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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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ŻYCZENIA MATKI WAWRZYNY NA BOŻE 

NARODZENIE 2019 
Gdziekolwiek teraz jesteście, cokolwiek przeżywacie, niezależnie od 
tego, ile macie lat i jak różne doświadczenia, pozdrawiam Was 
świątecznie z duchowego, i nie tylko duchowego, Szymanowskiego 
domu. Ten dom zbiera doświadczenia wszystkich szkół i placówek 
niepokalańskich, z którymi się zetknęłyście w różny sposób. Wasze 
kroki odbijają się niesłyszalnym echem wśród korytarzy Szymanowa, 
Sącza, Wałbrzycha, Jarosławia, Wrzosowa, Warszawy, Dursztyna, 
Jazłowca,  Mgoszcza, czy, nieistniejącego już fizycznie, Niżniowa. 
Pamięć nie zna czasu, bo zamieszkuje nie tyle w naszym umyśle, co w 
sercu. A miłość ma tę niezwykłą umiejętność przekraczania ram czasu i 
miejsca, i trafiania wprost do serca Boga.  
 Z ciepłem i siłą miłości, prosto z serc Sióstr, przesyłam Wam 
nasze Bożonarodzeniowe Życzenia. W niezwykłą Noc, gdy Bóg zesłał 
na ziemię swój Najcenniejszy Dar – Jedynego Syna, przeżywamy 
głęboką potrzebę bycia razem i dzielenia się tym wszystkim, co w nas 
i wokół nas najlepsze. Boże Narodzenie woła, abyśmy nikogo nie 
zostawiali samego, przekraczali bariery własnych zranień i cierpień, 
przebaczali i zyskiwali przebaczenie, składali to, co się wydaje po 
ludzku nie do złożenia i odbudowania. Abyśmy pomimo nocy wytężyli 
wzrok i zobaczyli coś więcej, głębiej. Abyśmy w tę noc zaufali. Zaufali 

Bogu – Jedynej i Prawdziwej Miłości. To nie noce zwyciężają w naszym życiu i w życiu świata, ale moc Boga, który 
nigdy z nikogo nie zrezygnował i za każdego z nas płaci każdą cenę. 
 Niech więc ciepło tej Nocy i jej szczególny koloryt otoczy Was blaskiem, który odbije się nadzieją na  
Waszych twarzach. Życzę, abyście wyruszyły w drogę, w duchową wędrówkę razem z zapatrzonymi w gwiazdę 
trzema Mędrcami, pielgrzymującymi do Domu Chleba. I abyście uważnie czytały w swoim życiu znaki Bożej 
Opatrzności. 
 Życzę Wam owocnego spotkania ze Zbawicielem. Niech Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, wyznacza 
Wam jasny kierunek i stanowi punkt odniesienia w zamęcie świata. Niech On ochrania Waszą miłość, niech wzmacnia 
Was, gdy dźwigacie na swoich barkach odpowiedzialność za tych, których kochacie, i za to, co jest dla Was ważne. 
 Wyrazy szczególnej serdeczności przesyłam tym z  Was, które zmagają się z chorobą, samotnością lub 
stratą. Życzę, abyście w tym świątecznym i poświątecznym czasie doznały wiele ciepła i wsparcia od ludzi, którzy 
zechcą być znakiem Bożej miłości. Życzę Wam siły, odwagi i światła we wszystkich ciemnych nocach. Niech zabrzmi w 
nich głos anioła: Zwiastuję wam radość wielką! 
 Boże Narodzenie we wszystkich naszych domach otacza wyjątkowa aura: zapach piernika, siano pod 
obrusem, szopka, opłatek… W jednej z szaf szymanowskiego archiwum leży głęboko schowana haftowana sukienka 
Dzieciątka Jezus, którą uszyła s. Urszula Furgałowska na zesłaniu w syberyjskiej tajdze. Siostra zesłania nie przeżyła, 
ale jej rodzina przysłała to, co po niej zostało:  mały dzienniczek i tę haftowaną sukienkę – znak, że nawet w tych 
niezwykle trudnych czasach i na nieludzkiej ziemi Boże Narodzenie miało swoją moc, niosło nadzieję i siłę. Na 
sukience wyhaftowane są słowa prostej modlitwy: Sybir 1940 roku. Lepiej razem być w niewoli, jak samemu w świetnej 
doli. Polska Królowo,Twoje orlęta pragną wolności, o Matko Święta. Przez Twą przyczynę, Ojcze przybrany, niech 
powrócimy w kraj nasz kochany, Józefie Święty. Siostra nie powróciła… 
 Piszę o tym wszystkim, bo po przeżyciach września i bolesnej 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej 
trudno nie dotknąć tego wielkiego dziedzictwa i losów tylu sióstr, wychowanek i wszystkich należących do tej wielkiej 
społeczności zbudowanej na zrębach niepokalańskiej duchowości. Gdziekolwiek zaniósł ich los, święta Bożego 
Narodzenia były czasem wyjątkowym, choć niejednokrotnie wzmagały ból i tęsknotę za najbliższymi i za krajem, 
tęsknotę bardziej dojmującą niż głód i mróz. Mały skrawek materiału jest świadkiem tej tęsknoty, a wyblakłe litery 
opisujące święta Bożego Narodzenia odzwierciedlają istotę tego czasu: przyjście na świat Zbawiciela, który swoją 
ofiarą odkupi człowieka i pojedna go z Bogiem. I nawet w tym mrocznym czasie,  w zimnym baraku podchodzili do 
małej figurki Dzieciątka Jezus nie tylko Polacy. 
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 Szymanowskie święta Bożego Narodzenia w 1944 r. zgromadziły rzesze uciekinierów, którzy przeżyli 
Powstanie Warszawskie. Dom był wypełniony po brzegi. I choć w ciasnocie i nader skromnych warunkach przeżywali 
wigilię, to dla każdego znalazła się tu ta odrobina miejsca, drobiazg świąteczny, serce i ciepłe  słowa. To wszystko 
jest w jakimś sensie naszym kapitałem. 
 
   O wy, których milcząco ukochałem rzewnie! 
   Niewolno z oczu wielka łza mi się dziś kręci. 
   Na świerku wigilijnych moich uczuć śpiewnie 
   Dla każdego zawieszam serduszko pamięci. 
      W. Rolicz-Lieder 
 
 Razem z wszystkimi siostrami przesyłam Wam wielkie serca świątecznej pamięci i wdzięczności! 
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Matka Wawrzyna od Ducha Świętego 
 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE OD PRZEWODNICZĄCEJ KZJ 

Weszliśmy w nowy, 2020 rok. Za nami rok poprzedni, 

który – jak zwykle - zakończył się różnymi miłymi 

spotkaniami związanymi z okresem  Bożego 

Narodzenia. W naszym KZJ-towym życiu było to 

oczywiście przede wszystkim opłatkowe spotkanie u 

Sióstr na  Kabatach.  I znowu jak zwykle: na tę okazję 

przyjeżdża nas do gościnnego niepokalańskiego domu 

dużo – pojawiają się też takie osoby, które w ciągu 

roku nie mają czasu na częstsze kontakty, ale to 

spotkanie w zawsze serdecznej i ciepłej atmosferze 

gromadzi liczne przedstawicielki różnych pokoleń 

wychowanek. Niestety przewagę stanowią pokolenia 

starsze, absolwentki lat późniejszych są w 

zdecydowanej mniejszości, co bardzo nas martwi. 

Cieszyłyśmy się bardzo, że dojechały do nas również 

Siostry z Szymanowa z Matką, S. Janiną i S. Martą. 

Oczywiście spotkanie rozpoczęło się od Mszy Św., odprawionej przez ks. kapelana.  Po jej zakończeniu i zejściu do 

stołówki zaczął się wielki harmider rozmów, tak że z trudem udało się uciszyć „rozbrykane dziewczyny” (w większości 

mające już lat –dziesiąt).  

Fragment Pisma Św., przeczytany przez księdza, życzenia  Matki, życzenia przewodniczącej Koła Warszawskiego 

oraz przewodniczącej KZJ – i długo trwające wzajemne łamanie się opłatkiem wszystkich ze wszystkimi i składanie 

sobie życzeń, a potem herbatka z różnymi przekąskami – to coroczny wspaniały rytuał tych spotkań, na które zawsze 

czekamy.  

Myślę, że nie tylko ja wracam z takich spotkań zawsze podbudowana na duchu, pełna nowej energii i dziękczynienia  

Panu za dar uczestnictwa w tej wspólnocie. Bardzo dziękujemy Siostrom za nieustającą gotowość do podtrzymywania 

naszych kontaktów oraz ciepło i serdeczność zawsze towarzyszące spotkaniom. 

Ja osobiście, z Marysią H. i Basią C. brałyśmy poprzedniego dnia jeszcze udział w tradycyjnym opłatku Rodziny 

Jazłowieckiej w Szymanowie, na który zarząd KZJ otrzymał zaproszenie.  
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To spotkanie również przebiega zawsze we wspaniałej atmosferze, uświetnione na wstępie meldunkiem patrolu 

ułanów Matce Generalnej, który odbywa się przed frontem budynku.  Tym razem brały w nim udział  liczne 

reprezentacje oddziałów wojskowych i rekonstrukcyjnych: pieszych, konnych i…rowerowych. Po meldunku i Mszy św. 

Siostry zapraszają na Wigilię. Było wszystko: barszcz z uszkami, ryba smażona, kapusta z grzybami, pierogi z 

kapustą, kompot z suszu itp. – jak na Wigilię przystało. A jeszcze przed tym: śpiewanie kolęd i wzajemne składanie 

życzeń. 

Wspaniałe jest to, ile młodych żołnierzy bierze udział w takiej uroczystości i jak „nasiąkają” oni przy tym duchem i 

tradycjami historycznego „aliansu szabli z różańcem”. Myślę, że podtrzymywanie takich tradycji ma nieocenioną 

wartość wychowawczą dla tych młodych pokoleń polskich chłopców. 

 

Nowy Rok zaczęłyśmy w pierwszy piątek stycznia spotkaniem kolędowym. Nie było nas zbyt wiele  – jak zresztą 

zwykle na pierwszych piątkach – ale nieoceniona obecność S. Immaculaty z gitarą pozwoliła nam przypomnieć sobie 

(a czasem nawet usłyszeć po raz pierwszy) sporo bardziej lub mniej znanych kolęd. Bardzo Siostrze za to 

dziękujemy. 

W tym roku kończy się kadencja obecnego zarządu KZJ i czekają nas wybory. Mam nadzieję, że znajdą się chętne 

do pracy w nowym zarządzie, żeby nie upadła tyloletnia tradycja KZJ. 

Poszukujemy również stale osób chętnych do współpracy przy kolportażu „Głosu Koleżeńskiego” (dwa razy w roku) 

oraz „Kurierka” (co 1-2 miesiące).  Również bardzo oczekujemy na zgłoszenia osób posiadających skaner – zależy 

nam na przeniesieniu do formy cyfrowej wielu wspaniałych tekstów pisanych zawartych w archiwum KZJ. Jest ich dużo 

i idzie to nam na razie bardzo powoli. 

To takie moje refleksje i prośby na przełomie roku. Serdecznie pozdrawiam wszystkie Czytelniczki i Czytelników 

„Kurierka” i czekam na odzew ! 

10.01.2020,  Marta Mieszkowska, Przewodnicząca KZJ                      ,                                                                                                     

 
 

POŻEGNANIE ZULI DERNAŁOWICZ 

15.01. 2020. Przed chwilą dotarła do mnie wiadomość o odejściu do Pana Zuli Dernałowicz. 

Poczułam wyrzuty sumienia, że znowu czegoś nie zdążyłam…  Zula znalazła się w szpitalu w 

przeddzień naszego spotkania opłatkowego na Kabatach. Dzwoniłam do Niej cały dzień, 

żeby się umówić na wspólny wyjazd na to spotkanie, szczególnie, że w pierwszy grudniowy 

piątek powiedziała, że nie pojedzie, żeby zbierać siły na opłatek… Dodzwoniłam się 

dopiero wieczorem do Jej opiekunki i dowiedziałam się, że jest w szpitalu z powodu 

kłopotów sercowych. Później okazało się, że ma zapalenie płuc. Starałam się bywać u Niej 

co 2-3 dni, ale przygotowania świąteczne, rodzina, czasem ten okres wydłużały. Zresztą 

tłumaczyłam się, że jest p. Zofia, która się Zulą wspaniale opiekuje, jak również kuzyn Zuli – 

p. Tomek, który – jak wiedziałam – często był w szpitalu i kontaktował się z lekarzami. Po 

Nowym Roku lekarze zaczęli mówić o wypisaniu Jej do domu twierdząc, że zapalenie płuc 

jest wyleczone i oni już nic nie mogą więcej zrobić.  Tydzień temu, w środę, będąc u Niej 

dowiedziałam się, że w piątek ma zostać wypisana. Obiecałam odwiedziny po niedzieli już 

w domu. Kłopoty zdrowotne wnuka sprawiły, że dopiero dziś pomyślałam: „jutro już na 

pewno wybiorę się do Zuli”.  No i nie zdążyłam. 
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Zula Dernałowicz -  niewiele chyba jest osób w historii KZJ, które tak znacząco by się w niej zapisały. 

Zula – to przede wszystkim archiwum KZJ, do którego przez wiele lat, dopóki Jej sił starczało, zbierała materiały w 

postaci pisanej, drukowanej i mówionej. Zawdzięczamy Jej wspaniałe zbiory, zapis wielu wydarzeń i świadectwo 

faktów, które bez Niej przepadłyby bezpowrotnie. Setki kaset z nagraniami często już nieżyjących osób, setki teczek 

z zapisami stanowiącymi dokument czasów. Wszystko uporządkowane, usystematyzowane, spisane w katalogu.  

Praca iście benedyktyńska. Od kilku lat szukamy kogoś, kto pomógłby tę spuściznę ułożyć w szafach szymanowskich  

- jak dotychczas, poza kilkoma próbami – bez skutku.  

Zula – to również wieloletnia redaktorka „Głosu Koleżeńskiego”, niebywale zaangażowana w tę pracę i interesująca 

się sprawami „Głosu” także po oddaniu redakcji młodszym koleżankom. Jeszcze w czasie ostatniego pobytu w 

szpitalu pytała mnie o „Głos” i prosiła o przyniesienie ostatniego numeru. Zaniosłam. Ufam, że zdążyła przeczytać. 

Zula – to postać kojarząca się wszystkim, którzy Ją znali z wielką i ciężką torbą, w której zawsze dźwigała jakieś 

wspomnienia, zapiski, materiały… 

Zawsze pogodna, nie narzekająca, spolegliwa – osoba, która musiała budzić sympatię otoczenia. Niemal do samego 

końca aktywna i uczestnicząca  w życiu zawodowym – stale obecna w Pałacu Staszica. 

Silnie związana z Siostrami – od lat wszystkie Wielkanoce i Boże Narodzenia spędzała w Szymanowie.  Bardzo 

żałowała, że na te ostatnie Święta nie mogła już tam pojechać. 

Kolejna nie do wypełnienia luka  w składzie  naszego Stowarzyszenia.  

Niech aniołowie zaniosą Cię do raju.  

Marta Mieszkowska 

22.01.2020. Dziś w pochmurny styczniowy dzień pożegnaliśmy Zulę na pięknym leśnym cmentarzu Sióstr 

Franciszkanek w Laskach. O Jej osobowości niech świadczy fakt obecności na pogrzebie tak wielkiej liczby osób, 

które nie zmieściły się w niewielkiej  kaplicy, a z pewnością wypełniłyby niejeden duży kościół.  A przecież nie było 

tam – jak sądzę – osób, które pojawiły się „bo tak wypada”. Zula nie była osobą publiczną, nie pełniła 

eksponowanych funkcji, które wymuszają takie obecności. Ludzie, którzy mimo odległości i niejednokrotnie sporego 

wysiłku włożonego w dotarcie na miejsce, przyjechali do Lasek – przyjechali tam z potrzeby serca, żeby jeszcze raz,  

choć duchowo,  być z Zulą, pożegnać Ją osobiście, poczuć niejako Jej obecność. Uśmiechała się do nas z fotografii – i 

taką właśnie:  uśmiechniętą, pogodną, życzliwą dla świata i dobrze myślącą o wszystkich będziemy pamiętać. 

M.M.  

TRZECH KRÓLI W SZYMANOWIE       

Po raz VIII szedł w Szymanowie Orszak Trzech Króli. To już tradycja! Przygotowania trwały od dawna. Czas 

poświąteczny był pracowity dla całej parafii 

szymanowskiej. Wielu się zaangażowało, role zostały 

rozdzielone, stroje przygotowane, śpiewy 

przećwiczono... zwierzęta doprowadzono do nowej, 

tymczasowej zagrody w pobliżu klasztoru. Wszystko 

dopinała na ostatni guzik s Adriana. Od rana stały już 

pod klasztorem wozy transmisyjne TVP... a co nagrano, 

co mówiono z wielkim przejęciem można było zobaczyć 

w TVP.  
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LICEUM W SZYMANOWIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH 

SZKÓŁ 

Miesięcznik "Perspektywy" opublikował zestawienie najlepszych liceów i 

techników w kraju. Niektóre LO i Technika z terenu diecezji łowickiej mają 

powody do zadowolenia. Wzorem lat ubiegłych na ocenę szkoły składały się 

kryteria takie jak: matura z przedmiotów obowiązkowych, matura z 

przedmiotów dodatkowych oraz olimpiady. Ranking ukazał 1000 najlepszych 

liceów w Polsce. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2019 r. 

zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka 

polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 

średniej krajowej.  

Spośród szkół katolickich, w tym roku najwyższe, 82. miejsce zajęło Prywatne 

LO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej w Szymanowie. Tuż za nim znalazły się: Klasyczne LO im. ks. 

S. Konarskiego w Skierniewicach, które uplasowało się na 89. pozycji, oraz Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu 

na miejscu 94. Wszystkie trzy szkoły mają prawo do używania w 2020 roku tytułu honorowego „Złotej szkoły”. 

Źródło: Gość Łowicki 

PRZEGRANA W GRUDNIOWYM GŁOSOWANIU DLA DZIECI Z WAŁBRZYCHA 
Drodzy Przyjaciele, pamiętacie GRUDNIOWE GŁOSOWANIE na niepokalańską fundację Siostry Garczyńskiej. Cóż, 

tym razem się nie udało wygrać dofinansowania dla naszych dzieciaków.  

PAMIĘTAJCIE WIĘC O NAS przy 1%, KRS:0000424484. 

Trzeba jakoś załatać dziurę finansową, skoro mimo 

ogromnego zaangażowania, w tym roku nie trafią do nas 

fundusze z międzynarodowego konkursu Project for Awesome.  

Niestety fundusze z 1% przyjdą jakoś w sierpniu, a wcześniej 

trzeba pokryć KOSZTY LIPCOWYCH WAKACJI-więc KAŻDY 

WASZ DATEK BĘDZIE BEZCENNY. Dzięki nim  20stka cudnych 

ale mocno pokrzywdzonych przez los dzieci będzie miała 

szansę pojechać na wakacje i zaznać 2 tygodni spokoju i 

normalności.   Kto więc może niech pomaga! 

Dobro wraca! 

 
Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej 
E-MAIL: fundacja(at)niepokalanki.pl, TEL: +48 603 669 556 
ADRES: Pl. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych, 
 
Konto fundacji: PKO B.P. 55102050950000500201522549 
Dla datków spoza Polski: SWIFT Banku PKO B.P.: 
PKOPLPW, IBAN: PL 55 1020 5095 0000 5002 0152 2549 
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ZŁOŚĆ NIE MUSI BYĆ GROŹNA, NIE 

MUSI NISZCZYĆ.  
Zapraszam na spotkanie ze swoją ZŁOŚCIĄ, by 

odkryć SIŁĘ, która może Ci służyć… 

CZAS: 3-5 kwietnia 2020 r.  (piątek 18.00 - 

21.00, sobota 9.30 - 19.00, 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 – 150 zł od osoby, ZGŁOSZENIA: do 16 

marca 2020 r. na adres: sdeodata1@gmail.com 

 

 

"ZAWSZE BYŁAM SZCZĘŚLIWA" – POWIEŚĆ 

BIOGRAFICZNA O MARCELINIE DAROWSKIEJ, 

AUTORSTWA MATKI WAWRZYNY 

 
Wzruszająca, choć budząca czasem sprzeczne emocje, historia 

pięknej, mądrej i bogatej kobiety, przeżywającej szczęśliwe lata 

małżeństwa, ból straty męża i syna, ryzykującej wszystkim, aby 

zrealizować pragnienie z dzieciństwa. 

Biały habit skrywał wielką złożoność problemów, z którymi przyszło 

się zmierzyć tej wychowawczyni pokoleń polskich kobiet. Do końca 

życia była nie tylko zakonnicą, ale matką Karoliny, babcią i 

prababcią. 

 

Kobieta o bogatym życiorysie także wewnętrznym: wielka nieodkryta 

mistyczka, łącząca głębokie życie duchowe z niezwykłą 

praktycznością. 

Książka dostępna w dziale NOWOŚCI w księgarni internetowej 

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, cena 25 zł. 

mailto:sdeodata1@gmail.com
https://www.facebook.com/wydawnictwo.niepokalanow/?__tn__=kCH-R&eid=ARCxz_wmzMm8XdDh-sf7G2V0YZy2dXSxQ48mqNHx1eumIHo7OQAOSVfI1yzhkPsGoxdVnFWCGhWiORqt&hc_ref=ARSwm6bu0l4N9aT3SA9r0nYRChrxXP81M120sOeNdrU9LprN0sMA-CBZITJHgmI2mo4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDHcsZKdimxgX0w_z8HFDVBvDqFPPglaKrI8MC9oCapuQnDq2ZGpK9sF5IlDrEc2Ccb15Gg6OW4VkSe5JW5tmuUV_i0X2fNRaCbLgLhoSf13FcphHbZVi8BBEzl6vfHMuE-RHq4TNdiDOleADaoFBbucilDgJbZw3aBncP0zQjeIvakLDZa1MTBHcvBaArHGATDwI4rQ-mrVL3RForGVbHt26Wm6o8OKrcl-SXQO5QTnrYG8y3I15eTVRQETp2c6_FiTAUH12Mbl7ehA13iybqniXuRLqw363C2CetCRDbe6whxnj6oaBIhTBJnMW3qqmF81xyvipNYPcrtTa7-wObPWu-whNjmlkByXfsdB8MyMQH2FWbl3_-t_Lj_3OEVdL-6YInNiOWwvMiPt67faMr0rBhWwi00fgyY053Nz7lzWbBNSpNrwZIeOLIPiyNqbMTKnNZvr2MQhYX8lDui9uScDXK-ixXXG_PNOSqbZ2wCtTi8FC7OX6rR

