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Zapewne u progu wakacji nasze córki i wnuczki zastanawiają się:  Co dalej po 
maturze, po studiach? Czy aktualna praca mnie satysfakcjonuje? Gdzie wybrać 
się na wakacje? Co robić dalej w życiu?  
 
Niekonwencjonalną ścieżkę wybrały dwie absolwentki studiów matematycznych, 
Maria Nosarzewska i Ewa Jezierska, które wstąpiły do zakonu Urszulanek. 
Poznajcie ich historie. Może ich wybory pomogą współczesnym dziewczętom, 
kobietom? 
 
Obie zakonnice należały do Urszulanek Unii Rzymskiej (OSU).  
W tym zgromadzeniu rozpoczynała swoją drogę zakonną święta Urszula 
Ledóchowska - patronka naszej parafii, która potem założyła nową gałąź - 
Urszulanki Serca Jezusa Konającego (SJK) tzw. urszulanki szare, z domem 
macierzystym w pobliskich Pniewach.  
 
Siostry prowadzą obecnie rekolekcje dla młodzieży żeńskiej z elementami 
rozeznawania drogi życia  a także udostępniają pustelnię św. Anny, która jest 
otwarta dla tych, którzy pragną na jeden dzień lub kilka dni odejść od zgiełku 
świata, by w ciszy i odosobnieniu trwać na modlitwie, sam na sam przed Jezusem 
w tabernakulum.  
 
To idealne rozwiązanie dla poszukujących.   
Na wakacje a może ……..  na całe życie. 
 



Po matematyce do zakonu 
 
 

Siostra Maria Nosarzewska, była rodzoną siostrą Ewy Pawlik – 
sekretarz redakcji „Przekroju”, studiowała na Wydziale 
Matematyki na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie w 
latach trzydziestych XX wieku. Po drugiej wojnie światowej 
przeniosła się na uczelnię we Wrocławiu, gdzie została pierwszą w 
Polsce kobietą, która uzyskała tytuł doktorski w dziedzinie 
matematyki. Świetnie zapowiadającą się karierę naukową przerwie 
powołanie. Opuści uczelnię i wstąpi do Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek. Pozostanie w nim aż do śmierci. 
 

Siostra Ewa Józefa Jezierska – ur. w 1935 r. w Bydgoszczy, 
ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i pracowała jako nauczycielka. Przez 37 lat 
była dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek we 
Wrocławiu, gdzie uczyła matematyki i fizyki.  
W 1958 r. wstąpiła do zakonu, w 1972 r. ukończyła studia 
teologiczne, w 2004 r. otrzymała tytuł profesora nauk 
teologicznych (pierwsza w Polsce kobieta z tytułem profesora nauk 
teologicznych!). Zmarła 31 maja 2018, w uroczystość Bożego Ciała. 
Miała 83 lata. 

 
 
 
1. „Kobieta z kamyczkiem w sercu”, PRZEKRÓJ nr 2(3561)/18, s.12-17 
2. „Zmarła pierwsza w Polsce profesor teologii”, PRZEWODNIK KATOLICKI nr 
23, s.9  
 
 
 
 
 



Klucze, wytrychy i …                       
rekolekcje dla  młodzieży żeńskiej 

Szukasz, wypatrujesz, główkujesz, wypróbowujesz… Jeden klucz… – nic; drugi 
klucz… – nie ten. Jak znaleźć właściwy? Może wytrych? Jak szukać, aby 
znaleźć? Jak czekać, aby się doczekać? Jak pragnąć, aby zostać 
napełnioną…? I jak się spotkać z tym/Tym, co czeka za drzwiami? 

 

Szukasz? Wypatrujesz? 
Wypróbowujesz? Lubisz 
niespodzianki? Kochasz Słowo 
Boże? 

Przyjedź (nawet się nie 
zastanawiaj), pobądź i odkryj, 
gdzie jest Twój klucz do Twojej 
Niespodzianki! 

Zapraszamy więc serdecznie do 
naszego domu macierzystego w 
Pniewach na rekolekcje dla 
młodzieży żeńskiej (od 17 do 30 
roku życia) z elementami 
rozeznawania drogi życia. 
Rekolekcje odbędą się w dniach 
10-15 sierpnia 2018. 

O zgłoszenia prosimy do 5.08.2018 
telefonicznie (668-313-908 i 519-152-296) lub mailowo 
(eden.usjk@gmail.com). Zapraszamy również na nasz Facebook: EDeN – 
urszulańskie dni skupienia.  

 

http://www.sanktuarium-pniewy.pl/aktualnosci/klucze-wytrychy-i-
rekolekcje-dla-mlodziezy-zenskiej/ (odczyt 29.06.2018) 

tel:668%20313%20908
tel:519%20152%20296
https://www.facebook.com/eden.urszulanskie.dni.skupienia/
https://www.facebook.com/eden.urszulanskie.dni.skupienia/
http://www.sanktuarium-pniewy.pl/aktualnosci/klucze-wytrychy-i-rekolekcje-dla-mlodziezy-zenskiej/
http://www.sanktuarium-pniewy.pl/aktualnosci/klucze-wytrychy-i-rekolekcje-dla-mlodziezy-zenskiej/


W ciszy pniewskiego ogrodu… 

 

Szukaj, gdzie chcesz, 
nigdy nie znajdziesz więcej szczęścia 

jak w tym błogim zachwycie duszy pogrążonej w cichej modlitwie 
u stóp tabernakulum. 

Tam najpewniej znajdziesz siłę w słabości, 
pociechę w zmartwieniu, radę w wątpliwościach, 

szczęście w krzyżu 
– bylebyś z wiarą i miłością oczy swe 

ku Jezusowi podnieść umiała. 
św. Urszula 

Te słowa św. Urszuli niech będą zachętą i zaproszeniem do pustelni, która 
znajduje się w Pniewach na terenie Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej i 
która jest otwarta dla tych, którzy pragną na jeden dzień lub kilka dni odejść od 
zgiełku świata, by w ciszy i odosobnieniu trwać na modlitwie, sam na sam 
przed Jezusem w tabernakulum. 

Pustelnia jest czynna cały rok. Oprócz małej kaplicy pustelnik/pustelnica ma do 
dyspozycji jeden z pokojów, łazienkę i aneks kuchenny z lodówką (bez 
możliwości gotowania – ciepłe posiłki dostarczane są w termosie). 

Zgłoszenia przyjmują Siostry Urszulanki SJK 
 telefonicznie pod numerem 509 898 295. 

Milczenie jest pokojem duszy. 
św. Urszula 

 
http://www.sanktuarium-pniewy.pl/w-ciszy-pniewskiego-ogrodu/  
(odczyt 29.06.2018) 

http://www.sanktuarium-pniewy.pl/w-ciszy-pniewskiego-ogrodu/

