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sporem tętniące                                                                                                                                                                     

na gorycz klęski                                                                                                                                                           

dnia codziennego                                                                                                                                                 

weź w swoje dłonie                                                                                                                                                                 

Panno Jazłowiecka 

naszą nadzieję …                                                                                                                                     
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WALNY ZJAZD KOLEŻEŃSKIEGO ZJEDNOCZENIA 

JAZŁOWIECKIEGO, 20.09 W SZYMANOWIE 
Drodzy Członkowie Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego! 

Zapraszamy na Walny Zjazd KZJ, który odbędzie się 20 września o godzinie 18.00 w 

Szymanowie. Obecność przynajmniej przedstawiciela każdego koła OBOWIĄZKOWA, 

ponieważ będziemy omawiać i zatwierdzać nowy statut. W sytuacji, gdy dane koło nie może być 

obecne prosimy o kontakt z Prezesem KZJ Martą Mieszkowską tel. 691538512 lub Beatą 

Śmigierą 604080990. 

 

ZJAZD WYCHOWANEK, W SZYMANOWIE 21.09 
Serdecznie zapraszamy Wychowanki i Wychowanków placówek niepokalańskich na wrześniowy 

zjazd do Szymanowa, który odbędzie się 21 września 2014 r. W tym roku, z uwagi na 

przypadającą 75 rocznicę koronacji Pani Jazłowieckiej wyruszamy z pomocą wyobraźni na… 

Podole. Będziemy zwiedzać, gawędzić, kosztować regionalne potrawy, poznawać osoby, które 

na zawsze zapisały się w historii i pamięci. W celach organizacyjnych: osoby, które potrzebują 

noclegu lub mogą mieć problem z dojazdem do Szymanowa bardzo prosimy o kontakt do dnia 

13.09.2014 r. pod numer telefonu: 604080990 (Beata Śmigiera) lub 691538512 (Marta 

Mieszkowska). 

 

A oto program spotkania wychowanek szkół niepokalańskich w 75. rocznicę koronacji Pani 

Jazłowieckiej, 21 września 2014 r. Szymanów 

10.00 Powitanie uczestników przez m. Wawrzynę 

10.15 – 11.45 „Jasne słońce nad Podolem…” –

 prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu 

Spotkań z Historią (Warszawa). Gawęda o Jazłowcu, 

ułanach, niepokalankach i kresowym dziedzictwie. 

11.45 – 12.00      Przerwa 

12.00 – 12.45 Wilczyce kresowe czyli drogi i 

bezdroża kobiet dzielnych – wspomnienie o s. Laurecie Wilczyńskiej – s. Benedykta 

12.45-13.15 Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie  

13.15 MSZA  ŚWIĘTA 

14.15 Obiad kresowy 

15.15 Modlitwa w grobowcu za zmarłe siostry i wychowanki 

http://naszkzj.wordpress.com/2014/08/26/walny-zjazd-kolezenskiego-zjednoczenia-jazlowieckiego-20-09-w-szymanowie/
http://naszkzj.wordpress.com/2014/08/26/walny-zjazd-kolezenskiego-zjednoczenia-jazlowieckiego-20-09-w-szymanowie/
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15.45 Śladami starej kroniki – reportaż historyczny Joanny Wierzbickiej i Walentyny Kobluk (45 

min). Realizatorki filmu podążają śladem przedwojennych filmowców z PAT, autorów filmu 

„Piękno naszych ziem wschodnich”, wyświetlanego tylko jeden raz, w sierpniu 1939 r., w Mińsku 

Mazowieckim. Co zmieniło się na dawnych kresach, należących dziś do Litwy, Białorusi i Ukrainy 

– co przetrwało, co zaginęło bezpowrotnie? By odpowiedzieć na te pytania droga wiedzie od 

Wilna po Zaleszczyki; przedwojenny film i zdjęcia współczesne uzupełniane są archiwaliami 

polskimi i ukraińskimi. Historię powstania „Piękna naszych ziem wschodnich” oraz 

przechowania filmu przez lata okupacji i PRL-u opowiada pan Jerzy Pfadt, syn aptekarza z 

Mińska Mazowieckiego, sam także aptekarz. 

 

 

75 ROCZNICA KORONACJI BIAŁEJ PANI 
Każdy, kto przekracza progi niepokalańskiego domu spotyka Ją na swojej drodze. Przepiękna, 

młoda dziewczyna, z rękoma skrzyżowanymi na piersi, tuli do swojego serca budzące się w Niej 

życie.   Pani Jazłowiecka.  

Spotkałam Ją po raz pierwszy w Wałbrzychu, podejmując naukę w Liceum Sióstr Niepokalanek. 

Zachwyciła swoim pięknem, majestatem a jednocześnie pewną 

czułością i tkliwością. „Maryjo, Tyś Gwiazdą naszą, Otuchą, Nadzieją, 

Siłą naszą. Miłosierna jesteś, a Przemożna.” Każdego dnia i wieczoru 

przychodziłam, aby powierzać Jej swoje radości i smutki, wiedząc, że 

„nie ma takiej biedy zestarzałej     i nieuleczalnej, z której by Ona nie 

wyratowała.” Te słowa towarzyszyły mi przez 4 lata pobytu w szkole 

jak i później. W trudnych chwilach wchodzenia w dorosłość i brania 

życia w swoje ręce, w chwilach zwątpienia i ciemnych nocy, kiedy 

wydawało się, że gorzej być nie może, te słowa przynosiły nadzieję. . 

Zawsze, kiedy wchodzę do kaplicy w niepokalańskim domu, patrzę na 

Nią z zachwytem i nabieram sił. W Jej obecności milknie hałas 

zewnętrznego świata, zwalnia pośpiech, opadają emocje.  Pani Jazłowiecka, niezwykła Kobieta w 

niezwykłym miejscu.  

Będąc w Rzymie, Matka Marcelina Darowska zamówiła posąg Maryi u znanego artysty Tomasza 

Oskara Sosnowskiego. „W pełni odpowiadał on jej intencji ukazania Matki Jezusa, która by 
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pociągała do modlitwy, rozgrzewała i podnosiła serca do Boga, budziła poczucie piękna i 

rozwijała zamiłowanie do sztuki.” 10 sierpnia 1883 r. posąg 

ustawiono w ołtarzu jazłowieckiej kaplicy a arcybiskup Zygmunt 

Szczęsny Feliński poświęcił go uroczyście. Od tego dnia siostry 

składały u Jej stóp śluby zakonne a wychowanki, z pokolenia na 

pokolenie podejmowały wiele postanowień i zawierzały swoje 

życie. Matka Marcelina potrafiła dostrzec „ponadczasowe piękno i 

duchowe wartości tkwiące w posągu Niepokalanej. Potrafiła 

dostrzec ciszę i pokorę, powagę i dostojeństwo, najwyższą czystość i krystaliczną 

przejrzystość, niezłomność i zwycięską stałość.” Pani Jazłowiecka zawiera w sobie „jednocześnie 

ideę czystości i macierzyństwa, pokory i zwycięstwa.”  

W Jazłowcu chętnie modlili się przed Nią ludzie z okolicy. Dopiero w czasie I wojny światowej, 

gdy „klasztor za Jej przyczyną doznał wyraźnej opieki, kult Pani Jazłowieckiej, Białej Pani 

rozszerzył się szybko poza granice środowisk niepokalańskich.” Maryja w sposób cudowny 

opiekowała się klasztorem, któremu udało się uniknąć szczęśliwie licznych niebezpieczeństw: 

dwukrotne zajęcie Jazłowca przez wojska rosyjskie, próby wtargnięcia Kozaków do klasztoru, 

obrzucenie bombami, pożar miasta, napad petlurowców i najazd bolszewicki 1920 r. 

„Wybieraliśmy się na klasztor kilka razy, ale za każdym razem jakaś niewidzialna siła nas 

powstrzymywała” – wspominali Kozacy. „Mury jazłowieckie są nietykalne, żadna kula ich się nie 

ima, cudowna moc chroni klasztor” – mówili żołnierze.                                                                                  

Szczególnym dniem był 11 lipca 1919 r. 14 Pułk ułanów, uformowany na Węgrzech wygrał bitwę 

z Kozakami pod Jazłowcem. Gdy ułani weszli do kaplicy, jeden z nich patrząc na figurę Białej 

Pani, głośno zawołał: „To Ona”. „Jeden z ułanów, Władysław Nowacki miał w czasie bitwy 

widzenie, zobaczył Maryję, która w obłoku jasności szła od klasztoru w stronę umierającego na 

polu ułana.” Po bohaterskiej, zwycięskiej bitwie ułani przyjęli nazwę 14 Pułku Ułanów 

Jazłowieckich. Przez lata środowisko niepokalańskie i czciciele Niepokalanej nie ustawali w 

staraniach o zezwolenie na koronację koronami papieskimi cudownej statuy. I tak, 9 lipca 1939 

r. Prymas Polski August Hlond,  w imieniu Ojca Świętego Piusa XII dokonał uroczystej koronacji 

figury Najświętszej Pani Jazłowieckiej. Kaplica klasztorna nie mogła pomieścić tysięcy 

pielgrzymów. Niecałe dwa miesiące później, kiedy wybuchła II wojna światowa, rozpoczął się 

nowy okres w dziejach kultu Matki Bożej Jazłowieckiej. „Medaliki i obrazki cudownego posągu 

wędrowały z Polakami po całym świecie.”                                      
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W 1946 r. siostry musiały opuścić Jazłowiec, zabierając ze sobą figurę Pani Jazłowieckiej. 

Pierwszym pielgrzymem, który złoży hołd Białej Pani w Szymanowie jest Prymas Polski August 

Hlond. Tak jak w Jazłowcu, tak i w Szymanowie Pani Jazłowiecka gromadzi wokół Siebie 

pielgrzymów z całej Polski oraz spoza jej granic. W latach 1999-2002 w Szymanowie zostało 

wybudowane Sanktuarium, a w pobliżu cudownej figury umieszczono liczne wota, jako wyraz 

wdzięczności za okazane przez wstawiennictwo Niepokalanej łaski. W tym roku przypada 75 

rocznica koronacji cudownej figury Pani Jazłowieckiej. 21 września zapraszamy Wychowanki i 

Wychowanków Sióstr Niepokalanek na wspólne świętowanie.  

Beata Śmigiera wychowanka, wiceprezes Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego 

CO SŁYCHAĆ U DZIECI SIOSTRY DANIELI  
Pomagacie dzieciakom z Wałbrzycha i często dopytujecie co u nich słychać. Oto kolejna porcja 

wiadomości. Oto co pisze Siostra Daniela: …. sporo się dzieje – plac zabaw już skończony – 

jeszcze tylko trzeba rozłożyć trampolinę i zawiesić 

huśtawki [Jedna z Was- Grażyna z Belgii- załatwiła 

dotację na ten cel- b.b.b dziękuję]. Mamy już sprzęt 

sportowy – sala do ćwiczeń jeszcze nie gotowa bo 

dopiero w połowie września będzie zrobiona podłoga, ale 

będzie taka, jak chciałyśmy – jak szpitalne wykładziny.  

Łatwo utrzymać czystość, jest antypoślizgowa, ładna i 

kolorowa. [ta sala to też dzięki Grażynie]. Oprócz sprzętu 

do fitness zamówiłam też stół do bilardu – to będzie 

szaleństwo – ale był tak tani, że pomyślałam sobie, że dzieciaki muszą go mieć. Tak mało jest u 

nas miejsc, gdzie można spokojnie zagrać i mam nadzieję, ze dzieci będą chciały grać. W 

efekcie od połowy września będzie klub dla gimnazjalistów i świetlica dla dzieci z podstawówki 

– podzielimy je i będzie chyba dobrze :) 

Niedawno  dostałam piękną paczkę – całe wyposażenie do szkoły dla chłopca: plecak, zeszyty, 

piórnik, pisaki i kolorowe długopisy i  nawet worek na obuwie – coś pięknego – ludzie są 

kochani!!! 

Jak pamiętacie w lipcu 20stka dzieci była na wakacjach (które sfinansowaliście) w Międzywodziu, 

koło Szczecina. Resztę wakacji spędzały w domach, a że świetlica działała, to również 

codziennie przychodziły do świetlicy. We wrześniu 1 chłopak i 3 dziewczyny rozpoczęło naukę 

w gimnazjum. Dziewczyny poszły do Sióstr. Trzymajcie kciuki. 

Pozdrawiam Was serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję. Siostra Daniela 
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------------------------------------------------------------------- 

I jeszcze informacja o kolejnej zbiórce rzeczowej- będziemy organizować transport do 

Wałbrzycha jakoś w listopadzie. Jeśli macie już teraz dary rzeczowe (rzeczy dla dzieci 3-15 lat)- 

po prostu wysyłajcie je do Wałbrzycha paczką lub poczekajcie na transport listopadowy. Przy 

okazji- raczej nie warto wysyłać pocztą żywności. Paczka dużo kosztuje, a tuż koło świetlicy 

jest wałbrzyskie tesco, które realizuje zakupy żywnościowe przez sklep internetowy z tanią 

dostawą wprost do świetlicy. Wypróbowałam- działa! 

 

W między czasie wpłaty na konto są oczywiście mile widziane, bo przecież świetlica cały czas 

działa, dzieci trzeba karmić, a wychowawczynie opłacać. Więc jak macie jakieś wolne fundusze 

to zainwestujcie w te fajne dzieciaki. Dziękuję za sierpniowe wpłaty- baaardzo się przydały. 

Ręczę, że każdy grosz jest tam spożytkowany tylko na rzecz dzieci. Ta fundacja bowiem to 

tylko jedna zakonnica i 2 wychowawczynie. Żadnej administracji, złotych ornatów, czy 

samochodów. To, że od prawie 3 lat udaje się im z sensem zajmować 30stką dzieci postrzegam 

w kategorii cudu. Tylko dzięki Wam udaje się to jakoś ciągnąć. Dzięki Wam może uda się 

wyrwać z biedy choć część z  tych dzieci.  A z pewnością wszystkie będą miały choć odrobinę 

dobrych wspomnień z dzieciństwa. Czasem warto zawalczyć i o tyle… 

A oto dane tejże fundacji-świetlicy 

Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej (Fundacja Garczyńskiej ) 

www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna,         www.fundacja.niepokalanki.pl 

Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych 

tel: 48603669556, e-mail: fundacja@(at)niepokalanki.pl 

Konto fundacji: 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 

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 

http://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna
http://www.fundacja.niepokalanki.pl/
mailto:tel:%2048603669556
http://niepokalanki.pl/
mailto:beatar077@gmail.com
mailto:beatasmigiera@gmail.com
mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj

