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Nr 4 Wydanie specjalne - po Walnym Zjeździe 

 

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. 

Święty Jan Paweł II 
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ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE KZJ 29.06.2014  
 

Kochane Koleżanki!  

Miło nam poinformować, że dnia 29.06.2014 r. na Kabatach w Warszawie, w przedszkolu 

Sióstr Niepokalanek o godz. 11.00 rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie ostatnich 

trzech lat:  

Walny Zjazd Krajowy Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego. 

W spotkaniu, poprzedzonym Mszą Św. uczestniczyły 44 członkinie Stowarzyszenia z całej 

Polski. Z radością gościłyśmy również na naszym spotkaniu 

Czcigodną Matkę Wawrzynę, Przełożoną Generalną Sióstr 

Niepokalanek oraz s. Janinę i s. Benedyktę.  

Obecność Sióstr była dla nas zaskoczeniem, tym bardziej,    

że  Siostry przygotowują się do ważnego dla nich wydarzenia, 

jakim jest Kapituła. A jednak, mimo tak wielu, ważnych spraw 

i nam poświęciły swój cenny czas.  Matka Wawrzyna z uwagą 

przysłuchiwała się naszym obradom i zabierała głos                     

w istotnych sprawach, dotyczących przyszłości KZJ.   

 

Na początku wysłuchałyśmy sprawozdań              

z działalności poszczególnych kół 

Stowarzyszenia oraz sprawozdania Zarządu  

pod przewodnictwem Marii Wiercińskiej  

i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.  

Następnie udzielono absolutorium 

odchodzącemu Zarządowi. 
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Kochany były Zarządzie!  

 

Kochana Maluki, Grażynko, Basiu, Marysiu, Marto, 

Marysiu, Marleno, Teresko, Krysiu!  

 

Pragniemy z całego serca podziękować Wam, drogie koleżanki, za 

wieloletnią pracę  i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, szerzenie 

niepokalańskich wartości i idei, które są bliskie nam wszystkich.  

 

Dziękujemy za wszelki trud i każde staranie, aby Stowarzyszenie mogło 

istnieć i rozwijać się, dziękujemy za poświęcony czas i troskę, aby było nas 

jak najwięcej i by każda wychowanka czuła się dobrze w naszym gronie. 

Dziękujemy! 

W dalszej części spotkania przedstawiono kandydatów do nowego Zarządu. Spośród 12 

zgłoszonych osób do Zarządu wybrano:  

Ewę Dubacką,  

Beatę Śmigierę,  

Izę Gomzę,  

Marię Harasymowicz.  

 

Martę Mieszkowską,  

Marlenę Złoch,  

Małgorzatę Witkowską,  

Annę Majdę-Baranowską,  

Anię Olsztyńską, 

Następnie odbyły się wybory do Komisji Rewizyjnej, która ostatecznie ukonstytuowała się 

w składzie:  

Przewodnicząca Katarzyna Krystkiewicz;  Członkinie - Anna Skrzyńska i Anna 

Jaworska-Jasiewicz 
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Kolejnym punktem było omówienie projektu nowego statutu. Ponieważ projekt ten 

wzbudzał wiele pytań i kontrowersji, zatrzymywano się na fragmentach wymagających 

szczegółowego omówienia. Dyskusja była burzliwa, ale owocna. Fakt ten świadczy,         

że każdej z obecnych tam osób 

zależało, aby nowy statut otwierał 

Stowarzyszeniu nową drogę i 

lepszą przyszłość, a jednocześnie 

chronił wartości i założenia 

przekazywane z pokolenia na 

pokolenie od prawie 100 lat.  

 

Po wprowadzeniu zgłoszonych 

zmian nowy statut zostanie jeszcze 

raz rozesłany wszystkim kołom,   a 

jego zatwierdzenie (wymagane 2/3 

głosów) nastąpi we wrześniu 

podczas pielgrzymki do Pani 

Jazłowieckiej w Szymanowie.  

 

 

Po zakończonych obradach o godz. 16.30 nowy Zarząd ukonstytuował się.   

Prezes Stowarzyszenia – Marta Mieszkowska 

Wiceprezes – Beata Śmigiera  

Wiceprezes – Izabela Gomza 

Skarbnik – Ewa Dubacka 

Sekretarz – Anna Olsztyńska 

Członek – Marlena Złoch 

Członek – Anna Majda-Baranowska 

Członek – Małgorzata Witkowska 

Członek – Maria Harasymowicz 
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PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SYLWETKI OSÓB NOWEGO ZARZĄDU: 
 

Prezes Stowarzyszenia – Marta Mieszkowska 

W Szymanowie Przegalińska. Matura 1960. Całe 4 klasy w Szymanowie. Studia na 

Uniwersytecie Warszawskim na wydz. Mat-Fiz., kierunek fizyka. Po dyplomie praca 

początkowo w PIHM  (obecnie IMiGW), Później - przekwalifikowuję się na informatykę i w 

tej dziedzinie pracuję do emerytury. W okresie  "Solidarności" byłam przewodniczącą 

Komisji Zakładowej i delegatem na zjazd "Mazowsza". Prywatnie jestem od 49 lat 

mężatką, dwoje dzieci i troje wnucząt (12, 8 i 6 lat) to mój dorobek rodzinny. 

Z KZJ jestem związana od początku jego istnienia. Kilkakrotnie byłam członkiem zarządu 

(m.inn. jako v-prezeska, a ostatnio przez niemal 3 kadencje jako skarbnik). Wiążę duże 

nadzieje z odmłodzeniem składu Zarządu i z nowym spojrzeniem z tym związanym. 

 

Wiceprezes – Beata Śmigiera  (Dzikowska) Od listopada 2013 r. dzięki wytrwałości                     

i uporowi Krysi Pietrzyk zaangażowałam się w aktywizację środowiska KZJ i wychowanek 

niepokalańskich, współredagując Kurier KZJ, stronę internetową i rozmawiając przez 

telefon z osobami, które wypełniły internetowo ankietę „Konkurs na nazwę 

stowarzyszenia”. A może rozmawiałam z Tobą? Prywatnie jestem maturzystką wałbrzyską  

(1995), jako pedagog specjalny i logopeda pracuję z dziećmi i młodzieżą. A przez 24h na 

dobę próbuję z mężem wychować dwójkę małych, niesfornych dzieci.    

 

Wiceprezes – Izabela Gomza 

Jestem wychowanką szymanowską. Matura 1987 rok ( klasa siostry Rut, s. Imeldy i s. 

Róży). Mam doświadczenie w pracy i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Chciałabym aby w tej kadencji  Zarządu praca poszła 3 torami: integracji pomiędzy 

wychowankami (międzypokoleniowej, wewnątrz kół i między kołami), z tego powodu 

podjęłam się dla koła warszawskiego tak zwanych "wyjść z KZJ-em", których dotychczas 

odbyło się 5 i planowane są następne ( wyjścia do kina, na koncerty, do muzeów itp.); 

upowszechniania myśli błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej, wśród wychowanek i 
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"na zewnątrz" środowiska oraz wsparcie moralne i materialne a także pozyskiwanie 

środków na planowane działania i pomoc wzajemną. 
  

Skarbnik – Ewa Dubacka 

(A Ewa wyjechała na 3 tygodnie i nie zdążyła napisać o sobie. Więc w zastępstwie pisze o 

niej redakcja.) Otóż Ewa jest wychowanką szymanowską,  utalentowaną humanistką 

(olimpijka z języka polskiego u Pani Agnieszki Nagalskiej) i … z zawodu księgową. 

Intensywnie udziela się w warszawskim oddziale KZJ (dla którego prowadzi księgowość). 

Prowadzi również stronę KZJ na Facebooku. Z zamiłowania jest podróżniczką. Obecnie 

realizuje projekt dojścia piechotą (na raty) z Polski do Ziemi Świętej. 

Sekretarz – Anna Olsztyńska 

zostałam wybrana i będę pełniła funkcje: sekretarza KZJ. Z wykształcenia jestem 

prawnikiem i pracuję w administracji publicznej. Interesuję się turystyką krajową 

(zwiedziłam prawie całą Polskę), uprawiam fitness. 

Członek – Marlena Złoch.  Od sześciu lat zajmuję się statystyką w KZJ. Kontaktuję się               

z przewodniczącymi kół regionalnych w celu uaktualnienia danych na temat składu tychże 

kół. Jestem wychowanką szymanowską, maturę zdałam w 1979 r. Nieraz myślę, że mnie 

jest łatwiej dostrzegać wartość więzi, jakie łączą wychowanki niepokalańskie, ze względu 

na fakt, iż pierwszą pracą, jaką podjęłam po skończeniu studiów było uczenie 

angielskiego w Szymanowie (w latach 1985-89). Miałam więcej czasu i okazji do poznania 

szerszego grona sióstr i dziewcząt, więc nic dziwnego, że środowisko niepokalańskie jest 

mi niezmiernie bliskie. Dlatego staram się nawoływać inne osoby do przyłączenia się do 

nas i podtrzymywania ciągłości.  

 

Członek – Anna Majda-Baranowska. Matura 1985 r. w Szymanowie. Z wykształcenia 

historyk sztuki, absolwentka KUL, Dyrektor Izby Historii Skierniewic. Genetyczna 

optymistka, nie umiem się długo martwić, zawsze wydaje mi się, że nadzieja jest. 

Uwielbiam gorące lato, nie znoszę zimy i  mrozu.  Z zamiłowaniem śpiewam w swoim 

chórze parafialnym, pasjonuję się ogrodami, roślinami  i pieczeniem domowego chleba. 
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Członek – Małgorzata Witkowska 

Jestem wychowanką szymanowską (matura 1969), wykwalifikowanym pedagogiem, 

pracownikiem socjalnym, mediatorem oraz instruktorem poradnictwa rodzinnego. Od 

wielu lat działam w Duszpasterstwie Rodzin. Oprócz pracy zawodowej włączałam się 

aktywnie w życie społeczne środowiska lokalnego. W kadencji 1994 – 1998 byłam radną 

miejską. Jednocześnie działam cały czas w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, 

którego byłam współzałożycielką w latach osiemdziesiątych. Dziś pełnię w nim funkcję 

wiceprzewodniczącej. W 1999 r. rozpoczęłam badania dotyczące zaangażowania 

katolików w życie społeczno-polityczne. Efektem tych badań była praca. Od 1989 r. 

jestem również tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, natomiast od 1991 pilotem 

pielgrzymek i wycieczek zagranicznych. W 1997 r. przeszłam na rentę, jednak – w miarę 

możliwości – większość swoich sił i czasu poświęcam na pracę społeczną, na rzecz 

rodziny przede wszystkim. Od 2003 pełniłam funkcję przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez 7 lat, potem jeszcze przez cztery – 

wiceprzewodniczącej. 

 

Maria Harasymowicz, w Szymanowie Marysieńka Winarska (nie Winiarska !!!!!) Matura w 

1960 roku po 4 latach pobytu w Szymanowie. Na Uniwersytecie Warszawskim skończyłam 

biologię, mam stopień doktora nauk leśnych. Po 20 latach pracy naukowej w Inst. 

Badawczym Leśnictwa, z przyczyn rodzinnych zmieniłam zawód i jako nauczycielka 

biologii rozpoczęłam pracę w LO w Legionowie gdzie mieszkam. Widząc w Matce 

Marcelinie wzór nauczycielki i wychowawczyni staramy się wspólnie z młodszą 

szymanowianką, Olą Zawadzką Jagnieżową, postanowiłyśmy nauczycielskie środowisko z 

tą postacią zapoznać. Od maja 1999 roku organizujemy 2 razy w roku pielgrzymki do 

Szymanowa. Dzięki temu powstała wspólnota pedagogów i przyjaciół, która wspiera się 

wzajemnie i podejmuje różne działania na rzecz lokalnej społeczności. Od wielu lat 

jestem członkiem Koła Warszawskiego KZJ. W ostatnich dwóch kadencjach byłam vice 

przewodniczącą KZJ i pracowałam przy redakcji Głosu Koleżeńskiego. Mam 2 synów, 15 

lat temu zmarł mój mąż 
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Drogie Siostry, 

 

Naszą wdzięczność kierujemy do kochanych Sióstr, do obecnej na spotkaniu 

Matki Wawrzyny, Siostry Janiny i Siostry Benedykty!  

 

Dziękujemy Siostrom, które przyjęły nas na Kabatach i ugościły po 

królewsku!  

 

Dziękujemy Siostrom, które towarzyszą nam i na drogach związanych                   

z działalnością KZJ i na naszych prywatnych drogach.  

 

Jesteśmy wdzięczne za modlitwę, życzliwość oraz  matczyną troskę,                 

które tak często dodają nam skrzydeł, bo przecież  nie jesteśmy same.  

 

Wytrwałość Sióstr i wiara w nas, że możemy razem stworzyć piękne dzieło, 

mobilizuje nas do wysiłku i większej pracy.  

 

Dziękujemy i prosimy o modlitwę!   

 

Samozwańcza Redakcja Kuriera KZJ 

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

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

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

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

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

mailto:beatar077@gmail.com
mailto:beatasmigiera@gmail.com
mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj

