawanie 

dzieciom tranu. Miejmy nadzieję, że to 

pomoże na odporność.  

Ale na nic odporność jeśli dzieci nie mają 

butów na zimę i jesień. Trudna sytuacja. 

Większość dzieci ma tylko jedne, kiepskie 

buty.  Zimą chodzą w materiałowych trampkach albo jakichś plastikowych, przemakających 

 'adidasach' z ciucholandu.  Często chodzą w mokrych butach- bo nie mają drugich na zmianę, 

a w domu nie ma gdzie wysuszyć. Często przychodzą do świetlicy w butach dziurawych. 

W połowie września ogłosiliśmy w biuletynku i w różnych miejscach internetu, że zbieramy 

fundusze dla 30stki dzieci na jesienne i zimowe buty.  Po 2 dniach na konto Fundacji wpłynęło 

10 tysięcy złotych z dopiskiem BUTY!!!!!!! Wciąż nie wierzę, że to się wydarzyło naprawdę.  

Na dodatek wciąż dostarczane są używane ale w dobrym stanie dziecięce ubrania i buty - do 

mnie albo bezpośrednio paczkami do Wałbrzycha. Może dzieci dostaną więc po 2 pary butów? 

Może trochę pieniędzy zachowamy na buty wiosenne?  

Stało się jasne, że można planować zakupy. Dzieci będą sukcesywnie ubierane w buty i ciepłe 

kurtki. A zdjęcia paragonów będziemy publikować w internecie. 

A z innych rzeczy- Fundacja właśnie świętowała swoje 3-lecie. Był wspólne grillowanie i 

świętowanie. Poza tym dzięki zagranicznemu dofinansowaniu udało się uruchomić zajęcia 

dodatkowe: język angielski, muzykę, zumbę  i bilard. Zajęcia okazały się strzałem w dziesiątkę. 

Przyciągają dzieci z okolic. Jest szansa nimi się zająć.  

Beata Rudnicka, 535 41 22 97 

 PS. Dane Fundacji: Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej 

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

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 

tel:%2B48%C2%A0603%C2%A0669%C2%A0556
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EWY RELACJA Z SZYMANOWSKICH REKOLEKCJI 

Bardzo się cieszę, że mogłam być na rekolekcjach w 

Szymanowie, które prowadził ojciec Wojciech. O wielu 

sprawach mogłam  usłyszeć albo w nowy, albo w 

przekonywujący i poruszający sposób ale nie o 

rekolekcjach tym razem chciałam pisać tylko o 

Koleżankach….  Pomimo mojego wieku średniego byłam 

raczej najmłodszą z uczestniczek. Dużo czasu albo 

właściwie cały wolny czas pomiędzy konferencjami 

spędziłam przy furcie przepisując notatki i miałam dzięki 

temu doskonałą sposobność do rozmaitych obserwacji.  A 

przy furcie, wiadomo,  musi zatrzymać się każdy 

wchodzący. Ale w tym miejscu, trochę specjalnie dla nas no 

i raczej niepostrzeżenie zatrzymał się przede wszystkim 

czas. Atmosfera drży od skumulowanych wzruszeń. Ile tu 

było powitań, ile pożegnań- kto to wie? 

Kiedy jest specjalna okazja taka jak teraz i przyjeżdża nie 

tylko jedna klasa jak na zjazd „leciowy”  to dzięki temu 

szerokiemu wachlarzowi roczników czas nabiera szczególnej głębi. Rozmowy nasycone 

przyjaźnią i troską przyciągają oko i serce. Anonimowe pokolenia wychowanek zyskują  twarze, 

starsze panie żartują z wdziękiem i lekkością młodziutkich dzierlatek. Może to bagaż życiowych 

doświadczeń  i rozeznanie w tym co naprawdę w życiu ważne dodaje im tej lekkości ducha? 

Jedna szczególna sytuacja wyjątkowo mnie i wzruszyła, i zachwyciła, i zadumała nad 

przyjaźnią…po grób. A było to tak: Widzę kątem oka pochylona nad klawiaturą komputera, że 

do siostry dyżurującej przy furcie powoli i z pewnym trudem idzie Koleżanka seniorka 80 plus. 

Kiedy stanęła przed siostrą z wyrazu twarzy można było wyczytać jakąś niewypowiedzianą 

jeszcze prośbę wielkiej wagi. Siostra zapytała w czym może pomóc. Starsza pani była jeszcze 

przez chwilę zaabsorbowana przeszukiwaniem kieszeni  i odpowiedziała dopiero po chwili. 

Kiedy wyjęła z kieszeni odnalezioną karteczkę,  podała ją siostrze prosząc o wykręcenie 

zapisanego tam numeru telefonu. Dodała uspakajająco „ to numer w Warszawie”. Siostra 

furtianka po wybraniu odpowiednich cyfr i uzyskaniu sygnału podała jej słuchawkę i usłyszałam 

taką mniej więcej „rozmowę”: 

„Taaak, dzwonię. 
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… 

To na razie. Pa.” 

 

I to był już koniec połączenia. Byłam zaskoczona, bo raczej spodziewałam się jakieś pilnej 

sprawy do załatwienia albo potoku słów na temat wrażeń z rekolekcji a tymczasem to było 

naprawdę nic nie znaczące parę wyrazów. Siostrze chyba też nie udało się ukryć zaskoczenia 

tak ekspresowym  tempem albo samym dialogiem, w którym raczej nie można się było 

doszukać sensu. Koleżanka seniorka patrząc gdzieś w dal wyjaśniła lekko „bo wie siostra, z 

moją znajoma, też samotną,  mamy taką umowę, że się codziennie sprawdzamy, czy żyjemy”. 

Ewa Dubacka 

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 

https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/12/w-lacznosci-do-wiecznosci-czyli-konkurs-z-nagrodami-na-wspomnienia-ze-szkoly/
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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. 

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 ? ” 

https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/12/w-lacznosci-do-wiecznosci-czyli-konkurs-z-nagrodami-na-wspomnienia-ze-szkoly/
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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 ?). 

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… 

https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/12/w-lacznosci-do-wiecznosci-czyli-konkurs-z-nagrodami-na-wspomnienia-ze-szkoly/
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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. 

Samozwańcza Redakcja Kuriera KZJ 

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

Beata Śmigiera (Wałbrzych) beatasmigiera@gmail.com, 604 080 990 

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa, 

nasz.kzj@gmail.com, .naszKZJ.wordpress.com, facebook.com/niepokalanki.kzj 
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