
Stowarzyszenie KZJJak zapisać się do KZJ

Rok założenia 1910

Koleżeńskie 

Zjednoczenie 

Jazłowieckie

ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa

tel.: 781 90 35 99, 604 080 990

e-mail: nasz.kzj@gmail.com

www.facebook.com/niepokalanki.kzj

www.naszKZJ.wordpress.com
Napisz, zadzwoń, 

wszystko wyjaśnimy!

A przede wszystkim przekażemy Ci 

deklarację członkowską. 

Wystarczy, że ją wypełnisz 

i prześlesz do nas (pocztą, mailem). 

Resztą się zajmiemy!

tel: 781 90 35 99, 604 080 990

nasz.kzj@gmail.com

ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa

Koleżeńskie Zjednoczenie 

Jazłowieckie

Wspólnota 

na całe życie



Razem jest lepiej!

Możesz na nas liczyć!

Wspólnota na całe życie!

KZJ – informacje podstawowe

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie to  

stowarzyszenie  wychowanek i wychowanków 

Sióstr Niepokalanek. Chcemy też aby dołączyli 

do niego sympatycy, którym bliskie są idee 

niepokalańskie. 

Zrzeszamy się w celu utrzymywania więzi  

i wzajemnej pomocy. Naszą mocną stroną jest 

to, że każda z nas jest inna. Jedno pozostanie 

wspólne na zawsze: uczyły nas Siostry 

Niepokalanki. 

Zapisz się do KZJ.  

Pamiętaj, razem jest łatwiej!

Dlaczego warto zapisać się 
do KZJ?

Z pewnością poczujesz się członkiem wspólnoty. 

Jest nas tysiące i to w każdym wieku. Tu nikt nie 

jest samotny!

Będziesz informowana o wydarzeniach 

i niepokalańskich i KZJ-otowych (spotkania, 

zjazdy, pielgrzymki, rekolekcje, wycieczki, 

wyjścia do kina, itp.). 

Będziesz mogła uzyskać pomoc (nawet 

materialną), wsparcie modlitwą i mądrą rozmową.

Skorzystasz z naszych kontaktów szukając stażu, 

mieszkania czy sprawdzonego lekarza.

Jakie mam obowiązki 
jako członek KZJ? 

Jeśli nie masz czasu – wystarczy wpłata składki 

(rocznie 1 zł–60 zł  w zależności w jakiej jesteś 

sytuacji materialnej). Dzięki składkom 

wesprzemy potrzebujące koleżanki. 

Jeśli masz czas – zgłoś się do nas  a znajdziemy 

Ci satysfakcjonującą działalność, dopasowaną 

do Twoich potrzeb i możliwości. 

Będziesz mogła włączyć się w pozytywne 

i interesujące Cię działania. Przecież każda 

z nas chce czuć się potrzebna! 

W bazie wychowanek mamy ponad 

1000 osób i to z całego świata. 

Większość wychowanek żyje w Polsce, 

ale są też mieszkanki Toronto, Nowego 

Jorku, Paryża, Berlina, Parmy, Chicago, 

Londynu.  Jesteśmy obecne w 14 krajach 

Europy. Zasiedlamy także Amerykę 

Północną – USA i Kanadę, Australię, 

Afrykę – Rwandę, Azję – Rosję, 

Singapur i Zjednoczone Emiraty 

Arabskie.


