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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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NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD KOLEŻEŃSKIEGO ZJEDNOCZENIA 
JAZŁOWIECKIEGO W DNIU 20 WRZEŚNIA 2014 
 

W dniu 20 września 2014 r. zebrałyśmy się w Szymanowie na 

nadzwyczajny Walny Zjazd KZJ, który miał na celu ostateczne 

przedyskutowanie, ustalenie treści i podjęcie uchwały o zmianie 

statutu KZJ. Dotychczasowy statut działał od momentu reaktywacji 

KZJ, tj od roku 1990. Zmiany warunków, w których działamy, 

jakie nastąpiły od tej pory wymagały dostosowania się do nowych 

okoliczności. 

Liczny udział ( 47 osób) i obecność osobista lub przez osoby 

upoważnione wszystkich Kół terenowych  pokazały, że temat 

został potraktowany poważnie i nowy statut został uchwalony. 

Główne  zmiany statutu idą w kierunku większego otwarcia się Zjednoczenia na nowych członków 

(zniesienie wymogu bycia wychowanką), oraz umożliwienia nowych rodzajów działalności i 

sposobów pozyskiwania środków przy jednoczesnym pozostawieniu podkreślenia specyficznego 

charakteru Zjednoczenia jako środowiska, które łączy "duch niepokalański". 

Mamy nadzieję, że dołączą do nas osoby, którym ten duch jest bliski i razem odnowimy Zjednoczenie 

nie tracąc nic z dotychczasowego dorobku i wartości. 

Marta Mieszkowska, Przewodnicząca KZJ 

21 WRZENIA I SPOTKANIE WYCHOWANEK W SZYMANOWIE 
21 września, jak co roku w przedostatnią wrześniową 

niedzielę, spotkałyśmy się na pielgrzymce dawnych 

wychowanek do Pani Jazłowieckiej. Tym razem 

jednak nasza pielgrzymka miała szczególny charakter 

i Siostry nadały jej szczególną oprawę ze względu na 

przypadającą w tym roku 75 rocznicę koronacji 

cudownego posągu Królowej Podola. Taka też była 

myśl przewodnia dnia: "Jasne słońce nad Podolem" 

- zapożyczona od piewcy tej ziemi - Wincentego Pola 

i taki był tytuł pierwszej tego dnia prelekcji, wygłoszonej przez p. Tomasza Kubę Kozłowskiego z 

Domu Spotkań z Historią.  
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Po serdecznym powitaniu przez M. Wawrzynę wszystkich uczestników spotkania (w tym m. inn. 

przedstawicieli władz terenowych oraz żołnierzy służby czynnej ze Stargardu Szczecińskiego 

kontynuujących tradycje ułanów jazłowieckich), p. Tomasz zabrał nas na Podole tropem wyznaczonym 

przez "Pieśń o ziemi naszej" - poemat, który przez komunizm został skazany na zapomnienie. 

Przenieśliśmy się w świat dawnego polskiego Podola po obu stronach Dniestru, świat zamków i 

zameczków, świątyń, miasteczek i wsi, zamieszkały przez ludzi, których życie nie było łatwe, ale którzy 

potrafili przenieść przez pokolenia wiarę, polskość i swoje obyczaje. Była to wspaniała podróż i nie 

zorientowaliśmy się, kiedy minął czas.  

W przerwie - loteria "jazłowiecka", książki o wielkich postaciach dawnych polskich kresów, pogawędki, 

uściski.... 

Następnie siostra Benedykta 

zaprezentowała nam postać S. 

Lauretty - "wilczycy kresowej" 

- zakonnicy-żołnierza, 

niepokalanki, która wywieziona 

z rodziną przez bolszewików do 

Kazachstanu, przeszła następnie 

szlak bojowy jako żołnierz armii 

gen. Andersa i po wojnie wróciła 

do klasztoru. Siostra przedstawiła drogę, na której formował się umysł i charakter tej niezwykłej 

osobowości": od domu rodzinnego, poprzez szkoły, udział w walkach o Lwów i rozpoznanie powołania 

zakonnego. Niestety, pozostał w nas niedosyt, ponieważ ta pasjonująca historia została przedstawiona 

tylko do pewnego etapu - ... czekamy na dalszy ciąg ! 

Znalazł się również czas dla Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego. Obecna v-prezeska, Beata 

Śmigiera, przedstawiła nowy (wybrany 29 czerwca b.r.) zarząd Zjednoczenia oraz zaprezentowała 

krótką prelekcję "KZJ wczoraj i dziś", przy czym główny nacisk kładziemy jednak na "jutro". Z myślą o 

tym zmieniłyśmy na walnym zjeździe (poprzedniego dnia) nasz statut, rozszerzamy grono potencjalnych 

członków Zjednoczenia i chcemy zintensyfikować działalność. Czekamy na wszystkich chętnych i 

sympatyków, na pomysły i pomoc w każdej postaci. 

Następnie przyszedł czas na najważniejszy moment dnia - uroczystą Mszę Św. w wyjątkowo bogatej 
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oprawie i z obecnością pocztów sztandarowych, z piękną homilią ks. kapelana nawiązującą zarówno do 

tekstu Ewangelii, jak do obchodzonej uroczystości. 

Po tych przeżyciach duchowych Siostry zaprosiły wszystkich na kresowy obiad składający się z potraw 

o przepisach rodem z tej niegdysiejszej kuchni. 

Następnie udaliśmy się do grobowca, aby tam pomodlić się za siostry, wychowanki, żołnierzy i tych 

wszystkich, których dusze polecamy Panu za pośrednictwem Matki Bożej Jazłowieckiej. 

Jeszcze ostatni film: "Śladami starej kroniki". Pięknie zmontowany z przedwojennego filmu "Piękno 

naszych ziem wschodnich" oraz zdjęć współczesnych, obraz przedstawiający zmiany na dawnych 

polskich kresach pozostających dziś poza granicami kraju. Wzruszająca jest też historia przechowania 

owego starego filmu, od czasu powstania do dziś, przez aptekarza z Mińska Mazowieckiego, który ukrył 

i przechował ten dokument; ... historia opowiedziana przez jego syna, p. Jerzego Pfadta. 

Przyszedł czas rozstania i okazuje się, że niebo, które cały dzień darzyło nas piękną pogodą - zaczęło 

płakać.  

Rozjeżdżamy się pełne wzruszeń, zabierając pod powiekami obejrzane obrazy, a w sercach ... nowy 

ładunek energii i ciepła, którym zawsze obdarowują nas Siostry, ilekroć przyjeżdżamy do tego (lub 

każdego innego) niepokalańskiego domu, a który stale - niezależnie od upływu lat - jest naszym Domem 

i wracamy tu - stare dzieci - do Matki obecnej w białym posągu w kaplicy i do sióstr, które choć już nie 

zawsze te same (czas nieubłaganie robi swoje), jednak zawsze takie same - pełne ciepła, życzliwości i 

serdeczności. Dziękujemy. 

Marta Mieszkowska, Przewodnicząca KZJ 

PAŹDZIERNIKOWE WYJŚCIE Z WARSZAWSKIM KZJ 
Kochane i kochani, 

Zapraszam na październikowe wyjście z KZJ-em. 5 października 2014 r. niedziela 

g.10.30 kino Wisła, Ziemia Maryi,  bilet 12 zl. Zgłoszenia mailowe albo 

telefoniczne do 28 września do mnie.  

Iza Gomza 

P.s. kom. 503 598 100 mail izabego@poczta.onet.pl 



Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie 

 

Strona 4 

CO SŁYCHAĆ U DZIECI SIOSTRY DANIELI W WAŁBRZYCHU 
Pomagacie dzieciakom z Wałbrzycha i dopytujecie co u nich słychać. Oto co pisze Siostra Daniela: 

…. sporo się dzieje – plac zabaw już skończony – 

jeszcze tylko trzeba rozłożyć trampolinę i zawiesić 

huśtawki . Mamy już  sprzęt sportowy w sali do 

ćwiczeń .Oprócz sprzętu do fitness mamy też stół 

do bilarda – to jest szaleństwo – ale był tak tani, że 

pomyślałam sobie, że dzieciaki muszą go mieć. 

Tak mało jest u nas miejsc, gdzie można spokojnie 

zagrać. W efekcie od połowy września mamy klub 

dla gimnazjalistów i świetlicę dla dzieci z podstawówki – podzieliłyśmy je i jest chyba dobrze :) 

Pozdrawiam Was serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję. 

Siostra Daniela 

WIELKA, ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DARÓW DLA DZIECI Z WAŁBRZYCHA 
Jak pewnie pamiętacie, dwa razy do roku organizujemy zbiorczy transport do Wałbrzycha. Bieda 

tam straszna. Brakuje niemal wszystkiego.   Wszystko co podarowaliście podczas wielkanocnej zbiórki 

błyskawicznie znalazło wdzięcznych, nowych właścicieli. Jeszcze raz dziękuję! Sprawiacie, że świat jest 

nieco bardziej znośny. 

Z tego co mówi Siostra Daniela- dzieci wciąż przybywa. Po prostu dzieci przyprowadzają dzieci. 

Często są to maluchy w wielu 4-7 lat. Najpierw przychodzą się najeść i ogrzać, potem zostają, bo w 

końcu mają miejsce w którym ktoś je przytuli, porozmawia z nimi. Czują, że komuś na nich zależy.   

  
W świetlicy odbywa się więc codziennie gotowanie. Bywa, że dzieci po raz pierwszy w życiu widzą 

jakieś jedzenie, choćby ryż (!) czy kiwi. Bywa, że tutaj uczą  się posługiwać sztućcami... 

  

W okolicy świąt do Siostry zgłaszają się też rodziny tych dzieci, rodziny z okolic, z prośbami o 

podstawowe produkty (mąka, olej, cukier). Jak naliczyła Siostra jest tego z 500 osób, którym warto 

pomóc. W większości są to ludzie dotknięci przez los ale dbający o swoje dzieci. Często ich bieda 

wynika z nieszczęścia- utrata pracy, śmierć męża, gruźlica, 5 dzieci na wdowiej rencie, rodzina 

wielodzietna na jednej pensji. Część z tych ludzi dzięki pomocy staje na nogi, np ma ubranie żeby 

pójść na rozmowę kwalifikacyjną.  
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Dla przypomnienia- jak zwykle przydadzą się: 

• ubrania dla dzieci w wieku od niemowlęctwa do 19 lat. Ubrania dla dorosłych też są mile 

widziane (będą dla rodziców). Jak 

zwykle mogą być używane. Po co 

wyrzucać dobre rzeczy, skoro mogą 

się przydać w Wałbrzychu. Ciepłe 

ciuchy na zimę, a szczególnie buty 

są tu bardzo cenne.  

 

• zabawki, gry, książki, przybory szkolne. To zawsze radość- bo transport dojedzie przed 

świętam więc paczki świąteczne są mile widziane. 

•  jedzenie ‘długotrwałe’: kasze, makarony, mąka, olej, cukier, przetwory w słoikach i puszkach, 

kiszonki, warzywa. I oczywiście słodycze. Podzielmy się z dzieciakami i ich rodzinami. Pusty 

wigilijny stół to chyba dno depresji.  

• środki czystości- wszelkie:) 

Zbiórka będzie trwała od 10.11 do 30.11, a potem pojedzie wspólny transport.  
 
Oto punkt zbiorczy dla darczyńców z Warszawy: 
Joanna Zielińska; ul. Jeździecka 3A, 05-077 Warszawa – Wesoła;  tel.  694 457 877, jonaz@op.pl 
  
Oto punkt zbiorczy dla darczyńców z okolic Skierniewic: 
Beata Rudnicka, Jagodowa 21, Skierniewice, 535 41 22 97, beatar077@gmail.com 
  
Przy okazji- jeśli możecie proszę opiszcie worki z darami. Wystarczy przylepiona kartka, np. ‘ubrania 

dla dziewczynki, lat 3-5’, albo ‘ubrania dla kobiet’, itp. To pomaga Siostrze Danieli rozdawać dary. A 

jest ich co roku mnóstwo, a kobieta schorowana, więc – jeśli tylko starczy Wam czasu, opiszcie. Jeśli 

się nie da- to też się nic nie stanie.  Jeśli możecie- pomóżcie i finansowo. Każda, nawet 

najdrobniejsza wpłata ma ogromne znaczenie. 10 zł to 10 porządnych kanapek!  

Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej ( Fundacja Garczyńskiej),  
pl. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych,   tel. +48603669556, 
fundacja@niepokalanki.pl, Konto fundacji: PKO B.P 55102050950000500201522549 

 Beata Rudnicka, 535 41 22 97, beatar077@)gmail.com 
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SPOTKANIA MATURALNE 5-LECIE, 10-LECIE 
Dzięki zaproszeniu s. Donaty i s. Rut, we wrześniu KZJ gościł na leciach matur w Szymanowie.  I tak 

14 września o godz. 15.00 byliśmy na 5-leciu a 27 września o godz. 14.45 na 10-leciu matur. W czasie 

godzinnego spotkania mówiliśmy o KZJ „wczoraj, dziś i jutro”, ukazując jednocześnie najważniejsze 

kierunki obecnej działalności. Dziękujemy za taką możliwość i cieszymy się, że coraz częściej jesteśmy 

zapraszani, abyśmy mogli każdemu pokoleniu wychowanek opowiadać  o Zjednoczeniu, którego celem 

jest łączenie i wspieranie środowiska niepokalańskiego.   

                          
Jednym z założeń obecnego Zarządy jest szeroka akcja informacyjna, która nie tylko o  KZJ opowie, ale 

również mamy nadzieję, że przyczyni się do poszerzenia liczby członków Zjednoczenia.  Chcemy 

dotrzeć także do obecnych wychowanek i wychowanków, a także ich rodzin oraz do wszystkich 

sympatyków i KZJ i Sióstr Niepokalanek. Zapraszamy osoby, które chcą włączyć się w naszą 

działalność do kontaktu z nami. 

Beata Śmigiera (wychowanka wałbrzyska) 

Samozwańcza Redakcja Kuriera KZJ 
Beata Rudnicka (Szymanów),  beatar077@gmail.com, 535 41 22 97 

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

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

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


