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BIOGRAFISTYKA

„Siostra Doktór” – bł. siostra Ewa od Opatrzności
(Bogumiła Noiszewska)
‘Sister Doctor’ – Blessed Sister Eve of Divine Providence
(Bogumiła Noiszewska)
Joanna Lusek 1
Bytom
Streszczenie: Bogumiła Noiszewska przyszła na świat 11 czerwca 1885 r., w Osaniszkach, w guberni wileńskiej (obecnie: Białoruś), jako córka okulisty – Kazimierza Noiszewskiego i Marii, z domu Andruszkiewicz. Gimnazjum żeńskie, z wyróżnieniem, ukończyła w Tule. W 1902 r. wstąpiła do Stowarzyszenia
Córek Maryi pod Opieką św. Agnieszki. Po ukończeniu szkoły średniej chciała wstąpić do zakonu, by
oddać się kontemplacji i pracy z sierotami i ubogimi. Za namową swojej rodziny, jak również kierownika duchowego – ks. Zygmunta Łozińskiego, później biskupa mińskiego i pińskiego, kontynuowała
naukę i podjęła studia medyczne w Żeńskim Instytucie Medycznym w Sankt Petersburgu. Podczas
studiów zastanawiała się nad zmianą ich kierunku, pragnąc poświecić się pracy dydaktycznej.
W maju 1914 r. ukończyła z wyróżnieniem studia medyczne. Podczas I wojny światowej pracowała
w szpitalu dla chorych zakaźnie w Kijowie. W czerwcu 1918 r. odbyła tam kurs nauczycielski, po czym
wyjechała w ślad za rodzicami, do Warszawy, gdzie rozpoczęła pracę w Prywatnej Żeńskiej Szkole
Heleny Rzeszotarskiej. Odbyła również kurs dla lekarzy szkolnych. W 1919 r. wstąpiła do Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przybrała imię siostra Ewa od Opatrzności.
W kolejnych latach pracowała jako nauczycielka w szkołach Zgromadzenia w Szymanowie, Jazłowcu,
Jarosławiu i Słonimie. W latach 1930-1936 była również dyrektorem Seminarium Gospodarczego w Jazłowcu. Przede wszystkim posługiwała jednak jako lekarz zgromadzenia i lekarz szkolny oraz infirmerka w internatach. Udzielała ponadto pomocy medycznej ludziom spoza klasztoru.
W czasie II wojny światowej, po wkroczeniu do miasta wojsk Armii Czerwonej, tamtejszy klasztor
przeznaczono na szpital dziecięcy, w którym siostra Ewa Noiszewska pracowała do kwietnia 1940 r.,
do momentu zwolnienia. Po zajęciu Słonima przez władze niemieckie, w lipcu 1941 r., ponownie podjęła pracę w szpitalu, przekształconym na lazaret polowy. Objęła także stanowisko lekarza chorób wewnętrznych w przyszpitalnej przychodni. Udzielała pomocy, wspólnie z siostrą przełożoną – Martą
Wołowską – oraz ks. Adamem Sztarkiem, ludności żydowskiej, wiele osób ukrywano na terenie klasztoru, oraz partyzantom. 18 grudnia 1942 r. została aresztowana przez gestapo. W dzień później zginęła
od strzału w tył głowy, podczas masowej egzekucji na Górze Pietralewickiej. 13 czerwca 1999 r. została
beatyfikowana w grupie 108 męczenników II wojny światowej.
Abstract: Bogumiła Noiszewska was born on 11 June 1885, in Osaniszki in the province of Vilnius
(currently: Belarus) as the daughter of an ophthalmologist – Kazimierz Noiszewski and Maria, nee
Andruszkiewicz. She completed the Female Middle School in Tula with honors. In 1902, she joined
1
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the Association of the Daughters of Mary under the Care of the Holy Agnes. After completing the high
school she wanted to enter the Order, to devote herself to contemplation and work with orphans and the
poor people. At instigation of her family, as well as her spiritual tutor – priest Zygmunt Łoziński, a later
bishop of Minsk and Pinsk, she continued her education and started her medical studies in the Female
Medical Institute in St. Petersburg. During her studies she thought about changing the faculty, since she
wanted to devote herself to teaching.
In May of 1914, she graduated from the medical university with honors. During World War I,
she worked in a hospital for patients with infectious diseases in Kiev. In June of 1918, she attended a
teachertraining course there, after which she left in the wake of his parents, to Warsaw, where she began
working in Helena Rzeszotarska Female Private School. She also attended a course for school physicians. In 1919, she entered the Congregation of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary.
She took the name Sister Eve of Providence. During the following years she worked as a teacher in the
schools of the Congregation in Szymanów, Jazłowiec, Jarosław and Słonim. In the years 1930-1936 she
was also the director of the Economic Seminar in Jazłowiec. However, above all, she served as a doctor
of the congregation and school physician and nurse in boarding houses. Moreover, she gave medical aid
to people outside the monastery.
During World War II, when the Red Army entered the city, the abbey was dedicated to children’s
hospital, where Sister Ewa Noiszewska worked until April 1940. After the occupation of Słonim by the
Germans in July 1941, she again undertook a job in a hospital converted into a field hospital. She also
took the position of a doctor of internal medicine in the hospital ambulatory. She was providing assistance, together with the head nurse – Marta Wołowska – and the priest Adam Sztartek, to the Jewish
population; many people were hidden in the monastery, and the guerrillas. On 18 December 1942 she
was arrested by the Gestapo. The day after she died from a shot in the head during a mass execution at
Pietralewicka Mountain. On 13 June 1999 she was beatified together with the group of 108 martyrs of
World War II.
Słowa kluczowe: Bogumiła Noiszewska, lekarz szkolny, infirmerka
Keywords: Bogumiła Noiszewska, school doctor, nurse

Siostra Ewa zostawiła wspomnienie wielkiej pokory i dobroci,
miłości i miłosierdzia dla biednych i nieszczęśliwych,
gorliwa i pełna poświęcenia w pracy. Nadto była doskonałym lekarzem.

s. Zenona Dobrowolska 2
Korzenie – poczucie tożsamości
Bogumiła Ludwika Noiszewska przyszła na świat 11 czerwca 1885 r., w Osaniszkach, w guberni wileńskiej (obecnie: obwód witebski, Białoruś), jako córka okulisty –
Kazimierza Noiszewskiego (1859-1930) i Marii, z domu Andruszkiewicz (1866–1918).
Obydwie rodziny były silnie zaangażowane w działalność patriotyczną, propolską.
W księgach szlacheckich guberni litewsko-wileńskiej z 1819 r. potwierdzono, że nazwisko Noyszewski figurowało w nich od 1410 r. Jednym z bardziej znamienitych
członków rodziny był Jan Noyszewski – właściciel majątku Kiszków, w powiecie
upickim (obecnie: Litwa). Zapis ów potwierdzono po raz kolejny w księgach Try2
Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie (dalej: AZNP), Sprawozdanie na Kapitułę Generalną 1947 r.
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bunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1673 r. Jego syn, również Jan,
miał syna Antoniego, ten z kolei syna Tadeusza. Ostatni wstąpił w związek małżeński
z Anastazją Dubieniecką. Ze związku tego przyszli na świat Wawrzyniec i Mikołaj.
Pierwszy miał dwóch synów – Jana i Józefa oraz córki, natomiast drugi – Aleksandra
i Karola. Józef Bazyli, syn Wawrzyńca, osiadł w Wilnie i rozpoczął pracę w tamtejszym sądzie guberni. Wstąpił w związek małżeński z Aleksandrą Trojanowską, której
rodzina miała majątek w Głębokiem. Z najbliższych pozostała mu siostra (nieznana
z imienia), zamężna dwukrotnie. Jej drugim mężem był hr. Stanisław Rozen, który
posiadał majątek w Osaniszkach. W 1863 r., za udział w powstaniu styczniowym, Józef Noiszewski został skazany na katorgę poza granice imperium, do Tuły (obecnie:
Rosja). Pozbawiono go rodzinnego majątku – Kiszkowa. Razem z mężem wyjechała żona Aleksandra i trójka ich dzieci – Kazimierz, Bogumiła i Anna. Z państwem
pojechała również służąca Rozalia. Raz w tygodniu „wygnańcy” musieli meldować
się na tulskim posterunku policji. Noiszewskich wsparła zamożna właścicielka hotelu w Tule, ułatwiła im m.in. nabycie domu przy ulicy Puszkińskiej. Ten składał się
z dwunastu izb mieszkalnych. Józef Bazyli znalazł pracę w tulskim sądzie. Rodzina
powiększała się w kolejnych latach – Noiszewcy mieli dwanaścioro dzieci. Najstarszy syn – Kazimierz, żeby odciążyć rodzinę, przeniósł się do Kaługi. Podczas nauki
w gimnazjum dorabiał udzielając korepetycji. Po złożeniu matury rozpoczął studia
medyczne w Moskwie. Ojciec – Józef Bazyli – zmarł w 1877 r., matka – Aleksandra Trojanowska-Noiszewska – udzielała korepetycji z języków niemieckiego i francuskiego,
dzięki wsparciu przyjaciół objęła później posadę nauczycielki w Gimnazjum Żeńskim
w Tule, początkowo jako nauczycielka robót ręcznych, następnie również języka niemieckiego i francuskiego. W domu rodzinnym mówiono wyłącznie po polsku. Babka
angażowała się ponadto w życie kościoła katolickiego w Tule, była jedną z inicjatorek
budowy kościoła na przedmieściach miasta. Wspólnie z córkami – Elżbietą i Marią –
zbierała fundusze na ten cel. Świątynię konsekrowano w październiku 1896 r. Stała
się ostoją życia religijno-kulturalnego, szczególnie Polaków-wygnańców. Aleksandra
Trojanowska zmarła w 1909 r. 3
W 1883 r. Kazimierz Noiszewski ukończył studia medyczne w Moskwie. Za doskonałe wyniki został wyróżniony złotym medalem. Otrzymał również stypendium, które umożliwiło mu dalszą naukę i zdobycie specjalizacji w zakresie okulistyki. Kształcił
się w Krakowie – u prof. Lucjana Rydla, Rydze, Wiedniu – u prof. Michała Borysiekiewicza i Paryżu – u prof. Photinosa Panasa. Zaraz po ukończeniu studiów ożenił się,
z 17-letnią wówczas, Marią z Andruszkiewiczów. Po powrocie do Rosji – w 1887 r.
– pochłonęła go praca naukowa oraz praktyka lekarska, którą otworzył po powrocie
ze stażu w Krakowie, w kurorcie nad Dźwiną – w Pohulance, pod Dźwieńskiem (Dyneburgiem; obecnie: Łotwa). Pracował społecznie, lecząc ludzi również nieodpłatnie 4.
3
AZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Bolesław Kobus, Kronika rodziny Noiszewskich (Noyszewskich) herbu „Nowina”, Korsze, 10 stycznia 1970 r., b.p.; E. Jabłońska-Deptuła, Siostra Ewa
Noiszewska Niepokalanka (1885-1942 ), Szymanów 1994, s. 5-6.
4
M. Kmera-Muszyńska, A. Moszczyńska-Kowalska, Profesor Kazimierz-Noiszewski – sybirak, patriota,
okulista, „Okulistyka. Kwartalnik Medyczny” 2011, r. XIV, z. 2, s. 20.
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W 1900 r. uzyskał tytuł doktora medycyny w Cesarskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu, za pracę „O czuciu włosowem skóry”. Recenzentami
pracy byli prof. Iwan Pawłow oraz prof. Władimir Bechtierew. Począwszy od 1907 r.,
i przez kolejne 10 lat, prowadził wykłady z zakresu patologii wzroku i fizjologii, w tej
właśnie uczelni. W 1908 r. za pracę „O jaskrze prostej i jej zależności od różnicy ciśnienia między gałką a czaszką” został mianowany docentem tejże. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości – w 1918 r. – przez krótki czas pracował w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie oraz na Uniwersytecie Wileńskim – tworząc jego struktury. W 1919
r. objął katedrę okulistyki, prowadził wykłady z diagnostyki, higieny i terapii narządu
wzroku. Następnie, w 1921 r., przeniósł się do Warszawy. Pracował na tamtejszym
uniwersytecie. Był wieloletnim kierownikiem katedry okulistyki oraz kierownikiem
uniwersyteckiej kliniki okulistycznej, zlokalizowanej w Szpitalu Świętego Ducha,
przy ulicy Elektoralnej 12. W 1923 r. założył czasopismo naukowe „Klinika Oczna”,
które redagował. Należał do grona założycieli Towarzystwa Okulistów Polskich, był
członkiem rzeczywistym Związku Polskich Lekarzy i Przyrodników w Sankt Petersburgu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Opublikował ponad 180
rozpraw naukowych. Opatentował m.in. elektroftalm – sztuczne oko, przyrząd dla
ociemniałych, który za pomocą płytki selenowej przetwarzał bodźce świetlne na dotykowe i dźwiękowe (pomysł wykorzystał w latach 60. XX w. Fourier d’Albe z Manchesteru, w latach 70. XX w. prof. Witold Starkiewicz), trychestezjometr – do badania
wrażliwości czuciowej, hydroelektrodę do elektryzacji oka, czy szczypczyki triplex.
Zajmował się badaniami nad jaglicą i jej etiologią, problemami pamięci wzrokowej,
widzenia dyferencyjnego i integralnego, halucynacji, kolorowym widzeniem połowiczym czy higieny wzroku. Za wkład w rozwój okulistyki otrzymał nagrodę Józefa
Moczutłowskiego. Na emeryturę przeszedł 1 października 1929 r. Zmarł w 1930 r.
w Warszawie, spoczywa wraz z żoną na Cmentarzu Powązkowskim 5.
Dzieciństwo i młodość
Kazimierz i Maria Noiszewscy doczekali się jedenaściorga dzieci, Bogumiła była
najstarsza z rodzeństwa, w kolejnych latach na świat przyszli: Wanda, Stanisław, Bronisław, Jadwiga, Helena, Janina i Maria. Kazimierz, Cyryl i Hanna zmarli jako dzieci 6.
Siostra Bogumiły – Helena, później również niepokalanka, siostra Feliksa Noiszewska
– wspominała przywiązanie i szacunek dzieci do rodziców, zwłaszcza do ojca:
„Przed ojcem miałyśmy respekt i uważałyśmy, że jest wszystkowiedzący. Gdy spoglądał na nas spod okularów – robiłyśmy rachunek sumienia. Czasami się uśmiechał
i gładził po głowach. (...) Ojciec Kazimierz nie miał nałogów, nie lubił spotkań towarzyskich. Był osobą oczytaną, tłumaczył też prace na temat okulistyki z języków obcych. (...) Pamiętam, jak Ojciec mówił raz, że gdyby nie był doktorem, byłby rolnikiem.
5
Kaizmierz Noiszewski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX, s. 401; t. XXIII, s. 171-172; t. XXV, s. 663;
W. H. Melanowski, Profesor dr med. Kazimierz Noiszewski, „Medycyna Warszawska” 1930, r. 4, s. 471-473; M.
Kmera-Muszyńska, A. Moszczyńska-Kowalska, dz. cyt., s. 20-21.
6
AZNP, sygn. K II 1, fotografia rodzinna.
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Ryc. 1. Bogumiła, Wanda, Stanisław, Bronisław, Jadwiga, Helena,
Janina i Maria Noiszewscy, pocz. XX w.

Ryc. 2. Bogumiła Noiszewska,
pocz. XX w.

Źródło: Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie

Myśmy zawsze stawiały bukieciki na Ojca biurku i Ojciec lubił je wąchać i dziękował
nam za nie” 7.

Pierwsze lata swojego życia Bogumiła Noiszewska spędziła wraz z rodzicami
w Pohulance. Następnie została wysłana do Tuły, do babki Aleksandry Trojanowskiej.
Kształciła się w gimnazjum żeńskim. W kolejnych latach dołączyły do niej siostry –
Wanda (ur. 1888 r.) 8 i Jadwiga (ur. 1893 r.). Po śmierci babki, kolejne córki Marii i Kazimierza Noiszewskich – Helena i Janina, pozostały pod opieką jego siostry – Elżbiety
Noiszewskiej. Z uwagi na znaczne oddalenie Tuły od Dźwińska Bogumiła widywała
się z rodziną niezwykle rzadko. Jej opiekun duchowy w latach młodzieńczych i dorosłym życiu – ks. Zygmunt Łoziński 9, późniejszy biskup miński i piński – zaproponował jej wstąpienie w 1902 r. do Stowarzyszenia Córek Maryi pod Opieką św. Agnieszki. Celem tegoż była formacja religijna członkiń w zakresie kształtowania charakteru
poprzez pracowitość, miłosierdzie wobec bliźnich, zwłaszcza dzieci i ubogich, oraz
skromność w manierach i ubiorze. Stowarzyszenie nawiązywało do ówczesnych trendów rozumnej emancypacji, w kontekście rozwoju intelektualnego. Przyjmowano do
7
AZNP, sygn. K II 1, Wspomnienie o siostrze Ewie od Opatrzności Bożej spisała siostra Feliksa w lutym 1964 r. w Szczecinku.
8
Wanda Noiszewska, siostra Bogumiły, ukończyła konserwatorium muzyczne. Wyszła za mąż za
Olgierda Malinowskiego – późniejszego wicewojewody wileńskiego (1921-1923) i starosty powiatowego w Suwałkach (1927-1934) (AZNP, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności (Bogumiła Noiszewska). Kościerzyna, 15 sierpnia 1964 r., s. 1).
9
Zygmunt Łoziński, herbu Lubicz, ur. 5 czerwca 1870 r. Boracinie pod Nowogródkiem, zm. 26 marca 1932 r. w Pińsku. Duchowny rzymskokatolicki, biskup miński w latach 1917-1925, biskup piński w latach 1925-1932 (Por. J. Gierowska-Kałłaur, Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 19191920, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, t. 45).
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niego członkinie Apostolstwa Modlitwy, nosiły one szkaplerz karmelitański. Bogumiła
organizowała podstawy stowarzyszenia w środowisku gimnazjalnym w Tule 10. Szkołę
średnią Bogumiła ukończyła z wyróżnieniem, otrzymała złoty medal. Był on przepustką w podjęciu studiów, umożliwiał wstęp na dowolną uczelnię w Rosji. W tym czasie
kształtowała się w Bogumile droga powołania do służby zakonnej. Siostra Angela Łubieńska pisała:
„(…) Gdy Bunia ukończyła gimnazjum wróciła do ojca, do Wilna. Ojciec cieszył się nią
bardzo, dumny był z niej, że tak dobrze się uczyła, że jest poważna, myśląca, dociekliwa,
sięgająca do dna. (…) Zdziwił się, gdy po kilku dniach poprosiła go o chwilę rozmowy.
(…) Pokornie i spokojnie wyznała ojcu, że ma powołanie zakonne. Prosi o pozwolenie
i błogosławieństwo na wstąpienie do klasztoru” 11.

Ojciec nie sprzeciwiał się tym planom, miała jednak najpierw ukończyć studia medyczne. Stanowisko to wspierał również jej duchowy przewodnik – ks. Zygmunt Łoziński, którego zdaniem czas studiów miał dać Bogumile Noiszewskiej sporo możliwości
do czynienia miłosierdzia, nauka nie stała wszak w opozycji do życia duchowego i modlitwy. Studia miały stanowić dla niej przygotowanie i wstęp do życia zawodowego.
Pisał: „Patent medyczny nie przeszkodzi zająć się wykładami w szkołach albo organizowaniem wychowania ludowego, albo opieką nad najuboższymi i mieszkańcami miast,
albo urządzeniem przytułków, mieszkań, szpitali itp. zakładów dobroczynnych” 12.
Rodzina zdecydowała, że Bogumiła rozpocznie studia medyczne w Sankt Petersburgu, w Żeńskim Instytucie Medycznym, utworzonym w 1897 r. 13 Metropolia miała zgoła kosmopolityczny charakter. Kolonia Polska nie była liczna, jednak dobrze
zorganizowana i skonsolidowana. Ośrodkiem polskiego życia duchowego w mieście
był wówczas kościół św. Katarzyny na Newskim Prospekcie, zaś kulturalnego – księgarnia polska Kazimierza Grendyszyńskiego, na zapleczu której, w ukryciu, Erazm
Pilz i Włodzimierz Spasowicz redagowali i wydawali pismo „Kraj” 14. Siostra Angela
Łubieńska opisała we wspomnieniach szczegółowo dzień przyjazdu Bogumiły Noi
szewskiej do metropolii:
„[Noiszewska] pojechała do ks. Łozińskiego. Ksiądz ucieszył się bardzo do „krajanki”.
Zatrzymał ją u siebie (…) i zaraz posłał po dwie polskie studentki, swoje penitentki,
bardzo solidne i porządne dziewczęta. Im powierzył panią Noiszewską, kazał odprowadzić do Akademii Medycznej, wszystko jej tam ułatwić, zająć się sprawą mieszkania, stołówki itd. I kazał ze wszystkiego zdać sobie sprawę. Studentki zabrały Bunię do
AZNP, sygn. K II 1, Listy ks. Zygmunta Łozińskiego do Bogumiły Noiszewskiej. Ryga, 25 sierpnia
1902 r.
11
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 5.
12
AZNP, sygn. K II 1, Listy ks. Zygmunta Łozińskiego do Bogumiły Noiszewskiej. Ryga, 23 grudnia
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siebie, a nazajutrz chodziły z nią wszędzie tam, gdzie było potrzeba i po kilku dniach
wszystko było załatwione. Bunia weszła w świat studencki” 15.

Dla młodej kobiety był to czas pracy nad sobą – opanowania znacznego materiału
pamięciowego, wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych w klinikach oraz prosektorium. Bogumile przeszkadzała w skupieniu wielkomiejska metropolia, czuła się bardzo samotna.
Pragnienie wstąpienia do zakonu nie opuszczało Bogumiły. Utożsamiała się silnie
z zadaniami, jakie stawiały przed sobą członkinie Stowarzyszenia Córek Maryi pod
Opieką św. Agnieszki, szczególnie w zakresie opieki nad chorymi oraz życia w skromności. Swoimi rozterkami i pragnieniami dzieliła się z ks. Zygmuntem Łozińskim.
W styczniu 1903 r. pisał do niej, namawiając na wytrwanie w drodze przygotowania
do zawodu lekarza:
„Nie widzę niemożności pogodzenia upodobań Paniusi z życzeniami jej Rodziców. Będąc Doktorem i prowadząc lecznicę w Pohulance – będzie Pani na wsi blisko kościoła, otoczona sadybami prostaczków, których wszędzie jest więcej, niż ludzi wielkiego
świata. (…) Myśleć dużo o sukniach, bywać zbyt często w towarzystwie – nie byłoby
żadnej konieczności, owszem – ani sposobności i czasu, a recepty i choroby nie powinny
żadnemu lekarzowi ani uczonemu do tyla zaprzątać głowy, aby z niej Pan Bóg musiał
się usuwać (…) Przecie i szarytkom nie wolno zapominać o chorych i lekarstwach –
lecz to ich nie oddala od Boga. (…) Będąc doktorem może być Pani prawdziwą siostrą
miłosierdzia – i jest to tak jasne, że nie potrzeba mi chyba zdania tego uzasadniać, tym
bardziej, że o ile wiem z opinii publicznej, ma Pani w swym Ojcu wzór, jak można prostaczków kochać i dla nich pracować, mając głowę zaprzątniętą receptami, chorobami
i tym wszystkim, co z jednej strony zajmuje uczonego – z drugiej – jest sposobem wyżywienia siebie i rodziny.
Jeśli zaś z czasem poczuje Pani wyraźniej głos Boży nawołujący ją do zewnętrznego
zerwania ze światem, do życia w tym lub innym zakonie pod posłuszeństwem, regułą
i habitem, to będzie – da Bóg – jeszcze dużo czasu na spełnienie rozkazu – i poprzednich
studiów medycznych albo i praktyki lekarskiej, nie trzeba będzie z pewnością za stracenie czasu i wysiłku – poczytać. (…) Sądzę, że z tego wszystkiego wniosek da się wyprowadzić: powinna kochana Paniusia zdać wymagane egzamina i zużytkować zdolności
i zamiłowanie do nauk dane sobie od Boga, uczyć się i studiować. Po skończeniu medycyny, dopóki wola Boża nie zmieni kierunku życia Pani – trzeba zużytkować także
resztę darów (Bożych), pracować w swym zawodzie tak, aby w sobie potęgować ducha
pobożności – i miłować bliźnich, maluczkich – który jest w Pani i wśród innych, ile się
da… Czy nie będzie to także szczęściem (…) do chatki chorego przynieść oprócz proszków i kropel – jeszcze dobre słowo pociechy, pożyteczną naukę, przywrócenie zgody” 16.

Bogumiła Noiszewska zastanawiała się również nad zmianą kierunku studiów na
historię i nad rozpoczęciem pracy w szkole. Ks. Zygmunt Łoziński pisał do niej:
„Czy jednak wynika z tego, żeby trzeba było zarzucić medycynę? Nie sądzę. Przy
młodziutkim wieku Paniusi czasu nie szkoda na uczenie się i jak najgłębsze układanie
Tamże, s. 14.
AZNP, sygn. K II 1, Listy ks. Zygmunta Łozińskiego do Bogumiły Noiszewskiej. Ryga, 11 stycznia
1903 r.
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fundamentów,aby możliwie wspaniały, trwały i „pakowny” (pożyteczny) gmach mógł
się wnieść na nich. Jeśli Pani 4–5 lat obróci na studia medyczne, czy w 21-ym lub 22-gim
roku będzie za późno rozpocząć czas nad innymi? I czy po skończonych kursach medycznych nie będzie Pani mogła z równą jak dziś (owszem jeszcze większą) swobodą
ułożyć program dalszego życia. Studiować historię można będzie trochę równolegle
z medycyną, a więc potem i patent medyczny nie przeszkodzi Pani zająć się wykładami w szkołach, organizowaniem wychowania ludowego albo opieką nad uboższymi
warstwami mieszkańców miast, albo urządzeniem przytułków, mieszkań, szpitali itp.
zakładów dobroczynnych itd. Można oczywiście spytać, dlaczego studiować mianowicie medycynę? Czy nie lepiej wyjechać na wykłady pedagogii, socjologii, antropologii
albo jakiej specjalnej nauki, której by się poświęciło później w zawodzie nauczycielskim. (…) Nie kładę wyłącznego nacisku na medycynę. (…) Chodzi mi o wyższe wykształcenie i czas mądrze użyty. (…) Na medycznych kursach Pani się bliżej zapozna
z przyrodą. (…) Wreszcie na drogę studiów medycznych już Pani weszła przez dotychczas czynione przygotowania i krótkotrwałe projekta” 17.

Ks. Zygmunt Łoziński wskazywał Bogumile lektury do studiowania, polecał: Adama Mickiewicza, Kornela Ujejskiego, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego,
jak również Adama Asnyka – chociaż pisał o nim:
„poeta, filozof, bardzo sympatyczny, ale niestety zbyt często pesymistycznie usposobiony braku żywszej, gorętszej wiary”.

Polecał jej również Lucjana Rydla i Artura Oppmana, jak też Stanisława Wyspiańskiego, chociaż jak przyznawał bliżej mu nieznanego; ponadto dzieła Marii
Konopnickiej, o której pisał: „Konopnicka wśród pereł i prawdziwych brylantów
rzuca nieraz czytelnikom i popiół w oczy”, Jadwigi Łuszczewskiej (Doetymy), Jana
Gnatowskiego, Antoniego Karola Niedziałkowskiego i Władysława Spasowskiego;
ponadto powieści Artura Gruszewskiego, Józefa Weyssenhoffa, Adama Krechowskiego, Jana Zachariasiewicza, Elizy Orzeszkowej, Stefana Żeromskiego, Teodora
Tomasza Jeża, Bolesława Prusa oraz Władysława Reymonta – ale tego ostatniego
ostrożnie 18.
Podczas wakacji Bogumiła pomagała ojcu w klinice. Siostra Angela Łubieńska pisała:
„Był zwyczaj w Akademii, że na miesiące letnich wakacji studentki brały praktykę
w szpitalach. (…) Pan Noiszewski chciał aby (…) te dwa miesiące przebywała w rodzinie wśród swoich, po wyczerpujących studiach i użyła kompletnych wakacji i wypoczynku. (…) Tragedią tej zacnej rodziny była przedwczesna śmierć matki – toteż
przyjeżdżając Bunia obejmowała od razu ster rządów, a rządziła po swojemu. Najpierw
wykorzystywała swoją wiedzę medyczną i badała wszystkich po kolei, nie wyłączając ojca. Przeprowadzała to bardzo gruntownie, poważnie, sumiennie, jak u chorych
w szpitalu. Nie zapominała żadnego zabiegu i analizy. Doktor Noiszewski poddawał się
AZNP, sygn. K II 1, Listy ks. Zygmunta Łozińskiego do Bogumiły Noiszewskiej. Ryga, 25 grudnia
1903 r.
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temu chętnie, bo podczas gdy młoda studentka badała stan zdrowia ojca on obserwował
i badał jak ona to robi, czy fachowo i umiejętnie?” 19

Kontynuowała dalej:
„Bunia dużo odziedziczyła po ojcu. Tak jak on była prawa, szlachetna, uczciwa, pracowita. Tak jak on lubiła przyrodę, bezpośrednie obserwacje, badania – myśląca, dociekliwa. Ojciec cieszył się, gdy jakieś własne cechy w niej odnajdywał” 20.

W 1908 r. Bogumiła Noiszewska przerwała studia. Przyczyną były najpewniej problemy zdrowotne jej matki i konieczność wsparcia ojca, a także zadbania o młodsze
rodzeństwo 21. Być może sama przeżywała problemy zdrowotne. W dalszym ciągu zastanawiała się nad przerwaniem studiów medycznych lub zmianie kierunku. Nieodłącznie towarzyszyła jej też myśl o wstąpieniu do zakonu. W tym czasie prowadziła
ożywioną korespondencję z ks. Zygmuntem Łozińskim. Pisał do Bogumiły:
„W każdym razie trzeba iść tak daleko w pracy umysłowej, jak tylko można i uważać to za
obowiązek wobec Pana Boga (talenty ewangeliczne). (…) Nie związywać się ślubami przed
zupełnym ukończeniem szkolnych studiów (…) roczne śluby można by było w ostatnim
roku nauki złożyć, jeśliby była pewność, że nie będą one przeszkodą w zajęciach fachowych i nie będą domagały szerokiej dyspensy. Ale śluby wieczyste można by złożyć dopiero
wówczas, gdy Pani zdawać sobie będzie jasno sprawę z tego, że Jej ziemskie życie będzie
zakonnym, a więc najprędzej w parę lat po rozpoczęciu regularnej praktyki lekarskiej” 22.

W kolejnym liście dodawał:
„Zdrowie i własny pociąg mogą decydować czy należy zmienić studia. Jeśli racje pro
i contra są równe, to mówiąc ogólnie zmiana nie będzie dość umotywowana (melior
coorditio possi dentis). Kwestia przyszłej niezależności od rodziny jest podług mnie
w danym wypadku bardzo podrzędna i tylko (ceteris paritus) może być uwzględniona
(razem z potrzebą pomagania Ojcu)” 23.

W styczniu 1909 r. na rodzinę Noiszewskich spadło wielkie nieszczęście. Brat Bogumiły – Stanisław – stracił w wypadku obydwie nogi. Stanisław był niezwykle utalentowany. Bardzo lubił sporty zimowe, szczególnie jazdę na nartach. W Pohulance
zjeżdżano z nasypu kolejowego. Stanisław wpadł pod pociąg pospieszny, który uciął
mu obydwie nogi powyżej kolan. W szpitalu w Warszawie, do którego go przewieziono, zdołano opanować krwotok. Bogumiła przekonała ojca i zabrała brata do Ciechocinka, gdzie odbywała wówczas praktykę. Pomimo absorbującej pracy w szpitalu
19
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 23.
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poświęcała mu sporo czasu. Zaproponowała mu też rozpoczęcie nauki w zawodzie
zegarmistrza. Z powodu niewłaściwego krążenia krwi jego stan stale pogarszał się 24.
Stanisław Noiszewski zmarł dwa lata później – 4 lipca 1911 r. W tym samym roku
zapisała w notatkach: „Ciechocinek, 11-24 lipca 1911 r. Śmierć Stasia” 25. Kilka miesięcy
później, w październiku 1911 r., przebywając w Sankt Petersburgu konstatowała, dokonując refleksji nad minionym czasem:
„Rany mają w sobie brzydotę (…) zupełnie więc zrozumiałym jest wstręt do nich (…).
Jednak w stosunku do osoby wstrętu być nie powinno, gdyż mamy przed sobą brata
cierpiącego, któremu winniśmy pomoc i współczucie – i pośrednio musimy zwalczać
wstręt, przezwyciężać się, by móc mu prawdziwą ulgę przynieść” 26.

Bogumiła zaopiekowała się również najmłodszą siostrą – Marią, chorą na gruźlicę.
Podczas wakacyjnego pobytu w Pohulance
„zabrała się do sprawdzania stanu zdrowia całej swojej rodziny i z przerażeniem wykryła, że młodziutka jej siostrzyczka Jasia ma zagrożone płuca. (…) Długo tak męczyła
się okropnie. Wreszcie się przemogła. (…) nie może dopuścić aby choroba rozwijała się,
musi ją ratować. O sobie myśleć nie trzeba. (…) [Podczas rozmowy z ojcem] Bunia mówiła wyłącznie o Jasi. Zdrowie jej zachwiane, potrzebuje poratowania, leczenia, opieki.
Głosem zmienionym tłumaczyła ojcu, że ona to wszystko może dać Jasi. Ma dobrą posadę, pokój. Prosi ojca, by mogła zabrać Jasię do siebie, otoczy ją wielkim staraniem. [Ojciec] nazajutrz sprowadził kolegę, najlepszego specjalistę. Obserwował Jasię – była mizerna, blada, apatyczna, bez apetytu, bardzo chuda. Specjalista orzekł, że rzeczywiście
w płucach zaczyna się jakiś proces, ale przy wielkim staraniu, odżywianiu i pielęgnacji
można go powstrzymać, a może całkiem zaleczyć. Trzeba dać chorą do sanatorium. Bogumiła zabrała siostrę. Udało się ją wyleczyć” 27.

Dyplom lekarski z wyróżnieniem odebrała u progu I wojny światowej, 22 maja
1914 r. Zachował się odpis jej dyplomu, wydany w 1926 r.:
„Wydaje się niniejsze poświadczenie obywatelce Bogumile Ludwice córce Kazimierza
Ludwika Noiszewskiej, urodzonej dnia 22 lipca 1884 r., na dowód, że przesłuchała ona
w byłym Żeńskim Instytucie Lekarskim [obecnie Instytucie Lekarskim w Leningradzie]
całkowity kurs nauk lekarskich, brała udział w przepisanych planem nauk ćwiczeniach
praktycznych, uczyniła zadość wszystkim przepisom, wymaganym dla zaliczenia dziesięciu półroczy akademickich, i zdała egzamin państwowy przed Lekarską Komisją Egza
minacyjną przy Instytucie w roku 1914, na podstawie czego otrzymała stopień lekarza
z prawem do praktyki lekarskiej, co stwierdza się podpisem i przyłożeniempieczęci” 28.
24
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Po ukończeniu studiów zaproponowano jej posadę w dowolnie wybranym przez
nią mieście w Rosji. Bogumiła chciała jednak pracować na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Otrzymała wówczas posadę w Ciechocinku, w którym wcześniej odbywała
praktykę 29.
Między pragnieniem a powołaniem
Podczas I wojny światowej Kazimierz Noiszewski wspólnie z żoną oraz najmłodszymi dziećmi – Bronisławem i Marią – przenieśli się do Sankt Petersburga. Dołączyły
do nich córki – Helena i Janina, które uczyły się dotychczas w Tule. Kontynuowały
następnie naukę w gimnazjum św. Katarzyny 30.
Bogumiła Noiszewska po wybuchu wojny została powołana do służby wojskowej.
Figurowała w oficjalnym spisie rosyjskich lekarzy. Nie była chirurgiem, dlatego też nie
otrzymała przydziału do szpitala na froncie, ani lazaretu przyfrontowego. Pracowała,
prawdopodobnie przez całą wojnę, w szpitalu w Kijowie, przeznaczonego dla chorych zakaźnie, m.in. tyfus, dyzenterię. Z frontu, jak też z obozu jenieckiego, przywożono do niego chorych żołnierzy: Rosjan, Polaków, Niemców, Austriaków, Rumunów
itd. Siostra Angela Łubieńska pisała:
„W postępowaniu dr Noiszewskiej nie było nigdy najmniejszego cienia podziału: to
brat a to wróg! Dla niej był tylko chory człowiek, cierpiący. (…) Wydawała później zaświadczenia na jak najdłuższe urlopy zdrowotne, by w rodzinie mógł dobrze odpocząć,
wzmocnić siły” 31.

Wśród pacjentów zyskała wielkie uznanie. Ranny żołnierz – właściciel ziemski –
zaproponował jej nawet pracę w swoim majątku oraz środki na przygotowanie pomieszczeń szpitalnych 32.
W czerwcu 1918 r. Bogumiła Noiszewska ukończyła półroczny kurs dla nauczycieli, zorganizowany przez Macierz Polską w Kijowie. Zajęcia odbywały się w prowizorycznych pomieszczeniach przy ulicy Nesterowskiej 25. Zachował się dokument
ukończenia przez nią kursów, oznaczony nr. 1, w treści:
„Kijów, 8 czerwca 1918 r. Niniejszem świadczę, że p. Bogumiła Noiszewska przesłuchała sześciomiesięczny kurs nauczycielski, urządzony w Kijowie, staraniem
Macierzy Polskiej, odbyła lekcje próbne z języka polskiego, geografii i historyi polskiej. Program kursów obejmował wykłady z pedagogiki, dydaktyki, literatury polskiej, historyi polskiej, arytmetyki, geometrii, fizyki, chemii, higieny szkolnej oraz
metodyki nauczania początkowego następujących przedmiotów: religii, języka
polskiego, arytmetyki, geometrii, historii, geografii, przyrodoznawstwa, kaligrafii,
29
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 24.
30
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rysunków, śpiewu i gimnastyki. kierownik kursu: Jan Kornecki. Sekretarka: J. Burdzińska” 33.

Koniec wojny zastał Bogumiłę Noiszewską w Kijowie, do którego tłumnie przybywała w tym czasie ludność polska. Rodzice, po zakończeniu działań zbrojnych, zatrzymali się na krótko w Dźwińsku. Klinika w Pohulance została jednak doszczętnie
zniszczona. Pojechali więc na Podole, do majątku Milki pod Głębokiem, w powiecie
bracławskim (obecnie: Ukraina), posiadłości spadkowej po zmarłej matce Kazimierza
– Aleksandrze 34. Siostra Angela Łubieńska malowniczo opisywała majątek:
„(…) pod Głębokiem, gdzie Niepokalanki miały później duży klasztor, był majątek rodowy Noiszewskich – Milki. Lasy, prawdziwie ciche bory, pełne zwierza, grzybów i jagód. Piękne jeziora bardzo rybne, obrośnięte trzciną i tatarakiem, gdzie gnieździło się
mnóstwo ptactwa wodnego. I ziemia, ta ziemia ukochana, urodzajna, wymagająca takiej
pracy, uwagi, starania, trudu, pieczołowitego Obmyślania – by nieużytki przemienić na
grunty orne i żyzne” 35.

Jeszcze w 1918 r. Noiszewcy przenieśli się do Warszawy. Rodzina aktywnie uczestniczyła w obronie stolicy. Wanda pracowała jako sanitariuszka w pociągu sanitarnym.
Jadwiga i Janina były członkiniami milicji żeńskiej, natomiast brat służył w polskim
wojsku, do wybuchu II wojny światowej pełnił służbę w charakterze zawodowego
żołnierza 36. Tuż po wojnie – 4 grudnia 1918 r. – Maria Noiszewska z Andruszkiewiczów zmarła na chorobę nowotworową, podczas przeprowadzanej operacji. Spoczęła
na Starych Powązkach.
Bogumiła opuściła Kijów i udała się, najprawdopodobniej w ślad za rodzicami,
do Warszawy, gdzie w sierpniu 1918 r. odbyła 40-godzinny kurs dla lekarzy szkolnych, obejmujący 13 przedmiotów. Zachował się odpis świadectwa ukończenia tegoż:
„Królewsko-Polskie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wydział Higieny Szkolnej. Zaświadcza się niniejszym, że Doktór Bogumiła Noiszewska
wysłuchała kurs dla Lekarzy Szkolnych, który to kurs zawierający 40 godzin wykładów
odbył się w czasie od 16go do 27go sierpnia 1918 roku. Wykładane były następujące
przedmioty: organizacja higieny szkolnej – dr [Stanisław] Kopczyński. Historia higieny
szkolnej w Polsce – dr [Jan] Szmurło; budownictwo i urządzenia szkolne – docent Kłos;
nowoczesne wychowanie fizyczne – dr [Stefan] Rottermund; rozwój cielesny dziecka
i choroby zakaźne w szkole – dr Bieklerowa; psychologia wychowawcza – dr Jerszyński; badania antropologiczne – dr [Jan] Szmurło; szkoła a cierpienia skóry i zaburzenia skóry w sferze płciowej – dr [Leon] Wernic; szkoła a cierpienia oczu i wady wzroku – dr Osmolski; szkoła a pielęgnowanie jamy ustnej i zębów – dr Jankowski; wady
33
AZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Dokument ukończenia kursu nauczycielskiego w Kijowie z 8 czerwca 1918 r.
34
AZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Bolesław Kobus, b.p.
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AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 2.
36
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 3.
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mowy – dr [Władysław] Ołtuszewski; dziecko małozdolne, niedorozwinięte i nerwowe
– dr [Stanisław] Kopczyński; mięśnie i nerwy w sprawie rozwoju rasy – dr [Henryk]
Nusbaum. „28 sierpnia 1918 r. M. st. Warszawa. Kierownik kursu: podpis nieczytelny.
Sekretarz kursu: F. Ficki” 37.

Uzyskane kwalifikacje pozwoliły jej na rozpoczęcie we wrześniu tego samego
roku pracę w charakterze lekarza szkolnego, w wymiarze 6 godzin tygodniowo
i nauczyciela przyrody, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w Prywatnej Żeńskiej
Szkole prowadzonej przez Helenę Rzeszotarską, tj. w progimnazjum i szkole zawodowej. Prowadziła również pogadanki higieniczne. W szkole tej pracowała do
zakończenia roku szkolnego, do czerwca 1919 r. 38 Niewykluczone, że Noiszewska
i Rzeszotarska zetknęły się jeszcze w Sankt Petersburgu, gdzie Bogumiła odbywała
studia 39.
18 czerwca 1919 r. Bogumiła Noiszewska rozpoczęła rekolekcje powołaniowe
w klasztorze sióstr niepokalanek w Szymanowie, pod opieką przełożonej – siostry Karoli Rościszewskiej. Po ich zakończeniu zamknęła sprawy zawodowe i 26 lipca 1919 r.
rozpoczęła próbę zakonną, również w Szymanowie 40. Na spotkaniu z ojcem Bogumiły
– Kazimierzem Noiszewskim – siostra Karola zapewniała:
„[Bogumiła] będzie bardzo pożytecznie pracowała, wedle swojego fachu, lecząc dzieci i siostry”. Siostra Angela Łubieńska relacjonowała dalej: „On [ojciec] z pośpiechem
dopytywał: i ubogich? Bo to bardzo ważne! Czy biedota będzie miała do niej dostęp?
Siostra Karola uspokajała, że nigdy to nie będzie jej wzbronione. Ucieszył się. I rzeczywiście, przez 23 lata, które siostra Ewa przeżyła w klasztorze naszym wciąż leczyła
biedaków, którzy do furty, do siostry „dochtórki” przychodzili 41.

Kazimierz Noiszewski przyjmował później niepokalanki nieodpłatnie w warszawskiej lecznicy św. Józefa na Hożej raz w tygodniu 42.
37
AZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Dokument ukończenia kursu dla lekarzy
szkolnych z 28 sierpnia 1918 r.
38
AZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Zaświadczenie o pracy wystawione 7 stycznia 1926 r.
39
Prywatna Żeńska Szkoła Heleny Rzeszotarskiej, hr. Junosza (ur. 1879 r. w Sankt Petersburgu, zm.
w 1976 r. w Warszawie) na Pradze Północnej w Warszawie została utworzona w 1908 r., po tym jak wykupiła ją od S. Gostomskiej. Początkowo miała charakter czteroklasowej szkoły średniej (progimnazjum),
działała przy ul. Nowostalowej 6. W 1909 r. właścicielka uruchomiła klasę podstępną – niższą, podstępną – wyższą oraz wstępną. Cykl edukacyjny obejmował wówczas siedem lat. W 1915 r. szkoła zmienia
siedzibę, wychowanku przeniosły się do budynku przy ul. Konopackiej 4. Mając na uwadze potrzeby
szkoły powołano Koło Szkolne, które miało na celu pomoc finansową oraz pracę nad rozwojem kulturalnym dzieci i ich rodziców. W 1919 r. obok progimnazjum, Helena Rzeszotarska prowadziła również
2-letnią Szkołę Zawodową Żeńską, z klasami krawiectwa i bieliźniarstwa. W 1923 r. otwarła piątą klasę
gimnazjum. W następnych latach kolejne, aż do klasy ósmej włącznie – tworząc pełne ośmioletnie gimnazjum. Zob. Oczarowania: gimnazjum i liceum Heleny Rzeszotarskiej (1908-1949), opr. A. Dunin-Wąsowiczowa,
Warszawa 1995.
40
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 21.
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AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 31.
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AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 33.
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25 lipca otrzymała czepek postulantki 43. Siostra Gertruda Skórzewska w liście
do siostry Filomeny Nowowieyskiej, przełożonej generalnej w Jazłowcu, 2 sierpnia
1919 r. pisała:
„Mamy drogą postulantkę (…) jest to Bogumiła Noiszewska, córka sławnego doktora
okulisty z Wilna, sama także doktoryzowana w Uniwersytecie z medycyny, drogocenny patent mająca, uczona, ale więcej – sama cnota. W Petersburgu Łubieńskie słyszały
o niej pomiędzy Polonią naszą, że była wzorem poświęcenia i miłosierdzia” 44.

Zygmunt Łoziński, wówczas biskup miński (1917-1925), poproszony o wydanie
świadectwa moralności Bogumile Noiszewskiej, napisał:
„Na prośbę, abym dał świadectwo moralności pannie Bogumile Noiszewskiej, którą
znam niemal od dziecka – od jej czasów gimnazjalnych – mogę dać krótką odpowiedź, że
jest to czyste złoto. Nie ma chyba osoby, która poznawszy tę pełną ewangelicznej prostoty i dzielna dusze nie pokocha jej szczerze. Bp. Miński, Warszawa, 7 września 1919 r.” 45.

W Szymanowie Bogumiła uczyła przyrody, fizyki i chemii w gimnazjum żeńskim.
W kwietniu 1920 r. wyjechała do Jazłowca, gdzie 12 maja otrzymała habit zakonny.
W rok później złożyła pierwsze śluby jako siostra Ewa od Opatrzności 46. W liście
z 12 września 1926 r. do stryja – Stanisława Noiszewskiego, pisała:
„Nazywam się siostra Ewa od Opatrzności Boskiej i myślę, że w tym jest pewne znaczenie. Nie wybierałam sobie tego imienia, przyszło samo, a pamięta Stryjek, że Babunia
miała szczególne nabożeństwo do Opatrzności Boskiej i ten stary i niezrozumiały obraz
w Tule, do którego Babunia przywiązywała szczególnie wielkie znaczenie. Co się z nim
stało? Wyobrażam sobie, jak Stryjkowi musi być miło pracować dla Polski bezpośrednio, bo choć i tam na Kaukazie i wszędzie gdziekolwiek Polacy byli, zawsze pracowali
z myślą o Polsce, ale teraz zupełnie inaczej się czuje, jak się chodzi po polskiej ziemi,
wśród polskich ludzi i pilnuje się polskich lasów i drzew”.

16 lipca 1927 r. złożyła śluby wieczyste 47. W zgromadzeniu łączyła dwa zadania
– jako nauczycielka oraz lekarz szkolny i infirmerka 48. W Jazłowcu pozostała przez
kolejnych 18 lat.
W 1924 r. Bogumiła Noiszewska przyjęła obywatelstwo polskie. Zachował się odpis aktu uznania obywatela z 29 lipca 1924 r., podpisany przez starostę jarosławskiego
w brzmieniu:
43
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 34.
44
AZNP, List siostry Gertrudy Skórzewskiej w liście do siostry Filomeny Nowowieyskiej, przełożonej
generalnej w Jazłowcu. Szymanów, 2 sierpnia 1919 r.
45
AZNP, sygn. K II 1, Listy ks. Zygmunta Łozińskiego. Warszawa, 7 września 1919 r.
46
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 34-35, 51.
47
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie o s. Ewie od
Opatrzności, s. 31 i 33.
48
Infirmerka – dawniej o: pielęgniarce lub higienistce, osobie pielęgnującej chorych.
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„Akt wydany na podstawie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa
rosyjskiego. Tekst w brzmieniu: Pani Bogumiła Noiszewska Zakonnica Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marji Panny w Głębokim (Jarosław nad Sanem), urodzona dnia 11 czerwca 1885 r. w Osaniszkach gmina Widze, kraj Rosya, córka Kazimierza
i Marii z Andruszkiewiczów małżonków Noiszewskich złożyła dnia 29 lipca 1924 roku
oświadczenie, że chce być obywatelem polskim, że zrzeka się dotychczasowego swego
obywatelstwa rosyjskiego” 49.

W tym samym roku nostryfikowano jej dyplom ukończenia studiów medycznych.
W marcu władze wydały oficjalne zezwolenie na prowadzenie przez Noiszewską
praktyki lekarskiej na terenie państwa polskiego – wcześniej swoje zadania w tej
dziedzinie realizowała na podstawie zaświadczenia tymczasowego. Zezwolenie
brzmiało:
„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia, nr Z.O.
1178/26. Warszawa, dn. 10 marca 1926 r. Zaświadczenie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych /Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia/ zaświadcza, że dr Bogumiła Noiszewska,
urodzona w Osaniszkach dn. 11 VI 1885 r. na mocy przedłożenia: 1. wierzytelnego odpisu aktu uznania obywatelstwa polskiego, wydanego przez Starostwo w Jarosławiu
z zzdaty Jarosław 29 lipca 1924 r. L 23658/24/B oraz na podstawie: 2. Umieszczenia
nazwiska w urzędowym spisie dyplomowanych lekarzy b. Cesarstwa Rosyjskiego
z r. 1916, str. 628 – w myśl artykułu 2 i 3 Ustawy z dnia 2 XII 1921 „w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim” Dz.U.N. 105/21 poz. 762 jest uprawniona do wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim. Za Ministra: Adamski,
Zastępca Generalnego Dyrektora Służby Zdrowia. Pieczęć: Rzeczpospolita Polska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (…) Dnia 31 III 1926 r.” 50

Po zakończeniu nowicjatu siostra Ewa systematycznie jeździła do innych domów
Zgromadzenia, prowadziła badania wśród sióstr 51. Po 1933 r., kiedy to przełożoną generalną była matka Zenona Dobrowolska, zasadą stały się badania lekarskie sióstr,
przeprowadzane były zazwyczaj w okresie letnim. Cieszyła się dobrą opinią u współsióstr. Siostra Narcyza Małasiewicz pisała:
„Siostra Ewa była bardzo dobrym lekarzem. Świetnie stawiała diagnozy. Była cicha, zawsze cicha, bardzo delikatna i łagodna, ale bardzo rozumna i stanowcza” 52.

Helena Noiszewska, siostra Feliksa, pisała:
„W klasztorze, gdy byłam w postulacie, widziałam jak siostra Ewa jako doktor domowy dbała o zdrowie Sióstr i jak się martwiła, gdy stan zdrowia Sióstr nie polepszał się.
Siostry chore też ceniły siostrę Ewę, a także siostry pielęgniarki: siostra Benona i siostra
Sabinilla, które mówiły mi, że siostra Ewa była dla nich bardzo dobra. Siostra Sabinilla
AZNP, sygn. K II 1, Odpis Aktu uznania obywatela z 29 lipca 1924 r.
AZNP, sygn. K II 1, Zezwolenie na wykonywanie praktyki lekarskiej w Polsce z 31 marca 1926 r.
51
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52
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienia o siostrze Ewie Noiszewskiej. Siostra Narcyza Małasiewicz. Nowy Sącz, 12 stycznia 1991 r.
49
50

54

„Siostra Doktór” – bł. siostra Ewa od Opatrzności (Bogumiła Noiszewska)

była słabego zdrowia i siostra Ewa miała wzgląd także i na jej zdrowie. Siostra Sabinilla
była za to bardzo wdzięczna i za praktykę pielęgniarską” 53.

Siostra Angela Łubieńska odnotowała:
„Opowiadały, jak budowały się, że siostra Ewa tak dba o chorych – o siostry, o dzieci. Od
nich wymaga wielkiego starania, ale jest dobra i sprawiedliwa, nie chce by zamęczały
się, gotowa zastąpić, zwłaszcza na nocne dyżury tłumacząc, że dużo snu nie potrzebuje” 54. Siostra Anatola Grądzka wspominała również jej ciepły stosunek do współsióstr:
„Siostra Ewa Noiszewska była lekarzem w Jazłowcu – infirmerką dla sióstr. Drugą infirmerką do pomocy była siostra drugiego chóru [siostra Benona]. Co mnie uderzało
w siostrze Ewie? – to właśnie jej stosunek do siostry drugiego chóru – ich stosunek we
wzajemnej pracy – był to stosunek prawdziwie w Bogu kochających się sióstr”. Siostra
Ewa zajmowała się ponadto szkoleniem przyszłych infirmerek, w zakresie obowiązków
pielęgniarskich” 55.

Niektóre siostry miały nawet za złe siostrze Ewie zbytnią troskę o ich zdrowie.
W korespondencji można doszukać się wielu szczegółów dotyczących stosowanych
metod leczenia, ordynowanych diet, wykonywanych zabiegów medycznych i pielęgniarskich 56. Siostra Ewa Noiszewska była niezwykle skrupulatna, w notatkach zapisała:
„lekarstwa będę podawać własnoręcznie (…), żeby wiedzieć na pewno, że lekarstwo
wzięte do ostatniej chwili. (…) Dopilnować, żeby siostry miały wszystko to, czego potrzebują. (…) Bez pozwolenia nic nikomu nie robić” 57.

Zwracała uwagę na niefrasobliwość innych, w zaniedbywaniu powierzonych im
obowiązków w szpitalu.
W maju 1926 r. siostra Ewa Noiszewska zapisała w notatkach:
„Odnowienie ślubów. (…) Tego samego dnia Piłsudski obalił rząd. Walka bratobójcza
w Warszawie. Tatuś mnie troszkę pocieszył, bo napisał „Gesta De idei francos” [Bóg
działa przez okoliczności], bo takie były nadużycia i złodziejstwa, że nie można było
wytrzymać”. Był to również moment krytycznego spojrzenia i refleksji nad własną pracą: „Czy byłam łagodną dla dzieci? Czy byłam jednakowo troskliwa dla wszystkich?
Jeśli nie jestem troskliwsza dla jednej, to znak, że nie mam uczuć zbyt ludzkich. Czy się
nie pochłaniałam zanadto pracą? Czy obserwowałam zdrowie innych? Czy nie wyobrażałam sobie, że jestem lepsza od innych, warta miłości? Czy nie myślę ciągle o sobie,
o swoich przyjemnościach, wygodach? (…) W każdej chorobie cierpliwie przyjmować
usługi przykre, np. kropienie obrzydliwą perfumą, potrawy wyszukane i szkodliwe dla
53
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mojego zdrowia: spokojnie obmyślić sposoby dla usunięcia tych rzeczy, żeby nie sprawić nikomu przykrości” 58.

Siostra Alma Sołtan wspominała na temat pracy siostry Ewy jako lekarza:
„wszystko czyniła z odcieniem ufnego optymizmu, ale nie lękając się mówienia prawdy – nawet tragicznej” 59.

W liście do matki Zenony Dobrowolskiej, w liście z września 1933 r., stanowczo
oponowała przeciwko pracy sióstr w jazłowieckiej piekarni, utworzonej na terenie
klasztoru w Jazłowcu, przez wówczas główną ekonomkę – siostrę Wiesławę Łączkowską. Zwracała się z prośbą i zatroskaniem:
„[piekarnia] w której się siostry zamęczają. (…) Błagam Matkę, żeby pod żadnym pozorem nie pozwalała na piekarnie w innych domach. Trzeba pójść do piekarni i zobaczyć,
jak to się robi, żeby od razu wiedzieć, że nie jest to praca dla kobiet. Machanie takimi
olbrzymimi pogrzebaczami, pomiotłami i łopatami żadnej kobiecie nie ujdzie na sucho,
przecie czasem jest niezdrowe. Toteż prawodawstwo zabrania zajmowania się piekarnictwem” 60.

Siostra Boromea Kaproń miała wspomnienia innej natury. Pozwalają one nie tylko
prześledzić jej drogę do objęcia, za sprawą siostry Ewy Noiszewskiej, obowiązków
infirmerki, ale dają również wgląd w poziom opieki medycznej. Relacjonowała:
„W postulacie postanowiłam sobie nie ujawniać moich znajomości infirmerskich, bałam się w klasztorze tego zajęcia. Zdążyłam zaobserwować siostry infirmerki: siostrę
Benonę i siostrę Aurelię. Prowizoryczna i z małym zaopatrzeniem szafa z lekarstwami,
niemożebność żadnej sterylizacji do zastrzyków, opatrunków itp. Na pierwszym miejscu jako lek były stosowane „uniwersalne” krople kapucyńskie, a jako lek do użycia
zewnętrznego na wszystkie choroby, nawet w leczeniu gruźlicy, był stosowany mikrocyt – do smarowania i okładów. Zauważyłam, że jedna z postulantek ma zapalenie spojówek. Byłyśmy razem, gdy nadeszła siostra Ewa i poprosiłam, żeby zobaczyła jej oczy.
Na to siostra: a skąd ty to wiesz? No bo widzę. (…) Potem, w czasie wspólnych rekreacji,
siostra Ewa brała mnie na osobną rozmowę. (…) W naszych rozmowach siostra wysuwała przede wszystkim sprawy zdrowotne i różne schorzenia i jakoś nie zdawałam
sobie sprawy, o co chodzi. (…) Pewnego dnia poszłam do refektarza na II-e śniadanie.
Była też Matka Zenona. Weszła siostra Ewa i nic nie mówiąc wzięła mnie za rękę i poprowadziła do Matki mówiąc: Matka nawet nie wie, że ma tu infirmerkę. Okazałam mój
lęk – nic nie pomogło. Powierzono mi opiekę zdrowotną nad internatem dziewcząt” 61.

W 1929 r., po profesji zakonnej, siostra Ewa Noiszewska zapisała w notatkach:
„Wady moje: nieposłuszeństwo. Nie będę się wypraszała od infirmerstwa”, w okresie
AZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Notatki duchowe siostry Ewy od Opatrzności
(Bogumiły Noiszewskiej) 1903-1938, 12 maja 1926 r.
59
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Alma Sołtan, Wspomnienia o siostrze Ewie i siostrze Marcie.
60
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 48-49 (List siostry Ewy do matki Zenony Dobrowolskiej. Jazłowiec,
14 września 1933 r.).
61
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, siostra Boromea Kaproń.
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Ryc. 3 i 4. Siostra Ewa Noiszewska w ogrodzie, lata 30. XX w.
Źródło: Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie

wielkanocnym, w 1930 r., kontynuowała: „Infirmerstwo – to jest kamień grobowy, ale
jeśli zaufam Bogu – zobaczę, że jest odwalony”. Pragnęła się poświęcić życiu zakonnemu, znacznym ciężarem było dla niej wypełnianie obowiązków lekarza i infirmerki
w klasztorze 62. Często zadawała sobie pytanie:
„Każda praca może być modlitwą, jak zrobić żeby była? (…) Trzeba koniecznie żyć
Ewangelią, żeby więcej mieć przed oczyma człowieczeństwo Pana Jezusa” 63.

Uczennice wspominały ją jako osobę niezwykle wrażliwą na piękno przyrody. Jadwiga Boryta-Nowakowska, uczennica, wspominała:
„Jej nie było. Była jak wiedza, medycyna, jej rozum i serce, była jak jałmużnik, który daje
jałmużnę i szybko cofa rękę, by obdarowany nie zauważył, do kogo należy. (…) istniały
jej uczynki, a jej nie było. Ona tylko oddawała innym, co otrzymywała od Boga, niczego
nie dawała od siebie, była tylko pośrednikiem” 64.

Maria Komornicka, uczennica, relacjonowała:
„Była naszym lekarzem, czyli siostrą infirmerką – i dzięki niej infirmeria była cudownym azylem, przerwą w monotonii dnia powszedniego, gdzie siostra Ewa chodziła
jakby w aureoli dobroci, łagodności i wielkiej troski o nasze zdrowie. Była cicha i opieAZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Notatki duchowe siostry Ewy od Opatrzności
(Bogumiły Noiszewskiej) 1903-1938. Rekolekcje, lipiec 1929 r.
63
H. Kosyra-Cieślak, Błogosławiona siostra Ewa Noiszewska, Szymanów 2001, s. 3.
64
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 27.
62
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kuńcza, niezarozumiała swoją wiedza doktora medycyny. W przypadku poważniejszej
choroby wzywała też [innego] doktora, czyli swojego kolegę po fachu na konsylium.
Doktór Lew – Żyd mieszkający w Jazłowcu – przybiegał ochotnie, żeby ustalić diagnozę
i dalsze leczenie” 65.

Jadwiga Stokowska relacjonowała: „Będąc lekarzem szkolnym bardzo dbała o podopieczne. Nieraz w nocy przychodziła do infirmerii sprawdzić, jak się mają „chorasy” 66. Anna Komornicka dodawała:
„Siostra Ewa była lekarzem, a więc infirmerką zakonną i internatu. Był okres, w II klasie
chyba, gdy na skutek długotrwałych krwawień leżałam w infirmerii kilka tygodni. Infirmeria jazłowiecka była obszernym pokojem, a w głębokiej wnęce za firanką, aby był
bezpośredni dostęp do chorych – cela siostry Ewy. (…) Widziałam jej wielką troskę, staranność, wypytywała mnie o każdy symptom choroby, o to jak się czuję, jak spałam” 67.

Siostra Świętosława Mniszek wspominała lata spędzone w jazłowieckim gimnazjum:
„Siostra Ewa była infirmerką dziecinną, z powodu częstych [moich] chorób miałam
z siostrą kontakty. Trzeźwo na choroby patrzyła, była bardzo troskliwa. (…) Pamiętam
jak weszłam do refektarza na śniadanie i w kubku zobaczyłam nalane trochę wody,
chciałam to wylać, ale siostra refektarka szepnęła mi, że to woda wapienna, którą siostra
Ewa miała dla mego zdrowia i przez jakiś czas to dyskretnie robiła” 68.

Siostra Ewa udzielała porad medycznych również osobom świeckim spoza klasztoru. Stało to niejako w opozycji do przepisów związanych z klauzurą zakonną. Siostra Ewa nie była jednak poddawana żadnym ograniczeniom. Siostra Alma Sołtan
wspominała:
„do „Siostry Doktór” zwracali się o poradę mieszkańcy zarówno polsko-ukraińsko-żydowskiej osady Jazłowiec, jak i okolicznych wsi. Lekarz rejonowy przebywał w odległym o 18 km Buczaczu. Siostra Ewa zastanawiała się, czy ma prawo w takich warunkach udzielać pomocy lekarskiej na zewnątrz klasztoru, ale z drugiej strony, jak można
było odmówić tej pomocy w prawdziwej potrzebie?” 69.

Maria Wiśniewska relacjonowała w podobny sposób:
„Siostra Ewa zastanawiała się, czy ma prawo w takich warunkach udzielać pomocy lekarskiej na zewnątrz klasztoru, ale z drugiej strony – jak można było odmówić pomocy
w prawdziwej potrzebie” 70. Siostra Alma Sołtan kontynuowała: „Jako lekarzi higienistka
Tamże, s. 35-36.
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, Jadwiga Stokowska.
67
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Ryc. 5. Druk recepty na
nazwisko dr Bogumiła
Noiszewska lekarz szkolny
w Jazłowcu

Ryc. 6. Odpis zaświadczenia dot. ukończenia kursu dla lekarzy
szkolnych w Warszawie

Źródło: Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie

była bardzo dokładna, szybka w ruchach, małomówna i dyskretna, ostrożna w diagnozach. (…) Nie miała czasu ani możebności dokształcania się w swoim zawodzie,
ani też brania udziału w odpowiednich zjazdach fachowców, tym bardziej, że obowiązek przestrzegania klauzury zakonnej był w owym czasie ściśle przestrzegany przez
nasze władze klasztorne” 71. Maria Wiśniewska wspominała, że praktykę lekarską siostra Ewa opierała przede wszystkim na środkach naturalnych: „Siostrę Ewę poznałam
w Jazłowcu. Pomagałam jej w przychodni dla chorych. Leczyła ona ludzi ziołami , robiła opatrunki, często dawała im herbatę i gorącą zupę. Była bardzo pogodna i wszystko,
co robiła – robiła z dobrocią. Gdy bolał opatrunek – mówiła, ze teraz boli, a resztę zostawmy Panu Bogu. On prawdziwy Lekarz” 72. Wanda Stabrowska dodawała: „Siostra
Ewa była zakonnicą Niepokalanką. Ona jedna nie nosiła habitu, chodziła po „cywilnemu”. Jako lekarz z zawodu chodziła co dzień do przychodni przy ulicy 3-Maja. Tam
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, siostra Alma Sołtan.
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, Maria Wiśniewska.
Nowy Sącz, 1991 r.
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spędzała długie, męczące godziny wśród jęków chorych, krzyku dzieci, wchłaniając
najrozmaitsze zapachy lekarstw, lecz nie dbała o to. Całą duszą była oddana swoim
pacjentom” 73.

Począwszy od 1920 r. siostra Ewa Noiszewska pracowała w jazłowieckim gimnazjum. W roku szkolnym 1925/1926 uczyła równolegle w gimnazjum żeńskim w Jarosławiu, prowadziła najstarsze klasy, przygotowując wychowanki do matury. Prowadziła zajęcia z przedmiotów przyrodniczych – chemii, fizyki, geologii, matematyki
z arytmetyką, przyrody, geologii, biologii i higieny, ale również z języka polskiego, łaciny, historii, rysunku i gimnastyki 74. Pełniła ponadto obowiązki opiekunki oddziałów
Polskiego Czerwonego Krzyża i Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W 1926 r.
siostra Michaela Iżycka-Sobańska pisała do Matki Wawrzyny Szaszkiewicz: „Bardzo
Matkę proszę o pozostawienie nam choć na jedno półrocze siostry Ewy, tak ze względu na zdrowie sióstr, jak ze względu na nauki przyrodnicze u dzieci” 75. Nadmiar zajęć
nie odstraszał siostry Ewy Noiszewskiej, stale pracowała nad sobą, podnosiła kwalifikacje. W 1928 r. uzyskała uprawnienia do nauczania przyrodoznawstwa w szkołach
średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich, państwowych i prywatnych 76. W 1933 r. otrzymała dyplom uprawniający ją do nauczania chemii i towaroznawstwa w szkołach gospodarstwa domowego 77. W latach 1930-1936 pełniła funkcję
dyrektora jazłowieckiego Seminarium Gospodarczego. W dokumentach osobistych
zachował się odpis zaświadczenia potwierdzającego, że uczyła: chemii, higieny, towaroznawstwa, pedagogiki i fizyki. Od 1930 r. była dyrektorem Seminarium Gospodarczego. Przełożona Klasztoru – siostra Irena Błażowska – komentowała, że siostra Ewa
osiągała bardzo dobre wyniki 78.
W 1938 r. siostra Ewa Noiszewska została skierowana na nowe miejsce pracy, do
Słonima (obecnie: obwód grodzieński, Białoruś). Siostra Anatola Grądzka wspominała: „Gdy w 1937 r. siostra Ewa dowiedziała się od matki generalnej, że wyjeżdża do
Słonima, przyjęła tę wolę Bożą tak, że nie można było zauważyć, czy siostrę to kosztuje, bo była uśmiechnięta jak zawsze. Tylko słyszałam od jednej z sióstr nauczycielek:
żeby jeszcze siostra Ewa pojechała do Nowego Sącza do naszego klasztoru albo do
Jarosławia – to jeszcze rozumiem, ale do Słonima!” 79.
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II wojna światowa i męczeńska śmierć
Początek II wojny światowej był niezwykle trudnym doświadczeniem dla sióstr
przebywających w klasztorze w Słonimie. Siostra Szczęsława Tuska wspominała:
„(…) dom był jeszcze nie zaopatrzony, nie było ani mąki, ani węgla, a w kasie zaledwie
paręset złotych. (…) Już w pierwszym tygodniu września zaczęli licznie napływać uciekinierzy z dzielnic zachodnich. Np. Przełożona prowincjalna Sióstr Elżbietanek w Poz
naniu z dwoma Siostrami i Kapelanem, parę osób z rodzin Sióstr i wiele nieznanych nam
zupełnie. (…) Po wyjściu wojska z koszar kilka rodzin wojskowych bojąc się pozostać
w pustych koszarach bojąc się pozostać w pustych koszarach, przeniosło się do nas. (…)
Wszystko to budziło wśród Sióstr pewne uczucie grozy i niepokoju, a zwłaszcza gnębiła
nas troska o losy Kraju i naszych domów, bo wiadomości napływały coraz gorsze. [Siostra Marta] czasem miewała niesłychane pomysły dla odwleczenia niebezpieczeństwa.
(…) Raz np. powiedziała poważnie jednemu z urzędników, który wspomniał coś o tym,
że cały nasz dom potrzebny jest na szpital i my w nim pozostać nie możemy, że naszym
najwyższym Zwierzchnikiem jest Ojciec św. w Rzymie, więc jesteśmy pod opieką ambasady włoskiej i bez jej wiedzy nikt nas tknąć nie ma prawa. To zrobiło wrażenie i na
pewien okres czasu zapewniło nam spokój” 80.

Po wkroczeniu do miasta wojsk Armii Czerwonej klasztor przeznaczono na szpital
dziecięcy. Siostry zmuszone zostały do opuszczenia zajmowanych pomieszczeń, nie
wolno im było również nosić habitów. Tylko nielicznym z nich – 19 osobom – pozwolono na posługę w szpitalu, w charakterze personelu niższego, salowych i praczek. Na
potrzeby sióstr oddano niewielkie izdebki na strychu budynku. Siostra Ewa Noiszewska była w tym czasie jedynym lekarzem pracującym w szpitalu 81. Siostra Szczęsława
Tuska wspominała ten okres w życiu siostry Ewy Noiszewskiej:
„Niepozorna, szara postać cichutko przesuwająca się pomiędzy chorymi; nazywano ją
„doktór Ewa”, jakoś weszło w zwyczaj, że tak sami chorzy, jak i ich rodziny, jej przedstawiali swe troski i kłopoty. Ona też, mając dostęp do sal szpitalnych, o każdej porze
dnia i nocy, mogła najłatwiej omylić czujność żywiołów antyreligijnych i ułatwić chorym zetknięcie się z kapłanem – w razie potrzeby ona pod pozorem zabiegów lekarskich udzielała chrztu konającym dzieciom żydowskim”. Pod koniec 1939 r. siostry były
kolejno zwalniane ze szpitala. 1 kwietnia 1940 r. ich los podzieliła również siostra Ewa.
Siostra Blanka Gryczyńska opisywała w liście do siostry Krysty Szembek, w maju 1940
r., ogólną sytuację w mieście: „Praca w szpitalu jeszcze byłaby znośną, bo z dziećmi do
czynienia, a praca dla Pana Boga. Atmosfera żydowsko-bolszewicka (…) szpiegowanie
na każdym kroku. Jednego dnia wezwano nas sześć do kancelarii – i tam odczytano
zwolnienie (…). Poufnie dowiedziałyśmy się, ze to początek czystki i wszystkie wyrzucą. Właśnie wtedy zaczęła się akcja wywożenia (…). W Słonimiu nie słyszy się już
prawie mowy polskiej” 82.

AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienie o siostrze Marcie i losach domu w Słonimie podczas
II wojny światowej napisane przez siostrę Szczęsławę od Dobrego Pasterza (Eleonora Tuska).
81
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W połowie kwietnia siostry ostatecznie eksmitowano z pomieszczeń na strychu
budynku. Siostra Ewa została wówczas odesłana przez przełożoną – siostrę Martę
Wołowską – do domku misyjnego w Wiszniewie. Po krótkim pobycie wróciła. Nie
podjęła jednak pracy w szpitalu, nadal udzielała jednak porad lekarskich. Coraz trudniejsza atmosfera w Słonimiu skłoniła matkę przełożoną do ponownego jej odesłania.
Siostra Ewa przebywała w tym czasie krótko w Nowogródku u rodziny Łozińskich –
brata zm. w 1932 r. bpa Zygmunta Łozińskiego 83. Jesienią 1940 r. podjęła pracę w Lubczu pod Nowogródkiem, udzielała pomocy Polakom deportowanym na Syberię i do
Kazachstanu Alina Rusicka (wspomnienia z 11 stycznia 1993 r.) relacjonowała:
„W dniu 13 kwietnia 1940 r., gdy zostaliśmy wsadzeni do pociągów i strażnicy z karabinami nie pozwalali nikomu zbliżyć się do wagonów – przed naszym wagonem stanęła
siostra Ewa (w stroju świeckim), przyniosła duży okrągły chleb razowy i bańkę gorącego mleka. Radość i wdzięczność dla siostry Ewy nie miała granic. Byliśmy szczęśliwi
i wdzięczni za pomoc, której do końca życia nie zapomnę. Z pewnością siostra Ewa
odważnie pomagała i innym (…). Zawsze była uśmiechnięta i cicha, i taka mi pozostała.
(…) owa pomoc udzielana była, gdy niepokalanki żyły na granicy głodu” 84.

W lipcu 1941 r. do Słonima wkroczyły wojska niemieckie. Siostry miały nadzieję na odzyskanie dawnego lokum i powrót do klasztoru. Siostra Szczęsława Tuska relacjonowała:
„Jeszcze trwały walki na ulicach miasta, gdy już siostra Marta z siostrą Zbigniewą przedostały się o 4-tej rano do klasztoru, by nas wchodzący Niemcy zastali w domu. Nie
przyszło to zbyt trudno, bo większość personelu szpitala (Żydzi) uciekli z ustępującą
armią bolszewicką, a lekarz naczelny (też Żyd miejscowy) zachęcał, by Siostry wróciły
do pracy. I tak ten powrót dokonał się cicho i szybko, pod osłoną nocy, rozświetlonej
płonącymi dookoła domami” 85.

Niemal automatycznie zajęto większość pomieszczeń na potrzeby lazaretu polowego, w którym umieszczono w ok. 500 rannych Poza klasztorem przebywali ich
również w zabudowaniach byłego starostwa w pobliżu kościoła bernardyńskiego 86.
Siostra Szczęsława kontynuowała dalej:
„(…) Niemcy zajęli dom na szpital polowy, którego lekarz naczelny prosił uprzejmie
Siostrę Martę, że musi się orientować z kim ma do czynienia, więc czyby Siostry nie
mogły włożyć habitów, żeby się odróżnić od personelu świeckiego. Przez dom przesunęło się kilka [szpitali polowych]. Np. raz nocował liczny personel szpitala, lekarze
i pielęgniarki, przeniesiony z Aten do Smoleńska i podążający na swe nowe pole pracy.
Potem nastąpiła długa przerwa, podczas której wojskowy wydział budowlany zaczął
przygotowywać dom na szpital pozafrontowy” 87.
Tamże, s. 57-58.
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Siostry zobligowano do opieki nad chorymi i rannymi. W krótkim czasie zorganizowano również poliklinikę, przychodnię dzienną 88.
Siostra Ewa przez krótki czas była jedynym lekarzem w mieście – przez kilkanaście tygodni pełniła zadania lekarza naczelnego. Władze niemieckie zakazały prowadzenia praktyki lekarzom pochodzenia żydowskiego, wiele polskich rodzin – w tym
lekarzy – zostało już wcześniej wywiezionych do Kazachstanu. Pod koniec 1941 r. siostra Ewa objęła posadę lekarza chorób wewnętrznych w przyszpitalnej przychodni,
w szpitalu natomiast miała dyżury nocne 89. Siostra Szczęsława Tuska wspominała:
„Siostra Ewa śpieszyła z bezinteresowną pomocą rodzinom uwięzionych lub straconych,
ilu udało się ukryć w szpitalu pod pozorem choroby itp. Choroby grasowały głównie
wśród uchodźców, a właściwie wysiedleńców z okolic przyfrontowych, tam więc śpieszyła nieraz nie tylko z pomocą lekarską, ale z żywnością i pomocą materialną, która umiała dla nich zdobyć z niebywałą pomysłowością i zaradnością. Praca ta wyczerpywała ja
bardzo – zmizerniała, schudła, ale zawsze była pogodna, i nieraz z humorem opowiadała
nam o swoich kłopotach i przygodach. Cały prawie dzień spędzała poza domem; w domu
czas spędzała przeważnie na modlitwie. Bardzo się przejmowała sprawami krajowymi
i nieraz przynosiła wiadomości z tajnego radia (…). Oburzało ja do głębi postepowanie
Niemców z Żydami – i w tym niejednym wypadku niosła im pomoc wedle możności” 90.

Siostra Angela donosiła o pracy siostry Ewy Noiszewskiej w podobny sposób:
„Siostra Ewa w szarej sukni, z torebką lekarską przewieszoną przez ramię i koszykiem
w ręku wchodziła wszędzie. Niemcy widzieli: doktór Ewa idzie do chorych – i nic nie
mówili. A siostra Ewa po zbadaniu i zapisaniu recepty wyciągała trochę mąki, do ręki
wsuwała mały datek, na stole postawiła lekarstwo i szeptem dopytywała się jak to będzie z tym chrztem? ze spowiedzią? Czego teraz najbardziej potrzeba?” 91

Helena Ignaciuk, pracownica klasztoru, wspominała odwagę siostry Ewy Noi
szewskiej:
„Siostra Ewa odznaczała się wielką dobrocią i życzliwością na potrzeby wszystkich ludzi, którym bezinteresownie udzielała pomocy lekarskiej i lekarstw. Była uosobieniem
miłości, łagodności, dobroci, cierpliwości, skupienia i rozmodlenia. Nie bała się udzielać
pomocy lekarskiej ludności żydowskiej, choć wiedziała, że to grozi jej śmiercią” 92.

W 1942 r. w czyn wcielono zadanie eksterminacji słonimskiej społeczności żydowskiej na masową skalę, stanowiła ok. 60% mieszkańców miasta. Podejmowanymi zada88
AZNP, sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej, Potwierdzenie dla Bogumiły Noiszewskiej
jako pracownika polikliniki. Słonim, 23 października 1941 r.; List Stefana Rozwadowskiego do Archiwum
Zgromadzenia Niepokalanego Poczecia NMP, Lublin, 12 lipca 1992 r.
89
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienie o siostrze Marcie i losach domu w Słonimie podczas
II wojny światowej napisane przez siostrę Szczęsławę od Dobrego Pasterza (Eleonora Tuska).
90
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 65.
91
AZNP, Teczka wicepostulatora, Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie
o s. Ewie od Opatrzności, s. 68.
92
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 67-68 (Helena Ignaciuk, Słonim, 2 grudnia 1991 r.).

63

Joanna Lusek

Ryc. 7. Świadectwo pracy w Słonimskiej poliklinice na nazwisko Bogumiła Noiszewska
Źródło: Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie

niami kierował Alfred Metzner. Pod koniec 1941 r. władze niemieckie zorganizowały
w Słonimie getto, w którym umieszczono ok. 20 tys. Żydów. Pierwsza masowa egzekucja miała miejsce 29 czerwca 1942 r., wówczas na Górze Pietralewickiej pogrzebano
150–200 osób. Ci, którym udało się zbiec, znajdowali schronienie w klasztorach sióstr
niepokalanek w Słonimie i ojców jezuitów w Albertynie lub w grupie partyzantów.
Ks. Adam Sztark przygotowywał dla ukrywających się metryki chrztu. W słonimskim
klasztorze ukrywała się m.in. rodzina Kaganów – rodzice wraz z córką. Ojciec rodziny
był z zawodu stomatologiem 93.
Jedną z rodzin, której udzieliła pomocy siostra Ewa Noiszewska podczas wojny,
była rodzina Glicksonów, Jakuba – bakteriologa i Heleny (z. d. Bergman) – farmakologa. Pracowali oni w poliklinice, razem z siostrą Ewą. Przy porodzie ich syna Jerzego asystował dr Kagan – ginekolog, który był także doktorem kontaktowym dla
ugrupowań partyzanckich w okolicach Słonima. Po urodzeniu Jerzy, dzięki pomocy
ze strony siostry Ewy i księdza Adama Sztarka – po pół roku przebywania szpitalu
i po roku przebywania w klasztornej ochronce – został oddany rodzinie gospodarzy
Mikiciuków ze Słonima. Rafał Charlaf relacjonował: „W tym mieście [Słonimiu] Żydzi otrzymywali dużą pomoc od dr Noiszewskiej, dyrektora miejskiego szpitala. Ona
to dała schronienie synowi mojego kolegi, Żyda, dr. Kagana. Niemcy zostali o tym
poinformowani i ją zastrzelili” 94. W poliklinice ukrywała się również lekarka – Czesława Orlińska, żydowskiego pochodzenia . Jej mąż – Abraham – wstąpił do partyzantki. Orlińska, wspólnie z siostrą Ewą Noiszewską, przemycały leki dla partyzantów 95. W 2005 r. Jerry (Jerzy) Glickson podjął starania, celem przygotowania i złożenia
93
94
95

2013.

b.a., W imię miłości bliźniego, „Myśl społeczna” 1968, s. 3.
Por. S. Krakowski, I. Gutman, Unequal victims: Poles and Jews During World War Two, New York 1986.
AZNP, Korespondencja Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP z Jerrym Glicksonem, 2005-
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wnioskuo przyznanie siostrom Ewie Noiszewskiej i Marcie Wołowskiej Medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 96. Jako osobisty dar ufundował złotą gwiazdę Dawida dla klasztoru, jako podziękowanie za pomoc udzieloną mu przez ks. Adama
Sztarka, siostrę Ewę Noiszewską i siostrę Martę Wołowską.
Władze niemieckie obserwowały poczynania na terenie klasztoru. Siostra Zbigniewa Paczowska wspominała, że niemiecki ksiądz – żołnierz szeregowy – ostrzegał
przełożoną 97. W listopadzie 1941 r. siostra Marta Wołowska pisała do przełożonej generalnej – matki Zenony Dobrowolskiej:
„(…) boją się ludzie wszystkiego i trzeba być na wszystko przygotowanym, groza usuwania wszystkiego co katolickie i polskie. W swoim fachu pracujemy bardzo ostrożnie
i mało, ale s. Ewa dość zarabia na swojej posadzie i ma coraz większą praktykę” 98.

Na terenie klasztoru prowadzono tajne komplety. Siostra Ewa Noiszewska wespół
z ks. Adamem Sztarkiem zajmowali się też poszukiwaniem rodzin zastępczych dla
osieroconych podczas wojennej pożogi dzieci, w tym również żydowskich 99. Siostry
przełożona Marta Wołowska i Ewa Noiszewska pozostawały w tym czasie w kontakcie
z miejscowympodziemiem i ruchem partyzanckim 100. Siostra Tadea Nowakowska wspominała:
„siostra Ewa niosła pomoc ludziom z lasu – partyzantom. Jej recepta dostała się w ręce
Niemców” 101.

Siostra Angela Łubieńska pisała:
„Narażając się co krok, a nie myśląc o sobie, potajemnie pomagały ludziom, którzy zaczęli
krążyć wokół Słonima. W bardzo ciemne albo burzliwe noce podchodzili do klasztoru. S.
Marta uchylała drzwi. Podawała przygotowany chleb i co mogła. S. Ewa – leki, maście,
opatrunki, recepty. Udzielała porady lekarskiej. Wszystko było tak doskonale zakonspirowane – myślały, że tylko Oko Boże je widzi! Niestety – oko Niemca też je wypatrzyło” 102.
96
Jego rodzice ukryli się później w szeregach partyzantów. Służyli w korpusie medycznym. Zginęli
w 1942 r., najprawdopodobniej rozstrzelani. Podczas rewizji w domu przybranych rodziców – rodziny
Józefa Mikiciuka – zawsze chowano go na strychu. Po wojnie odebrał go jego stryj i jego żona – Józef
i Cypora Glicksonowie, podając się za jego ojca. Przez Moskwę przedostali się do Polski. Tam dowiedzieli
się o losach rodziny i małym Jurku. Wujostwo byli aktorami – ze Słonima uciekli do Taszkentu. Z Polski
przez Sztokholm przedostali się do Paryża. Tam z powodu choroby Jerzego – kokluszu – zatrzymali się na
dłużej. Z Francji przedostali się do Stanów Zjednoczonych. O tym, że ojciec jest w rzeczywistości stryjem
Jerzy Glickson dowiedział się podczas starań o uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego.
97
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 65.
98
H. Kosyra-Cieślak, dz. cyt., s. 15.
99
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 73.
100
Tamże, s. 61.
101
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienia. Siostra Tadea Nowakowska. Nowy Sącz, 18 listopada 1991 r.
102
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wyjątki ze wspomnień o s. Ewie Noiszewskiej i s. Marcie Wołowskiej napisane przez s. Angelę Łubieńską, Kościerzyna 1964 r. O aresztowaniu i śmierci męczeńskiej s. Ewy
i s. Marty, s. Angela napisała w oparciu o relację s. Benedykty Rakowskiej, obecnej przy aresztowaniu
obydwu sióstr.
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W 1942 r. siostra Marta Wołowska była kilkakrotnie wzywana na gestapo, z powodu podejrzenia ukrywania Marii Weber oraz prowadzenia tajnego nauczania. Maria
Bobrowska wspominała:
„[Siostra Ewa] towarzyszyła dobrowolnie siostrze Marcie do gestapo. Oświadczyła kategorycznie gestapowcom (nie chcieli jej, jak i mojej matki wpuścić), że nie opuści siostry Marty ani mnie, swojej wychowanki i pacjentki. Minęło od tych chwil pięćdziesiąt
jeden lat, ale widzę ja (siostrę Noiszewską) i słyszę jej głośny krzyk, jakby to było dziś.
W owych okrutnych czasach to było bohaterstwo” 103.

Matka przełożona przeżywała też problemy z uwagi na dwie siostry: Olgę Frey
oraz Rafaelę Kirschner, o żydowskich korzeniach. Siostra Marta Wołowska pisała
w październiku do siostry Krysty Szembek:
„Obecnie cisza i siostra Ewa mam moc roboty, bo kolegów fachowych nie ma. Pomaga
nam w wyżywieniu 25 osób”, natomiast do Matki Zenony Dobrowolskiej: „Ewa ma
i posadę, i praktykę rozległą” 104.

Siostra Ewa została aresztowana, wraz z przełożoną – siostrą Martą Wołowską,
późnym wieczorem 18 grudnia 1942 r. Trudno dziś jednoznacznie wskazać powody,
być może była to denuncjacja lub niedyskrecja osób korzystających z opieki sióstr.
Bezpośredni świadek aresztowania – siostra Szczęsława Tuska – opisywała ten moment:
„…tej nocy przyszli po nią [siostrę Martę] – po aresztowaniu księdza Adama Sztarka,
jezuity, zaczęli dzwonić i walić kolbami w drzwi furty i w okna na parterze. (…) siostry
obudzone pozrywały się i wybiegły na korytarz, była wśród nas i siostra Ewa, ubrana
po świecku, gdyż pracowała w poliklinice miejskiej, zainteresowali się, kto to jest, a na
wiadomość, że też zakonnica, ale pracuje w poliklinice [jeden z nich] zajrzał do karty,
którą miał w ręku i kazał jej się zbierać. Najwidoczniej ją też mieli na liście skazanych.
Rewizji tym razem nie robili na szczęście, bo byliby znaleźli w spiżarni paczki przygotowane do rozwiezienia dla rodzin więźniów” 105.

Powyższą wersję potwierdzała również siostra Nikodema Kłyszejko:
„W roku aresztowania siostry Marty i siostry Ewy pracowałam w Słonimie w pralni,
a mieszkałam na parterze. W piątek, 18 grudnia, o godzinie mniej więcej 22.30 jeszcze
nie położyłam się do łóżka, gdy posłyszałam gwałtowny dzwonek do furty. Pobiegłam
z drugą siostrą (…) chwilę ociągałam się z otwieraniem. Na moje pytanie „Kto tam?”
posłyszałam głos ks. Adama Sztarka „To ja – ksiądz”. Wtedy otworzyłam, księdza nie
zobaczyłam. Niemcy go nie wpuścili, tylko weszli sami. Zażądali siostry Przełożonej,
ale zaraz nadeszła s. Szczęsława. Wtedy zaczęli z nią rozmawiać i siostra powiedziała,
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 67 (List do siostry Janiny Martynuski. Bydgoszcz, 3 marca 1993 r.).
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 66 (List do Krysty Szembek. Słonim, 2 października 1942 r.; List do
siostry Zenony Dobrowolskiej. Słonim, 4 października 1942 r.).
105
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienie o siostrze Marcie i losach domu w Słonimie podczas
II wojny światowej napisane przez siostrę Szczęsławę od Dobrego Pasterza (Eleonora Tuska).
103
104
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że poprosi do nich Niemca, który u nas mieszka. Z ramienia władz niemieckich miał
organizować szpital w naszym domu. Cały dom był już na ten cel zajęty, prócz kilku
pokoi, gdzie mieszkały siostry. (…) wyskoczyła, by się pożegnać, siostra Ewa. Niemcy
spytali, kto to jest. Siostra przełożona powiedziała, że siostra pracuje jako doktór w klinice. Wtedy powiedzieli: Ta będzie towarzyszyć” 106.

Siostra Michalina Więckowska podawała:
„Przyszli do klasztoru gestapowcy po siostrę przełożoną siostrę Martę Wołowską (…).
Wtedy przyszła s. Ewa i powiedziała, że chce towarzyszyć siostrze przełożonej w drodze
na przesłuchanie. Zażądano dokumentów – i radość, bo znaleźli tę, o którą im chodziło:
siostrę Ewę Noiszewską – lekarza! Siostrze Ewie kazano przygotować się wówczas” 107.

Wszystkich aresztowanych odwieziono do gmachu słonimskiego więzienia i przesłuchano. Zabrano wówczas również 84 Żydów, których ukrywano w klasztorze.
Siostry zginęły kolejnego dnia nad ranem. Zabito wówczas łącznie ok. 600 osób,
w większości Żydów. Nad ranem wywożono więźniów ciężarówkami na Górę Pietralewicką, odległą od miasta o ok. 2 km. Egzekucji dokonano ok. godziny ósmej. Siostry
zostały zabite strzałem w tył głowy i pochowane w masowej, warstwowej mogile.
Przed śmiercią wszystkim nakazano się rozebrać. Ubrania ofiar przekazano później
do klasztornej pralni. Siostra Nikodema Kłyszejko rozpoznała koszulę siostry Ewy,
po wyszytym numerze i przypiętym medaliku, oraz rozdarty czepek siostry Marty 108.
W Słonimie w czasie II wojny światowej zginęło ok. 35 tys. Żydów, ok. 21 tys. spoczywa na Górze Pietralewickiej 109.
Dekret o męczeństwie sióstr Ewy Noiszewskiej od Opatrzności i Marty Wołowskiej
od Jezusa został ogłoszony przez papieża Jana Pawła II dnia 26 marca 1999 r. Siostry
zostały beatyfikowane w grupie 108 męczenników II wojny światowej 13 czerwca
1999 r. w Warszawie. Datę obchodu liturgicznego wyznaczono na 12 czerwca.

Wykaz źródeł:
Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie:
– Korespondencja Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP z Jerrym Glicksonem,
2005–2013.
– Sprawozdanie na Kapitułę Generalną 1947 r.
106
AZNP, Teczka wicepostulatora, Wspomnienie o s. Marcie Wołowskiej i s. Ewie Noiszewskiej podyktowane przez s. Nikodemę Kłyszejko s. Rafaeli Karskiej. Wrzosów, 23 maja 1974 r.
107
E. Jabłońska-Deptuła, dz. cyt., s. 71.
108
Tamże, s. 72-75.
109
Por. N. Alpert, The destruction of Slonim Jewry: The story of the Jews of Slonim during the Holocaust, New
York 1989.
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– Sygn. K II 1, Dokumenty s. Ewy Noiszewskiej:
Bolesław Kobus, Kronika rodziny Noiszewskich (Noyszewskich) herbu „Nowina”, Korsze, 10 stycznia 1970 r.; Dokument ukończenia kursu dla lekarzy
szkolnych z 28 sierpnia 1918 r.; – Dokument ukończenia kursu nauczycielskiego w Kijowie z 8 czerwca 1918 r.; Dyplom nr L 4780 wydany przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego. Warszawa, 12 listopada 1928 r.;
Dyplom nr L III KWAL-949/37 wydany przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego. Warszawa, 15 kwietnia 1937 r.
List siostry Blanki Gryczyńskiej do siostry Krysty Szembek. Słonim, 13 maja
1940 r.); List siostry Michaeli Iżyckiej do matki matki Wawrzyny Szaszkiewicz, 1922 r.; List siostry Gertrudy Skórzewskiej w liście do siostry Filomeny
Nowowieyskiej, przełożonej generalnej w Jazłowcu. Szymanów, 2 sierpnia
1919 r.; List Stefana Rozwadowskiego do Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczecia NMP, Lublin, 12 lipca 1992 r.; Listy ks. Zygmunta Łozińskiego do Bogumiły Noiszewskiej: Ryga, 25 sierpnia 1902 r.; Ryga, 11 stycznia
1903 r.; Ryga, 23 grudnia 1903 r.; Ryga, 25 grudnia 1903 r.; Boracin, 31 sierpnia
1908 r.; Boracin, 3 września 1908 r.; Warszawa, 7 września 1919 r.;
Notatki duchowe siostry Ewy od Opatrzności (Bogumiły Noiszewskiej) 19031938; Odpis aktu uznania obywatela z 29 lipca 1924 r.;
Poświadczenie z Instytutu Medycznego w Leningradzie z 1 października
1926 r., nr L. 5; Potwierdzenie dla Bogumiły Noiszewskiej jako pracownika
polikliniki. Słonim, 23 października 1941 r.;
Świadectwo pracy. Jazłowiec, 24 lutego 1924 r.; Świadectwo pracy. Jazłowiec,
z 30 czerwca 1925 r.; Świadectwo pracy. Jazłowiec, 14 października 1936 r.;
Świadectwo pracy. Jazłowiec, 1 czerwca 1938 r.
Wspomnienie o siostrze Ewie od Opatrzności Bożej spisała siostra Feliksa
w lutym 1964 r. w Szczecinku; Zaświadczenie o pracy wystawione 7 stycznia
1926 r.; Zezwolenie na wykonywanie praktyki lekarskiej w Polsce z 31 marca 1926 r.
– Sygn. 7X1, teczka 14. Wanda Stabrowska, Szara kobieta (ze wspomnień o siostrze
Ewie Noiszewskiej z Jazłowca).
– Teczka wicepostulatora:
Siostra Angela od Niepokalanego Poczęcia NMP. Wspomnienie o s. Ewie od
Opatrzności (Bogumiła Noiszewska). Kościerzyna, 15 sierpnia 1964 r.;
Wspomnienia. Alina Rusicka. 11 stycznia 1993 r.; Wspomnienia. Siostra Tadea
Nowakowska. Nowy Sącz, 18 listopada 1991 r.Siostra Alma Sołtan; Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, Anna Komornicka; Wspomnienia
o siostrze Ewie od Opatrzności, Maria Wiśniewska. Nowy Sącz, 1991 r.; Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, siostra Alma Sołtan; Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, siostra Boromea Kaproń; Wspomnienia
o siostrzeEwie od Opatrzności, Jadwiga Stokowska; Wspomnienia o siostrze
Ewie Noiszewskiej. Siostra Narcyza Małasiewicz. Nowy Sącz, 12 stycznia
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1991 r.; Wspomnienia o siostrze Ewie od Opatrzności, siostra Świętosława
Mniszek;
Wspomnienie o s. Marcie Wołowskiej i s. Ewie Noiszewskiej podyktowane
przez s. Nikodemę Kłyszejko s. Rafaeli Karskiej. Wrzosów, 23 maja 1974 r.;
Wspomnienie o siostrze Ewie od Opatrzności Bożej spisała siostra Feliksa
w lutym 1964 r. w Szczecinku; Wspomnienie o siostrze Marcie i losach domu
w Słonimie podczas II wojny światowej napisane przez siostrę Szczęsławę
od Dobrego Pasterza (Eleonora Tuska); Wyjątki ze wspomnień o s. Ewie
Noiszewskiej i s. Marcie Wołowskiej napisane przez s. Angelę Łubieńską,
Kościerzyna1964 r.

Wykaz literatury:
1. Alpert N., The destruction of Slonim Jewry: The story of the Jews of Slonim during the Holocaust, New York 1989.
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