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W żłobie leży, któż pobieży  

Kolędować małemu  

Jezusowi Chrystusowi  

Dziś nam narodzonemu?  

Pastuszkowie przybywajcie  

Jemu wdzięcznie przygrywajcie  

Jako Panu naszemu!  
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ŻYCZENIA OD MATKI WAWRZYNY 

Wszystkie Nasze Kochane Dzieci, 

między drzewami szymanowskiego parku snują się 

pasma mgieł, a bezlistne drzewa stoją na straży 

naszego domostwa. Tydzień temu siostry rozpoczęły 

swoje doroczne rekolekcje, które kończą się 

uroczystościami. S. Loyola ponowiła swoje śluby, 

aspirantka Ela przywdziała postulancki welonik, a s. 

Sylwia i s. Paula złożą wieczyste śluby. Z tej okazji 

zawitała u nas pokaźna delegacja z Sącza, gdzie s. 

Sylwia uczy różnych przedmiotów ekonomicznych. W 

Białej Podlaskiej złoty jubileusz obchodzi s. Beniamina. 

Przed Panią Jazłowiecką płonie roratnia świeca, a my 

śpiewamy, aby niebiosa zesłały Zbawiciela. 

W ostatnim dniu listopada rozpoczęłyśmy wraz z całym 

Kościołem Rok Życia Konsekrowanego. Na tę okazję papież Franciszek wystosował list, który 

staje się ważną inspiracją dla nas wszystkich, gdy myślimy o tym, jak przeżyć ten szczególny 

czas. Ojciec św. wskazał w nim m. in. na rzeczywistość pewnego niezwykłego duchowego 

braterstwa jakie wytwarza się wokół rodzin zakonnych: 

Listem tym, zwracam się nie tylko do osób konsekrowanych, ale także do ludzi świeckich, 

którzy dzielą z nimi ideały, ducha i misję. Niektóre instytuty zakonne mają długą tradycję w tym 

zakresie, inne mają doświadczenie nieco krótsze. Wokół każdej rodziny zakonnej, a także 

stowarzyszeń życia apostolskiego i instytutów świeckich jest bowiem obecna pewna większa 

rodzina, „rodzina charyzmatyczna”, która obejmuje kilka instytutów, które żyją tym samym 

charyzmatem, a zwłaszcza chrześcijan świeckich, którzy czują się powołani, właśnie w ich stanie 

świeckim, do udziału w tej rzeczywistości charyzmatycznej. 

Dziś więc piszę do Was wszystkich jako do istotnej części naszej „charyzmatycznej rodziny” 

Wychowanek i Wychowanków, która w ciągu ponad półtorawiekowej historii Zgromadzenia 

tworzyła niezwykły krąg ludzi. Kilka wspólnie spędzonych lat sprawiało, że na życiowych 

mapach pojawiało się jeszcze jedno miejsce duchowego powrotu, a wędrówkom towarzyszyły 

przyjaźnie zadzierzgnięte w szkolnej młodości. I kolejne pokolenia sióstr, które ciągle na nowo 

z tą samą pasją i troską podejmują się tworzenia tego wszystkiego, co stanowi dom i daje 

poczucie bezpieczeństwa, dyskretnie kierując wzrok w stronę nieba, aby mówić Bogu o 

dzieciach, które biegają po szkolnych korytarzach i o tych, które ten etap dawno już mają za 
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sobą, przemierzając tysiące dróg na całym świecie.  

Są takie szczególne chwile, gdy bardzo o Was pamiętamy i trochę dłużej opowiadamy o Was 

Panu Bogu. Boże Narodzenie należy do tych wyjątkowych momentów. Z tej okazji chcę Wam 

przekazać w imieniu wszystkich sióstr tysiące najlepszych życzeń, najcieplejszych i pełnych 

czułej pamięci. Niech Pan Bóg prowadzi Was drogami pokoju, odwagi i wiary. Życzymy, abyście 

zawsze dostrzegali rękę Bożej Opatrzności, która opiekuje się Wami w chwilach trudności i 

niebezpieczeństw. Nigdy nie traćcie nadziei. 

Niech promień łaski toruje Wam drogi do wszystkich ludzi wśród których żyjecie. Niech Wasze 

dobre myśli i zamierzenia znajdą możliwość realizacji. Niech Wasze serca będą odważne i 

hojne. 

Zawsze myślimy o Was z wielką radością i wdzięcznością. Dziękujemy za tyle wyrazów dobroci, 

życzliwości i duchowej łączności. Szczególną pamięcią otaczamy tych z Was, którzy przeżywają 

samotność, chorobę, ból. Niech narodziny Jezusa przyniosą pociechę i doświadczenie ludzkiej 

dobroci. 

SKŁADAMY WASZE TROSKI U STÓP PANI JAZŁOWIECKIEJ. 

W imieniu wszystkich sióstr, 

m. Wawrzyna od Ducha Świętego 

Szymanów, Boże Narodzenie 2014 r. 

ŻYCZENIA OD PREZESKI KZJ 

Drogie Koleżanki !  

Z wielką tremą zabieram się do tego listu, bo nie wiem, czy 

będę umiała wyrazić te różne myśli,  i życzenia, które kłębią 

mi się w głowie.   

 

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy święto Chrystusa Króla - 

Tego, który zwycięża, króluje i panuje ("Christus vincit, 

Christus regnat, Christus imperat"). To podsumowanie 

kończącego się roku kościelnego. Za kilka dni rozpoczyna 

się nowy rok kościelny. Rozpoczyna się Adwentem - czasem 

oczekiwania na Boże Narodzenie.   Różne są wymiary tego 

oczekiwania. Od najprostszego, dziecięcego oczekiwania na 

choinkę i ukryte pod nią prezenty - do dojrzałego 

 [(photo by Waiting For The Word)]. 

https://www.flickr.com/photos/waitingfortheword/
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oczekiwania na niemal namacalne spotkanie z, za każdym razem nowonarodzonym, 

Dzieciątkiem przynoszącym na świat pokój, miłość i dobroć.  

 

Święta Bożego Narodzenia to Święta, w czasie których stajemy się jakby lepsi, bardziej otwarci 

na innych, mniej egoistyczni. To czas okazania sobie wzajemnej bliskości i miłości, o co często 

tak trudno w codziennym zaganianym życiu. To czas, żeby razem usiąść do stołu wigilijnego, 

zapomnieć przy dzieleniu się opłatkiem o ewentualnych zaistniałych urazach czy pretensjach i 

wzajemnie je sobie wybaczyć. To czas odnowienia więzi niejednokrotnie zagubionych, czas 

wspomnień i marzeń, czas rodzinnych opowieści i kontaktów międzypokoleniowych - tak 

bardzo ważnych, co niekiedy widać dopiero z perspektywy czasu. 

 

 A nade wszystko to czas spotkania osobistego z Bożym Dzieciątkiem, które przychodzi do 

całego świata i do każdego z nas z osobna - w inny, każdemu właściwy, sposób. I każdemu 

przynosi to, co mu jest najbardziej potrzebne. Musimy tylko umieć Je przyjąć, pozwolić działać 

w naszym własnym życiu i postarać się usłyszeć i usłuchać Jego głosu. "Tylko"  albo "aż", bo 

świat współczesny tego nie ułatwia, wręcz przeciwnie - stara się Go zagłuszyć. 

 

Tak więc moje życzenia dla nas wszystkich będą się wyrażały w tym właśnie: żebyśmy umieli 

przyjąć to  Dzieciątko, żeby przez nas mogli Je spotkać również nasi bliscy i ludzie, z którymi 

będzie dane nam się zetknąć. Żebyśmy nosili w sobie - nie tylko w czasie Świąt - ten pokój i 

miłość, którymi obdarowuje nas mały Jezus i umieli przekazywać je otoczeniu. Ale jednocześnie 

żebyśmy potrafili być twardzi i stanowczy wtedy, kiedy okoliczności wymagają dania 

świadectwa. To wszystko nie jest takie łatwe.  

Dlatego życzę nam wszystkim, aby za pośrednictwem Pani Jazłowieckiej, u stóp 

której spędzałyśmy nasze szkolne lata, spłynęło na nas Boże błogosławieństwo, 

które da nam mądrość i siłę, żeby się stało, że: 

 "Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam!" 

A do tych życzeń podstawowych dołączam również takie "zwyczajne", które składamy sobie 

przy różnych okazjach: zdrowia, szczęścia, spotykania na swojej drodze samych życzliwych 

ludzi, jak najmniej trosk i kłopotów i wszelkich codziennych łask Bożych.  Mnóstwo 

serdeczności dla wszystkich 

Marta Mieszkowska, Przewodnicząca KZJ 
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PAMIĘTAMY ...  

Od lat spotykamy się na opłatku w  Warszawie w domu 

Sióstr na Kabatach. W tym roku odbędzie się ono 14 

grudnia w niedzielę. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 

12:30, potem  połamiemy się opłatkiem składając sobie 

życzenia, pogawędzimy miedzy sobą i z Siostrami - jak 

przy stole wigilijnym: chwile szczególnej życzliwości i 

serdeczności. 

 

Koło Warszawskie zaprasza na opłatek wszystkich. 

Przyjeżdża kto może. Te Koleżanki, które nie mogą wziąć 

udziału osobiście w naszym spotkaniu, zapewniamy, że będziemy o nich szczególnie tego dnia 

pamiętać.   

 

Podczas Mszy św. będziemy się modlić w waszych intencjach, szczególnie polecając intencje serc 

chorych, samotnych, starszych i młodych koleżanek, które tych Świąt nie będą mogły  przeżyć w 

radosnym  nastroju.   

 

Zapewniamy Was również, że zanim rozpoczniemy  dzielenie się opłatkiem, prześlemy Wam 

duchowo serdeczne życzenia i podzielimy się opłatkiem. Chcemy, żebyście wszystkie, szczególnie w 

tym dniu, czuły naszą modlitwę i wsparcie. Jesteśmy z Wami. 

 

POTRZEBNA NOWA 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/ 

 

http://naszkzj.wordpress.com/zapisz-sie/
http://naszkzj.wordpress.com/zapisz-sie/
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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,  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 

 

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).  Koszty pobytu 

(130 zł) obejmują nocleg i wyżywienie, a także niewielkie koszty organizacyjne. Zgłoszenia prosimy 

przesyłać mailowo do dnia 4.01.2015 r. na adres:  naszkzj@gmail.com   lub  klauzura@tlen.pl,  tel; 

604 080 990 

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.  

Rekolekcje dla Wychowanek – edycja I  

 „Matka Marcelina – różne oblicza kobiecego 

geniuszu” 

Piątek 

Do 17.30 – zjazd 

18.00 – kolacja 

19.15 – Msza Święta 

20.30 – spotkanie wieczorne 

http://www.naszkzj.wordpress.com/
mailto:naszkzj@gmail.com
mailto:naszkzj@gmail.com
mailto:klauzura@tlen.pl
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Sobota 

8.15 – Modlitwa poranna 

8.30 – śniadanie 

9.45 –„ Kobiety w Biblii” konferencja ks. Jana Chrzanowskiego 

10.45 – przerwa na kawę 

11.15 – „Łaska bycia kobietą” -  Matka Marcelina o kobietach – s. Rut 

13.00 – obiad, Rekreacja – możliwość spaceru, rozmów itp. 

14.30 – Adoracja, Przygotowanie i okazja do spowiedzi 

16.30 – Msza Święta 

18.00 – kolacja 

19.15 – wieczór z Matką Marceliną  

21.00 – Apel Jasnogórski 

Niedziela 

7.30 – Medytacja 

8.00 – śniadanie 

8.45 – „Kobiety w Biblii” - konferencja 

 9.45 – przerwa na kawę 

10.15 – „Powiedz dzieciom, że ich błogosławię „ – Matka Marcelina do wychowanek          

11.30 – spotkanie podsumowujące 

12.30  - Msza Święta 

13.30  - obiad i pożegnanie    
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Beata Śmigiera, Wiceprezeska KZJ 

W ŁĄCZNOŚCI AŻ DO WIECZNOŚCI 
Teraz kiedy pogoda sprzyja tęsknotom za łagodnym ciepłem i długie wieczory nastrajają refleksyjnie 

ogłaszamy koncert wypominkowych wspomnień o osobach, które już od nas odeszły a których 

postać w jakiś sposób utrwaliła się w naszej pamięci. Prosimy aby wspomnienie dotyczyło albo 

którejś Siostry albo Koleżanki z lat spędzonych u Sióstr. W każdym przypadku osoby z którą 

zetknęłyśmy się bezpośrednio, osobiście a wspomnienie o niej porusza serdeczne struny naszego 

serca. Tematem może być nawet jedna tylko sytuacja z udziałem tej osoby. Wszystkie prace 

będziemy publikować na www.naszkzj.wordpress.com na FB w takiej kolejności w jakiej będą 

nadsyłane. Forma pracy dowolna, tzn. można przysyłać krótkie opowiadanie albo notatkę, collage ze 

zdjęć albo filmik z udziałem własnym i opowiadaniem mówionym, wiersz….cokolwiek Ci przyjdzie 

do głowy. Prace prosimy przysyłać na adres: 

 na maila nasz.kzj@gmail.com z dopiskiem „Konkurs wypominkowych wspomnień” i prosimy o 

takie formaty plików aby ich publikacja na FB i www była możliwa (np. doc, jpg, mp4 ) 

 albo pocztą: Beata Śmigiera ul. Rasztowska 4a/1 05-230 Kobyłka lub Krysia Pietrzyk,  01-656 

Warszawa, ul. Tylżycka 7 mieszkania 122 

W zależności od ilości zgłoszeń ustalimy termin zakończenia konkursu tj. nadsyłania prac i 

wyłonienia zwycięzców- z zastrzeżeniem, że przyznanie nagród nie nastąpi później niż około świąt 

Wielkanocnych 2015. Obecnie jesteśmy na etapie wymyślania super atrakcyjnych nagród i ustalania 

składu jury. O postępach będziemy informować a tymczasem już dziś można zacząć tworzyć. 

Lista nagród: 

1. noga żaby pływającej w Pisi 

2. naszyjnik z onyksu – ufundowany przez redaktorkę www. 

NaszKZJ 

3. wirtualny uścisk dłoni Prezeski KZJ 

4. albumik „Rafael” wydany w 2006 roku przez Rzeczpospolitą 

w serii klasycy sztuki – ufundowany przez Krysię Pietrzyk 

5. Paczka pampersów z opcją wyboru rozmiaru 

  

A teraz wyjątkowa propozycja: jeżeli ktoś nie czuje weny do 

tworzenia to może ufundować atrakcyjną nagrodę dla kogoś kto 

wenę czuje. Jednym słowem i szukamy hojnych sponsorów (jednak wartość nagrody 

w żadnym wypadku nie może przekroczyć 199zł) \. Zgłoszenia przyjmujemy pod 

tym samym adresem: nasz.kzj@gmail.com z dopiskiem „Konkurs wypominkowych wspomnień – 

sponsor”.  Poszukujemy sponsorów na następujące nagrody: 



Nr 8 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         8 

1. kosmetyk do….(doradzi nasza koleżanka, kosmetyczka, Jola M) 

2. wykupienie recepty 

3. bon upominkowy do realizacji w którejś z popularnych sieci sklepów spożywczych 

Ewa Dubacka, naszkzj@gmail.com, Skarbnik KZJ i Redaktor 

Naczelna www.facebook.com/niepokalanki.kzj 

 

WIADOMOŚCI Z DOMÓW NIEPOKALAŃSKICH- OD 

SIOSTRY JANINY 
Wałbrzych 

Nowy rok szkolny rozpoczął się z nową obsadą personalną: nowy ks. kapelan Jan Olender, 

przyjechała z  Szymanowa   s. Teresa;  wyjechała  do Nowego Sącza  s. Daria.   W gimnazjum 

uczy się 35 dziewcząt, w liceum – 25. Wychowawczynią  klasy I-ej  gimnazjum jest s. Klaudia , 

a  klasy  drugiej  liceum  po  wyjeździe s. Darii  s. Daniela  z  pomocą  s. Teresy.  Mistrzynią  

internatu jest s. Dorotea, która  równocześnie jest 

wychowawczynią  klasy drugiej  gimn.  i  klasy  pierwszej     

liceum.  We  wrześniu   do Wałbrzycha  przyjechała    grupa 

młodzieży  z  Dortmundu. Goście  z  Niemiec  mieszkali  u  

naszych uczennic,  a w  czasie  pobytu  w  Wałbrzychu  

zwiedzali   między  innymi  Krzeszów, Książański Park 

Narodowy,  unikalny  ewangelicki  kościół   Pokoju  w 

Świdnicy  oraz  Wrocław. Ważnym wydarzeniem było też 

poświęcenie placu zabaw dla dzieci ze świetlicy. Były  

zabawy,  różne  konkursy  i  dzieci zwiedziły  Książ. I oczywiście stały punkt programu w 

niepokalańskich domach – remonty. Tym razem modernizacja ogrzewania. Brzmi to banalnie, 

ale wiele wysiłków kosztuje, by zdobyć  środki  finansowe. Najwięcej działań w tym kierunku 

podejmuje, z właściwą  sobie energią,   s. Bohdana. 

 

Wrzosów 

Klasztor pracuje   pod kierunkiem s. Maciei, która od sierpnia objęła tu przełożeństwo. 

Aktywność Siostry już najwidoczniej została zauważona i doceniona, skoro z okazji 25-lecia 

Łomianek burmistrz odznaczył Siostrę i Siostrę Stefanię medalem „za zasługi dla miasta”. 

Zasługi s. Stefanii dotyczą przede wszystkim działalności edukacyjnej. Przedszkole ma w tym 

roku ponad 90 wychowanków. Klasztor wrzosowski jest zgromadzeniowym „domem 

studenckim”, w którym zatrzymują się siostry dojeżdżające na studia zaoczne i podyplomowe. 

 

mailto:naszkzj@gmail.com
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
http://naszkzj.wordpress.com/2014/11/07/wiadomosci-z-domow-niepokalanskich-od-siostry-janiny/
http://naszkzj.wordpress.com/2014/11/07/wiadomosci-z-domow-niepokalanskich-od-siostry-janiny/
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Jazłowiec 

Od września przełożoną klasztoru jest s. Julia. Ten najstarszy dom Zgromadzenia przeżywa 

teraz okres zbiorów: dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo od jakiegoś czasu siostry 

prowadzą gospodarstwo, by ratować się w dość trudnym stanie finansowym spowodowanym 

sytuacją polityczną. Zebrały uprawiane warzywa, zboże i siano dla zwierząt (króliki). A w 

przenośni? To owoce duchowe. Każdego 5 i 16 dnia miesiąca 

odprawiana jest Msza Święta w intencjach zanoszonych za 

przyczyną bł. M. Marceliny. Siostry cieszą się i dziękują Bogu za 

wysłuchane modlitwy. Co jakiś czas przyjeżdżają rodzice z 

„Marcelinkami”, żony z nawróconymi mężami. Mimo niesprzyjającej 

atmosfery panującej na Ukrainie do domu rekolekcyjnego 

przyjeżdżają grupy modlitewne: młodzieżowe, dorosłych – osób 

świeckich, duchownych, sióstr zakonnych na swoje dni skupienia. Często pojawiają się 

pielgrzymi zdążający do Sanktuarium Maryjnego w Zarwanicy. Warto dodać, że wśród 

odwiedzających klasztor niepokalański są nie tylko katolicy rzymskiego obrządku. 

 

Szymanów 

Dom Szymanowski  przeżył  duże  zmiany  po  kapitule:   przełożoną   jest   s. Gracjana,   

asystentką  – s. Deodata, dyrektorką szkoły – s. Bogna, mistrzynią internatu – s. Matylda. W 

gimnazjum  jest  62 uczennic,  w  liceum  – 46.  

Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie była 

pielgrzymka wychowanek połączona z 75. rocznicą 

koronacji Matki Bożej Jazłowieckiej. Obchody miały 

miejsce 21 września. (Na ten temat więcej nie piszę, bo 

Przedstawicielki KZJ były obecne). W ostatnim czasie 

pożegnałyśmy dwie nasze siostry: s. Sewerynę, która 

zmarła 22 września, i s. Kalikstę, która przyjechała w 

sierpniu do Warszawy na intensywne leczenie. Niestety, 

nowotwór okazał się zbyt zaawansowany. Siostra została pochowana w Szymanowie. W tym 

domu spędziła niegdyś 34 lata. Wrzesień i październik jak zwykle upłynął pod znakiem „leci”. 

Listopadowi natomiast towarzyszy hasło: „remonty”. Rozpoczęto wymianę instalacji grzewczej. 

 

Jarosław 

Ten klasztor też funkcjonuje w nowym składzie personalnym. Przełożeństwo domu objęła s. 

Ksawera, natomiast dyrektorką obu szkół (podstawowej i gimnazjum) została s. Anastazja. W 

szkole podstawowej uczy się 167 dzieci, w gimnazjum – 57. W październiku zakończyła się 

budowa boiska (pozostały jedynie… spłaty firm). Poświęcenie i oficjalne otwarcie nastąpi jednak 

dopiero na wiosnę. Co to byłby za klasztor, który nie miałby remontów – zwłaszcza tak wiekowy 

jak Jarosław? Tutaj etapami przeprowadzane jest odwodnienie i elewacja. 
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Warszawa 

W Warszawie również nastąpiła istotna zmiana personalna: stanowisko dyrektorki przedszkola 

objęła s. Alicja. W szkole podstawowej jest 259 uczniów, a przedszkolaków – 204. 

 

Nowy Sącz 

„Biały Klasztor” przeżył także spore zmiany. Przełożoną jest s. Leticja, a dyrektorką – s. Agnes. 

Kierownictwo ciastkarni objęła natomiast s. Daria. W technikum uczy się 35 dziewczyn, a w 

szkole zasadniczej – 25. Klasztor sądecki szczyci się Seniorką Zgromadzenia – s. Dominika, 

która 4 października skończyła 105 lat! Jak zawsze tryskająca radością i zadziwiająca świetną 

pamięcią i jasnością umysłu. Tu również ruszyło ogromne przedsięwzięcie – remont kaplicy. 

Podczas prac, prowadzonych przez fachowców – konserwatorów zabytków odkryte zostały 

freski, które zdobiły pierwotnie ściany kaplicy. Wzbudziły one zainteresowanie nie tylko sióstr, 

ale i historyków sztuki.  

PÓŁ ROKU ZARZĄDU - PODSUMOWANIE 

Z końcem grudnia upływa pół roku kadencji obecnego Zarządu, dlatego pozwalamy sobie 

podsumować ten czas pracy. Pierwszym i największym jak do tej pory dokonaniem było 

opracowanie i przyjęcie we wrześniu tego roku nowego Statutu Koleżeńskiego Zjednoczenia 

Jazłowieckiego, co jak wszyscy wiedzą, poprzedzone było długotrwałymi wcześniejszymi 

przygotowaniami i konsultacjami, w którym udział brały członkinie starego jak i późniejszego 

nowego Zarządu. Obecnie nowy Statut został złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym, a po 

uzupełnieniu formalności (dosłaniu drugiego egzemplarza Statutu), czekamy na jego 

zatwierdzenie i aktualizację danych w KRS-sie przez Sąd, co nastąpi, mamy nadzieję, niebawem. 

Kolejnym zadaniem, z którym mierzy się Zarząd jest zbieranie deklaracji członkowskich od 

członków i sympatyków Stowarzyszenia. Formularz deklaracji został już opracowany, rozesłany 

do kół i zamieszczony na stronie www.naszkzj.wordpress.com w zakładce „Dołącz”. Termin 

dostarczenia wypełnionych deklaracji ustalono na 15 grudnia, a więc pozostało już na to 

niewiele czasu. Konieczność ponownego zebrania deklaracji od obecnych członków wynika z 

kilku powodów: 

 po pierwsze – konieczności zebrania dokładnych i aktualnych danych o ilości członków KZJtu 

 po drugie – jest to wstęp do przygotowywanej elektronicznej bazy członków, która ma 

usprawnić komunikację między Zarządem i członkami, podejmowanie różnych działań oraz 

http://www.naszkzj.wordpress.com/
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kontaktowanie członków między sobą zarówno w aspekcie terytorialnym, jak 

i tematycznym. 

Aby taka baza mogła funkcjonować zgodnie z prawem, konieczne jest posiadanie pisemnej 

akceptacji członka, poprzedzonej odpowiednią formułą zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

Kolejną sprawą podjętą przez Zarząd jest próba uporządkowania finansów od strony formalnej. 

W tym celu w grudniu odbyto konsultacje prawno–finansowe w Stołecznym Centrum Współpracy 

Obywatelskiej. Wyniknęło z nich, że sporo jest jeszcze do zrobienia, czym Zarząd zajmie się 

jako jedną ze spraw pierwszej kolejności na początku 2015 roku. 

Z inicjatywy jednej z członkiń Zarządu oraz mocno nas wspierającej Beaty Rudnickiej, za co 

jesteśmy jej bardzo wdzięczne, ogłoszono w listopadzie konkurs wspominkowy „W łączności aż 

do wieczności”. W odpowiedzi na ogłoszenie spłynęło już do jury kilkanaście bardzo ciekawych 

wspomnień, wiemy, że kolejne są jeszcze opracowywane. Warto podkreślić, iż twórczynie 

konkursu, a także niektóre inne wychowanki zdecydowały się ufundować dla laureatów cenne 

nagrody. Systematycznie uczestniczono w zjazdach rocznicowych różnych klas w celu 

informowania o KZJ i nawiązania kontaktów z różnymi pokoleniami wychowanek.  

W odpowiedzi na apel Sióstr zorganizowano akcję przygotowywania paczek świątecznych dla 9 

rodzin z całej Polski, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przekazane przez s. 

Martę informacje o rodzinach zostały opracowane i zamieszczone na wspomnianej już stronie. 

Bardzo budujący był szybki i liczny odzew wychowanek oraz sympatyków KZJ-tu, za co 

serdecznie dziękujemy. 

W okresie od lipca do grudnia zorganizowano 3 „wyjścia z KZJ-em”, w których uczestniczyło od 

5 do 35 osób, głównie członkiń koła warszawskiego. Były to wyjścia na filmy „Powstanie 

Warszawskie” w kinie Luna i „Ziemia Maryi" w kinie Wisła oraz – po raz pierwszy – pokaz slajdów 

przygotowany przez p. Agnieszkę Bartosiak w salce akademickiej w Kościele św. Krzyża, pod 

tytułem „Syberia – śladami polskości”. 

Rozpowszechniono również wśród członkiń koła warszawskiego informację o organizowanej 

przez Miasto Stołeczne Warszawę inicjatywie bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów. 

Dotarła do nas informacja, że wzięła w nich udział na pewno jedna wychowanka – Krysia 

Pietrzyk. Spodziewamy się jej relacji, którą przekażemy koleżankom. 
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Kolejną inicjatywą propagowaną za pośrednictwem facebooka i strony internetowej był 

bezpłatny program dla rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych. Skorzystała z 

niego Iza Gomza i Agnieszka Wyczółkowska. Również z tego przedsięwzięcia jest spodziewana 

relacja. 

Bardzo ważnym osiągnięciem Zarządu i kochanej Beaty Rudnickiej jest, ukazujący się co 

miesiąc, „Kurierek”. Od lipca do grudnia wydano 6 numerów opisujących bieżące wydarzenia w 

KZJ-cie i szeroko rozumianym środowisku niepokalańskim. Z odzewu z jakim spotkał się 

„Kurierek” wnosimy, że jest to publikacja trafiona. Z uwagi na jego bezpłatną dystrybucję, w 

której mają udział członkowie Zarządu, a także członkowie koła warszawskiego, wciąż 

poszukujemy sposobu finansowania wzrastającej liczby papierowych egzemplarzy. Z uwagi na 

generowane przy tym wysokie koszty dystrybucji zachęcamy do korzystania z wersji 

elektronicznej, zamieszczonej na stronie internetowej oraz do przekazywania własnoręcznie 

wydrukowanego „Kurierka” przez koleżanki „internetowe” – „nieinternetowym”. 

W porozumieniu z kołem warszawskim ustalono, że w czasie pierwszopiątkowych Mszy św. na 

Kabatach, będziemy modlić się w intencjach, które są zamieszczane na naszej stronie 

internetowej w zakładce „Intencje.”  Z pozytywnym przyjęciem spotkała się inicjatywa akcji 

„Jedność siłą", w ramach której codziennie o 12.00 lub 21.00 odmawiamy wszystkie – 

gdziekolwiek jesteśmy – „Pod Twoją obronę" w intencji wszystkich wychowanek i Sióstr. 

Wyżej wymienione sprawy, były omawiane podczas pięciu spotkań Zarządu,  

w czasie których ustalono podział pracy, przeprowadzono dyskusję bieżącymi sprawami, 

planowano działania, a także próbowano ustalić zasady współpracy z kołem warszawskim. 

W najbliższym czasie Zarząd zamierza zająć się opracowaniem strategii działania na obecną 

kadencję, uporządkowaniem spraw formalno-finansowych i tworzeniem bazy członków. 

O tym wszystkim będziemy jeszcze informowały. 

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 
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