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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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1% DLA WAŁBRZYSKICH DZIECIAKÓW 

Drodzy! Po raz pierwszy proszę Was o 1% podatku... Nie dla siebie, ale dla dzieciaków z 

Wałbrzycha, którą opiekuje się jedyna niepokalańska fundacja, która ma prawo do 1%. 

Pamiętajcie o nich. Ten 1% to ciepły 

posiłek dziecka (zwykle jedyny w 

ciągu dnia), nieprzemakające buty, 

możliwość ogrzania się. W swoich 

domach zwykle nie mają na to szans. 

Wystarczy wpisać: KRS: 0000424484 

Przekażcie proszę to dalej. Może 

dzięki temu uda się zebrać fundusze 

na kolejny rok utrzymania ponad 

30stki dzieci. Kolejny rok wyrywania ich z biedy. DZIĘKUJĘ!!!! DANE FUNDACJI: Fundacja 

Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej,  Pl. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych 

Beata Rudnicka (Szymanów matura 1986) 

NIE UDAŁO SIĘ POMOCY DLA DZIECIAKÓW Z WAŁBRZYCHA 

Znamy już wynik grudniowej akcji Project for Awesome 2015. Tym razem nie udało się nam 

zdobyć w tym konkursie dofinansowania dla dzieci z wałbrzyskiej Fundacji Siostry Garczyńskiej. 

 A problem pozostaje- dach nad świetlicą jest koszmarnie spróchniały, miejscami dosłownie 

dziurawy. A jest to jedyne miejsce, w którym około 30stka naprawdę potrzebujących dzieci 

codziennie ma schronienie i ciepły posiłek. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na naszą 

świetlicę (a wiem, że w tym roku bywało ono naprawdę skomplikowane). Dziękuję tym, którzy 

nagłaśniali, namawiali przyjaciół. Dziękuję także za dobre słowa, które płynęły do nas mailami i 

na facebooku. Nawet nie wiecie jak bardzo były potrzebne! 

Beata Rudnicka (Szymanów matura 1986) 

KONKURS – OPOWIEŚCI O ZWYCZAJACH SZKÓŁ NIEPOKALAŃSKICH 

Drogie Koleżanki 

Wspomnienia ze szkoły to niezła lektura na zimowe wieczory. Zima mrozi, a my ogłaszamy 

Konkurs – opowieści o zwyczajach szkół niepokalańskich. Opiszcie jak wyglądały za waszych 

czasów urodziny klas, jak pamiętacie Mikołajki i wiszące pod sufitem piernikowe serca, jak 

wspominacie szkolną Wigilie i śniadanie kolejnego dnia, a może wciąż macie w oczach stosy 

ręcznie robionych mini-kartek ze świątecznymi życzeniami, itd, itd. 
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A może wolicie wspomnieć zajęcia w jarzyniarni, 

grupowy ciąg zmywania, wiszące na korkowej tablicy 

agendy dnia. A może uważacie, że warte są 

wspomneinia refektarzowe potrawy (białe szaleństwo, 

podsumowanie tygodnia, gąbka), wyszywanie numerka 

na każdej szuce ubrania albo codzienne i odświętne 

mundurki? 

Przysyłajcie swoje opowieści na adres mailowy 

beatar077@gmail.com. Opowieści mogą  mieć dowolną 

objętość- wystarczy i pół strony aby oddać tamtą 

atmosferę. Jeśli macie zdjęcia- wystarczy je 

sfotografować telefonem i załączyć do maila. 

Konkurs trwa do Bożego Ciała- wtedy go podsumujemy 

Obiecuję nagrody. Jakie? Jeszcze nie wiem, ale coś 

wymyślimy. Beata Rudnicka, 535 41 22 97 (matura Szymanów 1986) 

Prace konkursowe – opowieści o zwyczajach szkół niepokalańskich 

SPACER  

Zadzwoniła Masia, że jedzie z Aśką do Szymanowa i może się przyłączę.  Dziewczyny zawsze o 

mnie pamiętają , czasem dostaję taki telefon - Jedziesz z 

nami do Szymanowa? Jasne - jak tylko mogę… Spojrzałam w 

kalendarz - ślub Marcina – w Żyrardowie! Kiedy byłam w 

Żyrardowie? Na pewno w drodze do lub z Szymanowa. Pojadę 

po tym ślubie, przecież to tak blisko!  

Jedziemy z moim mężem  Zbyszkiem - nie był w Szymanowie 

od naszego (!) 40-lecia matury. Podjeżdżamy pod klasztor od 

strony Szymanówka. Już wiem , że nie zobaczę żadnej Siostry i nie pójdę tym razem do kaplicy.  

Nie będę przeszkadzać - pora modlitwy. 

„Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, 

Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza” 

I tak jak zwykle bramą z dzwonem przeszliśmy w stronę „domu” błyszczącego w bieli 

niepokalańskiego habitu. To na tych schodach zawsze z Siostrami robiłyśmy zdjęcia na 

kolejnych zjazdach. Mam zdjęcie w kwiecistej spódnicy i radosnym uśmiechu, a potem z 
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trzymiesięcznym Tadziem trzymanym za piętę przez S.Irmę… 

Idziemy tą samą ścieżką, w kierunku platanów- o, widać ule- tu p. 

Olewińska w swoim pszczelim kwefie działała dzielnie, by miód 

„szlachcił Pańskie stoły”. Dalej aleja dziś młoda dzielnie uzupełniana 

po przebudowie i remontach .Nowe życie i nowa historia , ale w tym 

samym miejscu i ta ciągłość dziejów. 

Grobowiec się rozrasta- korytarze, odnogi i puste miejsca czekające 

na zasiedlenie. Ja ,kobieta cmentarna, czuję się tu przyjaźnie- coraz 

więcej znajomych osób, coraz więcej historii. S.Olga, wielka 

przyjaciółka mojej rodziny, gdy wróciła z Rzymu z beatyfikacji, nie 

powiedziała nic, nie odezwała się do nas, gdy przyszliśmy na 

Idzikowskiego po dzieci. Stała na górze schodów i patrzyła na nas, 

milcząc. A my  tam na dole. Ofiarowała nam różaniec od papieża i to wtedy widziałam Ją po raz 

ostatni…tzn. nie ostatni, bo przyszła do mnie już po śmierci… 

Do kaplicy nie weszłam , ale stanęłam sobie po drugiej stronie-tak za Panią Jazłowiecką . I w tej 

mandorli znalazłam się ja- jak w obrysie Boskiej tęczy. 

Droga poprowadziła nas do fontanny-dziś bez słoneczników-takiej dostojnej , w majestacie 

zabytku. I stamtąd spojrzałam na balkon- mojej pierwszej i czwartej klasy. To w tej Sali Ks. 

Kard. Wyszyński zamknął drzwi przed siostrami i śmiał się z maturzystkami. 

Jeszcze tyle kwiatów i tyle pięknych gazonów-wychodzimy przez bramę z dzwonem-w stronę 

Szymanówka, w którym miałam pokój, a Siostra Irma przynosiła mi kanapki, gdy sprawdzałam 

maturę. Żeby oczy odpoczęły, patrzyłam na szklarnię i frezje-Siostry miały  takie piękne frezje. 

Jedziemy do domu starą drogą i mijamy kościół-zawsze fascynował mnie ten wielki , 

monumentalny kościół-w takiej maleńkiej wioseczce-to najlepsza puenta! 

Agnieszka Nagalska 

NASZA SIOSTRA GIZELA- WYCHOWAWCA I PRZYJACIEL 

       Dzień pogrzebu Siostry nastroił do rozmyślań  o Zmarłej. Zauważyłam  wtedy, że Szymanów 

w którym przebywała w latach 1955-64 ,stanowił tylko krótki epizod w Jej barwnym, 

niebanalnym życiu. A jednocześnie był to czas mego pobytu w szkole niepokalańskiej i 

zawiązania silnej przyjaźni z Siostrą, która trwała blisko 50 lat. Nie tylko zresztą mojej: 

większość  koleżanek z rocznika i tych starszych o 3-4 lata wspomina Siostrę podobnie. I tak 
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doszłam do wniosku  że istnieje potrzeba przedstawienia innym, jakże już licznym, koleżankom 

młodszej generacji, tej Postaci , dość im mało znanej a wyjątkowo znaczącej dla Zgromadzenia . 

  Wspomnienie to nie życiorys. Zresztą zapewne Siostry opracują to najlepiej; znają fakty i 

wszelkie między nimi powiązania. A ja chciałabym pokazać Siostrę taką jaką widziałam  jako 

dziecko, a potem osoba coraz bardziej dojrzała, wreszcie stojąca na progu starości. 

   Pierwsze dni września 1960 r. (VIII klasa, początek nowego życia) upłynęły mi w nieustannym 

płaczu za domem rodzinnym, który pozostał bardzo daleko: w Dynowie, za Przemyślem. 

Sekundowała mi w tym Urszula Cholewianka z Krynicy. Któregoś dnia usłyszałam za plecami w 

refektarzu glos wcale nie dobrotliwy, raczej drwiący: ”tu płacze fontanna z Dynowa, a tam z 

Krynicy”. Zobaczyłam bardzo piękną, młodą siostrę, wysoką i zgrabną, z białym sznurem, która 

wprawdzie uśmiechała się do beks, ale wcale nie zamierzała się nad nami roztkliwiać. Ktoś mnie 

trącił: ”to siostra Gizela”. 

  Potem umierałam przed nią ze strachu, bo okazało się, że to nauczycielka fizyki, surowa i 

wymagająca. Ale strach nie trwał długo. Nie znosząc podpowiadania, ściągania  a potem 

mazgajstwa, Siostra odpowiadała na nasze każde pytanie tłumacząc tyle ile było trzeba. A 

uczyła wspaniale,  z żarem, umiała zainteresować, ba, potem sprawiedliwie ocenić dziecko, 

takie jak ja,  bez talentu matematycznego, ale które zaczynało coraz bardziej interesować się 

nowymi obszarami wiedzy. Doszło do tego, że czekałam na te lekcje, bo fizyka okazywała się 

coraz ciekawsza i do pojęcia, ale wszystkie nas intrygowała i Nauczycielka: jej powiedzenia, 

reakcje, oceny. 

     Siostra nie tylko zajmowała się fizyką: przepiękne dekoracje sali rekreacyjnej na różne 

ciekawe imprezy, których w Szymanowie nigdy nie brakowało, np.100 lecie śmierci Marki Józefy 

Karskiej, to było dzieło s. Gizeli. Pytałam czy to plastyczka. Starsze koleżanki tylko wzruszały 

ramionami: przecież taką oprawę potrafi stworzyć tylko S. Gizela.  Na co tu dyplomy! 

Rzeczywiście, Jej liternictwo, kolorystyka, pomysły plastyczne świadczyły  o wielkim talencie i 

wrażliwości na piękno. 

    Dwa lata później została naszą Mistrzynią. Już nie uczyła fizyki (jaka niepowetowana szkoda!) 

i stawiała pierwsze kroki jako wychowawczyni. Na początku wydawało się to chybione: 

znakomita nauczycielka nie musi być dobrą wychowawczynią. A poza tym ten jej indywidualizm 

nie dopuszczający byle kogo do swego wnętrza. Nasze dalsze wspólne losy pokazały jak bardzo 

się myliłyśmy. 
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   Siostra miała wtedy 30 lat, my - 16. Czupurne, obrażone , że nam zabrano z mistrzyniostwa  

S. Anuncjatę, nie chciałyśmy współpracować aż do czasu przejęcia przez nas, 10 klasę, 

samorządu szkolnego, po I półroczu. 

    Nasza, prawie półwieczna przyjaźń zaczęła się właśnie wtedy  i choć Siostra wcale nie siliła 

się na zjednanie nas ale my zobaczyłyśmy Ją poprzez  zalety serca i umysłu, niebanalną 

osobowość, niezależność sądów, świeżość spojrzenia na życie. Okazała się wychowawcą- 

przyjacielem. Coraz bardziej lubiła z nami rozmawiać, i  ceniąc nasze sądy, wielokrotnie 

zapytywała  o nasze zdanie.     Pozwalała  dziewczynom dorosnąć, przyjaźniąc się z wieloma 

autentycznie. To nie było wymuszone obowiązkiem. 

   Brak miejsca nie pozwala mi na wspomnienie wszystkich przyjemności które wymyślała dla 

ubarwienia naszego skromnego i szarego życia. Wspomnę tylko o takich jak tajne wydawanie 

pisma pod intrygującą nazwą” Baobaby”,  wspaniałej zabawy studniówkowej (zabawy, a nie 

potańcówki !), wycieczek, wspólnego przygotowywania prezentów dla przyjaciółek, czy 

tajemniczych spotkań wieczorną porą w parku. Dostawałyśmy od Niej artystyczne albumiki, 

notesy z przepięknymi myślami poetów czy filozofów, własnoręcznie ozdabiane dyplomy z racji 

jakichś dokonań. Cieszyłyśmy się dowodami Jej  indywidualnego myślenia o każdej. Do dziś te 

skarby wspólnie przeglądamy  ze łzami wzruszenia. Taka wychowawcza postawa uczy 

niejednego..... 

   Po maturze kontakty trwały dalej, chociaż Siostra opuściła Szymanów i zajmowała się innymi 

sprawami, spotkałyśmy się na obchodach Wielkiego Tygodnia w Wałbrzychu, na czuwaniu 

całonocnym na Jasnej Górze, pisałyśmy Siostrze o wszystkim, a i ona nigdy nie zostawiała nas 

bez odpowiedzi. Długie, piękne listy przechowujemy z dawnymi pamiątkami... 

   Po raz pierwszy zaniepokoiłam się gdy mnie nie poznała wracającą z grobowca po pogrzebie 

S. Ireny w lipcu 1997. Ale  zaraz wytłumaczyłam to Jej i sobie, trochę siląc się na przymrużenie 

oka, że przecież musiałam się mocno zmienić, lata lecą, jestem już babcią. 

  Potem wszystko było dobrze. Siostra bardzo zajmowała się Basią Syrzycką w czasie jej 

śmiertelnej choroby, a Baśka nazwała Ją , w ostatnim liście,( danym nam do przeczytania), 

swoim największym Przyjacielem. Za trumną szłyśmy wszystkie, razem z naszą Siostrą. Był to 

rok 2005. 

  Przyjeżdżała i na nasze zjazdy do Szymanowa. Ostatni raz była na 40-leciu  naszej matury w 

2004. Stale skarżyła się na zapominalstwo, ale pocieszałyśmy Ją, że my znamy te kłopoty pań 
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po 60- ce jeszcze lepiej. Na  nasz zjazd 45- lecia w 2009 r. już nie przyjechała, prosiła o 

zrozumienie, a na 50 lecie w ubiegłym roku-  wszystkie wiedziałyśmy o jej chorobie . 

   Pamiętałyśmy o Niej w modlitwie i wszystkich wspomnieniach. Każda mówiła że dopiero od 

dwóch lat nie dostaje od Siostry osobistych życzeń i listów na Boże Narodzenie i Wielkanoc... A 

przecież miała na głowie dziesiątki, setki uczennic, dawnych i aktualnych a ponadto zajmowała 

się sprawami wysokiego, absorbującego kalibru ( budowa nowego domu zakonnego na 

Kabatach, opracowywanie wielotomowej monografii niepokalańskiej, że ograniczę się tylko do 

tego). 

   Nasza Ukochana Siostra Gizela, Przyjaciel towarzyszący każdej z nas w doli i niedoli, 

Wychowawczyni ucząca  zachwytu nad pięknem  płynącym z religii  i świata wokół, dobry, 

głęboki  Człowiek , oddany bez reszty  innym – niech odpoczywa w Pokoju Bożym i pozostanie 

w naszej wdzięcznej pamięci na zawsze.  

Maria ( Marychna) Baraniecka-Witkowska, matura w Szymanowie 1964 r.    

WSPOMNIENIE MARYCHNY O S. PAULI   

"W roku 1960 zaczęłam liceum w Szymanowie i we wrześniu, w gromadzie 45 struchlałych i 

zapłakanych 14 latek (mama daleko), oczekiwałam tego najgorszego: lekcji matematyki. 

      Do sali weszła piękna młoda, wysoka Siostra, może bardziej zgrabna niż piękna, ale o 

ujmującym, spokojnym głosie, życzliwym uśmiechu i zrozumieniu w oczach: 

    - mogę wam tłumaczyć i milion razy, jeżeli nie zrozumiecie od razu. Nie 

bójcie się.- zapewniała serdecznie (zapamiętałam dobrze:  milion!!). 

      Tłumaczyła spokojnie, bardzo logicznie, pisała na tablicy wyraźnie, 

starannie. Gdy dochodziła do c.b.d.o.(co było do wykazania) oddychałyśmy z 

ulgą, że to koniec wywodu z którego i tak nie wiele rozumiałyśmy. 

Pochodziłyśmy z różnych szkół podstawowych, wiele z nas nie miało w tym kierunku zdolności, 

ale Siostra Paula nie szafowała dwójami (dziś jedynkami).  

     Sama ogromnie zdolna, nie upokarzała przestraszonego dziecka, broń Boże nie wyśmiewała, 

nie traciła cierpliwości, tylko czasami, czasami rozkładała ręce mówiąc: "to jest 

obezwładniające". To była jedyna zła ocena na którą sobie pozwalała. 

     A przecież był to czas jej osobistych zaocznych studiów fizyki na Uniwersytecie Łódzkim 

który dzieliła z pracą w liceum we wszystkich klasach z maturalną włącznie. Chyba była i 

klasową czyli wychowawczynią tej ostatniej. Pracy, i to na wysokim poziomie umysłowym, huk. 

Stąd ogromnie cenię Ją za spokój, opanowanie, ciepły osobisty uśmiech, brak znużenia 
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niesfornym, czasami pyskatym dzieckiem. 

    Rok później już Jej nie zastałyśmy w Szymanowie. Chyba po 

studiach została przeniesiona do Wałbrzycha, do tamtejszego 

liceum ( ??) 

    Ponownie zobaczyłyśmy się chyba pod koniec lat 90 tych , czyli 

po 35 latach na kolejnym zjeździe klasowym. 

Siostra Paula siedziała na furcie i gdyby nie głos i ten sam sposób 

bycia, byłaby nie do poznania: malutka, mniejsza od nas. Ale 

gościnność, promienny uśmiech, znajomość  imion, ba, 

śmiesznostek z naszego bytowania w VIII klasie były takie same jak 

przed laty. I ta kultura w sposobie mówienia, słuchania, nawet ruchów osoby zniekształconej 

chorobą kręgosłupa!! To była nasz kochana Siostra Paula, ta sama. 

   Zmiana  funkcji nie była dla nas zaskoczeniem, ale tak po ludzku: przejść z roli profesora 

licealnego na furtę?? 

   Podobno Siostra zrobiła to bez jednego zmrużenia oka,  grymasu niezadowolenia czy 

demonstracji żalu. Po prostu zaczęła robić , pełna oddania Zgromadzeniu, coś innego. 

    Na kolejnym zjeździe, w 2005 r. odwiedziłyśmy już Ją w grobowcu.... 

    Nigdy nie mówiono nam że to była  Żydówka, cudem ocalała z Auchwitz dziewczynka 

wyznająca religię  mojżeszową.... Pojęcia o tym nie miałyśmy aż do publikacji monografii 

niepokalańskich  redagowanych przez SS. Grażynę i Gizelę. 

     Teraz mamy teraz dla niej tym większy szacunek i podziw. 

     Doprawdy, imię "Paula" już po raz drugi  zostało nadane w Zgromadzeniu wyjątkowej 

Postaci." 

Maria ( Marychna) Baraniecka-Witkowska, matura w Szymanowie 1964 r.    

DOM SZYMANOWSKI W MOJEJ PAMIĘCI (lata sześćdziesiąte) 

W latach pięćdziesiątych szkoła i internat mieściły się w jednym budynku z dobudowanym przez 

siostry skrzydłem wschodnim. Najstarsza część to dawny pałac Lubomirskich, w której mieściła 

się szkoła. Na parterze, za szklanymi drzwiami była kaplica i kilka cel sióstr, w tym 

ogólnodostępna cela przełożonej, na piętrze zaś internat. Skrzydło zachodnie, objęte w całości 

klauzurą, zajmował klasztor. 

Goście wchodzili zwykle głównym wejściem na dolny hall z posągiem Matki Boskiej, zawsze 

przystrojonym kwiatami. Po lewej stronie znajduje się malutki pokoik z telefonem – dyżurka 

siostry furtianki, po prawej – rozmównica, czyli parlatorium, reprezentacyjny salonik dla 
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oficjalnych gości. Na ścianach wiszą portrety obydwu założycielek, po środku stoi masywny stół 

z ciemnego dębu. Na bocznym stoliku leżą albumy z fotografiami i księga pamiątkowa. Obok 

pomieszczenia z telefonem przyciągają uwagę 

pięknie utrzymane dębowe schody z rzeźbionymi 

balustradami. Wisi nad nimi tablica pamiątkowa, 

poświęcona papieżowi Piusowi XI, który jeszcze jako 

nuncjusz apostolski Achilles Ratti wizytował kiedyś 

klasztor. Po tych schodach uczennicom nie wolno 

było chodzić – oficjalnie dlatego, żeby nie „bezcześcić 

schodów, po których stąpał papież”. Do dziś nazywa 

się je „świętymi schodami”. Oczywiście bajeczkę tę 

wymyślono na użytek kilkunastoletnich smarkul po 

to, aby oszczędzić zabytek. Nie przetrwałby długo, gdyby jak dzień długi przetaczał się przez 

nie tabun dziewcząt. Ten akurat zakaz łamałyśmy naprawdę tylko w drodze wyjątku. 

Pod „świętymi schodami”, tuż przy dzwonie zakonnym, jest malutkie pomieszczenie, w którym 

obecnie jadają bardziej zadomowieni goście – tacy jak dawne uczennice. Wtedy była to apteczka 

zakonna, królestwo s. Boromei. Pachniało tam ziołami i różnymi tajemniczymi miksturami, na 

które każdy klasztor ma własne przepisy. Obok mieściły się dwa refektarze, przedzielone 

zmywalnią. Biały, o którym już była mowa, obecnie zmienił przeznaczenie – internat jada w 

nowym budynku. Drugi, zwany „czarnym”, to piękna zabytkowa sala, wyłożona w całości 

ciemnym drewnem. Na jednej ze ścian wisi kopia „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci. Tutaj 

przy takich samych prostych stołach jak w „białym”, tylko z ciemnego drewna, jadały starsze 

klasy. To zdecydowanie najpiękniejsze miejsce w całym klasztorze przeznaczone jest już 

wyłącznie dla gości. Obydwa refektarze przedzielone były małym pomieszczeniem, gdzie 

wydawano potrawy, a później wycierano umyte w przylegającej zmywalni naczynia. 

Zaraz za „białym” refektarzem znajdowała się sala rekreacyjna, połączona drzwiami z niżej 

położoną salą gimnastyczną. Stały tam tylko krzesła (pod ścianami) i wielki koncertowy 

fortepian, ale największą ozdobę stanowił piękny marmurowy kominek. Odbywały się tu 

wieczorne rekreacje, przedstawienia, koncerty itp. Sala gimnastyczna – znacznie wyższa, bo na 

obniżonym poziomie (dziś już nie istnieje, jest tam teraz wejście do tunelu prowadzącego do 

drugiego budynku) – miała ogromne matowe okna na całą wysokość ściany, osłonięte siatką, 

aby można było bezpiecznie grać w piłkę. Poza lekcjami wuefu odbywały się tu apele szkolne, 

tam też przyjmowało się rodziców podczas comiesięcznych odwiedzin. Po drugiej stronie 

korytarza mieściły się dwie klasy szkolne, pokój nauczycielski i gabinet s. dyrektorki. Za salą 
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gimnastyczną była jeszcze tzw. „skośna salka” albo 

po prostu „skośniak”, która swą nazwę zawdzięczała 

załamaniu budynku. Pełniła ona rolę szatni. Tu 

trzymało się wierzchnie okrycia i buty (na 

specjalnych, oznaczonych numerami półeczkach). 

Tylko tędy wolno było wychodzić do ogrodu. W 

skośnej salce stało jeszcze pianino do ćwiczeń. 

Czasem kryły się za nim „palaczki” lub inne 

przestępczynie, które uciekły z obowiązkowego 

studium. Dolny korytarz kończył się drzwiami do 

części kaplicznej. Do kaplicy prowadziło też oddzielne wejście wprost z parku, przez 

przedsionek z wielkim krzyżem. Pod tym krzyżem wystawiano zwykle otwarte trumny ze 

zmarłymi siostrami – za mojego pobytu zdarzyło się to trzy razy. 

Przed drzwiami do kaplicy znajdują się jedyne schody przeznaczone dla uczennic. U ich wylotu 

na górze korytarz załamuje się po niewielkim kątem. Wzdłuż jednej części ciągnęły się po obu 

stronach rzędy szafek. Były tu dwie wielkie sypialnie dla młodszych klas. Dziesiąta 

(przedostatnia) klasa miała już prawo do mniejszych 8-10 osobowych, z których jedna 

wychodziła na długi, ciągnący się wzdłuż całego skrzydła balkon. Klasa jedenasta (maturalna) 

wprowadzała się do tzw. „budek”. Ogromna sala w kształcie litery L, zajmująca cały koniec 

skrzydła, podzielona była na drewniane boksy ze wspólnym korytarzem. W ten sposób każda z 

dziewcząt miała swój „pokoik”. Żeby zrozumieć, co to dla nas znaczyło, trzeba sobie 

uświadomić, że mało która z nas mogła wtedy marzyć o własnym pokoju w rodzinnym domu. W 

każdej budce oprócz łóżka znajdowała się narożna umywalnia z miednicą, malutka nocna 

szafka i przymocowane do ścianki, opuszczane siedzisko. Budki nie miały drzwi; wejście 

zasłaniały takie same plisowane zasłonki jak w „pokoikach” do mycia. Rano należało je złożyć 

według kantów, związać i przewiesić przez pręt. Wnętrze mogłyśmy urządzić po swojemu, ale w 

zasadzie sprowadzało się to do jakichś fotografii czy maskotek na szafkach oraz lusterek. W 

drewniane ścianki w zasadzie nie wolno było wbijać gwoździ, ale jakiś jeden przeważnie już tam 

tkwił. Kapa na łóżku – tylko biała, dopiero po latach siostry zgodziły się na kolory. Mimo tych 

wszystkich rygorów budki były spełnieniem marzeń. Tęskniło się do nich przez całe trzy lata 

stadnego życia. Wprawdzie nie wolno było przebywać tam w ciągu dnia, ale w miarę jak zbliżała 

się matura, siostry stawały się bardziej pobłażliwe. Przydział budek odbywał się za pomocą 

losowania, ponieważ najbardziej pożądane były te z rzędów zwróconych do okien, a nie do 

drzwi. Po pierwsze mieszkało się dalej od wejścia, po drugie zaś miało się dostęp do światła 

dziennego, co umożliwiało czytanie, czasem nawet naukę. O żadnych nocnych lampkach nie 



Nr 17 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         10 

mogło być mowy, ale gdy z wiosną dni się wydłużały, w dobrze położonej budce bywało nawet o 

ósmej dostatecznie widno. Ja z początku miałam pecha – przypadła mi jedna z dwóch 

najgorszych budek, na wprost drzwi. Po paru miesiącach jedna z dziewcząt zrezygnowała z 

internatu i zwolniło się wspaniałe miejsce w drugim rzędzie przy oknie. Ciągnęłyśmy o nią losy 

z Elą Świerczewską – i tym razem wygrałam! Do dziś pamiętam to uczucie szczęścia, jakie mnie 

wtedy ogarnęło. 

To wszystko jednak działo się dopiero w maturalnej klasie, teraz miałam dla siebie tylko łóżko 

we wspólnej sali i dwie szafki do spółki z koleżanką – na korytarzu i w umywalni. Korytarz z 

szafkami rozszerzał się w pewnym miejscu tworząc coś w rodzaju hallu z dużym oknem. Wisiało 

tu wielkie lustro – jedyne w całym internacie, przed którym wszystkie czesałyśmy się. Po obu 

jego stronach znajdowały się drzwi do ubikacji, oficjalnie zwanych „biletami”, a potocznie 

„hipami”. Pierwsza nazwa narodziła się jeszcze w Jazłowcu, gdzie ubikacje mieściły się w 

odległej części budynku i aby się tam udać, należało wziąć od siostry „bilet” – coś w rodzaju 

przepustki. Natomiast skąd się wzięły hipy, zupełnie nie mam pojęcia, ale tego niewinnego 

słówka nie wypadało używać w rozmowie z siostrami: taki folklor. Jeden z owych hipów, 

specjalnie przez nas ceniony, miał okno. Nocą był z niego piękny widok na park, szczególnie 

gdy świecił księżyc, stąd też nazwałyśmy go „księżycowym”. „Księżyc ma ten styl pracy, że 

wschodzi, no i świeci”, jak powiada poeta. Skoro świeci, to i pogapić się miło (nareszcie w 

samotności!), a poza tym, przy dobrych chęciach dawało się w jego świetle czytać. Przed 

ważniejszymi klasówkami „księżycowy” bywał więc dosłownie okupowany. Pamiętam, że 

uczyłam się w nim kiedyś – wyłącznie dla przyjemności – wstępu do „Grażyny”. Bo „na dole 

tuman, a miesiąc wysoko”... No, krótko mówiąc, po prostu był tam nastrój. I kiedy po 

czterdziestu latach naprawdę stałam przed ruinami „zamku na barkach nowogródzkiej góry”, 

przed oczami miałam właśnie nasz „księżycowy”... 

W ostatniej części korytarza, tuż przed sypialnią z budkami, znajdowała się apteczka dla 

uczennic i tzw. „prysznic”. Prysznic, jak sama nazwa wskazuje, to pomieszczenie do mycia, tyle, 

że nie było w nim żadnego natrysku. Operacja „wieczorne mycie” miała przebieg bardzo 

złożony. Najpierw szło się z miednicą po ciepłą wodę do owego „prysznica” właśnie. Tam 

dyżurna nalewała każdej dziewczynce przydział wody z wanny, służącej za zbiornik. Czemu nie 

z kranu? Naprawdę nie wiem, musiał jednak być jakiś powód. Wanna ta nigdy nie była 

wykorzystywana do kąpieli. W tym samym pomieszczeniu urządzono za zasłonką kącik do 

mycia intymnych części ciała  oraz oddzielne stanowisko do mycia nóg. Nazwa „prysznic” wzięła 

się prawdopodobnie stąd, że kiedyś rzeczywiście istniało tam owo urządzenie, o czym 

świadczyła stojąca w kącie pordzewiała, archaiczna kabina. 
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Ponieważ budkę do mycia w „pokoiku” dzieliło się z koleżanką, należało się z nią dogadać co do 

pierwszeństwa. Gdy jedna korzystała  z miednicy, druga myła przy zlewie zęby albo w 

„prysznicu” resztę. Wszystko przebiegało w zasadzie bez zakłóceń, a co najważniejsze – system 

ów umożliwiał dokładne umycie całego (no, prawie całego) ciała. Ponieważ kąpiel była wówczas 

niedostępna, od czasu do czasu odbywała się „łapanka” na mycie pleców przez siostrę. Dlatego 

„łapanka”, że tylko nieliczne z nas poddawały się z temu zabiegowi bez przymusu. Na ogół 

każda wykręcała się, jak mogła, i to wcale nie z braku zmiłowania do czystości. Po prostu prawie 

wszystkie okropnie wstydziłyśmy się obnażania nawet do tylko do pasa i uważałyśmy to za 

straszliwe pogwałcenie naszej intymności. 

Na wysokości holiku z lustrem znajdowało się jeszcze tajemnicze wewnętrzne okienko, przez 

które można było wejść na kręcone schody wiodące do piwnic. Chodziło się tamtędy do mycia 

głów albo do obierania kartofli, co zawsze odbywało się w podziemiach. 

Jednym z najważniejszych miejsc na terenie internatu była cela siostry mistrzyni, czyli głównej 

wychowawczyni, dostępna dla nas o każdej porze dnia. Na jej drzwiach wisiała duża kieszeń na 

korespondencję – wszystkie listy napisane przez uczennice mogły opuścić klasztor tylko tą 

drogą, po kontroli przez siostrę. Tak samo korespondencję przychodzącą do nas 

otrzymywałyśmy w otwartych kopertach. Z tej kontroli były zwolnione tylko listy do i od 

rodziców, do dalszych krewnych już nie. Nie sądzę, żeby mistrzyni rzeczywiście miała czas na 

czytanie wszystkich naszych epistoł. Prawdopodobnie doskonale wiedziała, kiedy może to sobie 

darować. Trzeba jednak przyznać, że korespondencji prywatnej nigdy nie  omawiano publicznie 

i cała ta cenzura odbywała się nadzwyczaj dyskretnie, a konieczna była nie tylko ze względów 

wychowawczych, ale i z uwagi na bezpieczeństwo klasztoru, nieustannie obserwowanego przez 

UB. 

Do kieszeni na drzwiach wrzucało się też karteczki z prośbą o rozmowę w cztery oczy. Niektóre 

dziewczynki krępowały się zwracać o to bezpośrednio i siostra to rozumiała. Mimo nawału zajęć 

zawsze znajdywała czas dla potrzebujących. 

W drugim końcu korytarza mieściła się szkoła: klasy, pracownia fizyczno-chemiczna, biblioteka 

z radiem (później – już nie za moich czasów - z telewizorem) Rolę forum pełnił piękny hall z 

kominkiem, na który z dołu prowadziły „święte schody”. Za tym hallem była już w zasadzie 

klauzura, ale przed wejściem do części ściśle zakonnej  urządzono infirmerię – izolatka dla 

chorych. Wchodziły tam tylko siostry i te z uczennic, które zakwalifikowały się do leżenia. Nie 

wiem, jak dla kogo, ale dla mnie były to bramy raju. Stawałam na uszach, żeby je sforsować, 

niestety udało mi się to zaledwie dwa czy trzy razy, i to na krótko. Nie pomogło zdejmowanie 
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płaszcza na zaśnieżonych łąkach za Pisią ani inne równie mądre zabiegi. W maturalnej klasie 

jednak dostałam pozwolenie na wyjazd do domu z powodu uroczystości rodzinnej. I tam 

właśnie dopadła mnie straszna, długa angina. Do dziś pamiętam, jak bardzo czułam się 

wystrychnięta na dudka przez podły los. Dlaczego uważałam infirmerię za taki raj? A no po 

pierwsze dlatego, że leżały tam do dyspozycji chorych przedwojenne roczniki „Iskier” – 

przedmiot mojego pożądania po dziś dzień. Po drugie zaś, było się tam traktowanym tak, jak 

powinno się traktować pacjentów w szpitalach. Biedne, chore dzieci. Trzeba im przynieść coś 

dobrego. Trzeba je odwiedzić i opowiedzieć jakąś historyjkę. Więc zaprzyjaźnione siostry, po 

drodze za klauzurę, wpadały na dłużej lub krócej, przynosząc liściki od przyjaciółek, które nie 

miały tam wstępu. Po trzecie... no cóż, można się było wyspać. I miało się do dyspozycji 

prawdziwą łazienkę, chociaż z wanny nie wolno było korzystać. Poza tym wszystkim, ktoś 

mądry powiedział kiedyś, że prawdziwe wakacje są wtedy, kiedy wszyscy inni pracują. Coś w 

tym musi być. 

W klasach stały ławki pamiętające jeszcze przedwojenne czasy. Żadne tam stoliki i krzesełka, 

tylko pulpity z blatami pod odpowiednim kątem, pod którymi trzymało się książki i przybory 

szkolne. Wszystko musiało się zmieścić – nie miałyśmy żadnych dodatkowych szafek czy 

schowków. W ten sposób tracił rację bytu odwieczny szkolny wykręt „zapomniałam zeszytu”. 

W zasadzie budynek był jednopiętrowy (nie licząc piwnic i strychu). Ale istniało też poddasze, 

czyli tzw. „malarnia”. Malarnia to – jak sama nazwa wskazuje, pracownia biologiczna, choć z 

powodzeniem nadawała się do zajęć plastycznych i dawniej rzeczywiście służyła do tego celu. 

Wchodziło się tam po kręconych, żelaznych schodkach z górnego korytarza. Dopiero teraz 

uświadomiłam sobie, że było to jedyne wejście i niechby tak wybuchł pożar... Przed drzwiami 

pracowni za drewnianym przepierzeniem urządzono malutki pokoik. Mieszkała w nim pani Julia 

Kazimierczak – zabytek w ludzkiej postaci. Wyglądała jak prawdziwa guwernantka z książek: 

zasuszona, z siwym koczkiem, w drucianych okularkach. Wychowana we Francji w zakładzie 

Saint Casimir dla dzieci polskich uchodźców, uczyła kiedyś w szkołach niepokalańskich 

francuskiego i teraz też dawała lekcje, ale indywidualne. Byłam razem z Elżbietą Turowicz jej 

uczennicą i bardzo ją lubiłam. Później przeniesiono ją chyba do innego domu, a pokoik służył 

tym z dawnych uczennic, które przyjeżdżały na dłużej w jakimś konkretnym celu. Mieszkałam w 

nim kiedyś i ja, gdy już na studiach udzielałam uczennicom korepetycji. 

Sama malarnia była idealnym miejscem dla miłośniczek wszelkiej żywotyny. Miały tam papużki, 

chomiki, świnki morskie, białe myszki, złote rybki i paskudne patyczaki. Tych ostatnich 

strasznie się brzydziłam. W powietrzu unosił się charakterystyczny zapaszek i tylko to jedno 

pomieszczenie w całym klasztorze nie było nigdy wysprzątane „na błysk”. W pogodny dzień 
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mogłyśmy wychodzić stamtąd na duży balkon w zagłębieniu dachu i studiować uwiecznione tam 

podpisy wszystkich pokoleń wychowanek niepokalańskich. Do malarni przylegał strych – tam 

jednak wstęp był surowo wzbroniony. Razem z Izą i jeszcze dwiema koleżankami 

spenetrowałyśmy go jeszcze w ósmej klasie, ale nie znalazłyśmy niczego interesującego. Cała 

przyjemność z tej wyprawy polegała na rozkoszowaniu się zakazanym owocem, pożywianiu się 

przeszmuglowanymi z refektarza przysmakami i snuciu domysłów na temat zawartości 

tajemniczych, zamkniętych szczelnie skrzyń. 

O wiele więcej wrażeń dostarczyły nam piwnice, ciągnące się przez całą długość budynku. Z 

korytarza piwnicznego można było nawet wyjść do parku, tylko drzwi znajdowały się już za 

klauzurą. Legalnie – jak już wspomniałam – chodziło się tam tylko z dwóch powodów: do 

obierania ziemniaków i mycia głów. Ta ostatnia atrakcja odbywała się mniej więcej raz w 

miesiącu, jako że obowiązywał wtedy pogląd, iż częste mycie szkodzi włosom. Głowy myło się 

nad przygotowanymi wcześniej baliami i płukało wodą z dzbanka. Używało się do tego celu 

zwykłego mydła, a do płukania siostry dolewały trochę octu. Czasem jednak któraś z dziewcząt 

przywoziła z domu nowy rewelacyjny środek zwany „szamponem”, po którym włosy dawały się 

łatwo i szybko rozczesywać. Z czasem szampony się upowszechniły, ale długo nie słyszało się o 

różnych jego gatunkach. Regularnie sprawdzano nam też głowy, bo w takim zbiorowisku 

przypadki wszawicy nie należały do rzadkości. 

W piwnicach mieściły się też składy brudnej bielizny, pralnie, prasowalnie itp. Tam nie miałyśmy 

wstępu, ale czasem udało się wśliznąć. Po co? No jak to, po co. Żeby obejrzeć, co naprawdę 

noszą te zakonnice, a nawet przymierzyć dziwną konstrukcję, którą osłaniają głowę, zostawiając 

tylko trójkąt twarzy. Potocznie mówiło się na to „namordnik”. Jak też im się udaje wykrochmalić 

kołnierz tak, że wygląda jak wycięty z kartonu? I czy noszą zwykłe majtki czy jakieś starożytne 

pantalony? Ale słuchajcie, ponoć jak się przymierzy welon, to się wstąpi do klasztoru! Hi hi, 

naprawdę?! Oj, lepiej stąd już chodźmy, bo jeszcze nas nakryją... 

Park szymanowski był dostatecznie rozległy, by sprostać potrzebom licznych mieszkanek 

klasztoru i zapewnić im codzienny spacer. Nie wszędzie pozwalano nam chodzić. Wzdłuż całego 

ceglanego muru, ciągnącego się od południa i wchodu, biegła tzw. „księża alejka”, 

przeznaczona dla księdza kapelana, który chciał w spokoju i samotności odmawiać swój 

brewiarz, nie natykając się co krok na rozchichotane panny. Od zachodu park przechodził w 

tzw. „gospodarstwo” – odwiedzane przez nas dość rzadko. Trzymano tam trochę drobiu i 

zwierząt na potrzeby domu – krowy, konie do bryczki, dwa urocze osiołki o imionach Fraszka i 

Pinokio, które zaprzęgano do wózka gospodarczego – wożono w ten sposób mleko, jarzyny z 

ogrodu do kuchni itp. Wśród starych zabudowań była też stara wozownia, a w niej prawdziwa 
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kareta z pluszową kanapą mocno nadgryziona zębami nie tylko czasu, ale pewnie i myszy. 

Przez teren gospodarstwa przechodziło się do mostku na Pisi (mówiło się nie „Pisia”, tylko 

„Pizia”), a stamtąd na łąki i dalej, do lasu, gdzie wyprawiałyśmy się czasem w niedzielne 

popołudnia w zorganizowanych grupach. Czwartą – naturalną – granicę stanowiła Pisia, 

atrakcyjna tylko widokowo, ponieważ stale zatruwały ją ścieki z pobliskiej garbarni czy 

mleczarni. Fetor, który roztaczała rzeczka, wystarczał, by trzymać nas od niej w bezpiecznej 

odległości. 

Główny deptak parku stanowiła szeroka aleja wysadzana starymi drzewami – klonami i 

platanami, których korony stykały się z sobą, tworząc zielone, a jesienią złote sklepienie. 

Ciągnęła się od pałacu aż do Pisi. Jedna z odnóg alei prowadziła do grobowca zakonnic. Była to 

stała trasa spaceru zarówno sióstr, jak i uczennic. Jakoś same nogi niosły nas do tej starej 

budowli, kryjącej w swych murach ułożone piętrowo trumny zmarłych zakonnic. Czemu nie 

chowano sióstr w ziemi? Prawdopodobnie ze względu na podmokły teren – rzeka płynęła tuż 

obok. Zwłaszcza latem unosił się tam dość przykry zapaszek, ale nikt na to nie zwracał uwagi. 

Grobowiec składał się wówczas z dwóch części – starsza miała dach, nowsza, przylegająca do 

niej była otwarta. Stał tam przepiękny drewniany świątek – Pan Jezus Frasobliwy – dłuta siostry 

Tadei. Po wielu latach ktoś go ukradł. 

Południową część parku – tę przed frontonem pałacu – przeznaczono w zasadzie dla sióstr, ale 

jeśli zachowywałyśmy się cicho, nikt nas stamtąd nie przepędzał. W jednej z poprzecznych 

alejek rosły cudowne dubeltowe bzy – białe i we wszystkich odcieniach fioletu. W okresie ich 

kwitnienia ogromne bukiety zdobiły kaplicę, stały też przy Matce Boskiej w dolnym hallu. Na 

zawsze zapamiętałam zapach bzu, zmieszany z wonią kadzideł na majowych i czerwcowych 

nabożeństwach. 

Poza dekoracyjnymi krzewami siostry nie uprawiały wówczas ozdobnych roślin. Czasy były 

ciężkie i reprezentacyjna część parku musiała zmienić się w warzywnik, chociaż kapusta i 

kartofle przed reprezentacyjnym frontonem bardzo raziły, podobnie jak truskawki rosnące na 

tyłach, przy zabytkowej fontannie (dar hr. Łubieńskiego dla narzeczonej, Tekli Bilińskiej). 

Jak już wspomniałam, z domu mogłyśmy wychodzić tylko przez skośną salkę. Chodziło 

oczywiście o to, żeby nie wybiegać bez okrycia i zmieniać buty. Drzwi zewnętrzne prowadziły na 

długi taras (ten sam, z którego prowadziło bezpośrednie wejście do przedsionka kaplicy), 

stamtąd po paru stopniach zbiegało się do ogrodu. 

Przed samym domem, od północnej strony, urządzono boisko do szczypiorniaka (w głębi parku 

kryło się drugie – do siatkówki, teraz są tam korty tenisowe). Na jego skraju rósł olbrzymi 
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kasztan. Ustawione pod nim ławeczki były ulubionym miejscem na różne pogwarki, tam też 

zbierała się publiczność meczów szczypiorniakowych. Niestety któregoś lata piorun rozłupał 

nasze ulubione drzewo – został z niego tylko marny kikut. Z okien i tarasów na tyłach domu 

rozciągał się widok aż na łąki; dzięki mądrze zaplanowanemu parkowi stare drzewa nie 

zacieniały okien i w domu zawsze było jasno. 

Na terenie klasztoru stał jeszcze jeden budynek o kilku wejściach, z których jedno znajdowało 

się za furtą. W zafurtowej części, tam gdzie dziś pokoje gościnne, mieszkały świeckie 

nauczycielki – dwie na stałe, inne dojeżdżały na kilka dni w tygodniu. Tam też nocowali panowie 

– goście klasztoru. Drugie wejście – już w obrębie klasztoru – prowadziło do tzw. 

„Szymanówka”, internatu dla małych dziewczynek, których rodziny miały powiązania z 

niepokalankami. Przeważnie każda z nich znajdowała się w jakiejś skomplikowanej sytuacji 

życiowej, co zwykle łączyło się z czasami stalinowskimi, ale o tym się nie mówiło. Dziewczynki 

te uczyły się w podstawówce na wsi i zajmowała się nimi s. Amata. Niektóre trafiały później do 

„dużego” internatu. 

Na końcu tego budynku znajdowała się plebania – siedziba księdza Stanisława Deskowskiego z 

oddzielnym małym ogródkiem. Dopiero w X klasie zorientowałyśmy się, że cichy asceta, przed 

którym uciekałyśmy z alejki pod murem, bardzo lubi odwiedziny uczennic. Wraz z paroma 

koleżankami zaczęłyśmy więc bywać na plebanii – zawsze zaopatrzonej przez siostry w jakieś 

łakocie, którymi gościnny gospodarz szczodrze nas częstował. 

Anna Bańkowska (z d. Suchocka), dla koleżanek Hanka :-) (matura 1957) 

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

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