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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. 

Św. Jan Paweł II 
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PRIORYTETY ZARZĄDU W TEJ KADENCJI 
Na posiedzeniu Zarządu 11.01.2015 r. zastanawiałyśmy się nad 

priorytetami działalności w tej kadencji. Ustalono następujące cele: 

1. Opieka nad starszymi, chorymi, samotnymi osobami. 

2. Aktywizacja środowiska wychowanek i wychowanków 

niepokalańskich.  

3. Pozyskanie nowych, w tym młodszych członków KZJ. 

4. Pomoc młodym matkom przez energiczne seniorki. 

5. Modernizacja bogatego archiwum KZJ-u, zawierającego unikatowe 

nagrania i wspomnienia. 

6. Działalność zgodna z aktualnym prawem, a tym samym wprowadzenie stowarzyszenia w 

nowy wymiar, jakim jest status organizacji pożytku publicznego.  

Do realizacji powyższych celów potrzebna jest strona www, Kurier KZJ, Facebook, 

elektroniczna baza. Pomogą nam one nie tylko utrzymywać łączność między sobą, ale także  

będą miejscem zgłaszania potrzeb, wymiany, pozyskiwania nowych osób (wolontariuszy) i 

nowych pomysłów do realizacji.  

Na pewno istotną sprawą są fundusze. Planujemy pozyskiwać je ze źródeł zewnętrznych 

(obecnie jest prowadzona próba otrzymania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

planowana jest przeprowadzenie loterii albo zbiórki publicznej).  

W planach są spotkania integrujące, wakacje dla dzieci, konferencje o wychowaniu, Forum 

Inicjatyw (prezentacja dorobku wychowanek – czerwiec 2016 r.).  

  Pragniemy też same się szkolić, korzystać z dostępnych, bezpłatnych konsultacji i 

opracowywać procedury na potrzeby KZJ, aby działał jak najsprawniej. 

  Jednocześnie prosimy, piszcie do nas. Zgłaszajcie swoje potrzeby, propozycje, dzielcie 

się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, bo wszystko, co robimy jest z myślą o Was.  

W imieniu Zarządu KZJ, Izabella Gomza, Wiceprezeska Zarządu 

 

CZAS NA SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
Drogie Koleżanki, bez Waszych wpłat niewiele możemy zdziałać a planujemy sporo, do tego 

wciąż nowe pomysły przychodzą nam do głowy... Dlatego ośmielamy się przypomnieć o 

wpłacaniu składek za rok 2015. Te Koleżanki, które są członkiniami kół regionalnych wpłacają 

jak dotąd do skarbnika koła.  

Te koleżanki, które chciałyby wesprzeć nas finansowo a nie są członkiniami KZJ też mogą to 

zrobić wpłacając darowiznę na realizację celów statutowych KZJ.  

Konto bankowe KZJ:78 1090 1043 0000 0000 0500 1931. 

Jesteśmy wdzięczne za każdą kwotę nawet niewielką, bo ziarnko do ziarnka.....  
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Tym Koleżankom, które już wpłaciły "dziękujemy" a tym, które wpłacą "z góry dziękujemy". 

Wasze datki mają dla nas i ten wymiar, że odczuwamy je jako Wasze poparcie i akceptację dla 

akcji, które podejmujemy. Serdecznie dziękujemy.  

Zarząd KZJ 

 PIELGRZYMKA NIEPOKALAŃSKA NA JASNĄ GÓRĘ 
Koło Warszawskie zaprasza na tradycyjną pielgrzymkę niepokalańską na 

Jasną Górę w sobotę 11 kwietnia br.  Msza św w kaplicy Matki Bożej 

będzie o g.12.00   a wcześniej bo od g. 10.00  spotkamy się w sali 

Różańcowej. Po mszy św i czasie wolnym na  obiad będzie Droga 

Krzyżowa na Murach Jasnej Góry. Z radością zawiadamiam że zgodził się 

pojechać z nami  ks. Infułat Jan Sikorski ten sam, który prowadził nasze 

ostatnie rekolekcje w Szymanowie. Dla koleżanek z Warszawy zamówimy 

jak zwykle autokar. Photo by Adam  

Barbara Ciszewska, Przewodnicząca Koła Warszawskiego KZJ 

SPOTKANIE ALUMNATEK  Z WYCHOWANKAMI 
Obecnie alumnatkami – profeskami czasowymi są siostry, które nie były wychowankami naszych 

placówek, natomiast tematem ich tegorocznego zjazdu była wspólnota. Jak przekazać młodej 

siostrze atmosferę z czasów szkolnych, jak sprawić, by znalazła się w kręgu wspólnoty 

wychowanek, które tak często wracają do naszych domów, piszą listy, dzwonią.  Najlepiej, jak 

same spotkają się z dziewczętami! 28 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie sióstr i 

Wychowanek.  

Przejęły nas ich wypowiedzi: że nasze Wychowanki przyjeżdżają do klasztoru jak do swego 

domu, że czują się związane z siostrami i miejscem, w którym skończyły przed laty szkołę. 

Ucieszyłyśmy się, że miłość Wychowanek przelewa się nie tylko na te siostry, które były 

wychowawczyniami, lecz także na wszystkie pokolenia sióstr. Dla rodziców 

Bożym błogosławieństwem są dzieci, a dla  naszego Zgromadzenia Bożym błogosławieństwem 

jesteście Wy – nasze Wychowanki,  które pragniecie tworzyć bliskie relacje z nami i naszym 

Zgromadzeniem. Wasze świadectwa bardziej zbliżyły nas do Waszego życia. Nasze 

Zgromadzenie jest otwarte na każdą Wychowankę, niezależnie od jej wieku, życiowej sytuacji 

czy stosunku do szkolnej przeszłości. Odczułyśmy ciepło, serdeczność, rodzinną bliskość, 

prostotę, szczerość, gotowość do współpracy z poszczególnymi siostrami i  Zgromadzeniem. 

Cieszymy się, że Najświętsza Panna Jazłowiecka jest dla Was kimś ważnym i bliskim, że Ją 

kochacie i czcicie oraz doświadczacie Jej obecności w swoim życiu.  
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******************* 

Dla nas młodych sióstr spotkanie ze starszymi Wychowankami było ważne, ponieważ 

odkryłyśmy, że Wasze doświadczenie, mądrość i miłość są cennym skarbem, z którego 

pragniemy czerpać.  Jesteśmy wdzięczne Wam za każde dobro wyświadczone dla nas, naszego 

Zgromadzenia i dla wszystkich ludzi, wśród których żyjecie na co dzień.  

******************* 

Moje spotkanie z wychowankami, którym na przestrzeni lat 

dane było zaczerpnąć z ducha bł. Matki Marceliny, stało się 

swoistą pokoleniową wędrówką. Do tego niepokalańskiego 

albumu, w którym przechowuje się bezcenne fotografie 

najbliższych, zawsze mogę sięgnąć. Zaskoczyło mnie, że 

mimo upływu lat w sercach naszych wychowanek odnaleźć 

mogę tak żywą pamięć serca. Ileż w mniej wdzięczności, 

zaufania i nadziei na trwanie tej pokoleniowej łączności. To 

piękne, choć trudne zadanie... 

******************* 

Spotkanie z naszymi Wychowankami uświadomiło mi, że 

mamy podobne pragnienia, że nawet jeśli nie znamy się z 

czasów „szkolnych”, łączy nas szczególna więź miłości, 

którą całym sercem chcę pielęgnować. Cenne dla mnie było 

doświadczenie wzajemnej otwartości i szczerości. Przekonałam się, że autentycznie jesteśmy 

sobie bliskie, że tworzymy jedną Rodzinę. Ten wspólnie spędzony czas pozostawił we mnie 

dobre ślady i nie przesadzę stwierdzając, że były to ślady Boga:) 

******************* 

Dzięki szczerej i pełnej wzajemnej życzliwości rozmowie z wychowankami naszego 

Zgromadzenia mogę dziś nieco inaczej spojrzeć na dziewczęta, z którymi pracuje na co dzień, 

ale też na te które wracają do naszego wspólnego domu. Wiedziałam, że gros uważa, że 

Szymanów to dla nich drugi dom, ale usłyszenie tego od dziewcząt jakoś mocniej oddziałuje na 

świadomość. Poczułam też, że wymiar wspólnoty w Zgromadzeniu jest znacznie szerszy niż 

dotąd myślałam i to napawa optymizmem szczególnie patrząc na fakt, że wewnętrznie 

Zgromadzenie wraz z Polską przeżywa niż demograficzny.   

******************* 
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Spotkanie z naszymi kochanymi Wychowankami ubogaciło mnie pod tym względem, że 

doświadczyłam jak bardzo są z nami związane wewnętrznie. Siostry (my również) są dla nich jak 

rodzina, a Szymanów jak dom, do którego chętnie wracają.  Pracuję w szkole jako westiarka i 

wiem, co mówią o Szymanowie w trakcie nauki, z jakimi trudnościami i przeżyciami się 

borykają. Osobiście dla mnie są bardzo bliskie, jak najbliższa rodzina. Cieszę się, gdy mogę im 

pomóc, wysłuchać, dać krzyżyk. Okazywanie miłości na różne sposoby zawsze jest dobrą 

inwestycją w człowieka i zawsze owocuje, jak o tym usłyszałam podczas wypowiedzi różnych 

Wychowanek. Tak więc postaram się inwestować w Nie całym sercem, nie tylko w obecne, ale i w 

dawne, i nie tylko czynem ale i modlitwą. 

******************* 

Oczekując na spotkanie, wyobrażałam sobie, że wszystkie Panie będą w podobnym wieku (nie 

wiedziałam tylko jakim) i prawdopodobnie z tej samej klasy. Kiedy drzwi się otworzyły, ku moje 

dziwieniu pojawiła się mieszana grupa wiekowa. Wtedy już byłam pewna, że  to spotkanie nie 

będzie tym, jakiego się spodziewałam. Właściwie to nawet  nie wiem czego dokładnie się 

spodziewałam, ale niezależnie od tego wszystko i tak zapowiadało się trochę niezwykle. I tak 

było. Każda z tych Pań miała przeżycia właściwe tylko sobie. Padały  imiona różnych Sióstr, 

które znałam tylko ze słyszenia,  dla mnie 

legendy: s. Ancilla, s. Alma, s. Irena… A tu 

proszę: przede mną siedziały Panie, które je 

znały, rozmawiały z nimi. Czułam się trochę 

jakbym wsiadła w wehikuł czasu i przeniosła 

się razem z naszymi Gośćmi do innego 

świata,  świata z ich dzieciństwa i młodości. 

Kiedyś jako dziewczynki biegały po 

szymanowskich korytarzach, a teraz w 

dalszym ciągu to miejsce nadal tak wiele dla 

nich znaczy, że są gotowe są przyjechać w 

niedzielny wieczór między Świętami i Nowym Rokiem, żeby nam o tym wszystkim opowiedzieć!  

Zastanawiałam się, czy za 20, 30 lat znowu usiądą tu dziewczyny, które teraz są w 

Szymanowskiej szkole, aby odpowiedzieć o nas jakimś alumnatkom.  

Wychowanki Zgromadzenia są częścią naszej historii i nie możemy stracić tego skarbu: żywego 

kontaktu z nimi, z tymi co były i tymi co będą. Cieszę się, że takie spotkanie miało miejsce. 

Może nie będzie to tylko ten jeden jedyny raz… 
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******************* 

To są głosy naszych najmłodszych sióstr. Ja też Wam dziękuję 

za te przepiękne chwile wspólnoty, wspominania przeszłości i 

spojrzenia w przyszłość. Dzielenia się tym, co w życiu 

najważniejsze. Tak się tworzą więzi. O tym można przeczytać, 

ale dopiero ich doświadczenie, niemal dotknięcie sprawia, że 

stają się czymś żywym i osobistym. A chociaż była Was tylko 

grupa, to my w jakiś trudny do wytłumaczenia sposób 

widziałyśmy wszystkie nasze Wychowanki!  Dziękuję za 

świąteczne popołudnie pełne uroku i światła.  

M. Wawrzyna 

WRZOSÓW. SPOTKANIE WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA 

Pragnę napisać o pierwszym w historii domu spotkaniu dawnych WYCHOWNKÓW  PRZEDSZKOLA 

wrzosowskiego. Przedszkole jako takie nie istniało od samego początku. Najpierw była 

OCHRONKA. A zaczęło się tak: 

W roku 1940 za staraniem ks. prof. Jana Wysockiego dr Józef Przyłuski ofiarował siostrom letnią 

swoją rezydencję (sam mieszkał w Warszawie) - willę  JUTRZENKĘ  pod warunkiem, że siostry 

zajmą się dziećmi i młodzieżą ze środowiska. Co też siostry robią po dzień dzisiejszy.  

w latach okupacji  siostry otworzyły ochronkę i prowadziła ją s. Jozafata. Były   też kursy 

krawieckie dla dziewcząt i świetlica dla młodzieży, siostry 

przygotowywały dzieci do sakramentów świętych. Potem 

był tu dom dziecka dla sierot, internat dla kilkunastu 

dziewczynek (dla których siostry zorganizowały tajne 

nauczanie), przyjeżdżały też na kolonie dzieci 

z Warszawy. Zawsze przechowywano parę dzieci 

żydowskich.  

Po wojnie w 1945 r. funkcjonowała tu 4-letnia szkoła podstawowa, potem 5 -klasowa i pierwsza 

klasa  gimnazjum – mimo jawnej niechęci aparatu partyjnego w kuratorium - trwała  do lipca 

1948 r.  Internat dla paru dziewczynek prowadziła s. Ena, a kiedy wyjechała z nimi do 

Kościerzyny, przybyła tu s. Floriana, która przez wiele lat pracowała z dziećmi i całą 
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społecznością Burakowa, otoczona miłością dzieci i życzliwością ich rodzin. Siostry otworzyły na 

nowo świetlicę dla dziewcząt, a w 1947 r. bursę przeznaczoną dla dzieci słabego zdrowia. 

W roku 1980 odkryto, że willa Jutrzenka nie ma fundamentów. Siostry otrzymały nakaz 

natychmiastowego wyburzenia budynku i pozwolenie na budowę. W 1983 roku stanął obecny 

budynek, w którym było miejsce na małe przedszkole.  Od 1983 do 2014 wychowało się tu 

ponad 800 dzieci. 

W tym roku  mija 75 lat od początków istnienia domu wrzosowskiego. Zupełnie przypadkowo 

zbiegła się ta rocznica z tym po raz pierwszy zorganizowanym spotkaniem tych, którzy ten dom 

uważają za cząstkę swego życia. 

Przygotowania do spotkania wychowanków rozpoczęłyśmy  na początku grudnia. Już wtedy 

okazało się jak wiele materiałów nagromadziły siostry przez lata: całe stosy zdjęć przeważnie 

posegregowane i umieszczone w albumach, oraz pięknie prowadzone kroniki przedszkola.  

Zdjęcia w albumach, zwłaszcza z czasów s. Floriany, mocno nadwyrężone trzeba było 

podreperować. Część bardzo cennych zdjęć czarno-białych zeskanowałyśmy, a fotograf 

powiększył je na wystawę fotograficzną. Do takich należałoby zaliczyć fotografie państwa 

Przyłuskich i ks. Jana Wysockiego, zdjęcie willi  „Jutrzenka” z czasów okupacji, fragment starego 

przedszkola oraz zdjęcia s. Floriany, s. Jozafaty, s. Michaliny czy spotkanie dzieci z ks. 

Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Udało się to zrobić przy mozolnej pracy s. Janisławy, która 

przepracowała w tym przedszkolu (z przerwami) 25 lat oraz  obrotnej (w tych sprawach) s. 

Mirosławie. 

Bezpośrednie przygotowania zajęły nam też sporo 

czasu mimo ofiarnej pracy takich fachowców jak: s. 

Tymotea – spec od bufetów i stołów szwedzkich czy 

s. Maria ze szczególnym wyczuciem tego co piękne. 

Trzeba przyznać, że cały dom pracował w tych 

ostatnich dniach. Zmobilizowałyśmy się nie tylko 

fizycznie. Był to czas  świadomego oczekiwania na 

nasze „dzieci” i ich powrót do „domu”. W takiej 

atmosferze, wielkiego pokoju i radości, że można coś dla „nich” zrobić  doczekałyśmy się dnia 

10 stycznia 2015r. Równocześnie robiła się strona internetowa domu wrzosowskiego: klasztoru 

i  przedszkola Adresów do dawnych przedszkolaków nie miałyśmy ale wystosowałyśmy 

odpowiedni list, który był rozdawany zainteresowanym po każdej Mszy św. w naszej parafii. W 
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Łomiankach ks. Proboszcz odczytał go w czasie ogłoszeń parafialnych. Urząd miasta podał 

ogłoszenie na swojej stronie internetowej i w gazecie łomiankowskiej.      

Sama uroczystość przerosła nasze oczekiwania. Nie wiadomo było ile osób przyjdzie: 5 czy 50 ? 

a tymczasem przed Mszą św. zapełnił się 

cały kościół: babcie i dziadkowie, dzieci i 

wnukowie, starsi i młodzież, 

przedszkolaki i niemowlaki…. Mszę św. 

odprawiał O. Wojciech z dość długim 

kazaniem z uwzględnieniem historii 

domu i przedszkola. Wszyscy słuchali z 

przejęciem, dzieci zajęły się przy 

szopce…ks. Proboszcz spowiadał, a potem pomagał rozdzielać Komunię św.  Modlitwę wiernych 

czytała s. Ryszarda – długoletnia dyrektorka przedszkola, która razem z s. Antonillą i s. Celiną 

dojechały s Kabat. Wszyscy śpiewali pięknie kolędy. Na chórze grali: p. Piotr Grinholc – organy 

i p. Robert Nalewajka – flet poprzeczny. Grali koncertowo!   

Ale sam koncert odbył dopiero po Mszy św., po której  pierwsza zabrała głos s. Stefania, potem 

s. Macieja, następnie p. Agnieszka Bączkowska – Domaradzka i p. Andrzej Masłowski, którzy 

dziękowali za zorganizowanie tego spotkania i wspominali moment przywiezienia figury Pani 

Jazłowieckiej. 

   Wszystko to razem ze Mszą św. trwało dość długo, a jednak zmieścił się jeszcze KONCERT – 

ale jaki !!!! Na chórze grał p. Piotr Grinholc na 

organach (po mistrzowsku)  -  przed ołtarzem dwaj 

fletniści: p. Robert Nalewajka i nasz ks. Proboszcz 

Jerzy Wikiel -  obaj utalentowani grali z pasją. Zagrał 

też osobno na organach 12- letni Maciej – syn  p. 

Piotra Grinholca - bardzo ładnie. Burze oklasków były 

jedyną nagrodą dla wszystkich muzyków. 

Samo spotkanie rozpoczęło się przejściem do sali  

pod kaplicą, gdzie miały się odbyć życzenia 

noworoczne i dzielenie się opłatkiem jako że całe to spotkanie było zwołane pod nazwą 

„OPŁATEK DLA WYCHOWNKÓW PRZEDSZKOLA”. Jednak nic z tego nie wyszło. Wszystko 

zdominowały trzy wystawy.  
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Pierwsza u wejścia – fotograficzna, która już na początku przykuła uwagę zwłaszcza tych 

najstarszych – były to rzeczywiście najcenniejsze, stare zdjęcia – a wiec było pokazywanie 

palcem odnalezionych koleżanek czy kolegów, sióstr, domu czyli Jutrzenki  i bardzo lichego 

budynku przedszkola… 

Druga wystawa mieściła się przy naszej kaplicy: 

na trzech stołach umieszczone były KRONIKI – 

pięknie wypracowane z licznymi zdjęciami. Są to 

kroniki już nowego przedszkola – wcześnie nic 

takiego się nie robiło. Zachowała się jednak 

kronika chóru utworzonego ongiś przez s. Almę. 

Tu skupiła się głównie młodzież, by siebie 

odszukać… 

Trzecia wystawa to bardzo liczne ALBUMY  ze 

zdjęciami począwszy od s. Floriany – wcześniej 

zdjęć się nie robiło. Była bieda a fotograf kosztował   i mało kto  mógł sobie na to pozwolić. 

Zresztą siostry myślały jak przetrwać i jak ratować  dzieci…..  Tu też było stoisko z książkami 

do sprzedania. 

Niestety do żadnych życzeń nie doszło – nikt nie patrzył na jedzonko, które przygotowałyśmy – 

kroniki, albumy, zdjęcia – zdominowały to wszystko…. Kto nie mógł się dostać do zdjęć – 

chętnie wspominał dawne czasy. Niektórzy młodzi robili komórkami wyszukane z albumów 

zdjęcia. Słyszało się i takie rozmowy: „ O patrz ta obskubana na zdjęciu to ja , a to moja 

mama…”  Dobrze, że dojechały siostry z Kabat – były oblegane, a ile radości z ich widoku???  

Ile uścisków, ile zakręconych łez, ile podziękowań, że mogli tu po latach przyjść… 

Ostatecznie i oni poczęstowali się tym co przygotowałyśmy – jakże doceniali wypieki s. Walerii i 

s. Leny. Dzieci miały osobno urządzoną salę gimnastyczną z zabawkami napojami i lizakami. 

Dawne „przedszkolaki” otrzymały prezenciki pierniczkowe, każdy uczestnik miał przylepiony 

emblemat: logo przedszkola – jeszcze robione przez s. Gizelę. Prezencikami i przylepianiem 

emblematów zajmowały się s. Jozafata i s. Dorota.  Wspomnieć tez należy o pracy s. Gizeli, 

która wiązała wstążeczki na woreczkach z pierniczkami. S. Grażyna dyżurowała cały czas przy 

albumach i ku wielkiej uciesze wychowanków rozdawała obrazki bł. Matki Marceliny z jej 

życiorysem. Inne miejsca pilnowała s. Kazimiera, s. Gerarda i s. Scholastyka, a sprzedażą 

książek zajmowała się s. Renata. Cała impreza kończyła się zwiedzaniem przedszkola małymi 

grupkami i podziwianiem obecnego wystroju.  
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 Kto był na tym spotkaniu. Trudno wyliczyć wszystkie  „szychy”, bo w tym tłumie  nie wszystkich 

się zauważyło, ale między innymi byli:  

- nasz wice burmistrz Piotr Rusiecki - dawny przedszkolak 

- p. Jolanta Starzyńska – aktorka teatru „Syrena” w Śródmieściu i „Och teatr”  na Ochocie – matka 

dwóch córek (Idalki i Julki), które chodziły do naszego przedszkola 

- wspomniany już p. Piotr Grinholc – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Organistów – ojciec 

trojga dzieci, które chodziły do nas do przedszkola. Jeden z nich Maciej grał właśnie na 

organach w czasie  KONCERTU 

- p. Robert Nalewajka – gra na trzech instrumentach dętych w Orkiestrze Teatru Wielkiego, a 

jego synek chodzi obecnie do przedszkola 

 Wiemy, że wśród dawnych przedszkolaków mamy sporo rokujących muzyków takich jak Julka 

Grzegorzewska – wiolonczelistka, która już koncertuje, Zuzia Tomczyk i inne. 

 Echa spotkania są bardzo pozytywne a skutki już są: zaraz na drugi dzień jedna mama 

zapisała dziecko do przedszkola. Cieszymy się, że tyle radości sprawił ten pomysł. Było to 

pierwsze takie spotkanie ale z pewnością nie ostatnie. Wystawę oglądają teraz rodzice, babcie i 

dziadkowie obecnych przedszkolaków. Zostawimy ją jeszcze na dłużej, bo uczestnicy spotkania 

pragnęliby  na spokojnie obejrzeć  albumy  i kroniki -  wspaniały dorobek  trudu i pracy sióstr. 

s. Macieja   

SIOSTRA MARTA O SZYMANOWSKICH REKOLEKCJACH 

Kochane „Dziewczyny” 

 

Chciałabym się z Wami podzielić swoim 

wzruszeniem, jakiego doznałam w 

dniach 23-25 I 2015 r. w czasie 

rekolekcji dla wychowanek 

zorganizowanych w Szymanowie pod 

hasłem „Matka Marcelina – różne oblicza 

kobiecego geniuszu”. Przybyło na nie 15 

osób, w tym kilka takich, które nie były 

wychowankami. Niektóre z nich 

przyjechały z dziećmi (od 9 miesięcy do 

12 lat), którymi zajęły się  siostry organizując im zajęcia i zabawy dostosowane do wieku, by ich 
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mamy mogły uczestniczyć w konferencjach i nabożeństwach. Konferencję „Kobiety w Biblii”, 

Eucharystię i posługę w konfesjonale sprawował ks. Jan Chrzanowski z diecezji poznańskiej – 

kapłan niesłychanie przystępny, z poczuciem humoru, znający życie, miłośnik Biblii. Jedną 

konferencję – prezentację miała s Rut: „Łaska bycia kobietą”, o zadaniach kobiety wg Matki 

Marceliny; drugą M. Wawrzyna. Jeśli pozwalały mi moje obowiązki przy furcie, dochodziłam na 

spotkania. Atmosfera była swobodna, kameralna, przerywana kawą, wymianą zdań i 

zwierzeniami. Była też praca w grupach- „Jakie przesłania M. Marceliny są szczególnie aktualne 

dziś”. Dla mnie najbardziej wzruszające było spotkanie podsumowujące rekolekcje, kiedy 

siedząc w kręgu, wypowiadały się uczestniczki rekolekcji, co im dało to spotkanie dwudniowe, 

jaką rolę w ich życiu spełnia M. Marcelina, co  wyniosły z wychowania wg jej zasad, z jakimi 

problemami spotkały się w swym życiu, jak je rozwiązywały. 

Przyznam się Wam, że głębia ich wypowiedzi była dla mnie wstrząsająca – ich myśli będą 

dla mnie tematem dalszej refleksji. Pomyślałam sobie, że rady i wskazówki M. Marceliny, która 

przeszła w swym życiu wszystkie możliwe stany kobiety (panna, mężatka, matka, wdowa, 

zakonnica) są inaczej odbierane przez zakonnice, a inaczej przez wychowanki żyjące w świecie 

– dlatego wspólne rozważanie jej słów jest niesłychanie cenne i wzbogacające, zwłaszcza nas 

wychowawczynie, gdy wypowiadają się osoby „ścierane” przez współczesne życie w świecie! 

Czekam więc następnych, podobnych rekolekcji, które ufam, że będą organizowane! 

Ściskam wszystkie s Marta 

PODSUMOWANIE AKCJI „ŚWIĄTECZNA PACZKA” 

Zapewne pamiętacie, jak przed Świętami  Bożego Narodzenia, znana wszystkim Siostra 

Marta podała nam adresy 9 rodzin, które potrzebowały wsparcia i naszej materialnej pomocy. 

Akcja „Świąteczna paczka” przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i spotkała się z gorącym 

odzewem. Ktoś umieścił nasz apel na stronie wielodzietni.pl, ktoś inny powiadomił swoich 

znajomych. Tak więc odpowiedziały nie tylko wychowanki, ale także 

znajomi lub osoby spoza grona wychowanek.  

„Drogie koleżanki, razem z moimi córkami wzięłyśmy udział w akcji 

świąteczna paczka. One pierwsze podrzuciły pomysł, by podzielić się 

tym co mamy z kimś, kto ma niewiele. Z entuzjazmem przyniosły swoje 

mikołajkowe paczki pełne słodyczy, które dostają co roku ode mnie z 

pracy. Młodsza - Małgosia przyniosła swoje drobniaki i powiedziała, że 

dorzuca się do zakupów na święta, bo na wigilii nie je się samych 

słodyczy, chociaż jej osobiście, by to nie przeszkadzało. Pomyślałam, 

że skoro to moje dzieci wpadły na taki pomysł, pomożemy komuś, kto 

ma dzieci. Wybrałyśmy rodzinę, zaangażowałyśmy moją siostrę 

Katarzynę i brata mojego męża Bogdana. Poprzez udział szwagra i 

mojej siostry zwiększyłyśmy pulę na wydatki i do dzieła. Myślę, że chociaż w taki sposób 
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mogłyśmy komuś ulżyć w trudach dnia codziennego, że chociaż w minimalny sposób 

wywołałyśmy uśmiechy na twarzach dzieciaczków. Wiem, że nie wysłałam tira drogich 

prezentów, ale podzieliłam się z kimś z głębi serca. Wierzę, że jeżeli kiedyś ja będę w potrzebie 

spotkam kogoś, kto schyli się w moją stronę. Czasami niewielki gest, może wiele zdziałać. 

Ubierając choinkę, siadając do wigilii, miałam w sercu tą rodzinę, życzyłam im wesołych świąt. 

Monika” Wzruszający był list Magdy, która sama spodziewała się szóstego dziecka i chciała 

podzielić się sercem z rodziną z szóstką dzieci. Magda przygotowała paczki wspólnie ze swoją 

sąsiadką.  Z Krakowa odezwała się Beata, wychowanka szymanowska, która pracuje w katolickiej 

szkole podstawowej. Wspólnie z rodzicami  i dziećmi ze swojej klasy oraz z pomocą pedagoga 

szkolnego przygotowała i dostarczyła paczkę do rodziny z Krakowa. Wzruszające były telefony 

do Siostry Marty, od osób, które niczego się nie 

spodziewając, otrzymywały zakupy, zamawiane przez 

internet w drugim krańcu Polski. Do akcji włączyły się 

osoby m.in. z Warszawy, Zielonej Góry, Mińska 

Mazowieckiego, Pruszkowa. Nasza akcja przekroczyła 

także granice Polski. Jedna z dziewcząt pisała: „Ja z 

Siostrami nie jestem związana, ale mam znajome, 

które uczęszczały do szkoły w Szymanowie. Od roku 

mieszkam w Edynburgu. Piszę tylko, żeby podzielić się dobrymi wieściami. Dziś paczka, a 

właściwie dwa worki z prezentami, trafiły do pani Barbary. Było to dla mnie bardzo wzruszające 

przedsięwzięcie, choć organizowane na odległość. W pomoc, niespodziewanie, włączyła się 

duża cześć mojej rodziny, od najmłodszych do najstarszych członków. Dzięki temu i nasze 

Święta stały się dużo bardziej radosne! Dziękuję! Monika.” 

 Dzięki wielkiemu, Waszemu zaangażowaniu każda z rodzin miała po dwóch Aniołów  

z prezentami! Do akcji włączyło się także Koło Zielonogórskie Koleżeńskiego Zjednoczenia 

Jazłowieckiego ze swoją przewodniczącą Małgosią Witkowską, a Koło Podwarszawskie z 

Wandzią Rogińską, przekazało Siostrze Marcie pieniądze na pomoc rodzinom. Dziękujemy 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowywanie paczek, niespodzianek, prezentów. 

Jesteście Wielcy, bo „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie 

przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Św. Jan Paweł II. 

Dziękujemy!  Beata Śmigiera 

DOSTANIEMY DOFINANSOWANIE DLA WAŁBRZYCHA! 

14.01 w nocy międzynarodowy konkurs Project for Awesome ogłosiło listę organizacji, którym 

przyznają w 2015 roku dofinansowanie. Fundacja Garczyńskiej jest na liście zwycięzców i ma 

dostać 10.000 $. Hurraa! Pieniądze mają przyjść za jakieś 3 msc.  Dziękujemy za Wasze głosy, 

wsparcie, dobre słowa!  Dla przypomnienia, informacja jak to się odbyło. 
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 Iza Rudnicka  znalazła w internecie międzynarodowy konkurs o dofinansowanie dla organizacji 

charytatywnych Project for Awesome. Warunkiem było nagranie filmiku z prośbą o 

dofinansowanie. Siostra Daniela przysłała zdjęcia, na 

których widać w jakich warunkach mieszkają dzieci 

oraz filmiki z dziećmi w roku głównej. Iza 

zmontowała filmik w całości i wrzuciła do internetu. 

12-14.grudnia trwał się  w internecie wyścig o 

dofinansowanie. A ścigaliśmy się z ponad 1000 

filmikami z całego świata. Wygrywały te organizacje, 

których filmik zdobył najwięcej głosów.  Nasz filmik 

obejrzało ponad 4.000 osób! 

Pomogli nam bezpłatnie świetni ludzie. Robert (dawny znajomy z pracy) założył wydarzenie 

na facebooku. Zrobiliśmy prościutkie www  dla Fundacji Garczyńskiej -po polsku i po angielsku. 

Agnieszka Styrna (wychowanka wałbrzyska, która rozsyła biuletynek) podłączyła nam PayPal 

(łatwe płatności przez internet, czyli po prostu klawisz ‘Wpłać darowiznę’) na nasze www. Anna 

Kubicka (wychowawczyni z fundacji) pomagała w rozpropagowaniu akcji. Kasia i Magda (dawne 

znajome) poprawiły nam copwritersko materiały jakie wysyłaliśmy mailem żeby rozpropagować 

akcję. I takąż to 9 osobową ekipą (sami woluntariusze) ośmieliliśmy się konkurować z 

olbrzymimi organizacjami jak np. Lekarze bez Granic czy Woda dla Sudanu...:  Iza z Hiszpanii, 

Beata i Witek (rodzice Izy) ze Skierniewic, Robert i Magda z Warszawy, Siostra Daniela, 

Agnieszka i Ania z Wałbrzycha oraz Kasia z Łodzi. Ekipa nigdy się nie spotkała! Tylko telefony, 

maile! Widać, do szaleńców świat należy! Udało się, i na konto Fundacji Garczyńskiej pieniądze 

powinny wpłynąć jakoś do maja 2015 Beata Rudnicka (matura Szymanów, 1986) 

 

W ŁĄCZNOŚCI AŻ DO WIECZNOŚCI- KONKURS 

WYPOMINKOWYCH WSPOMNIEŃ 

Dziękujemy wszystkim autorkom, które przysłały nam swoje 

prace. Tym samym zbliża się do końca nasz konkurs, bo kolejnych 

prac nie ma. Gdyby ktoś chciał jeszcze wziąć udział to serdecznie 

zachęcam, to są ostatnie dni…. Potem, najprawdopodobniej w 

drugiej połowie lutego, jury w składzie Marta Mieszkowska, 

Marysia Harasymowicz, Beata Rudnicka, Beata Śmigiera i Ewa 

Dubacka ogłoszą wyniki a Basia Ciszewska, redaktorka Głosu 

Koleżeńskiego, uhonoruje wybrane wspomnienie publikacją w 

Głosie 

https://www.facebook.com/wierzbickirobert
https://www.facebook.com/styrnaa
https://www.facebook.com/anna.kubicka.9
https://www.facebook.com/anna.kubicka.9
https://www.facebook.com/magdalena.sukniewicz
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1. Siostra Maria Pia Wspomnienie - Anna Mucharska-Gomza 

2. Przygoda pociągowa Siostry Ireny - Krysia Pietrzyk 

3. Wspomnienia z domu na Kazimierzowskiej- Maria Trzaskowska z d. Marchwicka 

4. Wspomnienia klasa I- Grześka Bronisz 

5. Opowieść o Siostrze Irenie: - Aneta Borkowska 

6.  Siostra Ida- wspomnienie w 3 odsłonach - Anna Krzyżanowska 

7. Słodki grzech Siostry Ireny- Grażyna Gorecka 

8. Lekcja gościnności- czyli o Siostrze Michalinie - Grażyna Gorecka 

9. Wspomnienie o Siostrze Germanie - Grażyna Gorecka 

10.  Łacina Siostry Klary  - Elżbieta Jastrzębowska 

11. Klasa setnej matury- Marychna Baraniecka Witkowska 

A jaki będzie typ publiczności? Głosujcie: 

Głosować można mailowo na stronie: 

https://www.facebook.com/niepokalanki.kzj?ref=aymt_homepage_panel 

A dla Pań nie-internetowych- zostaje forma telefoniczna. Oto numer do Basi Rogulskiej, 
która  podjęła się być zliczać głosy (22 834 50 09). 

Ewa Dubacka 

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 

https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/26/siostra-maria-pia-konstancja-soltan/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/26/przygoda-pociagowa-siostry-ireny/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/12/wspomnienie-z-domu-na-kazimierzowskiej/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/12/wspomnienia-grzeski-bronisz-ze-swinoujscia-cz-i/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/27/opowiesc-anety-borkowskiej-o-siostrze-irenie/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/01/27/opowiesc-anety-borkowskiej-o-siostrze-irenie/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/12/19/siostra-ida-wspomnienie-w-trzech-odslonach/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/22/slodki-grzech-siostry-ireny/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/18/lekcja-goscinnosci-niezamierzona/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/28/przepraszam-czyli-wypominki-o-siostrze-germanie/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/16/lacina-siostry-klary/
https://naszkzj.wordpress.com/2014/11/17/klasa-setnej-matury-u-siostr-niepokalanek/
https://www.facebook.com/niepokalanki.kzj?ref=aymt_homepage_panel
mailto:beatar077@gmail.com
mailto:beatasmigiera@gmail.com
mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj

