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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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ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

Drogie Członkinie/owie i Sympatycy KZJ ! 

Tak się w tym roku złożyło, że przyszło mi pisać list wielkanocny w 

środku Wielkiego Postu. Jeszcze dość daleko do rezurekcyjnego 

„Alleluja !” i jeszcze myśli skupiają się raczej na staraniach 

przeżywania wielkopostnego skupienia i prób wejścia we własne 

wnętrze i tego „nawrócenia”, o którym słyszeliśmy w Środę 

Popielcową. A obserwując wszystko, co dzieje się wokół nas, 

musimy dojść do wniosku, że jest o czym myśleć. Jakże aktualna 

wydaje się współcześnie Ewangelia z pierwszej niedzieli 

Wielkiego Postu! Przecież Zły usiłuje nam dzisiaj – bardziej 

nachalnie niż kiedykolwiek – wmówić, że nie potrzebujemy Boga, 

że sami dla siebie jesteśmy wyrocznią, że zło jest dobrem, bo przecież służy zaspokojeniu naszych zachcianek i daje 

wrażenie satysfakcji, a liczy się przecież tylko moja osobista przyjemność. 

Tak bardzo więc potrzebujemy mądrości i siły, żeby zdecydowanie rozróżnić podszepty kusiciela i żeby się im 

oprzeć. I nie tylko oprzeć się samemu, we własnych czterech ścianach, ale też umieć się sprzeciwić publicznie. Bo 

przecież wiadomo, że aby zło się panoszyło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. 

Na szczęście nie jesteśmy w tej sytuacji osamotnieni. Przecież Święto Zmartwychwstania Pańskiego co roku nam 

przypomina, że jest Ktoś, kto zna wszystkie ludzkie rozterki i  On może nam dać siłę do walki ze złem, jeśli tylko 

szczerze i z głębi serca będziemy o to prosić. 

Życzę nam wszystkim, żeby – gdy będziemy śpiewać radosne „Alleluja” i cieszyć się Zmartwychwstaniem Pańskim  - 

żebyśmy odczuwali również dumę z przynależności do wielkiej  2-tysiącletniej Wspólnoty i żeby ta radość i duma 

dały nam energię do walki o zachowanie jej chrześcijańskiej tożsamości dla nas i dla następnych pokoleń. 

Prośmy, aby Zmartwychwstały Chrystus zesłał nam – jak niegdyś Apostołom – Ducha Świętego, który będzie nas w tej 

walce prowadził i umacniał. 

A tak bardziej przyziemnie:  życzę wszystkim chwili zatrzymania w biegu, radości z dobrego wykorzystania tego 

świątecznego czasu i „naładowania akumulatorów” na kolejne – nie zawsze łatwe – dni. 

Niech nam w tym pomaga Pani Jazłowiecka, niech nas otacza Swoją macierzyńską opieką. 

W imieniu zarządu, Marta Mieszkowska, Przewodnicząca KZJ 

 

HISTORIE PISANE WSPOMNIENIAMI …  
Sprawozdanie S. Wandy Garczyńskiej na Kapitułę 1947 r. sygn. B I 86/1947  Wrzosów 

Chociaż byłyśmy na uboczu, jednak i do nas docierały wieści o wzmagającym się ucisku – więcej nawet! bo 

parokrotnie wybrało sobie Gestapo teren niedaleko od nas leżącej willi na miejsce zbiorowej egzekucji. Autami 

przywożono skazańców, których rozstrzeliwano w ogródku, parę kroków od drogi. Przejmujące było to i bolesne 

przeżycie. Poza tym wzmagało się krwawe prześladowanie Żydów.  

W poprzednim już roku, gdy byłam jeszcze na Kazimierzowskiej przyjęłam na gorącą prośbę p. Mikke, dziewczynkę, 

ochrzczoną jeszcze wprawdzie przed wojną, ale pochodzenia żydowskiego. Przez cały rok nie miał stąd dom 

żadnych specjalnych trudności i kłopotów, ale począwszy od sierpnia 1942 r. Żydzi coraz częściej uciekali z getta, 
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kryli się gdzie mogli, błagali o ratunek. Ukrywali ich prywatni ludzie i księża, ukrywały Zgromadzenia zakonne, i nas 

to nie minęło! Pośrednio i bezpośrednio – przez księży czy dawne uczennice, znajomych lub inne Zgromadzenia, 

żebrali, by ich przygarnąć, by ich ukryć. Wahałam się, wymawiałam, ale uległam. Ojciec Przybylski, ukrywający się 

również pod pseudonimem „Ojca Wacława”, powiedział mi wówczas, że „ to jest prostym obowiązkiem 

chrześcijańskim” i to rozwiało moje wątpliwości.  Wiem, że robiono mi zarzuty, że działałam na własną rękę, że nie 

prosiłam Matki o pozwolenie. Otóż – uroczyście zapewniam- że mi i w tym 

wypadku – tak jak dotychczas nigdy w żadnym, nie przeszło przez myśl ukrywać 

coś przed Matką. Pisywałam do niej tak dużo i często, że wprost nic się nie mogło 

ukryć przed jej oczami. Czułam się z nią jedno duszą i sercem. Jeśli sprawę 

przyjmowania Żydóweczek pominęłam milczeniem, to dlatego, że: 1° nie było to 

planową akcją, ani było czasu na odnoszenie się do Szymanowa, bo 

niebezpieczeństwo było bezpośrednie, trzeba się było natychmiast decydować. I 

nigdy mi prze zmyśl nie przeszło, że Matka inaczej by postąpiła na moim miejscu. 

2° bałam się powierzyć papierowi tę sprawę, niejedno więc załatwiłam ustnie.  

Gdy chłopcy wiejscy, na spacerze, zaczęli na jedną z dziewczynek wołać 

„Żydówka! Żydówka!” i Matka kazała dziecko odesłać, uczyniłam to bezzwłocznie. 

Parę miesięcy potem przyszły tak straszne chwile, że dziecko to znów nam 

podrzucono już na Kazimierzowską i nie było go gdzie odesłać, wtedy Matka 

pozwoliła je przyjąć, a gdy zagroziło domowi niebezpieczeństwo, sama je 

wywiozła do Szymanowa. O wielu dzieciach nie wiedziałyśmy do końca, że były 

Żydówkami, bo nie miały wyglądu tego typu. Po wojnie dopiero dowiedziałam się 

o tym.  

Ratowałam też, jak mogłam, dorosłych Żydów: przeważnie kobiety, ale też i 

mężczyzn. Nie we wszystkich wypadkach mi się udało, ale w większości tak. 

Powtarzałam sobie tylko, że to „chrześcijański obowiązek”, liczyłam na Boga, i nie 

mówiłam o tym nikomu; instynktownie zdawałam sobie sprawę, że trzeba milczeć. I Pan Bóg dał nam przetrwać. 

Miłosiernie ocalił nas niejednokrotnie od wiszącego nad nami z tego powodu niebezpieczeństwa.  

PRACA APOSTOLSKA 

Bardzo prędko zorientowałam się, że nie potrafię apostołować chodząc po chatach. Byłam za nieśmiała i czułam że 

mimo woli popełniam jakieś nietakty wobec chłopców. Ograniczyłam więc cała swoją działalność do tego : 1° że 

każdego spotkanego pozdrawiałam pierwsza słowami: „niech będzie pochwalony” , bo tego zupełnie na wsi nie 

robiono, i po paru miesiącach miałam tę pociechę, że ludzie zaczęli nas pierwsi tak pozdrawiać. 2° Bardzośmy się 

starały wszelkimi sposobami przyciągnąć dzieci do przedszkola, co się S. Jozafacie w pełni udało. 3° S. Stanisława z 

poświęceniem prowadziła rozlewnię mleka i tanią kuchnię R.G.O. Wreszcie , 4° porwałyśmy wieś Jasełkami, które 

niespodziewanie dobrze się udały, zelektryzowały nawet rozpitych i ospałych. Sami zrobili scenę, bezinteresownie, z 

własnych desek, podczas przedstawienia utrzymywali karność i błagali, by im założyć kółko dramatyczne, aby i oni 

mogli urządzać przedstawienia. Na tym na razie skończyła się praca społeczna. 

Na rozkaz Matki, wszystko zadałam mojej następczyni, S. Antonii, i wróciłam do Warszawy, w styczniu 1943r.  

S. Maria Wanda od Woli Bożej (S. Wanda była przełożoną : W Warszawie:    14.08.1939 – 12.09.1942r.,                               

13.01.1943 – 1.09.1944 r., styczeń 1945 – 24.08.1946 r.; We Wrzosowie: 15.09. 1942 – 11.01.1943r.) 

OSKAR SOSNOWSKI I JEGO MADONNY. 

Oskar Sosnowski to wybitny polski rzeźbiarz – niestety zupełnie zapomniany. 

Jego rodzinne strony to Wołyń: miejscowość Nowomalin w powiecie rówieńskim, 12 km od Ostroga. Tam 

znajdowała się posiadłość Sosnowskich odziedziczona po podziale majątku rodziców matki Oskara – pani 
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Kasyldy Malińskiej, która była córką Jana Kantego Malińskiego herbu Pietyrog i Elżbiety księżnej 

Czetwertyńskiej. Ojciec Oskara – Stanisław Sosnowski herbu Nałęcz lubił się otaczać ludźmi wykształconymi i 

jako marszałek powiatu Ostrogskiego otworzył szkółkę dla dzieci swoich pracowników. Były to w pierwsze lata 

XIX wieku. Państwo Sosnowscy stanowili typową polską rodzinę religijną, patriotyczną i inteligencką. Mieli czworo 

dzieci: trzech synów i jedną córkę. Dzieci były wychowywane w wierze katolickiej.   Średniowieczny zamek 

posiadał trzy wieże, z których jedną przerobiono na piękną kaplicę. Rodzice dbali o wychowanie religijne, a 

także o porządne wykształcenie. Mały Oskar został oddany do 6-cio letniej szkoły Trynitarzy w Teofilpolu,  a 

potem kształcił się wraz z braćmi w niedawno otwartym Liceum Krzemienieckim. Tak wychowany i wykształcony, 

a przy tym wyjątkowo utalentowany, zrezygnował z połowy majątku  jemu przypadającego (dwaj bracia zmarli, 

pozostał on i jego siostra Justyna) i oddał się absolutnie całkowicie rzeźbie. Odkrył ją już w szkole u Trynitarzy, 

kiedy „na ławie szkolnej rozpoczął próby swych rzeźbiarskich prac, wyrzynając 

scyzorykiem z kredy kubki i posążki” (M. Giżycki), a potem poznawał pierwsze 

zasady rysunku w Liceum Krzemienieckim. Jako 20-letni młodzieniec rozpoczął 

naukę rzeźby na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, a potem 

w prywatnych pracowniach. Doświadczenie rzeźbiarskie nabywał w Niemczech, 

szczególnie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Tak wykształcony po 

powrocie do Nowomalina w urządzonej pracowni przez pewien czas zdobił 

rzeźbami kaplicę zamkową. Wykonał  piękny stiukowy plafon na sklepieniu, 

wyglądający jak rżnięty kryształ, a potem wykonał koronę wykutą w marmurze. W 

tym czasie wykonał też wiele rzeźb o tematyce świeckiej. Jednak to go nie 

zadowoliło i wybrał się do Warszawy a po 5 latach udał się do Rzymu na ostatnie 

40 lat swego życia. Tu w urządzonej przez siebie pracowni pod Kwirynałem oddał 

się bez reszty swojej pasji. Jego rzymskie rzeźby to przede wszystkim tematyka 

religijna. Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu przez papieża Piusa IX 

stało się mu  inspiracją do rzeźbienia posągów  Matki Niepokalanej. Ostatnia z serii figur Matki Bożej 

Niepokalanej to statua Pani Jazłowieckiej, której 80 rocznicę koronacji będziemy obchodzić 7 lipca 2019 r. a 

wiec już za parę miesięcy. 

S.Macieja 

 

Aktualności z niepokalańskich 
domów i szkół 

SZYMANÓW- DZIEŃ TRZECIAKA 

28 marca w Szymanowie był dzień Trzeciaka - imieniny klasy. 

Trzeciaki z gimnazjum i liceum miały tego dnia - zgodnie z 

wieloletnią tradycją - rożne niespodzianki, ulgi na lekcjach i 

miłe wygłupy koleżanek z innych klas. Tak było... Kto pamięta 

ze swego żywota ten wie w czym rzecz :)  
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SUKCESY W SZKOLE W JAROSŁAWIU 

Siostra Marcina donosi o sukcesie jarosławskiej uczennicy Elizy 

Opoki za zajecie 1 miejsca w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym "20 rocznica obecności Polski w NATO". Nagrody 

wręczał gen. Jarosław Gromadziński.  

 

 

NIEPOKALANKI W IPN 

IPN  upamiętnił bohaterskie zakonnice wystawą „Siostry, (…) 

matkami żydowskich dzieci” , a także odsłonięciem pamiątkowej 

tablicy przy ul. Hożej 53 w Warszawie. 

Matka Matylda Getter (która współpracowała w czasie okupacji 

z Siostrą Wandą Garczyńską) i siostry zakonne ze 

Zgromadzenia Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi ryzykowały 

życie, biorąc pod swój dach żydowskie dzieci z gett i te 

błąkające się bez dachu nad głową, głodne, przerażone – 

narażone w każdej chwili na śmierć z rąk niemieckich oprawców. 

Ocaliły ponad 500 dzieci oraz około 250 dorosłych.   

NIEPOKALANKA JAKO KOBIETA NIEPODLEGŁOŚCI 

Wojskowe Biuro Historyczne wydało  kalendarz ‘Kobiety Niepodległości 2018’ a w nim Niepokalanka-  s. Laureta 

Wilczyńska! 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012687435501&__tn__=KH-R&eid=ARAHTqoprZNi-8GNy92eedg1nHf6PLrUiVe6TTk-E4JrdR59l49obpNhVdFzIm4zWhym29cLXuggiiM9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCF8Df0jDpUoNjI0fnUGzn_oTWXFrCLonLhQKcAxjXBgQKMoj5g7V3jax7Vs4Zp7-GOqZ_tMtbHdjbrUL_osi4TyxzNg3tGWvWT3dwZxe7y-JPhrX_XivDzle0VS0wBIaYDlsCZlStHb3KaPaEL20njEl0Q6GAelLmDWIDG_2K5hu0jToqxvGnW0MYFdANnQeUPs2jK16B2NJdUzlKHhGrHfv39JakqZcziUx4yOh7S4peGvLB_YsWNP6mGTppRlFAr88jqUADXbdhMJhAiEqdPE4IIZA6ndOO6AaHJM5MNuDwY5eaHaNHPK3Gyr6nbWvfVAKhnr0wbNrPAEz_UuZ6e1g
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012687435501&__tn__=KH-R&eid=ARAHTqoprZNi-8GNy92eedg1nHf6PLrUiVe6TTk-E4JrdR59l49obpNhVdFzIm4zWhym29cLXuggiiM9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCF8Df0jDpUoNjI0fnUGzn_oTWXFrCLonLhQKcAxjXBgQKMoj5g7V3jax7Vs4Zp7-GOqZ_tMtbHdjbrUL_osi4TyxzNg3tGWvWT3dwZxe7y-JPhrX_XivDzle0VS0wBIaYDlsCZlStHb3KaPaEL20njEl0Q6GAelLmDWIDG_2K5hu0jToqxvGnW0MYFdANnQeUPs2jK16B2NJdUzlKHhGrHfv39JakqZcziUx4yOh7S4peGvLB_YsWNP6mGTppRlFAr88jqUADXbdhMJhAiEqdPE4IIZA6ndOO6AaHJM5MNuDwY5eaHaNHPK3Gyr6nbWvfVAKhnr0wbNrPAEz_UuZ6e1g
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Ogłoszenia 

SIOSTRY NIEPOKALANKI ZAPRASZAJĄ 13 KWIETNIA NA WARSZTATY DLA KOBIET 

TEMAT- W krainie UCZUĆ - warsztaty dla kobiet 

CZAS: 13-14 kwietnia 2019 r. (sob 10.00 - 19.00, niedziela 10.00 - 13.00) 

MIEJSCE: Klasztor Sióstr Niepokalanek, ul. Szkolna 2, 96-516 Szymanów (możliwość skorzystania z noclegu i posiłków 
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- OFIARA wg możliwości) 

PROWADZĄCA: s.Deodata (Beata Stasiak) - trener warsztatu 

KOSZT – 100 zł od osoby 

ZGŁOSZENIA do 31 marca 2019 r..na adres: sdeodata1@gmail.com 

SIOSTRY NIEPOKALANKI ZAPRASZAJĄ 10 MAJA NA WARSZTATY DLA ZAKONNIC 

TEMAT : Granice mury, które budują - warsztaty dla sióstr zakonnych 

Jeśli chcesz - obejrzeć swoje psychologiczne podwórko, decydować komu otworzyć drzwi swojego SERCA, a z kim 

utrzymać dystans, zacząć budować zdrowe, satysfakcjonujące relacje z ludźmi SERDECZNIE ZAPRASZAMY CIĘ 

na te warsztaty: 

CZAS: 10-12 maja 2019 r. (piątek 17.00-20.00, sobota 09.30 - 18.30, niedziela 10.00 - 13.00) 

MIEJSCE: Klasztor Sióstr Niepokalanek, ul. Sobieskiego 2, 05-092 Łomianki 

PROWADZĄCA: s.Deodata (Beata Stasiak) trener warsztatu umiejętności psychospołecznych 

KOSZT – 100 zł od osoby 

ZGŁOSZENIA do 26 kwietnia 2019 r. na adres: sdeodata1@gmail.com 

SIOSTRY NIEPOKALANKI ZAPRASZAJĄ NA LIPCOWE  REKOLEKCJE DO NOWEGO SĄCZA 

Zapraszamy na kolejne spotkanie rekolekcyjne w Białym 

Klasztorze (Nowy Sącz) w dniach 26-28 lipca 2019 r. Zjazd w 

piątek 26 lipca do godz. 17tej, a zakończenie w niedzielę 

wieczorem. Temat: Tajemnicza obecność Pana Jezusa w 

Eucharystii. Prowadzący: ks.dr Ryszard Kurek - Kapelan Sióstr 

Niepokalanek w Nowym Sączu. 

Zgłoszenia przyjmuje s. Katarzyna - ekonomka@niepokalanki.pl, 

tel. 46 864 91 25, siostry w Nowym Sączu - tel. 18 442 04 04 

Prośby o pomoc 

SZKOŁA W NOWYM SĄCZU PROSI O WSPARCIE: 

Każda długofalowa działalność obliczona na pokolenia potrzebuje co jakiś czas inwestycji. Jak wiecie od ponad 100 

lat działa szkoła sądecka. Historia szkoły jest bujna z perypetiami wojennymi i jeszcze większymi powojennymi, gdzie 

władze zamykały jeden rodzaj szkoły i natychmiast powstawał inny rodzaj szkoły czy bursa... Czasem wbrew 

wszelkim nadziejom, a raczej - z nadzieją na cud.  

Aktualnie działa technikum (obsługa turystyczna, gastronomia) i gastronomiczna szkoła branżowa. Obie szkoły 

potrzebują specjalistycznych pracowni ze sprzętem używanym dziś w gastronomii... Kto się orientuje w branży- wie 

mailto:sdeodata1@gmail.com
mailto:sdeodata1@gmail.com
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jakie to koszty. Cena komputera jest przy tym fraszką... Od lat wymieniałyśmy w miarę możliwości starszy sprzęt na 

nowy. Nowe pracownie pozostawały w sferze marzeń.  

Okazało się, że duże pomieszczenia naszego zabytkowego budynku, w których mieści się szkoła nie nadają się 

na pracownie - stropy nie utrzymają ciężkiego sprzętu gastronomicznego.  

Koszt wymiany stropów... zawrotny. Po wielu kalkulacjach zdecydowałyśmy się na remont i przystosowanie budynku 

stojącego obok szkoły. I to się dzieje. Budynek powoli jest remontowany i przystosowywany, posuwają się prace - 

jeśli finanse na to pozwalają... Nowe pracownie będą służyły nie tylko szkole sadeckiej. Pragnęłybyśmy uruchomić 

też serię wakacyjnych kursów np. zdrowego gotowania połączonych z wypadami w okoliczne góry - dla dziewcząt z 

naszych szkół, wychowanek i innych zainteresowanych. Ciekawe gotowanie można połączyć też ze spotkaniami o 

różnorodnej tematyce - wg potrzeb i pomysłu.  

Cały projekt nazwałyśmy 'Dama z patelnią' - wszak chcemy kształcić i wychowywać damy, które poradzą sobie w 

każdych warunkach i ze wszystkim! 

1. Potrzebujemy Twojej modlitwy, by nasza codzienna praca w szkole i internacie przynosiła Bogu chwałę, a 

ludziom pożytek. Przed nami stoi wiele wyzwań, dlatego Twoja modlitwa w naszych intencjach jest dla nas 

bezcenna. 

2. Jeśli możesz i chcesz nam pomóc finansowo: Dane do samodzielnego przelewu na konto 

związane z projektem DAMA Z PATELNIĄ: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom 

Generalny, 96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2, Alior Bank: 98 2490 0005 0000 4600 3515 2335, 

Tytułem: Darowizna Projekt „Dama z patelnią”, Kontakt: s. Katarzyna Witerscheim (administratorka 

generalna), tel. 606 931 815, ekonomka@niepokalanki.pl 

3. Możesz być ambasadorem naszej szkoły w Twoim środowisku. 

- Powiedz o nas tym, którzy jeszcze o nas nie słyszeli. 

- Polub nas na Facebooku, udostępniaj nasze posty, komentuj. 

- Napisz do nas, jeśli chcesz rozdawać materiały promocyjne o naszej szkole. Wyślemy Ci je.  

Zespół Szkół Niepokalanek w Nowym Sączu  

Adres: ul. Poniatowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz,  

Telefony: (018) 442-04-04, (018) 443-83-47, 

 

1% PODATKU DLA NIEPOKALAŃSKIEJ, WAŁBRZYSKIEJ FUNDACJI GARCZYŃSKIEJ 

Wystarczy wpisać w PIT fundacyjny KRS: 0000424484.  

Fundacja prowadzi w najbiedniejszej dzielnicy 

Wałbrzycha świetlicę edukacyjną  Kuźnia Talentów dla 

dzieci. Dzieci pochodzą z rodzin ubogich materialnie, 

zagrożonych patologią. Pieniądze z 1% pomogą im 

pokazać dzieciom, że jest inny świat i że w nich samych 

drzemią ogromne możliwości i talenty a ich życie zależy 

tylko od nich samych.  


