
Stowarzyszenie KZJJak dołączyć do KZJ 

Rok założenia 1910

Koleżeńskie  
Zjednoczenie  
Jazłowieckie

ADRES:  ul. Zaruby 2, 
 02-796 Warszawa

KONTO: WBK III o. Warszawa  
nr 78 109010430000000005001931

NIP 5211049856                  

REGON 010513884

KONTAKT:   
Marta Mieszkowska 691538512

Beata Śmigiera 604 080 990
e-mail: nasz.kzj@gmail.com

www.facebook.com/niepokalanki.kzj
www.naszKZJ.wordpress.com

Wejdź na stronę www, 
pobierz deklarację członkowską,  

wypełnij i odeślij do nas.
Albo napisz, zadzwoń,  
wszystko wyjaśnimy!

Zapraszamy Cię! 

Niech nasza droga będzie wspólna! 
Niech nikt nie będzie samotny!

Koleżeńskie Zjednoczenie 
Jazłowieckie

Wspólnota  
na całe życie



Razem jest lepiej!

Możemy na siebie liczyć! 

Wspólnota na całe życie!

Zapisz się do KZJ.
Pamiętaj, razem jest łatwiej!

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie na-
wiązuje do tradycji istniejącej od dziesięcioleci 
międzypokoleniowej wspólnoty wychowanek  
i wychowanków Sióstr Niepokalanek,  ich rodzin  
i osób, którym bliskie są cele Stowarzyszenia  
i jego działalność. KZJ upowszechnia idee wy-
chowawcze Matki Marceliny Darowskiej. 

Naszym celem jest utrzymywanie więzi i wza-
jemna pomoc. Podejmujemy wielorakie formy 
działalności. Naszą mocną stroną jest to, że każ-
dy z nas jest inny, a łączą nas na zawsze Siostry 
Niepokalanki.

Dlaczego warto dołączyć do KZJ?

Tu poczujecie się członkami wspólnoty. Jest nas  
tysiące i to w każdym wieku. Tu nikt nie jest  
samotny!

Będziecie  informowani  o wydarzeniach, zarów-
no tych niepokalańskich  i KZJ-otowych (spotka-
nia, zjazdy, konferencje, pielgrzymki, rekolekcje, 
wycieczki, wyjścia do kina, ciekawe publikacje 
itp.). 

Będziecie  mogli uzyskać różnorodną pomoc, 
wsparcie modlitwą lub sami zaangażować się  
w działania na rzecz innych. 

Skorzystacie  z naszych kontaktów szukając sta-
żu, mieszkania czy sprawdzonego lekarza. A pla-
ny na przyszłość? Zajrzyjcie do naszego statutu 
na www.

Co możesz zrobić dla  
wspólnoty?

Jeśli macie czas – zgłoście się do nas  
a znajdziemy Wam satysfakcjonującą dzia-
łalność, dopasowaną do Waszych potrzeb  
i możliwości. 

Będziecie mogli włączyć się w pozytywne  
i interesujące Was  działania. 

Jeśli nie macie czasu – wystarczy wpłata 
pieniężna na konto KZJ (kwota dowolna  
– w zależności od tego, w jakiej jesteś  
sytuacji materialnej).  

Dzięki Waszemu wsparciu pomożemy  
osobom w trudnej sytuacji, które są pod 
opieką KZJ.  


