
 

KURIER KZJ 
 

 

Nr 7 Wiadomości z października 2014 

 

…więc zostań z nami                                                                                                                                                  

na czasy trudne                                                                                                                                                        

sporem tętniące                                                                                                                                                                     

na gorycz klęski                                                                                                                                                           

dnia codziennego                                                                                                                                                 

weź w swoje dłonie                                                                                                                                                                 

Panno Jazłowiecka 

naszą nadzieję …                                                                                                                                     
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KZJ W KŁOPOTACH. POMÓŻ! 

Jeszcze za życia Matki Marceliny, w 1910 roku  powstało Zjednoczenie Koleżeńskie Jazłowieckie. 

Dzięki istnieniu Zjednoczenia  więzi między wychowankami i Siostrami utrwalały się, a w miarę 

upływu czasu przynosiły niezwykłe owoce aż do wybuchu wojny w 1939r. Wznowienie działalności 

nastąpiło dopiero po upadku komunizmu.  Ciągle jednak występowały rozmaite przyziemne 

przeszkody w pożądanym  rozwoju Zjednoczenia. Trwają one po dzień dzisiejszy. Aby sprawnie 

działać potrzebujemy 

 jakiegokolwiek pomieszczenia i wyposażenia do pracy (biurka, krzesła, programu i komputera 

do komunikacji elektronicznej, drukarki, szafy na dokumenty, które teraz są rozproszone w 

domach koleżanek itp. itd.). Potrzebne są pieniądze na wynajęcie albo pomoc w znalezieniu 

jakiegoś choćby malutkiego lokum w Warszawie na siedzibę KZJ. 

 osób, które mogłyby poświęcić czas na działalność. Wprawdzie można by takie osoby 

zatrudnić ale to kosztowne a roczny dochód KZJ pochodzący ze składek członków wynosi 

zaledwie ok. 2.000zł. Potrzebne są więc pieniądze albo chętni do pracy społecznej 

szczególnie z Warszawy i okolic ale nie tylko. Współpraca on-line też może być świetna. 

Nowo wybrany Zarząd KZJ reprezentowany przez różne pokolenia ma wiele pomysłów na działalność  

integracyjną i pomocową (znalazły one wyraz w zmienionym ostatnio statucie). Realizacja wielu 

planów KZJ  jest w większości niemożliwa do realizacji właśnie z powodu tych przyziemnych 

przeszkód.  

Informację tę przekazujemy  Wam w nadziei, że może  ktoś pomoże nam znaleźć jakieś 

rozwiązanie,  choćby jednego przyziemnego problemu, np. wskaże życzliwą firmę do której 

mogłybyśmy się zwrócić o wsparcie instytucjonalne, osoby lub firmy, które chciałyby zostać 

członkami wspierającymi KZJ (deklaracja członka wspierającego znajduje się na  naszej stronie 

www.naszKZJ.wordpress.com ). Umowy sponsoringu nie możemy niestety zawrzeć. Możemy jednak 

umieścić na naszej stronie www wykaz członków wspierających lub w inny sposób podziękować za 

wsparcie. Z wdzięcznością przyjmiemy także każdego rodzaju darowiznę. Propozycje można 

przekazywać na adres: nasz.kzj@gmail.com lub wieczorem telefonicznie. 

Marta Mieszkowska, Beata Śmigiera, 604 080 990, Iza Gomza , tel. 503 598 100 

Konta Bankowe: Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie,  WBK III o. Warszawa nr 

78 109010430000000005001931  (wpłacając można zaznaczyć na co) 

W rozliczeniach trans granicznych: Numer IBAN: PL78109010430000000005001931 

Kod BIC (SWIFT) Banku Zachodniego WBK SA: WBKPPLPP 

http://www.naszkzj.wordpress.com/
mailto:nasz.kzj@gmail.com
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POTRZEBNA TWOJA DEKLARACJA DO KZJ 

Rozpoczynamy tworzenie bazy KZJ, tak aby była zgodna z prawem. Potrzebujemy więc Waszych 

deklaracji, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W imieniu Zarządu proszę: 

osoby, które są członkami KZJ  o wypełnienie deklaracji potwierdzającą przynależność. Deklaracje 

zostały wysłane do Kół regionalnych. Są też na www. naszkzj.wordpress.com/zapisz-sie/ 

 

Zachęcamy także nowe osoby do włączenia się w naszą działalność. Potrzebujemy i ciekawych 

pomysłów i rąk do pracy. Nowe osoby, które ukończyły placówki niepokalańskie,  a chcą należeć do 

KZJ, wypełniają deklarację dla wychowanki/a. Osoby, które nie były w placówkach niepokalańskich 

wypełniają deklarację dla osób spoza grona wychowanków. Wszystkie deklaracje są dostępne na 

naszej stronie www.naszkzj.wordpress.com, w zakładce: DOŁĄCZ.  

 

Bardzo prosimy, aby deklaracje spływały do nas jak najszybciej, do 15 grudnia 2014 r.: 

-  w formie listownej, podpisane, na adres: Beata Śmigiera, ul. Rasztowska 4a/1, 05-230 Kobyłka.  

- można także przesłać podpisany skan deklaracji na maila: naszkzj@gmail.com.  
 

Beata Śmigiera, Wiceprezeska KZJ 

CZEKAMY NA INFORMACJE 

OD WAS 
Bardzo prosimy: przysyłajcie nam informacje, 

co się u Was dzieje, coś z Waszej wspólnoty, 

miejscowości, informacje o zjazdach, o 

Waszych osiągnięciach. Może chcecie o kimś 

napisać. Jeśli macie jakieś spotkanie-piszcie, 

jeśli macie jakieś ogłoszenie, intencje itd. 

piszcie. Czekamy na wiadomości spoza 

Warszawy.  

 

AKCJA "JEDNOŚĆ SIŁĄ" 
Bł. Matka Marcelina była przekonana, że "jedność siłą". Wola jednoczenia się zawarta jest także w 

nazwie naszego Stowarzyszenia. To zjednoczenie tworzy szczególną więź między nami a także 

między nami i Siostrami. Ponieważ jesteśmy rozsypani po Polsce i po całym świecie podejmujemy 

akcję "Jedność siłą." Umocnijmy wspólną modlitwą więź między nami i Siostrami, aby stała się 

trwałą i powszechną. Niech każdy z nas, odmawiając codziennie o godz. 12.00 lub 21.00 Pod Twoja 

obronę, powierza przez wstawiennictwo Błogosławionej Matki Marceliny intencje naszej 

niepokalańskiej wspólnoty, Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, intencje zamieszczane na 

http://naszkzj.wordpress.com/zapisz-sie/
http://www.naszkzj.wordpress.com/
mailto:naszkzj@gmail.com
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naszej stronie www oraz wszystkie intencje, które nosimy w sercu.  

 

Gorąco zachęcamy wszystkich, do których dotrze ta informacja o przekazanie jej dalej i zaproszenie 

innych do wspólnej modlitwy. Zachęcamy do dołączenia na www.facebook.com/niepokalanki.kzj.  

Beata Śmigiera, Wiceprezeska KZJ 

REKOLEKCJE 23-25 STYCZNIA SZYMANÓW 
Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie i Siostry Niepokalanki zapraszają 

kobiety każdego stanu, w wieku 20-50 lat, na rekolekcje "Marcelina 

Darowska- różne oblicza kobiecego geniuszu", które odbędą się w dniach 

od 23 do 25 stycznia 2015 w Szymanowie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 

17.00, zakończenie w niedzielę po południu. Prowadzi ks. Jan Chrzanowski 

(biblista). Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo do dnia 4.01.2015 r. na 

adres: naszkzj@gmail.com              lub siostrajana@gmail.com.  

ps. Jeśli chcesz wziąć udział w rekolekcjach, a nie masz możliwości 

pozostawienia dzieci pod opieką w domu napisz nam o tym i zabierz dzieci 

ze sobą. Wolontariusze zapewnią im dobrą opiekę.  

Beata Śmigiera, Wiceprezeska KZJ 

WARSZAWSKIE SPOTKANIA WSPÓLNOTY BIAŁY KRĄG 
Zapraszamy na spotkania wspólnoty Biały Krąg. Biały Krąg (zaprzyjaźniony spontanicznie z KZJ) jest 

grupą osób w wieku od 20 do 50 lat. Spotykamy się raz w miesiącu, w soboty.  Mamy ofertę 

specjalną, niepokalańską dla tych osób, którym zależy na budowaniu szczęśliwych relacji z bliskimi i 

z innymi ludźmi, w tym otoczeniu w jakim na co dzień funkcjonują niezależnie od swojego stanu 

cywilnego, rodzinnego, statusu społecznego, materialnego, wykonywanej pracy lub jej braku. Mamy 

propozycję dla tych osób, które do tego wszystkiego chciałyby również zadbać o tę szczególną 

cząstkę swojego serca, w którą wpisana jest pewna tajemnicza tęsknota dziecka za jego Stwórcą. 

 

Mieliśmy okazję zaprezentować się w Szymanowie w trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu KZJ. Raz w 

miesiącu, w sobotę gromadzimy się na Kabatach u Sióstr Niepokalanek ul. Zaruby 2.    

Najbliższe spotkanie już 15 listopada 2014 r. o godz. 10.00. Rozpoczynamy cykl „Marcelina 

Darowska-przewodniczka po drogach życia wewnętrznego.” Msza św. i adoracja oraz część 

wykładowo warsztatowa, tak w skrócie wygląda plan spotkania. Można przyjść z dziećmi, dla 

których także mamy różne atrakcje i na pewno nie będą się nudzić.  

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na naszą stronę: www.bialykrag.pl.tl 
 
Iza Gomza, Wiceprezeska KZJ 

http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
mailto:naszkzj@gmail.com
mailto:siostrajana@gmail.com
http://www.bialykrag.pl.tl/
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UWAGA: ZMIANA FORMY POMOCY DLA DZIECI  
 Wybaczcie zamieszanie ale musimy zoptymalizować formę pomocy dzieciom Siostry Danieli- żeby 

była pomocą a nie utrapieniem.  

Odwołuję zbiórkę rzeczy używanych i ich wspólny transport do Wałbrzycha.  Możemy zawieźć do 

Wałbrzycha tylko paczki świąteczne (dla dzieci w wielu od 3 d 16 lat, i chłopcy i dziewczyny) oraz 

żywność i środki czystości.  Zbiórka darów będzie się odbywała: od 10.11 do 30.11, a potem 

pojedzie wspólny transport do dzieci z Wałbrzycha. 

Punkt zbiorczy dla darczyńców z Warszawy: Joanna Zielińska; ul. Jeździecka 3A, 05-077 Warszawa – 

Wesoła;  tel.  694 457 877, jonaz@op.pl 

Punkt zbiorczy dla darczyńców z okolic Skierniewic: Beata Rudnicka, Jagodowa 21, Skierniewice, 

535412297, beatar077@gmail.com 

Rozumiem, że możecie być zaskoczone i zwyczajnie, po ludzku zawiedzione. Przyjmijcie proszę 

moje wyjaśnienia. Wierzę, że zrozumiecie i ‘spuścicie zasłonę miłosierdzia’. Dlaczego: 

1. Dzieci jest już nie 20stka, ale... 30stka. I każde z tych 30ściorga dzieci trzeba wychowywać, uczyć 

i karmić a czasem po prostu przytulić czy wysłuchać. To najważniejsze.  Siostrze Danieli raczej 

ubywa sił i zdrowia niż przybywa, a doba ma wciąż 24 h. Na 

zajmowanie się darami po prostu już zabraknie czasu. 

Musiałoby się to odbyć kosztem dzieci- a tego przecież nie 

chcemy. 

 2. Najbardziej potrzebne są wpłaty pieniężne- chodzi o 

bieżące kupowanie żywności. Nawet najdrobniejsza kwota 

jest cenna. Każde 10 zł to już 3 kg pomidorów, albo 10 

wielkich bułek! Dzieciaki są po prostu wychudzone. W 

domach są bardzo kiepsko karmione, często chodzą 

głodne. A z pozytywów- hitem okazał się plac zabaw. Dzieciaki bawią się tam ile tylko wlezie. 

Szczególnie, że pogoda dopisuje. No a potem apetyt mają taki, że zjadłby konia z kopytami, albo 

najlepiej ze dwa;). 

Pomagacie dzieciakom i często dopytujecie co u nich słychać. Oto kolejna porcja wiadomości z 

Wałbrzycha.  W październiku było 53 wpłaty. Dziękuję z całego serca. Starczy i na żywienie dzieci i 

na naprawę dachu, bo  przecieka w pomieszczeniu, które służy za kuchenkę i jadalnię/miejsce do 

odrabiania lekcji. Dzieci przychodzą do świetlicy także po to by się ogrzać. Przebywanie w 

pomieszczeniu gdzie woda leje się po ścianie odpada. Dziękuję za Wasz wspaniały odzew- można 

już się o dach nie martwić.  

mailto:jonaz@op.pl
mailto:beatar077@gmail.com
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Plac zabaw już skończony –[Jedna z Was- Grażyna z Belgii- załatwiła dotację na ten cel- b.b.b 

dziękuję]. Mamy już sprzęt sportowy i salę do ćwiczeń [ta sala to też dzięki Grażynie]. Oprócz 

sprzętu do fitness jest też stół do bilardu – to jest szaleństwo. W efekcie jest klub dla gimnazjalistów 

i świetlica dla dzieci z podstawówki – dzieci są podzielone 

wiekowo więc chyba lepiej:)   

Plac zabaw i sala gimnastyczna przyciągnęły dzieci z 

normalnych rodzin. Stali bywalcy czują się przez to 

podniesieni na duchu. Taki dialog: stały bywalec pyta ’czemu 

ty tutaj przychodzisz, przecież nie jesteś biedna?’. Odpowiedź 

‘bo tu jest fajnie!’. Więc bawią się razem i wzajemnie od siebie 

uczą - dzieci skrzywdzone przez los i te ze szczęśliwym 

dzieciństwem. Jak równy w równym!  

A oto co relacjonuje nam Siostra Daniela: ‘dokumenty na OPP złożone [chodzi o możliwość 

przekazywaniu fundacji 1% z podatków]. Powoli wyłania się mała siłownia w naszej pięknej sali. W 

czwartek odbył się Bal Wszystkich Świętych – były przebrania i atrakcyjne nagrody - bo każdy może 

świętym być!   

Beata Rudnicka 

Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej 

(Fundacja Garczyńskiej ) 

www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna,         

www.fundacja.niepokalanki.pl 

Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych,  tel: 48603669556, 

fundacja@(at)niepokalanki.pl 

Konto fundacji: PKO B.P. 55102050950000500201522549 

 

Sprawozdanie z wyjścia z warszawskim KZJ-em 

Na początku października, ściślej 5-tego, wybrałyśmy się w około 30 osób do znajomego już kina 

Wisła, które specjalnie dla nas zorganizowało emisję filmu ”Mary’s Land” czyli „Ziemia Maryi”. 

Film nie we wszystkim przypadł mi do gustu. Wiem, że trudno jest robić filmy religijne, bo niby jak 

obrazem mówić o sferze ducha. Wprowadzenie w film, rodem z filmów sensacyjnych, po prostu 

wcale mi się nie spodobało. To chyba dlatego że odbiorcą tej produkcji miała być szeroka, nie tylko 

wierząca, widownia. 

Natomiast wielkim walorem i atutem filmu było jego sedno czyli dialogi osoby, która usiłuje ustalić 

prawdę z osobami które nawróciły się w Medjugorie. Nieunikanie pytań trudnych oraz  mądre i 

głębokie, nie spłycające sprawy odpowiedzi były kapitalne. Szczególnie przekonująco wypadła dla 

mnie odpowiedź nawróconej modelki na pytanie czy to aby nie nudno i trudno odmawiać te 

http://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna
http://www.fundacja.niepokalanki.pl/
mailto:tel:%2048603669556
http://niepokalanki.pl/
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wszystkie jednostajne zdrowaśki różańca. I padła odpowiedź, że nie. Że jest ich jeszcze za mało bo 

chciałoby tym różańcem objąć się jeszcze takie i inne intencje i właściwie to brakuje paciorków. Tak 

właśnie, odkryłam to ostatnio w różańcu – że jest po prostu za krótki! Dlatego prezentowane 

wypowiedzi wydają mi się prawdziwe i szczere, bo mam podobne doświadczenia. 

Iza Gomza 

JAK BYŁO NA POCZĄTKU– NARODZINY KZJ 
Dzięki  kochanej Siostrze Grażynie, której kłaniam się bardzo nisko, otworzyłam ostatnio prawie 

tysiąc stronnicowy pierwszy  tom opracowania pt. „Poszłam siać do Polski i wzeszło”. Wykorzystując  

fragmenty tego dzieła chciałabym Wam przybliżyć historię i klimat w jakim ukształtował się przodek 

Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego działającego współcześnie.  Myślę, że dla wielu z nas 

będzie to interesujące, ponieważ przez cały okres komunizmu Siostry nie mogły nam o tym mówić a 

przecież tyle z nas opuściło w tym czasie  mury szkół. Na  początku zobaczmy jak doszło do 

powstania tej organizacji. 

W zamyśle Matki Marceliny od samego początku było utrzymywanie więzi między  wychowankami  i 

Zgromadzeniem, a efektem tych więzi  „powinna być jedność w ich działaniach na rzecz  

przeobrażenia moralnego narodu…. Zgromadzenie wykształcić miało fundament polskiej 

inteligencji, warstwy opiniotwórczej, wpływającej na przyszłe społeczeństwo obywatelskie”. W 

szkołach niepokalańskich prawie od samego początku  dziewczęta organizowały się w samorządach 

i rozmaitych kołach. Jedną z organizacji była Sodalicja Mariańska „Dzieci Maryi”, której pracę 

zainicjowała Matka Marcelina własną ręką pisząc dla niej program 

działania i regulaminy. 

 „Sodalicja „Dzieci Maryi” stawiała przed kandydatkami wysokie 

wymagania. Przyjęcie poprzedzone musiało być długim 

przygotowaniem, a uczennica powinna była odznaczać się 

wyjątkowym wyrobieniem duchowym. W 1921 roku w kronice 

sądeckiej zanotowano: Tylko Marysia Niezabitowska dopuszczona 

została do Dzieci Maryi. Była to późniejsza  s. Immaculata.  Inna 

późniejsza niepokalanka, s. Irena, kochana, dzielna i pełna serca dla 

wszystkich – nie miała tyle szczęścia….. Ówczesna prezeska szkolnej Sodalicji odpowiedziała jej: 

Moja złota, jesteś szczera i prawdomówna, przyjazna dla otoczenia, pełna pomysłów i werwy – na 

pewno świetny materiał na dziecko  Maryi. Ale sądzę, że należy trochę poczekać. Musisz nabrać 

dojrzałości, ustatkować się, pogłębić swoje życie wewnętrzne….. „ Te z nas, które znały s. Irenę 

wiedzą, że „wyrok” był nadmiernie surowy. Widać też z niego jak wiele od kandydatek wymagano. 
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Matka pragnęła stworzyć podwaliny organizacji, która 

stanowiłaby oparcie dla działań byłych wychowanek. 

Wyrazem tych pragnień stała się Zespolona 

Kongregacja Uczennic Sióstr Niepokalanego Poczęcia 

NMP oparty na zasadach „Dzieci Maryi.” Kongregacja 

została powołana 5-7 lipca 1910 roku na zjeździe 

wychowanek w Jarosławiu, w większości członkiń 

„Dzieci  Maryi”, z inicjatywy Michaliny z 

Łukaszewiczów Dobrowolskiej, przy pełnej aprobacie Matki.  W kronice jazłowieckiej  zapisano, że  

Kongregacja ma  „… wcielić w życie zespolone naszych Dzieci Maryi wszystkich domów w jedno 

duchowe ciało, solidarnie ze sobą złączone, systematycznie ukształtowane, a ze Zgromadzeniem 

złączone w duchu i pracy, która ma przez dzieci nasze szerokim promieniem nie tylko w teorii ale i 

w życiu, w czynie po świecie się rozchodzić”. Członkinią Kongregacji stawała się każda wychowanka, 

która w w szkole została przyjęta do ”Dzieci Maryi”. 

 Na tym samym zjeździe  Michalina Dobrowolska – jedna z pierwszych uczennic Jazłowca- 

przedstawiła Matce pomysł  utworzenia związku koleżeńskiego. Uzasadniała to tak: „Doznawszy 

Tyle dobrego od klasztoru, Mateczki, zapragnęłam odwdzięczyć się czymś takim, co by przetrwało 

wszystko, co by nauki i zasady wszczepione przez Mateczkę i Siostry przeniosło dalej w świat, aby 

po wyjściu z klasztoru mieć zawsze kontakt z klasztorem i koleżankami i wtedy przyszło mi na myśl 

założenie związku koleżeńskiego.”  Według jej relacji  „Matka myśl bardzo pochwaliła, bardzo się 

tym ucieszyła i zainteresowała i wiele cennych rad dała.”  Dalej pisze: „Matkę Darowską więc uważam 

za właściwą założycielkę naszego związku”. Chyba jednak to był owoc myśli i pragnień zarówno  

Matki jak i uczennic. Że uczennice pragnęły tego wynika z wielu ich listów. 

Zaproponowany na zjeździe w 1910 roku przez Michalinę Dobrowolską związek był przez 16 lat 

sekcją Zespolonej Kongregacji Uczennic Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Dopiero po 

rozwiązaniu Kongregacji otrzymał nazwę  Zjednoczenie Koleżeńskie Jazłowieckie.  „Zjednoczenie 

miało swój zarząd (pierwszymi przewodniczącymi były Michalina z Łukasiewiczów Dobrowolska i 

Walentyna Kosowska) i  statut (zatwierdzony w 1926 roku), który głosił, iż celem Zjednoczenia jest 

utrzymanie łączności między sobą wychowanek (…) dla wzajemnej pomocy moralnej i materialnej, 

tudzież utrzymanie stałego stosunku z domami wychowawczymi Sióstr, a także praca solidarna dla 

Kościoła Katolickiego i Ojczyzny w myśl idei przewodniej wszczepionej wychowankom przez 

Zgromadzenie”. Tak więc formalne narodziny Zjednoczenia  nastąpiły w 1926 roku, choć jego 

działanie i duch zakorzeniony zarówno w Zgromadzeniu jak i wśród wychowanek istniał od wielu lat. 

Opracowane na podstawie „Poszłam siać do Polski i wzeszło”.  T.I ss.141-142; 236-238.  

Krystyna Pietrzyk 
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KLASA  „SETNEJ MATURY”  - 50-LECIE W SZYMANOWIE  
Taką nazwę nadała nam niezapomniana Matka Assumpta. W miarę  nieznośne, dość wrzaskliwe 14- 

latki, które w 1960 r. nieomal zalały internat, gdyż było nas wtedy około 70, powoli zżywały się z 

Siostrami i ich metodami wychowawczymi. Moją wypowiedź na ten temat obszernie przytoczyła S. 

Gizela na łamach monografii niepokalańskiej „Przyszłam siać do Polski i wzeszło” t. II, s. 215-217,  

ale Czytelniczkom ”Głosu” trzeba pewne rzeczy wyjaśnić.  

Gdy do X klasy dotarła nas już niewielka gromada, około 30 

uczennic, brałyśmy udział w wielkim konkursie  o domach 

niepokalańskich.  Materiał do przerobienia był ogromny, my 

zapracowane, bo i wizja matury (może nawet z 10 

przedmiotów, bo szkoła do końca każdego roku była bez 

praw publicznych) i praca, coraz bardziej odpowiedzialna, 

w Samorządzie szkolnym,  ale o dziwo: wygrałyśmy i to 

bardzo wysoko. Wzruszona Matka Generalna nazwała nas 

wtedy klasą  „setnej matury” gdyż miałyśmy ją zdawać w 

1964 r. sto lat po ukończeniu edukacji przez pierwsze 

wychowanki Matki Marceliny (naturalnie wtedy nie zdawało się u Sióstr matury). 

Byłyśmy stawiane za wzór. Aż  się nam  wierzyć  w to nie chciało. Jednak   po odejściu tych 

wszystkich, które nie mogły się z Siostrami zżyć, my  zaprzyjaźniłyśmy się z nimi bardzo mocno i to 

trwa do dziś. A i nasze koleżeńskie grono, pomimo różnych burz, trzyma się stale  razem: nie tylko 

jesteśmy matkami chrzestnymi swoich dzieci i świadkami na ślubach, ale spotykamy się licznie i 

wiernie na pogrzebach tych, które odeszły... 

Zjazdy maturalne urządzałyśmy już 6 razy. Zawsze dość licznie bo w gronie 12-18 pań: najpierw 

dzierlatek- studentek, potem zatroskanych młodych mam, teraz już spokojnych, zrównoważonych 

babć- emerytek. Pomimo zmniejszającej się liczby  znających nas Sióstr, zawsze wiernie są z nami 

S. Janina i S. Zita - nasze wychowawczynie klasowe i nauczycielki, droga S. Marta - niegdyś postrach 

matematyczny, czasami widujemy S. Bogdanę i S. Irmę. To bardzo dużo zważywszy na czas. 

Na ten ostatni- na razie- zjazd 50-lecia,  już 7- my ,zawiadomiłyśmy  32 osoby, (w tym i te które do 

matury nie dotrwały) ale większość nie mogła przyjechać z powodu czy to chorób, czy kłopotów 

rodzinnych.  Do Szymanowa, wyzłoconego październikowym słońcem, w ciepły, nieomal letni 

weekend zjechało nas 12 -  ale wliczywszy i te które patrzyły na nas już z Góry a więc Danusię 

Breyer, Basię Syrzycką, Elę Bucewicz i Bożenę Tonderę - było nas sporo.  
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Stoją od lewej: Dżeta Jastrzębowska, S. 

Janina, Zosia Baczyńska-Miazgowska,Ewa 

Michalska, Justyna Niewodniczańska-

Blinowska, Marychna Baraniecka-Witkowska, 

Halina Kapusta-Sut, Krysia Zielińska, Bożena 

Wyleżyńska-Głowacka. Siedzą od lewej: 

Joasia Hermanowicz-Jadczak, Ela Wróbel-

Ulmer, Dorota Jaroszkiewicz oraz Ela 

Adamczyk-Sadowska. 

Przyjechać w miejsce które wita  napisem 

„Dzieci jesteście w domu” to nie lada wzruszenie!! A rozmowa z Siostrami w czasie której ma się 

wrażenie że pamiętają one o każdej naszej dwójce i piątce i pytają z ciekawością o nasze dzieci i 

rodziny!, a niezapomniana wizyta w grobowcu!, a Msza św. pełna biało-szafirowych habitów!, a Biały 

Posąg z drzewami parku w tle!- czy to wszystko nie jest warte trudów podróży, nawet zza oceanu, 

nawet za cenę wyrzeczeń? 

Postanowiłyśmy zostawić po sobie pamiątkę. Z nieocenioną pomocą Kazia Głowackiego, męża 

Bożeny Wyleżyńskiej, oraz Pawła Kolińskiego, syna Ewy Michalskiej, posadziłyśmy w parku, w 

miejscu wskazanym przez Siostry, czerwonego dąbka a pod nim został wkopany kamień z napisem 

„Matura 1964- 2014”. 

Ale nie koniec na tym: Wdzięczne Siostrom za wychowanie w duchu” posiałam i wzeszło”, 

zaproponowałyśmy utworzenie „Stypendium 64” dla wybitnie uzdolnionej maturzystki 

niepokalańskiej a nie mogącej sfinansować swoich dalszych studiów. Prace nad realizacją 

stypendium już się zaczęły. A teraz zwracamy się do Sióstr: Kochane Siostry, Bóg zapłać za 

serdeczne przyjęcie, za Waszą dobroć, gościnność i okazaną nam przyjaźń. Pragniemy, aby zażyłość 

pomiędzy nami pozostała we wzajemnej pamięci i modlitwie obu stron na zawsze.                                           

 W imieniu 12 Jubilatek „setnej matury”:  Marychna Baraniecka-Witkowska 

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 
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