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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  
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AKTUALNOŚCI 
ZMIANY W JAZŁOWCU 
- Siostry utrzymywały się z domu rekolekcyjnego- ale że wojna- to Polacy 

przestali przyjeżdżać- wiec obsiały pole, zaczęły hodować zwierzęta i jeśli 

chodzi o jedzenie są prawie samowystarczalne 

- Założyły nieopodal przedszkole. Pieniądze zebrała Siostra Julia 

(szymanowska wychowanka, Ewa Podleś, przełożona domu w Jazłowcu), 

jeżdżąc po polskich parafiach, prosząc do datki i wygłaszając konferencje. 

 
 

CO NOWEGO W WAŁBRZYSKIEJ FUNDACJI GARCZYŃSKIEJ 

1. W świetlicy dzieci mają zajęcia z matematyki i programowania- przy 

pomocy gry MainCraft. 

2. Udało się dostać do programu współpracy Caritasu i Biedronki- do 

fundacji trafia żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia. 

Przekazywana jest dalej potrzebującym w codziennie otwartym 

‘okienku’ wydawania żywności.  

3. W świetlicy jest nowa wychowawczyni- Pani Renata- cudowna, 

cierpliwa, spokojna kobieta, którą dzieci tak kochają, że biegną za 

nią kiedy tylko ją widzą! 

4. Do szwalni 7niebo dołączyły 3 nowe Panie, pochodzenia romskiego i 

świetnie sobie radzą. 

5. Właśnie skończyła się akcja Książka dla Jazłowca- którą 

zorganizowała w swoim gimnazjum córka szefowej szwalni. W efekcie 

pojedzie do Jazłowca transport pięknych książek, w tym także tych do 

nauki języka polskiego. Część trafi do przedszkola, które założyły 

Siostry w Jazłowcu. 

REWOLUCJA W LICEUM W WAŁBRZYCHU 

Jak podaje Gość Świdnicki: „Po raz pierwszy katolicka 

szkoła w Wałbrzychu zaprasza do nauki chłopców – 

absolwentów klas ósmych. W nadchodzącym roku szkolnym 

nowością będą też zajęcia z neurodydatyki. 

- W tym roku prowadzimy nabór na trzy kierunki: 

medyczno-przyrodniczy, humanistyczno-językowy, 

menadżersko-biznesowy. Do trzyletniego liceum 

przyjmujemy tylko dziewczęta, natomiast do czteroletniego 

liceum zapraszamy również chłopców - mówi s. Dorotea 

Milewska, dyrektor placówki. We wrześniu w pierwszych 
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klasach ruszą zajęcia z neurodydaktyki. 

- Przez rok uczniowie będą się uczyć, jak się uczyć. Na tych lekcjach uczniowie będą poznawać m.in. techniki i 

sposoby efektywnego, czyli szybkiego i skutecznego uczenia się oraz zasady pracy mózgu - wyjaśnia siostra 

dyrektor. 

Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu to katolicka szkoła, która od ponad 70 lat kształci i wychowuje młodzież. 

Każdego roku 100%  uczennic zdaje maturę i kontynuuje naukę na wybranych kierunkach studiów. Szkoła oferuje 

dodatkowe zajęcia w zależności od zainteresowań uczniów. W poprzednich latach były to m.in. szachy, nauka gry w 

bilard oraz rysunek. 

Prywatne Liceum Sióstr Niepokalanek od prawie 30 lat współpracuje i prowadzi wymianę młodzieży z katolicką 

szkołą Mallinckrodt-Gymnasium w Dortmundzie w Niemczech. Przy szkole od dwóch lat działa obserwatorium 

astronomiczne, które odwiedziło już ponad 2 tys. osób. Uczennice spoza Wałbrzycha mogą korzystać z internatu.” 

PROŚBA O DATKI NA DZIECI Z WAŁBRZYCHA, KTÓRYMI OPIEKUJE SIĘ 
NIEPOKALAŃSKA FUNDACJA GARCZYŃSKIEJ 

Drodzy Przyjaciele, 

prosimy Was o pomoc finansową na naszą świetlicę dla potrzebujących dzieci. 

Dostają tam opiekę, pożywienie, pomoc w lekcjach, zajęcia edukacyjne, To 

kosztuje- i w meandrach różnych wydatków i dofinansowań- zaczyna nam 

brakować na codzienne wydatki. Prosimy o pomoc. Jeśli możecie- wesprzyjcie nas 

datkiem i podeślijcie ten apel dalej. Ręczymy, że każda złotówka będzie 

spożytkowana na naszych podopiecznych: 

Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej, Pl. Marceliny Darowskiej 

1A, 58-305 Wałbrzych, 

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 

 

DARLENE JAZŁOWIECKI W LICEUM SIÓSTR NIEPOKALANEK W SZYMANOWIE 

Przez dwa tygodnie maja gościłyśmy w naszej 

szkole Panią Darlene Jazlowiecki (!), która 

przybyła do nas z Kanady. Pani Jazlowiecki 

chciała (!) z nami pobyć w charakterze 

wolontariuszki, opowiadając o swoim kraju 

oraz prowadząc indywidualne konwersacje z 

dziewczynami w języku angielskim. Bardzo 

nam było miło gościć Panią Darlene 

Jazlowiecki w Szymanowie! Już czekamy na 

kolejną wizytę! 
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OGŁOSZENIA 
REKOLEKCJE- WARSZTATY DLA KOBIET O POTRZEBACH CZŁOWIEKA 

SPACER PO TAJEMNICZYM OGRODZIE - to 

warsztaty dla kobiet na temat ludzkich potrzeb. 

CZAS: 21-23 czerwca 2019 r. (piątek 17.00-20.00, 

sobota 09.30 - 18.30, niedziela 10.00 - 13.00) 

MIEJSCE: Klasztor Sióstr Niepokalanek ul. Szkolna 2, 

96-516 Szymanów (możliwość skorzystania z noclegu 

i posiłków - OFIARA wg możliwości) 

PROWADZĄCA: s.Deodata (Beata Stasiak) trener 

warsztatu umiejętności psychospołecznych 

KOSZT – 120 zł od osoby 

ZGŁOSZENIA do 8 czerwca 2019 r. na adres: 

sdeodata1@gmail.com 

Świat POTRZEB CZŁOWIEKA jest terenem nierozpoznanym, pełnym znaków zapytania... To niezwykle bogata 

rzeczywistość, która jest ważnym elementem naszego JESTESTWA, a stosunkowo rzadko zatrzymujemy się na 

nią, by się jej przyjrzeć czy podjąć jakąś refleksję. Czy wiesz czego potrzebujesz? Dlaczego jest Ci źle, choć nic 

takiego się nie wydarzyło? Jakie potrzeby mają Twoi bliscy? Jeśli chcesz wybrać się na ciekawy spacer po 

tajemniczym OGRODZIE SWOICH POTRZEB serdecznie zapraszamy Cię na warsztaty. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PANI JAZŁOWIECKA Z JAROSŁAWIA 

 Piękną ozdobą kaplicy jarosławskiej jest prześliczna figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, 

która została poświęcona 8 września 1875r., na dwa miesiące przed  wykończeniem kaplicy. 

  Umieszczona jest w wyżej opisanej niszy, usytuowanej tak wysoko, że trudno dostrzec wszystkie szczegóły 

pięknego posągu.  Artysta przedstawił Maryję stojącą na kuli ziemskiej oplecionej wężem z jabłkiem w pysku.  

Maryja nie stoi – Ona idzie i prawą stopą – jakby od niechcenia – depcze głowę węża.  Idzie do ludzi – niesie 

człowiekowi Boga. Uderzającą  cechą tego wizerunku  jest gest złożonych rąk i wyraz niezwykle skupionej, 

dziewczęcej twarzy Maryi. Swą postawą zdaje się odpowiadać Najwyższemu: Oto ja służebnica … niech mi się 

stanie według Słowa Twego.  Być może artysta uwiecznił  scenę Tajemnicy Zwiastowania. 

  Posąg ma  ok. 195 cm wysokości. Z prawej strony na kuli ziemskiej wyryty jest podpis   artysty w jęz. 

łacińskim:  SOSNOWSKI INV. ET. SCUL. ROMAE = Tomasz Oskar Sosnowski wymyślił i wyrzeźbił w Rzymie.  

* * * 
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 Spełniło się pragnienie Matki Marceliny, by w Jarosławiu 

stanęła  figura,  która by  „pociągała” dzieci do modlitwy. 

Modliły się tu nie tylko dzieci szkolne, ale i te ze szkółki 

elementarnej i okoliczna ludność.  W siedem lat później Matka 

Marcelina tak pisała o posągu do Oskara Sosnowskiego: 

„… Nie tylko cała okolica, ale i z dalszych stron zjeżdżają się 

ludzie, aby go widzieć. Wszyscy uznają piękność jego. Lecz co 

milsze daleko, to dobry wpływ jaki wywiera na dzieci, powierzone 

nam ze wszystkich stron naszego kraju, pociąga je do modlitwy, 

rozgrzewa i podnosi serca, budzi i rozwija uczucie piękna, 

zamiłowanie do sztuki…” 

 Historia mówi, że w czasie I wojny światowej Biała Pani z 

jarosławskiego klasztoru stała się Matką dla młodych żołnierzy 

przebywających tu w szpitalu polowym. Byli wśród nich polscy 

legioniści z I Brygady Józefa Piłsudskiego, którzy trafili tu 

prosto z pola walki i najczęściej po kilku dniach odpoczynku 

wracali na front.  Podczas II wojny  dom sióstr w Jarosławiu 

został zamieniony na szpital wojskowy, przez który przewinęło 

się około 2000 różnej narodowości żołnierzy. Wyróżniali się 

wśród nich Polacy - przeważnie bardzo młodzi chłopcy w wieku 

od 15 do 22 lat o postarzałych przedwcześnie twarzach. Na 

wpół żywi ze zmęczenia, choroby i głodu zbliżali się do furty 

klasztornej. Ze szlochem stawali przed posągiem Maryi i w 

cichej modlitwie wyjawiali swoje bóle i troski i  Ona stawała się im Matką. Szpitale zmieniały się.  Do końca 

1941 r. było ich siedem. Żołnierze różnych narodowości udawali się do kaplicy, by przed Panią Jazłowiecką/…/ 

wyżalić się i od Niej otrzymać pocieszenie. 

* * *  

Cudownie  prowadził  Bóg i chronił przez  wszystkie lata wojny niepokalanki jarosławskie, ich  dom oraz 

miasto. Toteż - jako wyraz  głębokiej wdzięczności - postanowiły one zwieńczyć koroną, znajdującą się w kaplicy, 

statuę Matki Bożej Niepokalanej, Orędowniczki i Opiekunki Zgromadzenia. Aktu tego dokonano z wielką miłością i 

czcią dnia 3 sierpnia 1946 roku. W zastępstwie chorego bp. Bardy uroczystą Mszę św. celebrował dziekan  Makara. 

Przyjechała Matka Zenona, przełożona generalna, zjechało wielu przedstawicieli duchowieństwa, licznie przybyła 

ludność okoliczna i wychowanki. 

Ówczesna kronikarka tak opisuje to piękne wydarzenie: 

 „…Uroczystości rozpoczęły się już 2 sierpnia wieczorem. Najpierw nieszpory, potem poświęcenie figur 

aniołów podtrzymujących koronę, wreszcie piękne kazanie ks. Handżaka  o korzyściach, jakie przynosi nabożeństwo 

do Matki Bożej. Po kazaniu chór chłopięcy ks. Lewkowicza, dyrektora katedralnego chóru w Przemyślu, wykonał 

kilka pieśni Maryjnych …” Następnego dnia o 9-tej nastąpiło odsłonięcie korony przy śpiewie „Regina coeli” Orsz’a  

i odczytanie aktu ofiarowania: 

 Niepokalana Dziewico, Królowo naszych serc, Królowo Narodu Polskiego, oto dziś w pierwszą sobotę 

miesiąca, w dzień przez Ciebie obrany na wynagrodzenie za wszystkie zniewagi, na ofiarowanie się Twemu 

Niepokalanemu Sercu – my córki Niepokalanego Poczęcia, uczennice i wychowanki klasztoru, my mieszkańcy 

Jarosławia i okolic, wobec przedstawicieli duchowieństwa i władz świeckich, na nowo ofiarujemy się Twemu 

Niepokalanemu Sercu za zniewagi i bluźnierstwa Tobie wyrządzone. Na dowód zaś, że serca nasze przepełnione są 
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miłością do Ciebie, Niepokalana Dziewico, jako wyraz wdzięczności i za ocalenie kaplicy, klasztoru i miasta 

ofiarujemy Ci koronę… Weź w Swa opiekę macierzyńską gród Jarosławski i cały nasz Naród, który choć słaby i 

grzeszny zawsze Ciebie Maryjo, mimo upadków swoich, całym gorącym sercem miłuje. Pani nasza Jazłowiecka, módl 

się za nami! 

 Potem rozpoczęła się uroczysta Msza św. Dominikańska – 5 Ojców i brat dominikański z kadzielnicą oraz 

staruszek Ojciec – kaznodzieja, który wygłosił kazanie o łaskach spływających nam z nieba za przyczyną Matki 

Najświętszej. Siostry śpiewały mszę gregoriańską „cum jubileo”. Przez cały czas posąg Maryi był prześlicznie 

oświetlony przez umiejętnie porozmieszczane w niszy lampy  i reflektory. Matka Boża wyglądała jak prawdziwe 

zjawisko nadprzyrodzone. Zwłaszcza z chóru nie można się było wprost napatrzeć. 

 Po godz. 11 –tej rozpoczęła się suma, równie uroczysta, odprawiana przez trzech kapłanów z parafii, na 

chórze śpiewaczki (zespół ks. Waltera) wykonywały pieśni pod jego batutą. Po Mszy św. zaczęła się ustawiać 

procesja. Na czele pochodu krzyż, dalej sztandary: sodalicyjny i krucjaty, otoczony wieńcem dziewczynek w białych 

welonach, niosących po dwie wstążki. Za nimi szły zakonnice: felicjanki, albertynki, służebniczki, wreszcie my długim 

szeregiem po dwie. Za nami duchowieństwo w komżach a celebrans w kapie. Czterech kapłanów w dalmatykach 

niosło feretron z figurą Pani naszej Jazłowieckiej, w końcu tłum ludzi. Podczas procesji śpiewaliśmy: „Gwiazdo śliczna 

wspaniała, Jazłowiecka Maryjo”. Z tą pieśnią doszliśmy do ambony ustawionej naprzeciw figury św. Józefa w 

ogrodzie. Tu powiedział śliczne kazanie Ojciec Gwardian od Franciszkanów o dobrodziejstwach świadczonych 

narodowi naszemu w czasach dawnych aż do ostatnich, cytował przykłady i zdarzenia dobrze przez wszystkich 

znane. Zagrzewał do coraz gorętszej miłości i wdzięczności dla Pani Jazłowieckiej. Potem przy śpiewie „Po górach 

dolinach” procesja wróciła do kaplicy. Nastąpiło uroczyste „Te Deum” – błogosławieństwo Najświętszym 

Sakramentem, a na zakończenie zaśpiewały siostry „Ave Maria” Riga. 

 Kaplica nasza od rana była nawiedzana przez licznych pobożnych, podczas nabożeństw zakonnice – 

reprezentantki różnych zgromadzeń żeńskich w Jarosławiu zasiadały w bliższych ołtarza naszych stallach, dalej 

nasze siostry a także panie świecki  te, które się nie mieściły w dziecinnych ławkach. Podczas sumy cała kaplica była 

nabita ludźmi stojącymi głowa przy głowie. Ślicznie to wyglądało z chórku. 

 Pani Jazłowiecka z Jarosławia stała się orędowniczką całej okolicy. Wota zgromadzone obok figury 

świadczą o tym, że Ona wysłuchuje próśb tych, co się do Niej uciekają.  

* * * 

 Najświętsza Panna Jazłowiecka w jarosławskim klasztorze umieszczona jest w niszy zawieszonej wysoko 

nad ołtarzem. Wydawałoby się – „za wysoko”. Ale to położenie sprawiło, że burzliwe lata I i II wojny światowej 

nie wpłynęły negatywnie na sytuację i stan zachowania posągu. Porównując z szymanowską: „Wygnanką ze 

Wschodu” i wrzosowską: „ocalałą z Hrycowa” – ta nie doznała żadnych uszkodzeń. Wprost przeciwnie stoi w 

swojej niszy, nigdy nie zmieniając miejsca od 144 lat. Jest piękna – dziewczęca, skupiona, zadumana i 

zamodlona.      

S.Macieja 
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JUBILEUSZ WE WRZOSOWIE 

Nasza PARAFIA we Wrzosowie obchodzi 25-lecie istnienia. Jedyna 

parafia pod wezwaniem bł. Matki Marceliny z figurą Pani Jazłowieckiej z 

Hrycowa na Wołyniu. 

PRZYBYŁA DO NAS Z HRYCOWA 

Ciekawa, choć nieco zawiła i tajemnicza, jest historia figury Pani 

Jazłowieckiej we Wrzosowie. Oskar Sosnowski wyrzeźbił ją dla państwa 

Grocholskich:  Stefanii i Mieczysława. Zapragnęli oni  umieścić posąg 

Niepokalanej w dopiero co wzniesionej kaplicy pałacowej. Krążą różne wersje, jeśli chodzi o przekazanie jej do 

Hrycowa na Wołyniu. Jedna z nich opowiada, że kiedy państwo Grocholscy zastanawiali się, kto by im odpowiedni 

posąg wyrzeźbił, pani Stefania przypomniała sobie ostatni  pobyt w Rzymie, gdzie odwiedziła swego sąsiada 

Oskara Sosnowskiego i w jego pracowni „rozrzewniła się na widok pracy, którą właśnie ukończył: Pana Jezusa 

zdjętego z krzyża. Do Oskara więc zwrócili się z prośbą o wyrzeźbienie figury Niepokalanej, a on miał powiedzieć: 

„A to ta pani, która płakała na widok mojego Jezusa – wyrzeźbię, o co prosi” i w rok później Niepokalana stanęła w 

kaplicy hrycowskiej.  

Wiadomo, że figura ukończona około 1855 roku, została wysłana statkiem do portu w Odessie a stamtąd 

 przewieziona długim wozem zaprzęgniętym w sześć wołów do kaplicy  stojącej osobno z prawej strony  zamku. Mieli 

do niej dostęp wszyscy ludzie. Niepokalana Dziewica – jak Ją nazwali państwo Grocholscy była otoczona czcią i 

miłością tak Polaków, jak i prawosławnej ludności rusińskiej. Posąg ten był w ołtarzu kaplicy do czasu rewolucji 

rosyjskiej. Trzej wnukowie państwa Grocholskich walczyli w polskich legionach. Wobec zbliżającego się frontu 

najmłodszy wnuk  – Kazimierz Szemioth uratował posąg Niepokalanej  w ostatniej chwili przed grasującymi bandami, 

niemal dosłownie wyrywając rabusiom z niszczycielskich rąk.  Tak to opisuje siostra Kazimierza – Maria Szemioth 

późniejsza s. Stefania w 1956 roku:  

„Dnia pewnego znalazł się o kilkanaście kilometrów od Hrycowa, dowiaduje się, że rabusie są w Hrycowie i niszczą co 

mogą. W wielkim pospiechu zbija skrzynię i załadowawszy na swój samochód ciężarowy, którym służył ofiarnie wojsku 

rusza dobrze znajomymi drogami i polami do Hrycowa pomimo, że wie dokładnie, że odgranicza go od celu linia bojowa 

i okopy nieprzyjacielskie. Pędzi, motor mocny – dojeżdża do okopów – zaczynają  strzelać do nieznanego samochodu… 

przeskakuje pierwszą i drugą linię – kule świszczą – on leci. W pół godziny stoi przed kaplicą. Drzwi dębowe wyłamane, 

w kaplicy rabusie rąbią ławki, jeden wszedł na ołtarz i szablą uderzył w posąg. (odpadł jeden palec Matki Bożej). 

Kazimierz wydaje rozkazy, obrzuca groźbami, przekleństwami. Rabusie stanęli osłupieni. Rozkazał, by posąg znieść i 

włożyć do paki – ale ostrożnie. Sam poszukał odrąbanego palca…  wracał tą samą drogą, ale teraz jedna tona ciężaru 

więcej. Z okopów znów strzelanina- ale Matka Boża go strzeże… „ Kazimierz Szemioth zginął na froncie bolszewickim, 

a posąg przeleżał w muzealnych piwnicach przez cały okres dwudziestolecia , przetrwał też okres okupacji i 

Powstanie Warszawskie. Inną wersję uratowania posągu przedstawia Zofia Grocholska w 1969r.: 

„Podczas  rewolucji rosyjskiej kaplica została rozgrabiona i sprofanowana, a posąg uległ uszkodzeniu. Po wejściu 

Niemców na Ukrainę, w 1918 roku,  wykorzystując chwilową przerwę  w krwawych zamieszkach rewolucyjnych Stefan 

Grocholski (brat Zofii) dostał się do Hrycowa i  przy pomocy oddanego furmana, katolika z miejscowej szlachty – Hilka 

Klepackiego, końmi wywiózł posąg końmi do Lublina, a następnie  pociągiem do Warszawy. Opakowana warkoczami z 

siana, zamknięta w drewnianej skrzyni, statua została złożona w Warszawie w piwnicach Muzeum Narodowego na 

odpowiedzialności Towarzystwa Opieki Zabytków. 

Jeszcze inna wersja głosi, że zrobił to Stanisław Szemioth, starszy brat Kazimierza. Rodzina Grocholskich od kilku 

pokoleń związana była ze Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanek. Najmłodsza ich córka Jadwiga wstąpiła do 

Zgromadzenia jako siostra  Kinga (1885 – 1894), a później     uczyniły to dwie ich wnuczki a siostry Kazimierza: s. 

Stefania ( Maria Szemioth 1883 – 1968) oraz s. Emanuela (Stefania  Szemioth 1885 – 1971). Z tego względu 

Siostry Niepokalanki  mogły nabyć figurę, ale nie znały miejsca jej ukrycia.  Intensywne poszukiwania rozpoczęła s. 
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Laureta Wilczyńska  w 1949 roku - po zebraniu  informacji o możliwych śladach zaginionego posągu. Zaczęła od 

przeszukania wszystkich  muzeów  warszawskich. Ostatnim było Muzeum Narodowe, gdzie pracowała wychowanka 

szymanowskiej szkoły sióstr niepokalanek Helena Domaszewska. Gdy nie pomogło przeszukanie katalogów i 

oglądanie dostępnych pomieszczeń muzealnych,  uzyskała pozwolenie na zejście do piwnic… i tam w kotłowni 

odnalazły figurę schowaną przez Kazimierza.  Odnaleziony posag dopiero w 1957 roku mógł być przewieziony do  

Wrzosowa. A moment ten opisuje kronikarka: 

Przybycie posągu do Wrzosowa wyznaczono na 13 maja 1957r. na godzinę 9.00 i siostry od rana wyglądały 

samochodu. Przyszło też wielu ludzi, którzy wraz z siostrami cierpliwie  czekali – by powitać  Matkę Bożą. Tymczasem 

posągu nie było, bo wydobycie tak dużej i ciężkiej figury z piwnic  Muzeum zajęło wiele czasu. Godziny mijały jedna za 

drugą, ludzie  stłoczeni przed kaplicą rozchodzili się do domów. Młodsze siostry z żalem musiały iść do pracy. Dom 

opustoszał. …Matka Boska przyjechała koło drugiej. Dzwon oznajmił to całej wsi i ludzie się zbiegli. Przyjechała 

ciężarówką, złożona na sianie… Ludzie śpiewali całą duszą i bardzo byli przejęci. Posąg wieźli i stawiali robotnicy 

z muzeum. Śpiewaliśmy: „Witaj święta..”,  „Zdrowaś Maryjo”, „Uwielbiaj duszo moja Pana mego” . Potem ksiądz Panek 

miał okolicznościowe kazanie… Na koniec odśpiewano nasz hymn: 

„Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko”, bo willa, w której 

mieszkamy nazywa się „Jutrzenka” i wszyscy rozeszli się do domów, 

ale wiele osób szybko wróciło do kaplicy i przyniosło naręcza 

kwiatów  Matce Boskiej. Zachwyceni byli pięknością posągu, a 

siostry zabrały się do jego mycia, co długo trwało, bo był bardzo 

brudny – prawie fioletowo siny od pyłu węglowego znajdującego 

się w kotłowni Muzeum.”  

Figura (o wymiarach 190,0 x 60,0 x 47,0 cm i wadze ok 1 t) 

została ustawiona na niskim podeście przy ołtarzu w kaplicy 

willi Jutrzenka, podarowanej siostrom przez pana Józefa 

Przyłuskiego w 1940 roku.  W latach siedemdziesiątych 

okazało się, że willa nie ma fundamentów, a podmyty piasek, 

na którym budynek był postawiony, stanowił 

niebezpieczeństwo, budynek należało natychmiast rozebrać. 

Figurę na czas rozbiórki i nowej budowy przewieziono do 

konserwacji braciom Franciszkanom do Niepokalanowa. 

Wróciła już na nowe miejsce do kaplicy nowicjackiej w 1981 r. 

I tu Najświętsza Panna odbierała wciąż rosnącą cześć sióstr, 

dzieci z przedszkola prowadzonego przy klasztorze, a przede 

wszystkich wiernych  dynamicznie rozwijającego się Burakowa.  

Z czasem kaplica została  przebudowana i rozbudowana, 

ołtarz przeniesiono na przeciwną stronę,  a wraz z nim figurę. 

W 1994 r. przy klasztorze Sióstr Niepokalanek powstała parafia Burakowska – kaplicę klasztorną  nieco 

powiększono, a  nad ołtarzem  - w niszy pozostał  posąg Maryi Niepokalanej z Hrycowa. 

To było jedno z pierwszych dzieł o tematyce maryjnej Oskara Sosnowskiego. W posiadaniu sióstr niepokalanek 

są jeszcze dwie figury tej samej wielkości: w Jarosławiu nad Sanem oraz  w Szymanowie, koło Niepokalanowa. 

Tę ostatnią, która znajduje się w sanktuarium szymanowskim artysta wykonał na trzy lata przed śmiercią i 

właśnie ta okazała się cudowną. Koronowana w 1939 roku  w Jazłowcu, a wiec równo 80 lat temu. Po wojnie 

przewieziona do Szymanowa pod Warszawą, nosi nazwę  Najświętsza Panna Jazłowiecka. Stąd też i ta we 

Wrzosowie nazywa się tak samo. Modlimy się więc do niej: 

Pani nasza Jazłowiecka – módl się za nami – módl się razem z nami! 

 

S.Macieja 
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PIECZĘĆ - PŁYTA ANTONINY KRZYSZTOŃ I  ANDRZEJA JAGODZIŃSKIEGO 

 

Niezwykle interesująca propozycja artystyczna Antoniny Krzysztoń, artystki wyjątkowej o charakterystycznym i 

niepowtarzalnym głosie przy udziale pianisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego, który swój akompaniament, jak 

również produkcję solową na płycie oparł na chorale i muzyce klasycznej. Słyszalny jest również wyraźnie związek 

artysty z jazzem. W efekcie otrzymaliśmy płytę mistyczną. Za każdym razem słucham jej z zachwytem. Zarówno 

muzyka, dobrane teksty jak i wyjątkowy głos, subtelnie ale i wyrazicie przypominają, że większość utworów to 

kompozycje Antoniny Krzysztoń, a teksty wykorzystane to m.in.: fragm. Psalmu 23, Hymn brewiarzowy, Bł. Honorata 

Koźmińskiego, św. Franciszka, św. Pallottiego czy św. Bernarda z Clairvaux. Płytę rozpoczyna i kończy religijna 

twórczość Franciszka Karpińskiego i Karola Kurpińskiego: Kiedy ranne wstają zorze oraz Wszystkie nasze dzienne 

sprawy. Płyta nagrana została w bazylice gostyńskiej, słychać ciszę i przestrzeń. Niezwykłe piękno.  

Lista utworów ( zaczerpnięte z Internetu): 

1. Kiedy ranne wstają zorze 

2. Przybądź Święty Duchu 

3. Ofiaruje Ci tajemnicę mego życia 

4. Psalm 23 (fragm.) 

5. Pieśń słoneczna 

6. Ojcze nasz, który jesteś 

7. Bóg zawsze i we wszystkim 

8. Pomnij o Najdobrotliwsza 

9. Moja dusza pragnie Ciebie 

10. Kiedy już słońce 

11. Święty, Święty Pan 

12. Wstań i idź 

13. Nim świat się zbliży do kresu 

14. Wszystkie nasze dzienne sprawy 

15. Pieśń słoneczna – improwizacja 

16. To Ty  

 Mam tę płytę. Jest nie tylko bardzo piękna. Za każdym razem kiedy ją włączam, a robię to w ciszy, moje 

rozedrgane serce doznaje dziwnego ukojenia. Nie mogę jej słuchać i zajmować się czymkolwiek. Moje myśli 

zaprzątnięte nieustannie codziennością gdzieś odchodzą, odlatują po pierwszych dźwiękach. Polecam ją każdemu, 

kto w tym szalonym czasie, choćby na chwilę chce się zatrzymać i odetchnąć wyjątkowym pięknem treści i dźwięku. 

PS. Antonina Krzysztoń jest wychowanką Szymanowską.  

K. Pietrzyk matura - Szymanów 1955r. 
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DZIWNY SEN 

Długo zastanawiałam się  jak rozumieć i co może oznaczać  bardzo dziwny sen mojej przyjaciółki. Ma on pewien 

związek z moją rodziną i tylko dlatego opowiedziała mi o nim. Właśnie ze względu na to, że był bardzo dziwny 

zdecydowałam się opowiedzieć Wam o nim.  Otóż córka mojej siostrzenicy bardzo pragnęła mieć dziecko i 

kiedy po kilkuletnich staraniach zaszła w ciążę okazało się, że choruje na białaczkę. Prosiła o modlitwę w 

intencji zdrowia własnego jak i dziecka. Modliło się wiele osób. Nie tylko rodzina. Wśród modlących się była 

również moja młoda przyjaciółka. Pewnego razu miała sen, że klęczy przed wizerunkiem Matki Bożej i żarliwie 

się modli o zdrowie dla mojej kuzynki. W trakcie tej gorącej modlitwy obudziła się ciągle trwając w 

modlitewnym skupieniu. Kiedy doszła do siebie uświadomiła sobie, że doskonale pamięta wizerunek i imię Matki 

Bożej do której słała modlitwę. Zdumiało ją to ogromnie ponieważ nigdy w swoim życiu nie widziała takiego 

wizerunku ani też nie słyszała o istnieniu wizerunku Matki Bożej pod wezwaniem, które jej się ujawniło we śnie. 

Była to Matka Boża Lisiecka. Rozpoczęłyśmy penetrację Internetu. Znalazłyśmy wizerunek identyczny jak w jej 

śnie. Napisała do proboszcza parafii, w której obraz znajduje się prośbę o przysłanie obrazka z wizerunkiem 

Matki Bożej. Na odwrocie obrazka umieszczona była następująca modlitwa: 

MODLITWA WE WSZELKICH POTRZEBACH 

 „Maryjo! Matko Boża! Z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz. Błagamy Cię o 

pocieszenie we wszystkich utrapieniach naszych. Nie liczymy na własne zasługi ani na nasze dobre uczynki, ale tylko 

na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Matko, Tyś patrzyła na Rany 

Odkupiciela i na krew Jego wylana na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za 

Matkę. Ciebie przeto, o Matko, przez bolesną śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia 

Twojego Serca, o  Współodkupicielko, prosimy najpokorniej, abyś wyjednała nam u Twego Syna, tę łaskę, której 

każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje …. ( tu wymienia się prośby ). 

 Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich 

owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś nam je rozdzielała. Wyjednaj nam 

przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą każdy z nas pokornie prosi. My zaś z radością 

sławić będziemy Twoje miłosierdzie na ziemi i w wieczności.”   Amen 

 Udało nam się też pojechać do świątyni w Liszkach,  gdzie obraz jest umieszczony w głównym ołtarzu. Z 

proboszczem nie mieliśmy okazji się spotkać ale odnalazłyśmy i rozmawiałyśmy z autorem publikacji 

dotyczących historii tego obrazu  i określenia deskrypcji Matki Bożej na nim umieszczonej. Pełna nazwa to : 

Matka Boża Pocieszycielka Strapionych - aktualnie przywoływana jako Lisiecka Matka Boża. Liszki to mała ale 

stara gmina położona blisko Krakowa i Tyńca. Gdyby kogoś bliżej interesowała historia obrazu to ciekawe, choć 

szczątkowe informacje, znajdują się w publikacji pt.: „ Ziemia Lisiecka … ludzie, historia, tradycje” autorstwa 

Adama Kowalika. Publikacji nie ma w sprzedaży. Wydawcą jest Gmina Liszki i tam też można się zwrócić z 

prośbą o przesłanie dzwoniąc pod nr : 12 2576548. 

 CZYŻ TO NIE DZIWNY SEN ? CO MOŻE OZNACZAĆ ? Może Matka Boża pragnie aby Liszki stały się 

miejscem większego kultu? 

Krysia Pietrzyk, Szymanów - matura 1955r.  

 


