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Nr 16 Wiadomości z października 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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WRZOSÓW MA 75 LAT ! 

W sobotę 17 października dom Sióstr Niepokalanek we 

Wrzosowie obchodził swoje 75-lecie. 

Z tej okazji zgromadziło się tam - na zaproszenie Sióstr 

- liczne i dość zróżnicowane grono osób. Byli tam 

zarówno związani w ten czy inny sposób z domem 

wrzosowskim księża pod przewodnictwem bpa  Michała 

Janochy, przedstawicielki innych żeńskich 

zakonów(zapamiętałam katarzynki i salezjanki, ale było 

ich więcej), jak również liczni mieszkańcy Burakowa, w tym rodzice obecnych przedszkolaków i 

- oczywiście - przedstawiciele Rodziny Jazłowieckiej, dawne wychowanki i inni przyjaciele 

sióstr. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz.16.30 powitaniem obecnych przez przełożoną domu 

wrzosowskiego - S. Annę, a następnie obejrzeliśmy wzruszające przedstawienie "anielskie" w 

wykonaniu grupy 5-latków z przedszkola.  Dzieci wcieliły się w anioły i archanioły przy wtórze 

muzyki klasycznej, przypominając wszystkim o stałej obecności i opiece aniołów w naszym 

życiu. 

Po zakończeniu przedstawienia i wysłuchaniu kilku ciepłych słów ks. biskupa nawiązujących 

zarówno do okazji spotkania, jak i do treści przedstawienia i po podziękowaniach ze strony 

rodziców obecnych przedszkolaków udaliśmy się na dalszy ciąg do kaplicy, a właściwie - 

obecnie - kościoła parafialnego. 

Tam z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji  S. Maciei o początkach i historii domu 

wrzosowskiego i choć wydawało się nam wcześniej, że dużo na ten temat wiemy, to okazało się, 

że dowiedziałyśmy się jeszcze wielu interesujących szczegółów. 

Wreszcie o godz. 18-ej przyszedł czas na kulminacyjny punkt uroczystości - dziękczynną Mszę 

Św, w której ks. biskup przewodniczył koncelebrze pozostałych  

6-ciu księży i wygłosił okolicznościową homilię. 

Po Mszy Św. Matka Generalna podziękowała ks. biskupowi za obecność i wręczyła Mu 

pamiątkowy album. Później nastąpiły jeszcze podziękowania za dotychczasową pracę i życzenia 

dalszych owocnych lat od przedstawicieli Burakowa, kilka słów w imieniu KZJ i wszystkich 

dawnych wychowanek i wychowanków powiedziała przewodnicząca KZJ, jeszcze p. Jan 
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Gromnicki w imieniu Rodziny Jazłowieckiej i własnym - jako pra-prawnuk M.Marceliny dorzucił 

parę zdań, a potem - jakżeby inaczej mogło być u niepokalanek - siostry zaprosiły wszystkich 

na poczęstunek.  

W sali pod kaplicą czekały na nas pyszny bigos i boeuf strogonoff oraz mnóstwo wspaniałych 

ciast i czas na pogaduszki z siostrami i między sobą.  

Jak zwykle, z trudem oderwałyśmy się od tej serdecznej, ciepłej atmosfery domu 

niepokalańskiego, żeby powrócić do codzienności.  

Jeszcze raz gratulujemy Siostrom tych 75 - częstokroć bardzo trudnych - lat i życzymy wielu, 

wielu następnych - może już z mniejszymi przeciwnościami do pokonywania. 

Marta Mieszkowska, Prezeska KZJ 

RATUJĄ POLSKĘ PRZED UPADKIEM. PIERWSZA W KRAJU WYSTAWA O 

NIEPOKALANKACH W NOWYM SĄCZU (źródło: www.sadeczanin.info) 

 

Po raz pierwszy od 120 lat unikalne dzieła sztuki i relikwie bł. Matki Marceliny Darowskiej 

opuściły Biały Klasztor i zostały pokazane na wystawie "Niepokalanki w Nowym Sączu", której 

wczorajszy (13 października) wernisaż zgromadził blisko sto osób. 

 

Wystawa ma na celu ukazanie historyczno-kulturowej spuścizny nowosądeckiego klasztoru 

Sióstr Niepokalanek. Zgromadzone 

eksponaty przybliżają historię 

powstania Białego Klasztoru, życie jego 

założycielki błogosławionej Matki 

Marceliny Darowskiej, a także 

działalność edukacyjną i charytatywną 

prowadzoną przez siostry. 

Licznie przybyłych na wczorajszy (13 

października) wernisaż gości witał dr 

Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum 

Okręgowego w Nowym Sączu. 

https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/ratuj%C4%85-polsk%C4%99-przed-upadkiem-pierwsza-w-kraju-wystawa-o-niepokalankach-w-nowym-s%C4%85czu
https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/ratuj%C4%85-polsk%C4%99-przed-upadkiem-pierwsza-w-kraju-wystawa-o-niepokalankach-w-nowym-s%C4%85czu
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Przypomniał on, że wystawa miała być pierwotnie pokazana w Dawnej Synagodze, którą 

niedawno odzyskali jej pierwotni właściciele. 

Wśród licznie przybyłych gości były siostry na czele z Marią Wawrzyną od Ducha Świętego, 

Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, s. Macieja, przełożona 

sądeckiego klasztoru w latach 2010-2014 i s. Leticja, obecna s. przełożona oraz siostry 

niepokalanki, a także przedstawiciele parlamentu, samorządu miejskiego i powiatowego, 

miejskich stowarzyszeń, dyrektorzy lokalnych instytucji kulturalnych, duża grupa 

przewodników, a także wychowanki klasztornej szkoły, a wśród nich Jadwiga Wolanin, siostra 

kuriera z czasów II wojny światowej. 

Do zebranych zwróciła się siostra  Maria Wawrzyna od Ducha Świętego Matka Generalna 

Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie: 

- Jest to pierwsza wystawa w Polsce poświęcona naszemu zgromadzeniu. Siostra Jadwiga, nasza 

archiwistka, zaufała muzealnikom i wypożyczyła bezcenne eksponaty - widocznie zrobili oni na 

niej duże wrażenie - żartowała. Sądecki klasztor jest naszym dziełem, ale też solą tej ziemi. 

Jako zgromadzenie istniejemy dopiero 150 lat, ale ten czas przypadł na bardzo trudny okres: 

zaborów, budowania niepodległości, wojen światowych i PRL-u. Nie mam wątpliwości, że 

przetrwanie i rozwój zawdzięczamy Matce Marcelinie obecnej w każdym miejscu tej wystawy -

 dodała.  

Do charyzmatu założycielki zgromadzenia nawiązał  Marek Wcześny, kurator ekspozycji: 

- Zakładając zgromadzenie była już doświadczoną kobietą; żoną, matką i wdową. Dobrze zatem 

wiedziała co mówi o wychowaniu i trzeba podkreślić, że Nowy Sącz spotkał zaszczyt, że tutaj 

powstał czwarty dom zakonny niepokalanek. Zakon powstał po to, aby ratować Polskę poprzez 

patriotyczne wychowanie w klasztornych szkołach przyszłych żon i matek, które następnie 

wychowają obywateli dzięki którym Polska znowu będzie istnieć. To przesłanie jest nadal 

aktualne, bo dzisiaj znów atakuje się i niszczy rodzinę. 

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz, proboszcz Bazyliki św. Małgorzaty podkreślił w swoim wystąpieniu 

olbrzymi wkład zakonnic w wychowanie młodego pokolenia w przedszkolu, szkole 

podstawowej, zawodowej i średniej. Nie omieszkał też wspomnieć o słynnych na cały świat 

wypiekach sióstr. 

Ekspozycja została przygotowana przez Marka Wcześnego w trzech salach na parterze Domu 

Gotyckiego. W pierwszej zostały zaprezentowane fotografie archiwalne oraz mapy i plany 

zespołu ogrodowo-parkowego. Drugie pomieszczenie odtwarza celę zakonną( mieszczącą się 
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na co dzień w klasztorze) założycielki zgromadzenia, 

gromadząc pamiątki po niej, w tym relikwie (np. pukiel 

włosów, często noszonych przez siostry jako relikwia, 

listek fiołka potarty o jej zwłoki, krzyżyk z jej celi, 

kalendarzyk, zegarek, paszport. Ostatnia część 

ekspozycji jest poświęcona dziełom sztuki (malarstwu, 

rzeźbie, rzemiosłu artystycznemu, także tworzonym 

przez zakonnice, w tym wyniesione na ołtarze s. Marta 

od Jezusa i s. Ewa od Opatrzności, a także s. Tadea od 

NPNMP, córka Tadeusza Stanisława - znanego rzeźbiarza, sama malarka i rzeźbiarka oraz s. 

Celina od Trójcy Przenajświętszej, córka Piotra Michałowskiego, odziedziczyła po ojcu talent 

malarski) powstałym w i dla klasztoru. Niektóre eksponaty pochodzą z Domu 

Generalnego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie koło Warszawy. Wśród nich znajduje się obraz-

relikwia "Chrystus niosący krzyż", należący do Marceliny Darowskiej. 

Jest to pierwsza tego typu prezentacja wyjątkowych dzieł sztuki i archiwaliów z bardzo ważnego 

dla sądeczan klasztoru. 

Ekspozycja wpisuje się w cykl wystaw realizowanych od paru lat przez muzeum, poświęconych 

klasztorom na pograniczu małopolsko-spiskim i jest szóstą z tego cyklu, bynajmniej nie 

ostatnią. Scenariusz wystawy opracowała  Edyta Ross-Pazdyk. 

Patronat honorowy nad wystawą objęli: siostra  Maria Wawrzyna od Ducha Świętego, Matka 

Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie, Leszek Zegzda, 

członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki. 

Wystawa będzie czynna do 13 grudnia bieżącego roku. 

Ekspozycji towarzyszy katalog zredagowany przez Leszka Migrałę, spis zabytków opracowała 

Anna Florek. 

Projekt "Niepokalanki w Nowym Sączu" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Jest on realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w 

ramach programu MKiDN: Dziedzictwo Kulturowe; priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych. 

... 

Siostra Maria Wawrzyna od Ducha Świętego Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie mówi o wystawie: 
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- Na tej wystawie czuję się trochę jak w domu, ponieważ są to przedmioty i pamiątki, z którymi 

na co dzień mam styczność. Czuję się zaskoczona pięknem tej wystawy i bardzo doceniam 

wkład pracy muzealników w jej przygotowanie. Bardzo ważne jest podkreślanie wspólnego 

dziedzictwa niepokalanek i tej ziemi. To dziedzictwo liczy już grubo ponad sto lat, a więc z 

jednej strony to już jest historia, ale z drugiej strony ma ono w dalszym ciągu wpływ na 

teraźniejszość. Ponadczasowe jest także  dziedzictwo Matki Marceliny Darowskiej, tutaj 

wyeksponowane. Warto podkreślić barwność historii zgromadzenia i tworzących ją sióstr, co 

zostało ukazane na tej ekspozycji. Myślę  tutaj o s. Pauli, s. Laurettcie, która z armią generała 

Andersa przeszła jej szlak bojowy i innych siostrach.  

Jednakże klasztor to jest miejsce sekretne. Po raz pierwszy w naszej historii zorganizowałyśmy 

w czerwcu bieżącego roku Dzień Matki Marceliny i mnóstwo osób przychodził zadziwionych, że 

mogą zobaczyć wnętrza budynku. A to jest to, co chcemy pokazać na zewnątrz. Trochę trudno 

było nam się tak upublicznić, ponieważ żyjemy w dyskrecji, nauczone doświadczeniami 

zaborów i wojen światowych. Po drugie trochę nie zdawałyśmy sobie sprawy, że żyjemy 

otoczone cennymi pamiątkami. Życie jest tak dynamiczne, że to, co jest przechowywane w 

archiwum zostaje w nim. Są to dla nas rzeczy bezcenne, bo to są nasze najdroższe pamiątki. 

Mam nadzieję, że dzięki wyeksponowanym pamiątkom po naszej założycielce jej postać i dzieło 

stanie się jeszcze bliższe sądeczanom i uświadomi im, że historia nie jest czymś dalekim i 

niezrozumiałym. 

Czasy powstawania klasztoru przybliżyłam w swojej powieści o Matce Marcelinie. Jest to wyraz 

mojej ogromnej sympatii do jej osoby jako założycielki zgromadzenia. Chciałam ją pokazać jako 

osobę z krwi i kości, ciekawą, żywą i bardzo ludzką. To taki  "harlequin"   zakonny.     

WRZEŚNIOWA PIELGRZYMKA 

Przedostatnia niedziela września.  Jak co roku zjeżdżamy 

się tego dnia na pielgrzymkę pokłonić się Pani 

Jazłowieckiej, podziękować Jej, poprosić... i odetchnąć 

atmosferą tej kaplicy, tego domu... 

I jak co roku czeka tu na nas nie tylko wspaniała postać 

Maryi i Jej błogosławieństwo, ale również czekają na nas 

nasze Siostry, które dla wielu już nie są te same (czas 

niestety nieubłaganie mija), ale wciąż i zawsze są takie same: serdeczne, uśmiechnięte, otwarte 

i przyjazne. 
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 W tym roku Siostry zorganizowały z okazji pielgrzymki spotkanie (kolejne) z p. Kubą 

Kozłowskim. Była to niejako kontynuacja zeszłorocznego odczytu, kiedy mówił o Kresach. Tym 

razem zabrał nas w podróż w czasie do przedwojennego Lwowa. Z zapartym tchem słuchaliśmy 

opowieści o najwspanialszym mieście - jego budynkach, ulicach, pomnikach i wszystkim, co się 

składa na tkankę miasta, ale także - a może przede wszystkim - o ludziach, którzy w tym 

mieście żyli i tworzyli to miasto i jego niezapomnianą atmosferę.  

Jak poprzednim razem, czas minął niepostrzeżenie i chciałoby się słuchać dalej, ale wszystko 

ma swój koniec. 

Nie całkiem jednak rozstaliśmy się ze Lwowem, bo następna prelegentka: S. Felicyta przybliżyła 

nam postać dla wielu z nas bardzo dobrze znaną i bliską, mianowicie postać ś.p. S. Pauli  

zmarłej w 2001 roku, a więc na tyle niedawno, że wiele Jej wychowanek było obecnych na 

spotkaniu. Jednak pomimo bliskości nie znałyśmy wielu szczegółów z życia S. Pauli, a było ono 

naprawdę niezwykłe. Urodzona pod Lwowem (tu ten łącznik) w ortodoksyjnej rodzinie 

żydowskiej,    po wejściu Niemców trafiła do getta, z którego została wyprowadzona, 

zaopatrzona w polskie dokumenty i wysłana do Krakowa. Tu aresztowana, po rocznym pobycie 

w więzieniu wysłana do pochodzeniu). Po wojnie niezbyt długi kontakt ze szkołą ss. 

niepokalanek, przerwane (wyrzucona Oświęcimia, a pod koniec wojny do Ravensbruck (na 

szczęście Niemcy nie zorientowali się w Jej za "nieprawomyślność") studia medyczne, różne 

koleje losu - wszystko to doprowadziło Ją najpierw w 1947 roku do prośby o Chrzest św., a 

później, w konsekwencji - do klasztoru. I taką Ją znałyśmy: zakonnicę - cichą, pokorną, 

uśmiechniętą i serdeczną.  

Jeszcze znalazła się chwila na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie 

wspomnieniowym "W łączności do wieczności". Niestety tylko jedna z laureatek była obecna na 

sali i mogła odebrać nagrodę osobiście. 

W przerwach czekały na nas w hallu niespodzianki przygotowane przez Siostry: dla ducha -  

myśli S. Pauli (do wylosowania) i dla - ciała różne pyszności z kuchni klasztornej , które można 

było zawieźć do domu. 

Ukoronowaniem przeżyć duchowym była następnie Msza Św. koncelebrowana przez 2 księży z 

piękną homilią ks. kapelana zakończona - a jakże ! - "Modlitwą ułana jazłowieckiego". 

Jeszcze tłumny obiad kresowy - dalszy czas na nieustające towarzyskie pogaduszki, jeszcze 

spotkanie w grobowcu z Siostrami, które już patrzą na nas z tamtej strony... i czas się żegnać. 
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Czas wracać do codzienności, do codziennych spraw i obowiązków. Ale wracamy - jak zawsze z 

Szymanowa - odmłodzone, wzmocnione, z "naładowanymi akumulatorami" i z tym poczuciem, 

że tam mamy nasz Dom, nasze Siostry i naszą Panią Jazłowiecką. Że zawsze mamy gdzie 

przyjechać. 

Marta Mieszkowska, Prezeska KZJ 

UBRANIA I BUTY TRAFIAJĄ DO DZIECI 

Drodzy Przyjaciele Dzieci z Wałbrzycha, 

Mam dobre wiadomości. Dzięki Waszym paczkom z rzeczami i wpłatom dzieci z niepokalańskiej 

świetlicy zaczynają dostawać buty, kurtki, spodnie, itp. Itd. Parę historii: 

1. Gimnazjalistka już po 

kupieniu jej butów, 

kurtki i spodni 

przyznała się Siostrze, 

że spełniło się jej 

największe marzenie w 

życiu. 

2. Trzy dziewczynki 

wymarzyły sobie takie 

same buty jak ma Pani 

Ania- wychowawczyni. I 

mają!  

3. Parę chłopaków dostało buty z Decathlonu- na jesień, 

14stka  młodszych dzieci sama sobie wybrała buty w CCC 

a kurtki w Smyku. 

 

4. Siostra Daniela kupiła wszystkim dzieciom tenisówki do 

świetlicy, jako buty na zmianę. Jak wyglądała sytuacja 

dotychczas- szkoda gadać. Może tylko, że jedna z 

dziewczynek miała buty właściwie bez… podeszwy. 

5. Są rozdawane ubrania z paczek. W poniedziałek 05.10 

była Akcja Kopciuszek– czyli ‚buciki’ szukały dzieci. Były 

to buty z Waszych paczek (zwykle używane po Waszych 

dzieciach).  Dzieciaki przymierzały buty i te które pasowały 

już u nich zostawały. Radość! 

6. Dzieci powoli są ubierane i obuwane, na razie na jesień. 

Powoli- bo zgodnie z potrzebami i sprawiedliwie. 
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7. Jakieś 2 tygodnie temu zaczęły się zajęcia dla 

dzieci. Są dzięki dofinansowaniu z konkursu 

Project4Awesome: angielski, muzyka, rysunek, gra 

na flażoletach, ciąg dalszy 2 drużyn bilardu. Taka 

historia:  chłopiec mówi, że nie będzie chodził na 

angielski. Pójdź raz, a jak nie będzie się podobało, 

to nie będziesz chodził. Skończyło się tym, że 

trudno było zakończyć zajęcia, tak się podobały 

8. Wieści o ubraniach i zajęciach rozchodzą się po 

okolicy- pojawiają się nowe dzieci. Pewnie 

większość na chwilę. Ale to nie zmienia faktu, że te 

dzieci są naprawdę bardzo biedne i zwyczajnie nie 

mają podstawowych rzeczy typu kurtki i buty. Pewnie niektóre z nich zostaną na dłużej- 

będzie więc szansa popracować nad ich wychowaniem i edukacją.. W poniedziałek 5.10 

przyszła do świetlicy wychowawczyni z  lokalnej podstawówki z prośbą o zajęcie się 

jednym dzieckiem- bardzo potrzebującym. Wieść, że świetlica sensownie pomaga 

dzieciom się roznosi. I dobrze!  

 

9. Fama o fajnej świetlicy dotarła do lokalnej szkoły i do jej grupy teatralnej. Poprosili 

Siostrę Danielę o zgodę na próby w świetlicy. Zgoda. Zobaczymy co dalej się z tego 

rozwinie… 

10. Poza tym w świetlicy są 2 nowe mieszkanki- Mia i Broja- dwie 5cio miesięczne 

kotki. Przymilają się i broją, a dzieci je uwielbiają. 

11. Co jeszcze- Fundacja usiłuje jakoś zarabiać. Obok jest tor moto-crossowy, więc 

Siostra Daniela wynajmuje pokoiki hostelowe dla motocrossowców. Motocrossowcy 

przyjechali koło 1szej w nocy w piątek. Popsuł się im motor. Ale było warto. Zgarnęli 

wszystkie nagrody jakie były do wzięcia w sobotnich zawodach. W sobotę Siostra zrobiła 

im gyrosa. Wystarczy sobie to wizualizować by mieć dobry humor przez najbliższy 

tydzień!. A w sumie zarobiła ponad 1 tyś zł. Żeby to docenić trzeba wiedzieć, że Siostra 

Daniela w ciągu tygodnia do południa uczy historii w liceum i gimnazjum, po południu 

zajmuje się dziećmi w świetlicy. a w weekend… zajęła się gośćmi hostelu. Skąd ona 

bierze siły- tajemnica! 

12. Łańcuszek dobroci się rozszerza- do Wałbrzycha trafiły 2 rodziny z Donbasu ( z 

obozu przejściowego na Mazurach).  Jedna rodzina to pielęgniarka, ginekolog i dwóch 

synów (jeden studiuje medycynę we Wrocławiu, a drugi uczy się w podstawówce. Druga 

rodzina z 3 małych dzieci (jedno jakoś roczne, 3 latek i 7 latek). Mąż pracuje jako 

kucharz. Obie rodziny praktycznie bez niczego. Siostra miała jeszcze jakieś ubrania i buty 

dla dorosłych- przydały się bardzo. Mamy wybrały dla swoich dzieci jakieś ubrania i buty. 
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13. Pierwsza partia paczek z ubraniami dla dzieci, które trafiły do mojego domu już 

pojechała do Wałbrzycha. Pokój zwolnił mi się na ... 1 dzień. Znów jest pełen ubrań i 

butów dla dzieci. Wokół niepokalańskiego dzieła zebrał się spory tłumek przyjaciół i 

wychowanek.    

To tyle wiadomości z Wałbrzycha. 

Przesyłam Wam gorące uściski ze Skierniewic 

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

 

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 

 

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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