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Nr 10 Wiadomości z lutego 2015 

 

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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CO ZE ZMIANAMI W STATUCIE UCHWALONYM PRZEZ 

WALNY ZJAZD KRAJOWY KZJ WE WRZEŚNIU 2014R. 

Jakiś czas temu informowałyśmy Was, że w celu wpisania do rejestru 

sądowego  zmienionego na  zjeździe wrześniowym  statutu, złożyłyśmy 

go w  Sądzie  Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie już w 

październiku 2014r.  Na podstawie  przepisów prawa o 

stowarzyszeniach, określających zasady i tryb postępowania,  w sytuacji 

zgłoszenia przez stowarzyszenie zmian w statucie, Sąd przekazał nasz 

statut do zaopiniowania organowi nadzoru, czyli Prezydentowi m.st. 

Warszawy. Na początku stycznia 2015 r. Sąd wydał zarządzenie 

zobowiązujące KZJ do ustosunkowania się do uwag, zgłoszonych 

zarówno przez Sąd jak i przez Prezydenta m.st. Warszawy.  

Zdaniem prawników, z którymi się konsultowałyśmy, uwagi miały charakter porządkujący 

 i doprecyzowujący niektóre zapisy statutowe. Żadna z uwag nie dotyczyła celów, praw  

i obowiązków członków ani też kompetencji organów Koleżeńskiego Zjednoczenia 

Jazłowieckiego.  Z zarządzenia Sądu nie wynikała także  jednoznacznie, konieczność 

przedłożenia uchwały walnego zebrania członków.  

W tej sytuacji powiadomiłyśmy Sąd, że nie wnosimy zastrzeżeń do zgłoszonych uwag oraz, że  

naszym zdaniem, nie mają one istotnego wpływu na treść statutu. Z tego względu nie 

załączamy uchwały walnego zebrania w tej sprawie.  Gdyby jednak, zdaniem Sądu, taka uchwała 

była konieczna, poprosiłyśmy Sąd o wyrażenie zgody na jej przedłożenie w terminie jednego 

miesiąca.  Nie mając  pewności, czy Sąd  i Prezydent uwzględnią nasz punkt widzenia, prosimy 

Koleżanki o wzięcie pod uwagę, możliwej konieczności kolejnego spotkania się na zjeździe. 

Będzie to uzależnione od stanowiska w tej sprawie Sądu i uczestniczącego w postępowaniu 

Prezydenta m.st. Warszawy jako organu nadzoru.  

Marta Mieszkowska 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KZJ- O POMOCY WZAJEMNEJ 

Kochani! 

Jest nas, wychowanek i wychowanków szkół, przedszkoli, internatów prowadzonych przez 

Siostry Niepokalanki, ogromna rzesza. Jesteśmy w różnym wieku, różnych miejscach, różnie 

ułożyło nam się życie, ale jednocześnie bardzo wiele nas łączy, przede wszystkim 
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przynależność do  niepokalańskiej rodziny. Wielokrotnie, w różnych rozmowach  w naszym 

środowisku przewija się myśl, aby wzajemną pomoc uczynić bardziej wszechstronną  i 

skuteczną. Temu miała służyć nasza strona internetowa i jej zakładka OGŁOSZENIA, biuletynek, 

strona CV na profilu Goldenline, jak również baza, 

którą przygotowujemy. Chcemy także stworzyć BANK 

wzajemnej pomocy, inaczej BAZĘ osób, które 

potrzebują pomocy  i tych, którzy pomoc chcą 

świadczyć.  Jeśli potrzebujesz głośnego czytania 

książek, wspólnego spaceru, pomocy w zakupach, w 

wyjściu do lekarza, sprzątaniu, pomocy w opiece nad 

dziećmi nasz BANK jest dla Ciebie. Napisz do nas! 

Jeśli masz czas, chcesz zaangażować się w pomoc innym, możesz przypilnować dzieci, zrobić 

zakupy, kupić, przeczytać gazetę, czy książkę, napisz do nas, zgłoś się do naszego BANKU, 

napisz nam o tym! 

Może chcesz sprzedać, oddać rzeczy, meble, książki itd. a może szukasz łóżeczka dla dziecka, 

wózka, biurka itd. napisz!  Jeśli możesz polecić ciekawe wydarzenia, imprezy, spotkania  

w różnych miastach Polski, tam gdzie mieszkasz, napisz o tym do nas. Jeśli możesz polecić 

interesujące miejsca, gdzie warto odpocząć lub możesz wynająć na urlop, wakacje - pokój, 

dom, mieszkanie, odpłatnie czy nieodpłatnie, napisz nam o tym!   

Zgłaszane potrzeby i proponowana pomoc mogą być bardzo różne, także niestandardowe, np. 

jedna z koleżanek podejmie się, przy okazji odwiedzania grobów swoich bliskich, także opieki 

nad mogiłami bliskich tych, którzy z różnych  względów sami tego zrobić nie mogą. Prosimy  

o zgłaszanie się do nas. Im więcej nas będzie, tym pomoc, będzie bardziej możliwa i skuteczna. 

ps. Przytoczone pomysły zostały zaczerpnięte z ankiety wypełnianej przez 140 dawnych  

wychowanek w 2014 r.  A może Ty masz inny pomysł?  Czekamy... 

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie; mail: naszkzj@gmail.com; www.naszkzj.wordpress.com 

AKCJA ‘DEKLARACJE’ - PODSUMOWANIE 

Kochani, zapewne pamiętacie, że KZJ tworzy bazę członków i sympatyków. Zależy nam, aby 

baza była także pomocą w podtrzymywaniu wzajemnych kontaktów, przesyłaniu ciekawych 

wiadomości, tworzeniu sieci wsparcia. Do 15 grudnia członkowie KZJ oraz osoby, które chciały 

dołączyć do naszego grona, przesyłały swoje deklaracje członkowskie. Na dziś mamy  94 

deklaracje: 

mailto:naszkzj@gmail.com
http://www.naszkzj.wordpress.com/
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 koło podwarszawskie – 14 deklaracji 

 koło nowosądeckie – 14 deklaracji 

 koło jarosławskie – 16 deklaracji 

 koło krakowskie – 5 deklaracji 

 koło toruńskie – 1 deklaracja 

 koło łódzkie – 1 deklaracja 

 koło szymanowskie – 8 deklaracji 

 koło warszawskie – 35 deklaracji 

(przysłane na mój adres) Część deklaracji 

jest u Ani Skrzyńskiej. Koło warszawskie 

zobowiązało się przekazać deklaracje 

wszystkich członków do maja br.   

W listopadzie pojawiła się także krótka ankieta zawierająca trzy pytania: 

1. Czy zgadzasz się na umieszczenie i przetwarzanie twoich danych osobowych w bazie 

Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, a tym samym na otrzymywanie wiadomości od 

KZJ? 

2. Czy jesteś już członkiem Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego? 

3. Czy chcesz zostać członkiem Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego? 

 

Odpowiedziały na nią 73 osoby, z których 51 osób deklarowało chęć przynależności do KZJ. 

Niektóre osoby przysłały już swoje deklaracje.  Jest także spora grupa osób, które nie chcą być 

formalnie członkami KZJ, ale zadeklarowały chęć otrzymywania od nas Kurierka KZJ, wiadomości 

i na bieżąco śledzą wszystko, co się u nas dzieje.   

Cieszymy się, że jesteście i bardzo dziękujemy.  Miłą wiadomością dla nas był fakt, że  

w lutym Kurier KZJ pobrało z naszej strony prawie 200 osób. Takie liczby dodają nam skrzydeł, 

cieszą i motywują do dalszych działań!!!  

Na koniec jak zawsze prosimy: odwiedzajcie naszą stronę www.naszkzj.wordpress.com, 

szukajcie nas na FB, piszcie na maila naszkzj@gmail.com. 

Zwracamy się jeszcze raz z apelem do obecnych członków KZJ i osób, które jeszcze nie 

przesłały deklaracji, a wyraziły taką chęć, o przesyłanie podpisanych : 

 na adres Beata Śmigiera ul. Rasztowska 4a/1, 05-230 Kobyłka lub 

  skanu podpisanej deklaracji na mail: naszkzj@gmail.com  

Deklarację dla NOWYCH i OBECNYCH członków załączamy na końcu Kurierka. Jeśli jeszcze tego 

nie zrobiliście- proszę, wypełnijcie deklarację i wyślijcie do nas!  

Jest to dla stowarzyszenia bardzo ważna sprawa, która pozwoli stworzyć poprawną bazę 

członków.   

Beata Śmigiera 

 

http://www.naszkzj.wordpress.com/
mailto:naszkzj@gmail.com
mailto:naszkzj@gmail.com
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SPOTKANIE Z SIOSTRAMI ALUMNATKAMI – RELACJA 

Kochane, upłynęły już 2 miesiące od spotkania z Siostrami 

Alumnatkami w Szymanowie z grupą byłych wychowanek, w której  

i ja byłam obecna. Dwa miesiące minęły, a ja dopiero teraz o tym 

piszę . Wybaczcie mi więc, że relacja będzie ogólna. 

Bardzo miło było spotkać się z Siostrami, między świętami a 

Sylwestrem. Siostry zaprosiły nas, bo właśnie zastanawiały się nad 

pojęciem wspólnoty, wspólnoty jaką tworzą. Z inicjatywy Matki 

Wawrzyny zostałyśmy zaproszone również my – wychowanki jako 

„element składowy”, czy jakby inaczej ujmując również „ członkinie” tejże wspólnoty. 

Grupa była różnorodna, choć zabrakło w niej chłopców. Różniłyśmy się przede wszystkim 

wiekiem. Były szacowne antenatki w osobach Zuli Dernałowicz i Basi Rogulskiej. Było „średnie 

pokolenie” reprezentowane przez Ewę Dubacką i piszącą te słowa oraz „ szczawiki” w osobach 

Zuzi Zarzyckiej ( Trzecieckiej) i Aldony Tomaszewskiej. 

Na wstępie zaintrygowała nas dekoracja będąca w sali, do której zostałyśmy zaproszone. Były 

tam jajka, mąka, stolnica, trzepaczka i inne narzędzia kuchenne. Siostry wyjaśniły nam, że ta 

dekoracja ma symbolizować wspólnotę, jaką jest Zgromadzenie, że każda jest inna i że poprzez 

wzajemne ucieranie,  a także rozbijanie ma stworzyć się z różnorodnych składników smaczna 

całość. Siostry rzeczywiście nie były jednorodne. Chociażby pod względem pochodzenia. Była 

przecież i s. Loyola z pochodzenia Angielka i Siostra pochodząca z polskiej rodziny z Ukrainy ( 

niestety, nie zapamiętałam imienia) i oczywiście w większości – nasze 

rodaczki. 

Siostry bardzo uważnie słuchały naszych wspomnień, a mnie było bardzo 

dobrze przenieść się do „ lat dziecinnych”. Wspominałam więc s. Julię – 

dziś na Ukrainie i s. Ancillę z Jej wspaniałą mądrością. Starsze koleżanki 

podkreślały głównie, że dla nich Szymanów to DOM, do którego wracają i 

chciałyby być oczekiwane. Niektóre z koleżanek mówiły o swoich 

trudnych losach  i tym, jak ważne dla nich było powitanie „ jak w domu”. 

Młodsze zgłaszały różne propozycje. Dla mnie, to spotkanie było czymś 

wspaniałym; nieśpieszną rozmową o sprawach naprawdę ważnych dla obydwu stron, które są 

sobie bliskie i z otwartością się słuchają. Siostry Alumnatki mówiły między innymi o tym, że one 

również chciałyby z nami, starszymi wychowankami tworzyć więź, ale że trudnością dla nich jest 

różnica pokoleń. No bo co? Mają stanąć, podejść, poklepać po ramieniu i zapytać nieznaną 
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osobę – co słychać? A co w odpowiedzi powiedzieć  

o sobie? Niektóre z nich nasz wiek onieśmiela. Ale właśnie podczas tego spotkania dowiedziały 

się właśnie od starszych, że tak, że klepnąć po ramieniu i nawet nieznaną „ dziewczynę” zapytać 

– co słychać? Ze swej strony Alumnatki prosiły o modlitwę w ich intencjach, o czym zapewniamy 

( przypominam o akcji „ jedność siłą”). 

Dla mnie było to bardzo poruszające spotkanie, mądre i głębokie – jak zwykle z siostrami. Też 

poczułam się częścią większej wspólnoty i dlatego później, gdy matka Wawrzyna cytowała Ojca 

Świętego Franciszka, to pojęcie „ rodziny charyzmatycznej”, wydało mi się takie oczywiste. 

Izabela Gomza 

  

PROŚBA SIOSTRY FELICITY  O MATERIAŁY O S. PAULI 
Drogie Wychowanki Niepokalańskie, 

W maju tego roku kończę studia z archiwistyki. W związku z tym piszę pracę dyplomową 

poświęconą Siostrze Pauli od Krzyża.  

Z pewnością dla wielu z Was jest to postać dobrze znana i bliska 

sercu. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o pomoc.  

Czy zechciałybyście napisać kilka zdań na temat tego, co najbardziej 

zostało Wam w pamięci z kontaktów z s. Paulą; co tę osobę 

szczególnie charakteryzowało. Może zachowało się jakieś „słówko” 

pisane przez Siostrę? Może jakiś wpis w pamiętniku? Może fotografia? 

Każda uwaga, wspomnienie będzie dla mnie cenne. Materiały można 

przesyłać e-mailem lub pocztą tradycyjną (do Szymanowa) do końca marca.   W przypadku 

pamiątek, autografów, prosiłabym o skan lub fotografię w wersji elektronicznej (lub papierowej 

– zeskanuję i odeślę) z krótkim opisem – informacją. Za zrozumienie i pomoc  z góry serdecznie 

dziękuję. 

Z pamięcią w modlitwie; s. M. Felicyta , Mój adres e-mailowy:  sfelicyta@op.pl  

 

NIEPOKALAŃSKA WYSYŁKOWA CIASTKARNIA! 

Już jest! Można zamawiać! Ciastkarni Biały Klasztor działa już w wysyłkowo. Same pyszne i 

pięknie się prezentujące  pierniczki, ciasteczka owsiane, herbatniki, bezy, itd., itd.  Oczywiście- 

robione tylko z naturalnych składników. Żadnych polepszaczy…Tak pięknie udekorowanych 

ciasteczek jeszcze nie widziałam a i smakują wybornie.  Jadłam- polecam gorąco.  

 

mailto:sfelicyta@op.pl
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Zamawiać można na www.ciastkarnia.bialyklasztor.pl   

lub telefonicznie:  (018) 442-04-04, 509 762 810 

Warto wiedzieć, że dochód z tego przedsięwzięcia jest 

przekazywany na utrzymanie szkoły  

w Nowym Sączu, która od trzech lat nie pobiera czesnego 

od uczennic. Będziemy wdzięczne za pomoc w dotarciu z tą 

informacją do jak największej liczby osób. Z góry 

dziękujemy za pomoc. Powiadomcie więc swoich 

znajomych!  

 

Opinia konsumenta:  

Warto – naprawdę warto się tą propozycją Sióstr zainteresować bo wyroby są smakowite, 

efektowne i nie ”wzbogacane” polepszaczami. Wiem co piszę i mówię – bo jadłam. Ilekroć 

jestem w Nowym Sączu u Sióstr tylekroć korzystam z tych pyszności i taszczę zapasiki do 

domu. Życzę smacznego, serdecznie pozdrawiam wszystkich w Białym Klasztorze i 

przyszłych smakoszy tychże smacznych cudeniek.  

Z poważaniem była wychowanka Sióstr w Nowym Sączu. Zenka B. 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ 

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 . 

Barbara Ciszewska 

 

 

http://www.ciastkarnia.bialyklasztor.pl/
https://naszkzj.wordpress.com/2015/02/16/zaproszenie-na-pielgrzymke/
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DZIECIAKI Z WAŁBRZYCHA PIĘKNIE SIĘ ROZWIJAJĄ 

Jak pisze Siostra Daniela i wychowawczyni Ania: 

‘Zakończyło się pierwsze półrocze – dzieci się starały  

i mamy grupkę liderów :)siódemka. A najwyższa średnia to 

ponad 5,0!!! W nagrodę pojedziemy do Krakowa. Nie wiem 

jeszcze kiedy – nie zdążyliśmy podczas ferii ale jakiś piątek 

– sobota – niedziela – pojedziemy. Dzieci już się cieszą i 

dopytują kiedy gdzie i jak?  

Ferie minęły pod hasłem Hobbita – dzieci się bawiły i 

poznawały treść książki, a jednocześnie uczyły się 

życiowych postaw. Ale ogólnie chodziło o to, by działo się 

wszystko tak,  jak w książce. Zaczęliśmy od stworzenia 

drużyn i poznaniu mapy śródziemia, dzieci także malowały 

swoje mapy. Wolontariusz Dominik przyniósł grę Hobbit i 

dzieci z nim grały. Codziennie też oglądały fragment filmu. 

Odbyły się zajęcia kulinarne i dzieci piekły Ciasteczka Hobbita. Same odmierzały proporcje, 

ugniatały ciasto. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem wychowawczyni Gosi. Kolejny dzień 

to bal u Hobbita. Każde dziecko przebrało się w postać z filmu. Oprócz tańców były liczne 

konkursy, np na najlepsze przebranie. Nawiązując do książki i przyjaźni Hobbita z 

Krasnoludami, rozmawialiśmy z dziećmi, co to znaczy prawdziwa przyjaźń i czy w dzisiejszych 

czasach jest ona realna. Zakończeniem naszych zabaw był konkurs plastyczny i poszukiwanie 

skarbów Bilba Baginsa. Coś na wzór gry terenowej, gdzie dzieci odszukiwały wskazówek by 

dotrzeć do skarbu, którym okazał się wielki karton cukierków. Tu muszę pochwalić dzieci, bo 

mino iż były różne cukierki to bardzo ładnie podzieliły je między sobą. Generalnie dzieciaki 

 dużo się bawiły –   i dużo tańczyły. To kolejne odkrycie feryjne – nieźle tańczą jak się okazało. 

Odbyły się też dwie wycieczki W feryjnych wycieczkach uczestniczyło  w sumie około 20stki 

dzieci z wałbrzyskiej Kuźni Talentów.  Jak pisze Pani Ania- wychowawczyni  ze świetlicy „dzieci 

bardzo zadowolone i ja też. Dla mnie już widać efekty pracy z nimi np., nauczyły się słuchać 

przewodnika i odbierać to, co chcemy im pokazać. 

W Jaskini Niedźwiedziej grupa starsza, która była ze mną słuchała, zadawała pytania, 

przestrzegała zasad by nie dotykać. Jestem pewna, że jeszcze 2 lata temu musiałabym co 5min 

mówić im, że tego nie wolno, że proszę o ciszę.  

A teraz czułam się super,  że uczestniczyła w wycieczce z tak kulturalną grupą dzieciaków! 
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We wrocławskim oceanarium sami chodzili, czytali 

co w danym akwarium jest, porównywali ryby, 

szukali tych, które były opisane na zdjęciach. I co 

dla mnie najważniejsze, dyskutowali  

o tym, co widzą. Widać jak pięknie się dzieciaki 

rozwinęły. Ile mądrych myśli w nich siedzi. Ile 

ciekawości świata! 

 

A w ostatni piątek ferii byliśmy na warsztatach 

terapii zajęciowej, by dzieci nauczyły się tolerancji i 

współpracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną . Robiliśmy tam cekinowe jajka, kartki walentynkowe, kurczaki z wełny, bransoletki 

i kolczyki z gumek. Na zakończenie ferii było ciasto upieczone przez p. Renatę-  siostrę  

S. Danieli.  I dalej relacjonuje Siostra Daniela: ‘Teraz już pracujemy dalej – dzieci przychodzą 

uczą się  i bawią – sporo jedzą i coraz częściej sięgają po inne smaki. Nauczyły się jeść cebulę, 

czosnek, a dziś nawet paprykę. To były smaki, których nie znały i na początku nie jadły. 

Maluchów jest trochę i przychodzą takie śmieszne małe.  Starsze są fajne – można pogadać o 

różnych rzeczach – pomagają w sprzątaniu, są odpowiedzialne. Nikola i Patrycja  (uczennice 

1szej klasy gimnazjum u Sióstr) przybiegają na przerwie do świetlicy – siostry je ścigają, bo 

latają bez kurtek – ale nic ich nie może zatrzymać. Przylecą, zrobią trochę zamieszania i wracają 

na studium – trochę dzieciom imponują – bo się uczą. 

Cienkim strumykiem płyną pieniądze na konto – mniej niż wcześniej, ale zawsze. Pojawiają się 

fajne inicjatywy i zdobywamy wciąż nowych przyjaciół . 

Dawna wychowania, Ludwika, przywiozła koleżankę, 

która wybiera się w podróż na Syberię autostopem i 

chce promować naszą fundację w tej podróży:). 

Ciekawa sprawa.  Teraz Ludwika przysłała swoich 

przyjaciół – chłopaka i dziewczynę.  Chyba chcą 

przychodzić na wolontariat. Może coś z tego będzie 

dobrego.  Pojawił się woluntariusz- chłopak, bo tych 

nam brakuje :)’ Tak więc jest się z czego cieszyć. 

Jeśli macie wolne fundusze- pomóżcie tym fajnym 

dzieciakom. Każde 10, 20, 50 zł będą bezcenne! 

Potrzebne są na jedzenie i na organizowanie 

rozwijających zajęć.  Chodzi  o wciąganie tych dzieci 

do lepszego świata. A zaczyna się od pokazanie tego 

lepszego świata.  I widać, że to działa! 
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Beata Rudnicka (matura Szymanów 1986 r) 

Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej 

Plac Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych, 

Dla datków z Polski:  PKO B.P. 55102050950000500201522549 

Dla datków spoza Polski: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 55 1020 5095 0000 5002 0152 2549 

 

W ŁĄCZNOŚCI AŻ DO WIECZNOŚCI 
Drogie Czytelniczki i Uczestniczki konkursu, 

Jury obraduje i ma trudny wybór, bo nasze wspomnienia są 

przecież tak nieporównywalne, jak nasze życie i śmiech 

albo łzy każdej z nas. Zanim ogłosimy wyniki chciałabym 

podziękować wszystkim Koleżankom za zaufanie, którym 

nas obdarzyły, przesyłając swoje wspomnienia, 

niejednokrotnie bardzo osobiste.  

W szczególności dziękuję Marychnie za to, że nadesłała 

wspomnienie bezzwłocznie, czym podtrzymała nas na duchu w tych pierwszych konkursowych , 

pełnych obaw dniach i tym samym zapoczątkowała szczęśliwą serię. Następnie dziękuję 

sponsorom za wsparcie, w szczególności Teresie Walczak, bo jej nie znam osobiście, w 

przeciwieństwie do innych sponsorów. Jej odpowiedź świadczyła niezbicie o tym, że jednak mój 

apel do sponsorów był zrozumiały. Dziękuję Grzesi, bo jej pamiętnik, chociaż obszerny ze 

zdjęciami np. banknotów, które już dawno wyszły z obiegu, znakomicie przybliżał tło lat 70-

tych. Nieomal poczułam zapach dezodorantu „Basia”, jedynego dostępnego w owym czasie, a 

oczami wyobraźni zobaczyłam, jak pod znajomą nam furtę klasztorną podjeżdża Fiat 125p. 

Spodobało mi się takie kronikarsko-dokumentacyjne podejście. Ania Mucharska ze swoim 

wspomnieniem była przyczynkiem mojego ogromnego wzruszenia, bo zdaję sobie sprawę, że w 

jej sytuacji, napisanie czegokolwiek musiało być nie lada wyzwaniem. Dziękuję za ten trud. Zizi 

dziękuję za fantazję przy rezerwowaniu nagrody.  

A teraz ostatni etap tzn. każdy ma szansę zagłosować , wskazać swój typ i pomóc jury podjąć 

decyzję: 

 Koleżanki internetowe mogą pisać  na profilu FB albo napisać wiadomość na adres 

naszKZJ@gmail.com  

 Koleżanki nieinternetowe mogą dzwonić do Basi Rogulskiej, która zgodziła się 

dyżurować z tej okazji przez najbliższych parę dni przy tel 22.834.50.09. 

mailto:naszKZJ@gmail.com
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Głosujcie: 

1) Perłowa historia - s. Germana i s.Olga - Lidka Brylowska 

2) Wspomnienie s. Pia - Anna Mucharska-Gomza 

3) Kochana Siostra Irena - Honorata Jezierska 

4) Przygoda pociągowa Siostry Ireny - Krysia Pietrzyk 

5) Syrena Zizi - Maria Trzaskowska z d. Marchwicka 

6) Wspomnienie kl I - Grześka Bronisz  

7) Siostra Ida- wspomnienie w 3 odsłonach - Anna Krzyżanowska 

8) Wspomnienie o Siostrze Germanie - Grażyna Gorecka 

9) Słodki grzech Siostry Ireny - Grażyna Gorecka 

10) Lekcja gościnności- czyli o S. Michalinie - Grażyna Gorecka 

11) Łacina Siostry Klary - Elżbieta Jastrzębowska 

12) Klasa setnej matury - Marychna Baraniecka Witkowska 

Wszystkie teksty znajdują się na  www.naszkzj.wordpress.com/category/konkurs-wypominki/ 

Pozdrawiam, Ewa Bielawska 

PROŚBA O MODLITWĘ 

Kochani i kochane, Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszej szymanowskiej koleżanki Ani 

Kaszycy z domu Kasprzak. Ania jest już przytomna. Leży z powodu tętniaka mózgu, który się 

rozlał i była operowana w Szpitalu na Banacha. Bardzo potrzebuje naszej modlitwy aby stan Jej 

się polepszał. 

Izabela Gomza 

 

Wandzia Rogińska - Ziemska jest w ciężkim stanie w szpitalu Czerniakowskim - módlmy się 

gorąco i usilnie o powrót do zdrowia tej zacnej naszej Koleżanki. 

Krysia Pietrzyk 

NEKROLOG 

Z wielkim żalem informujemy, że w czwartek w legnickim szpitalu zmarła śp. Mirosława Sielicka, 

długoletnia, niezapomniana nauczycielka wychowania fizycznego, ale i historii  

i innych przedmiotów. Pani Sielicka uczyła nie tylko w naszej szkole ale i w I LO w Wałbrzychu. 

Pogrzeb odbył się w Legnicy we wtorek, 3 marca o godz. 9.30 na cmentarzu przy ulicy 

Wrocławskiej 124. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.... 
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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA wychowanki/a 

 
Proszę o przyjęcie mnie do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia Koleżeńskie Zjednoczenie 
Jazłowieckie. Oświadczam, że :  

 znam i akceptuję cele, zadania i działania Stowarzyszenia zawarte w jego Statucie, zobowiązuję się do 
ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia 

 zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich 

 wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 
Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz umieszczenie ich w bazie 
danych Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133 poz. 883). Potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest KZJ Warszawa, 
ul. Zaruby 2 oraz że  przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawianie na warunkach 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Potwierdzam, że  dane osobowe podałem/am  
dobrowolnie. 

Deklaruję przynależność do jednostki terenowej: …………………….…………………………………………………………………..                
(jeśli nie deklarujesz takiej przynależności wpisz NIE) 

 

…………………………………………………………                                                                          …………..……………………………… 
                      miejscowość, data                                                                                                                                              podpis 
 

 
Dane osobowe:  
 
nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
/nazwisko panieńskie/ ………………………………………………………… data urodzenia   ………………………………………….. 
 
okres pobytu w placówce Sióstr Niepokalanek …………………………………………………………………………………………….. 
 
nazwa placówki Sióstr Niepokalanek ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
adres do korespondencji z kodem/dzielnica…………………………………………………………………………………………………..  
 
nr telefonu……………………………………………………………….       adres e-mailowy…………………………………………………...  
 
Dnia………………….………………………………………………Uchwałą Zarządu, prot. Nr …………………………………………… 

Pan/Pani. ………………………………………….. przyjęty/a został/a w poczet członków zwyczajnych Koleżeńskiego 

Zjednoczenia Jazłowieckiego w ……………………………………………. 

      …………………………………….                         …………………………………………………… 
              SEKRETARZ                               CZŁONEK ZARZĄDU 
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DEKLARACJA   członka zwyczajnego                                           
potwierdzająca dotychczasową  przynależność. 

 
Potwierdzam moją przynależność do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia Koleżeńskie Zjednoczenie 
Jazłowieckie. Oświadczam, że :  

 znam i akceptuję cele, zadania i działania Stowarzyszenia zawarte w jego Statucie 

 zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia 

 zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich 

 wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 
Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz umieszczenie ich w bazie 
danych Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133 poz. 883). Potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest KZJ Warszawa, 
ul. Zaruby 2 oraz że  przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawianie na warunkach 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Potwierdzam, że  dane osobowe podałem/am  
dobrowolnie. 

Należę do koła w …………………………………………………………………….. od ………………………………………………               

…………………………………………………………                                                                          …………..……………………………… 
                      miejscowość, data                                                                                                                                              podpis 
 

 
Dane osobowe:  
 
nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
/nazwisko panieńskie/ ………………………………………………………… data urodzenia   ………………………………………….. 
 
okres pobytu w placówce Sióstr Niepokalanek …………………………………………………………………………………………….. 
 
nazwa placówki Sióstr Niepokalanek ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
adres do korespondencji z kodem/dzielnica…………………………………………………………………………………………………..  
 
nr telefonu……………………………………………………………….       adres e-mailowy…………………………………………………...  
 
Zarząd KZJ uchwałą NR…………………………z dnia ………………...………………………………potwierdził przynależność  

Pan/Pani ………………………………………………………………………… do Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego w 

……………………………………………. 

      …………………………………….                         …………………………………………………… 
              SEKRETARZ                              CZŁONEK ZARZĄDU 

 


