
 

 

 

 

 

 

 
 

KURIER KZJ 
  

Nr 33 Czerwiec-Wrzesień 2017 

 

Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej 

nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł II 
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KOMUNIKAT KOLEŻEŃSKIEGO ZJEDNOCZENIA JAZŁOWIECKIEGO 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2017 r. (niedziela) odbyło się walne zebranie członków 

Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, Klasztor Sióstr Niepokalanek, Warszawa. Podczas zebrania: 

• Koła terenowe, Komisja Rewizyjna oraz Zarząd przedstawiły sprawozdania, 

• Udzielono absolutorium zarządowi KZJ i komisji Rewizyjnej, 

• Wybrano nowych członków Zarządu KZJ i Komisji Rewizyjnej. 

Sprawozdania i wnioski z Walnego Zebrania zamieścimy w najbliższym numerze Głosu. 

W wyniku wyborów ukonstytuował się Zarząd: 

1. Marta Mieszkowska – przewodnicząca 
2. Izabela Gomza – vice przewodnicząca 
3. Barbara Ciszewska – vice przewodnicząca 
4. Anna Olsztyńska – sekretarz 
5. Ewa Dubacka – skarbnik 
6. Maria Harasymowicz – członek 
7. Anna Majda-Baranowska – członek 
 

Komisja Rewizyjna: 
1. Anna Skrzyńska 
2. Maria Radziszewska 
3. Maria Wiercińska 
 

LIST OD NOWEGO ZARZĄDU 

Drodzy Członkowie/inie i Sympatycy KZJ ! 

Na początku nowej kadencji  w imieniu lekko odnowionego, ale prawie starego zarządu chciałabym przede 

wszystkim podziękować za wybór – rozumiemy to jako pewną akceptację naszych dotychczasowych poczynań, ale 

również traktujemy jako zobowiązanie do wzmożenia wysiłków. 

Będziemy się starały zrealizować plany, które rozpoczęłyśmy w poprzedniej kadencji, a które są ciągle w toku prac, 

jak również mamy trochę nowych pomysłów, które może uda się przynajmniej rozpocząć. To, co nam pozostało do 

kontynuacji – wynika w prosty sposób ze sprawozdania końcowego zarządu na Walny Zjazd. Są to takie tematy jak: 

• Budowa komputerowej bazy członków KZJ i wdrożenie programu jej obsługi; 

• Unowocześnienie i utrwalenie archiwum KZJ poprzez cyfryzację posiadanych zasobów; 

• Pozyskiwanie młodszych członków KZJ w celu przetrwania Stowarzyszenia i integracja międzypokoleniowa; 

Oczywiście nie zapominamy o działaniach, które są stałymi punktami w pracy każdego kolejnego zarządu, takich jak 

pomoc osobom starszym , utrzymywanie ciągłości kontaktów z Siostrami i Rodziną Jazłowiecką itp. 

Kochani, jesteśmy pełne zapału i dobrej woli, ale jest nas tylko 7 i mimo najlepszych chęci nie będziemy w stanie 

same sobie ze wszystkim poradzić. Jesteśmy bardzo wdzięczne osobom, które zgłosiły akces do współpracy i 

efektywnie i ofiarnie z nami współdziałają i szukamy następnych równie wspaniałomyślnych osób 

dysponujących dobrymi chęciami i odrobiną czasu do: 

• Pomocy przy porządkowaniu archiwum KZJ – sposób i zakres tych prac pozostaje do indywidualnego 
omówienia. 

• Pomocy przy dystrybucji „Głosu Koleżeńskiego” - jest to praca dwa razy w roku (bo z taką częstotliwością 
„Głos” się ukazuje) 
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• Skanowania papierowych dokumentów z archiwum – to jest robione, ale praca jest dość czasochłonna i 
posuwa się wolno. Bardzo chciałybyśmy to przyśpieszyć, bo materiału jest dużo. Trzeba mieć do tego 
komputer ze skanerem. 

• Organizowania tzw „wyjść z KZJ” - trzeba się orientować, jakie interesujące wydarzenia (kino, wystawa, 
teatr ...itp) mają miejsce i zawiadamiać o tym koło. Często jest możliwe przy zapewnieniu pewnego minimum 
osób załatwienie biletów ulgowych. 

 

Czekamy również na Wasze pomysły: jakie akcje i działania mogłybyśmy przedsięwziąć, które byłyby interesujące 

dla naszych członków i sympatyków i które pomogłyby nam się zintegrować. 

Liczę na odzew ze strony czytelników „Kurierka” oraz naszych stron www i fb. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytających ten tekst. 

Przewodnicząca KZJ, Marta Mieszkowska 

ZAPOMOGI 

KZJ w miarę swoich skromnych środków może przyznawać zapomogi potrzebującym członkom 

stowarzyszenia. Wniosek i regulamin zostaną do końca września umieszczone na naszej stronie 

www.naszkzj.wordpress.com. Zachęcamy osoby w trudnej sytuacji finansowej do zapoznania 

się z nimi. 

CZERWIEC W SZYMANOWIE 
10 czerwca odbył się w Szymanowie VIII Zlot Zabytkowej Motoryzacji, którego organizatorem był Automobilklub 
Polski. Złotowi towarzyszył Rajd imienia Ks. Władysława Druckiego-Lubeckiego, który był założycielem i pierwszym 
prezesem Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego (dzisiejszy Automobilklub Polski). 

 

‘Gość Łowicki’ relacjonuje go tak: 

‘W Szymanowie odbył się kolejny zjazd 

zabytkowych samochodów. Jak co roku wydarzenie 

zgromadziło wielu wielbicieli starych pojazdów. To 

nie tylko wystawa pięknych aut, to także spotkanie 

z historią, kulturą i pasjonatami, którzy z chęcią 

opowiadają o swoim hobby. 

W sobotnie popołudnie 10 czerwca w ogrodach 

klasztoru sióstr niepokalanek w Szymanowie odbył 

się VIII Zlot Zabytkowej Motoryzacji. […] Impreza 

[…] przyciągnęła wielu fanów starych pojazdów, 

ale także mnóstwo pasjonatów i właścicieli aut i 

motocykli.   

Organizatorzy imprezy[…] zadbali nie tylko o 

zaproszenie właścicieli pojazdów, ale także o muzykę, która wprowadzała w klimat czasów, z których pochodziły 

maszyny. Zorganizowali również konkurencje sportowe oraz symulację, jak widzi, zachowuje się kierowca podczas 

jazdy pod wpływem alkoholu. Chętni na własnej skórze, dzięki specjalnym okularom imitującym drogę, mogli 

przekonać się jak widzi osoba nietrzeźwa. Slalom między pachołkami w takich goglach okazał się prawdziwym 

wyzwaniem. Profilaktyczny punkt zjazdu dał wielu kierowcom do myślenia. 
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W trakcie zlotu przeprowadzone były również prezentacje aut, wybierano najbardziej elegancki samochód. 

Właściciele opowiadali także o tym, ile czasu zajęło im odrestaurowanie pojazdu, jak długo są ich posiadaczami. 

Chętnie dzielili się też anegdotami i historiami związanymi z maszynami. 

Na uczestników zlotu czekały: grill przygotowany przez siostry niepokalanki i świeże babeczki upieczone przez 

lokalny zespół. Na zakończenie imprezy, na  zwycięzców konkursów przeprowadzonych podczas zlotu, czekały 

nagrody. 

DUMA SZYMANOWSKIEJ FIZYKI 

Karolina Talarska jako uczennica trzeciej klasy Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej 

Jazłowieckiej w Szymanowie drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Poszukiwanie Talentów 2017” 

organizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zamiłowanie do fizyki odkryła już na 

początku edukacji i zamierza kontynuować naukę z pasją godną najwybitniejszych w tej dziedzinie. 

Aby wziąć udział w konkursie "Poszukiwanie Talentów", należy 

wykonać prace z dziedziny literatury (np. przeprowadzić 

i spisać wywiad z fizykiem), fotografiki czy sztuk plastycznych. 

Tematem tych prac powinna być fizyka. Ponadto uczestnicy 

konkursu powinni wykonać co najmniej jeden eksperyment.  

Konkurs składał się z dwóch etapów. Do pierwszego 

przystąpiło sto osiemdziesiąt dziewięć osób, spośród których 

wyłoniono trzydziestu trzech gimnazjalistów i dwudziestu 

dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Jak opowiada Karolina: ‘W ramach konkursu miałam 

przeprowadzić wywiad z ponadprzeciętnym fizykiem. 

Nawiązałam kontakt z dwoma noblistami. Początkowo 

napisałam do Roya Glaubera, który w odpowiedzi na mojego 

mejla zaznaczył, że jego babcia była Polką, po czym nasz kontakt się urwał. Z Davidem Winlandem 

korespondowałam już w pierwszej klasie gimnazjum. Pytałam głównie o hobby i życie prywatne – rzeczy bardziej 

błahe niż fizyka kwantowa, która nie każdego zainteresuje. David Winland zdobył Nagrodę Nobla za dokonanie 

pomiarów układów kwantowych i manipulowanie nimi. 

NIEPOKALAŃSKIE, WAŁBRZYSKIE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 

Wiosną tego roku, zaledwie w 30 dni, na wzgórzu za wałbrzyską szkołą, powstało obserwatorium. Uroczyste 

otwarcie nastąpiło w czerwcu tego roku. Obserwatorium 

jest maleńkie- to sala na około 30 osób z zamontowaną na 

szczycie specjalną ruchomą, otwieraną kopułą. I oczywiście 

teleskopami  Od soboty, 16 września, można już je 

odwiedzać. 

 

Podczas czerwcowego otwarcia obiektu zjawili się m.in.: 

przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek 

Matka Wawrzyna, biskup Ignacy Dec, wicewojewoda 

Kamil Zieliński i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.   

Podkreślano, że pomysł był po prostu 

kosmiczny. Obserwatorium jednak stoi.  
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W obserwatorium możemy już oglądać słońce i gwiazdy, zapisywać się na wykłady i obserwacje dzienne i 

wieczorne. Mogą się już umawiać grupy zorganizowane od 10 do 30 osób.  Zajęcia odbywają się na razie w każdy 

czwartek od 11.00 do 12.30 i w piątek od 8.00 do 9.30. Bilet normalny - 15 zł, ulgowy - 10 zł, grupy szkolne 

zorganizowane z Wałbrzycha - wstęp darmowy. Pełna oferta na stronie internetowej Liceum Sióstr Niepokalanek. 

Jeśli ma się dobry aparat, można spróbować zrobić zdjęcia obiektom dobrze widocznym – księżycowi, mgławicom, 

galaktykom, a także słońcu, jeśli się wyposaży sprzęt w odpowiedni filtr. 

Siostry planują wybudowanie obok obserwatorium Parku Nauki i Patriotyzmu. Będą w nim m.in.: model układu 

słonecznego, ścieżka z elementami do uprawiania sportu, aleja patriotyczna, zegar słoneczny.  

Dane obserwatorium: plac Marceliny Darowskiej 1, 58-305 Wałbrzych, Telefony: 601 840 957, 74 848 5155 

SIERPIEŃ - WARSZAWSKA AKADEMICKA PIELGRZYMKA ZNÓW ZAWITAŁA DO 

SZYMANOWA 
5 i 6 sierpnia pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę 

odwiedzają Szymanów. W sobotę 05.08 Siostry gościły 

kilkaset  osób z Ełku i okolic, a w niedzielę młodzież 

akademicką z Warszawskiej Akademickiej Pieszej 

Pielgrzymki Diecezjalnej, która liczy sobie około 3000 

osób.  

Wysiłek organizacyjny Sióstr był jak co roku ogromy. 

Pielgrzymi trafili do klasztoru na obiad. Siostry 

Niepokalanki wraz ze społecznością parafialną z 

Szymanowa zapewniły gorące zupy, herbaty, kawy 

oraz dużą porcję życzliwości i pomocy.  

  

NEKROLOG 

 

12 września pożegnałyśmy s. Franciszkę... Już od kilku dni biega wokół 

Bożego Gospodarstwa - TAM... W pamięci pozostanie nam jej krzątanie się 

tu i ówdzie, kwiaty, które u niej rosły tak, jak u nikogo innego . I jej 3-

piętrowy karmnik dla ptaków! 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 

Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 

A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 

Aż przed oblicze Boga Najwyższego. 

 

 

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa, 

nasz.kzj@gmail.com,www.naszKZJ.wordpress.com, facebook.com/niepokalanki.kzj 

Redakcja Kurierka: Beata Rudnicka, 535 41 22 97, beatar077@gmail .com 
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