
 

KURIER KZJ 
 

 

Nr 1 Wiadomości z okresu 15.02-04.04. 

 

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. 

Bł. Jan Paweł II 
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KURIER KZJ 
 

K O C H A N E  K O L E Ż A N K I ,  
oddajemy do Waszych rąk pierwszy, a więc historyczny numer miesięcznika „Kurier KZJ”. Jest to nieco 

szalona inicjatywa. Nie ma bowiem ani Redaktora, ani Wydawcy. Ale jest Wspólnota na Całe Życie, jest 

nasza Patronka Matka Boża Jazłowiecka, jest Błogosławiona Marcelina Darowska,. Musi się więc udać!  

 

Wierzymy, że wspólnotę buduje się także przez przekazywanie informacji. Dlatego powstał ‘Kurier 

KZJ’. Żebyśmy wiedziały co się nowego dzieje we Wspólnocie. Żebyśmy miały ze sobą kontakt.  

Bo razem jest lepiej! 

Samozwańcza redakcja Aktualności KZJ 

 

W I A D O M O Ś C I  Z  O K R E S U  1 5 . 0 2 - 0 4 . 0 4 .  

WARSZAWSKIE ‘WYJŚCIA Z KZJ’  

Za nami drugie ”wyjście z KZJ-em” tym razem na koncert wielkopostny “Tradycyjne i ludowe 

pieśni wielkopostne, dziadowskie, religijne” w ramach koncertów wielkopostnych w świątyniach 

Śródmieścia  “Pieta 2014″. 

 

Okazuje się, że melomanek jest wśród nas mniej niż wielbicielek kina, bo tym razem na wydarzenie 

przybyło nas 12 w porównaniu do około 50 osób, które zgromadziło wyjście na ” Jacka Stronga”. 

Przeważały starsze roczniki ale udało się spotkać m. in. dawno nie widzianą Anię Kocięcką. 

 

Po koncercie większość z nas “rozpierzchła” się na Mszę świętą bo była niedziela. Niemniej jednak 

Zdzisia Rutkowska, Ania Mucharska i pisząca te słowa wybrały się do pobliskiej kafejki ” Same 

Fusy” na kubeczek grzanego wina bo w kościele św. Ducha było dosyć rześko. 
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Zapraszamy na kolejne “wyjście z KZJ-em”. W kwietniowych planach zwiedzanie wystawy 

”Aleksander Gierymski” w Muzeum Narodowym w Warszawie.  

 

Zapraszamy! Szczegóły już wkrótce! 

Iza Gomza 

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

WYBORY  DO NOWYCH WŁADZ KZJ   
29 czerwca (niedziela) 2014 r. na Kabatach ul. Zaruby 2 w Warszawie, 

odbędą się wybory  do nowych władz KZJ (wszystkie władze np. komisja 

rewizyjna, mogą być zmienione). To ważny termin.  Zaplanujcie więc sobie 

wolny czas w kalendarzu i tłumnie przybądźcie.  Im więcej głów tym więcej 

mądrości!  

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

CO NOWEGO W KZJ 
W sobotę 15.02. odbyło się rozszerzone spotkanie Zarządu KZJ w Warszawie. Oprócz koleżanek z 

Zarządu w spotkaniu uczestniczyło kilkanaście koleżanek, które udało się zachęcić do pochylenia się 

nad problemami dotyczącymi ożywienia działalności KZJ.  

Ostatni miesiąc przyniósł wiele nowego. 

Aby o tym informować co miesiąc chcemy oddawać do  Waszych rąk gazetkę KZJ. Jeśli wystarczy 

funduszy będziemy ją rozsyłać do „nieinternetowych” koleżanek, aby mogły uczestniczyć w bieżącym 

życiu KZJ.  

 

Siostry Niepokalanki podjęły się dzieła wymadlania naszych intencji  codziennie o godz. 18.45 w 

Sanktuarium NMP Jazłowieckiej w Szymanowie. Intencje można zgłaszać mailowo i telefonicznie do 

redakcji  (namiary są na końcu gazetki) a także pocztą na podany na końcu gazetki adres KZJ.  

 

Trwają prace nad zmianą statutu w taki sposób, aby możliwe było korzystanie ze wszystkich szans 

jakie dają nam przepisy prawa,  w tym szczególnie z możliwości dofinansowania. zewnętrznego 

mailto:nasz.KZJ@gmail.com
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Trwają prace nad ulotką promującą KZJ. Powinna być ona rozdawana wychowankom na zjazdach, 

maturzystkom, uczennicom na lekcjach wychowawczych poświęconych KZJ-owi. Jej projekt w 

załączeniu. Możecie zgłaszać propozycje. 

Trwają prace nad aktualizacją bazy danych wychowanek i zakupem 

komputera, żeby tę bazę bezpiecznie i zgodnie z prawem przechowywać.  

Zebrane mamy już pełne dane kontaktowe wychowanek z zeszłorocznych 

zjazdów oraz zeskanowane ze zjazdów z lat poprzednich (do uzupełnienia).  

 

Aby mieć bieżący kontakt z naszym środowiskiem powstała strona  

www.naszKZJ.wordpress.com. Od dnia powstania, 17.02,  otwarto ją 

prawie 2000 razy! Regularnie zasilamy ją ciekawymi informacjami. Co więcej, można tam samemu 

publikować. Dotyczy to zakładki Ogłoszenia (są już 3) i zakładki Intencje (są już 4), gdzie można 

prosić o modlitwę. Możecie też zamieścić ogłoszenie przesyłając jego treść pocztą na adres KZJ. 

Rozwija się strona KZJ na facebooku:  www.facebook.com/niepokalanki.kzj. Lubi ją już 237 osób. 

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

WYNIKI ANKIETY O KZJ 
W wielu rozmowach z wychowankami szkół niepokalańskich,  ale też z osobami współpracującymi ze 

stowarzyszeniami, pojawiają się głosy, aby zmienić nazwę naszego stowarzyszenia, na taką, która 

pozwoli bardziej precyzyjnie określić kim jesteśmy i co robimy. W tym celu 2 marca na naszej stronie 

www i na facebooku została udostępniona ankieta dotycząca Konkursu na nazwę KZJ. Do dziś 

wypełniono ponad 100 ankiet.  

 

55 osób pozostawiło swoje dane kontaktowe, aby była między nami łączność, telefoniczna  i mailowa. 

Wśród osób udzielających odpowiedzi, najwięcej koleżanek jest z Polski, ale są też wychowanki 

z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i jedna koleżanka z 

Rwandy!!! 

 

Podajemy wyniki ankiety będąc świadome faktu, ze ankietę wypełniała niereprezentatywna grupa, tzn. 

tylko internetowe dziewczynki. Otóż 45% jest za utrzymaniem nazwy Koleżeńskie Zjednoczenie 

Jazłowieckie; 16% -Stowarzyszenie Ruch Niepokalański. Wśród innych odpowiedzi pojawiła się 

http://www.naszkzj.ordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
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nazwa: Stowarzyszenie Koleżeńskie “Wspólny Dom”, Stowarzyszenie Jazłowieckie “Dla drugiego” im. 

M.M. Darowskiej. Na pytanie: Co chcemy, aby oferowało KZJ:  

1. 57% zaznaczyło odpowiedź ‘informowanie o życiu koleżanek, szkół, sióstr’; 

2. 57% zaznaczyło odpowiedź: pomoc koleżeńska; 

3. 48% zaznaczyło odpowiedź: rekolekcje, pielgrzymki.  

Systematycznie oddzwaniam do osób, które podały swoje numery telefonów.  Odbyłam 25 bardzo 

sympatycznych i pełnych ciekawych pomysłów rozmów. Propozycje, oczekiwania wobec KZJ: 

 jednoczyć osoby samotne, samotne z wyboru i te, które tracą bliskich, aby 

powstawały grupy wsparcia, np. wspólny nordic walking, itd., 

 jednoczyć i wspierać osoby młode, 

 jednoczyć i wspierać starsze koleżanki, szczególnie, kiedy ich własne dzieci odchodzą z domu, 

 wspierać rodziny, organizować spotkania, konferencje o wychowaniu, o wartościach, o edukacji, 

dziś jest wiele zagrożeń, które utrudniają 

wychowanie dzieci, 

 organizować spotkania integracyjne, 

ogólnopolskie i lokalne: ogniska, pikniki, 

festyny, kiermasze, 

 pomóc zapewnić opiekę dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym, aby np. 

mama mogła coś załatwić lub wziąć udział 

w spotkaniu, 

 tworzyć współpracę pomiędzy rodzinami z 

danego miasta/regionu w wyżej wymienionych celach, 

 organizować wymianę wakacyjną, 

  przydzielić każdemu kołu konkretne zadania, związane z potrzebami, działalnością na danym 

terenie. 

 

Wszystko możemy zrealizować we własnym zakresie, korzystając z bogactwa zawodów, zainteresowań, 

pasji każdej z nas. Wśród koleżanek są menadżerki, malarki, dyrektorki, nauczycielki, są koleżanki, 

które z przyjemnością upieką ciasto na piknik!!! 

Ważna jest każda cegiełka, odrobiny czasu, chęci i zainteresowania! 
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DZIECI SIOSTRY DANIELI NA WYCIECZCE W WARSZAWIE 

Cuda dzieją się w Wałbrzychu. Działa tam, stworzona przez Siostrę Danielę, Fundacja im Siostry Wandy 

Garczyńskiej. Efektem jej działania jest  świetlica „Kuźnia talentów” dla zaniedbanych dzieci z okolic.   

 

Siostra Daniela wychowuje tam, uczy, karmi 30-stkę dzieci z wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin 

(bieda, czasem taka że brak prądu i wody)  w wieku od 3 do 15 lat. Każde z problemami.  Tyle, że żadne 

dziecko nie zawiniło temu, że los rzucił je akurat tutaj. Fundacja to: 

 jedna zakonnica i dwie wychowawczynie (na minimalnych pensjach, bo Siostra uważa, że umowy 

śmieciowe są niemoralne- i ma rację) + małe grono woluntariuszy, 

 2 sale dla dzieci (Kuźnia Talentów- żeby nie stygmatyzować nazwą). W jednej sala zabaw, w drugiej 

mini kuchenka (codzienne obiady dla dzieci) + wielgaśny stół do posiłków i odrabiania lekcji + na 

zewnątrz prosty plac zabaw (z dofinansowania). 

 4-5 pokoi hostelu, który ma finansować działalność. 

W lutym dzieci z Wałbrzycha były na wycieczce w Warszawie. Dzieci pojechały w nagrodę za 

podniesienie wyników w nauce. Dzięki ofiarności darczyńców udało się zorganizować atrakcyjny 

program i dzieci były przeszczęśliwe.  

A na koniec wycieczki odbył się zakup butów. 

Szlachetny Anioł zadziałał i zgromadził 

fundusze od 50ciu kancelarii prawnych.  Dla 

wszystkich dzieci, były to pierwsze nowe buty 

w życiu. Zazwyczaj donaszają stare, po kimś. 

Wyobraźcie sobie więc radość przy wybieraniu i 

przymierzaniu butów. I każde pojechało do 

domu w nowych butach. 

 

Potem wróciły do domów, do swojej nieciekawej rzeczywistości. Pamiętajcie o nich, bo nie jest im 

łatwo. Historie ich życia są bardzo bolesne. Możemy tylko dziękować Bogu, że zajęła się nimi Siostra 

Daniela.  Ale sama nie da rady. Tu przyda się wszystko- i żywność i wpłaty i ubrania (nawet po 

własnych dzieciach czy wnukach), książki, zabawki…  
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Za chwilę Święta Wielkanocne, wiosna. Ogłaszamy więc zbiórkę darów. Transport do Wałbrzycha 

odbędzie się 12-13.kwietnia. Dzięki temu zdążymy przed Świętami Wielkanocnymi.  

Jeśli macie takie możliwości pomóżcie. Dzieciom potrzeba:  

 wiosennych ciuchów i butów (jak najbardziej mogą być używane, po dzieciach, wnukach. 

Mogą być także rzeczy dla dorosłych- dla  rodziców tych dzieci),  

 suchego jedzenia (mąka, olej, kasza, makaron, konserwy, słodycze) 

 trwałych warzyw i owoców: skrzynka jabłek, marchwi, kapusta kiszona, kiszone ogórki 

 jak zawsze- książek, zabawek, rowerków, itp., itd. 

Stały punkt zbiórki darów jest w Warszawie: Joanna Zielińska, ul. Jeździecka 3A, 05-077 Warszawa – 

Wesoła, tel. 694 457 877, jonaz@op.pl;  

A w Skierniewicach: Beata Rudnicka, Jagodowa 21, 535 41 22 97, beatar077@gmail.com. 

Przydadzą się też wpłaty na konto.  Można wpłacać jednorazowo, albo ustawić stałe zlecenie w 

banku. Każde 10-20 zł wpłacane co miesiąc to ogromny dar.  

Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej ( Fundacja Garczyńskiej), 

pl. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych,  tel. +48603669556,  

fundacja@niepokalanki.pl, www.fundacja.niepokalanki.pl 

Konto fundacji: PKO B.P PKO B.P. 55102050950000500201522549 

 

Samozwańcza Redakcja Kuriera KZJ 

Beata Rudnicka (Szymanów),  beatar077@gmail.com, 535 41 22 97 

Beata Śmigiera (Wałbrzych) beatasmigiera@gmail.com, 604 080 990 

Krystyna Pietrzyk  (Szymanów) bakry@wp.pl, 781 90 35 99 

Jeśli chcesz pomóc przy gazetce-daj znać. Naprawdę jesteś potrzebna!  

 

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie  

ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa, nasz.kzj@gmail.com, www.naszKZJ.wordpress.com, 

www.facebook.com/niepokalanki.kzj 
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