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Nr 13 Wiadomości z maja 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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NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD KRAJOWY  

Drogie Koleżanki,  

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, do 

którego w dniu 29 września 2014 

złożyłyśmy wniosek o zmianę statutu 

zaproponował poprawki formalne do treści 

nowego statutu. Zarząd KZJ dokładnie 

dostosował statut do tych propozycji jednak 

Sąd uznał, że tylko Walne Zgromadzenie 

może podjąć decyzję w sprawie przyjęcia 

bądź odrzucenia poprawek w statucie. Z 

tego powodu Zarząd ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Krajowego w trybie 

pilnym. 

Walne odbędzie się w dniu 14 czerwca 2015 o godz. 15:00 u Sióstr na Kabatach w Warszawie, 

przy ul. Zaruby 2. 

Prosimy gorąco o przybycie Kół a w przypadku trudności ze stawieniem się prosimy o przysłanie 

swojego pełnomocnictwa. Jest to niezwykle ważne aby uzyskać quorum do ważności głosowania 

i nie narażać osób przyjeżdzających z daleka na powtórną podróż. Liczymy na zrozumienie, 

obecność i wyrozumiałość.  

Do zobaczenia na Kabatach, 

Zarząd KZJ 

 

CO ZE ZMIANAMI W STATUCIE UCHWALONYM PRZEZ WALNY ZJAZD 

KRAJOWY 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 we wrześniu 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. Taka korespondencja z sądem (uwagi - odpowiedzi) trwała do połowy kwietnia br. 
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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. Z przykrością informujemy, że niestety Sąd  nie przychylił się do naszej prośby i w 

maju otrzymałyśmy ostateczną odpowiedż odmowną.  Jesteśmy zatem zmuszone fatygować 

Was zapraszając na kolejny zjazd w sprawie poprawek do statutu. Informujemy przy tej okazji, 

że taka praktyka nie jest niczym nadzwyczajnym i wcale nie oznacza, że nasz projekt był źle 

przygotowany. Takiej procedurze są bowiem ;poddawane nawet stowarzyszenia dysponujące 

własną obsługą prawną. 

Ze względu na pilność sprawy zapraszamy na zjazd w dniu 14 czerwca b.r na godz. 15.00 na 

Kabaty do Sióstr. Bardzo prosimy o obecność, a w ostateczności o przysłanie upoważnień, 

szczególnie wszystkie Koła terenowe, ponieważ dla uchwalenia statutu muszą być obecne 

przedstawicielki co najmniej 2/3 Kół. 

 Zarząd KZJ 

 

CO ROBI ZARZĄD KZJ 

W 2015 roku spotkałyśmy się na zebraniach czterokrotnie, poza ożywionymi kontaktami 

mailowymi.  Zajmowałyśmy się takimi sprawami jak:  

1. liczna korespondencja z Sądem w/s rejestracji statutu 

2. tworzenie bazy danych członków KZJ 

3.tworzenie bazy osób potrzebujących pomocy w jakiejś dziedzinie i 

osób mogących tę pomoc 

   zaoferować 

4. potrzeba przeniesienia na współczesne nośniki zgromadzonego w 

Szymanowie archiwum KZJ 

5. potrzeba pozyskania nowych członków, szczególnie wśród 

młodszego pokolenia 

6. poszukiwanie lokalu na potrzeby KZJ 

7. poszukiwanie sposobów uzyskania dodatkowych funduszy 
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Wszystkie wymienione powyżej problemy są niejako stałe (poza p. 1., który mamy nadzieję 

wkrótce doprowadzić do szczęśliwego zakończenia). 

Poza tym zajmowałyśmy się wieloma sprawami bieżącymi, o których m. in. donosił "kurierek,  

jak np.: 

- konkurs wspomnieniowy, 

- spotkanie z młodymi siostrami, 

- piknik rodzinny we Wrzosowie, itp. 

Wiele z powyższych spraw jest jeszcze nie zrealizowanych, więc na razie nie będziemy się 

chwalić, ale mamy bogate plany i mnóstwo pomysłów. Postaramy się informować na bieżąco, co 

się nam uda (albo nie) zrobić. Prosimy też o współpracę i zgłaszanie potrzeb i pomysłów z 

Waszej strony. Przecież po to nas wybrałyście, żebyśmy były Waszymi reprezentantkami. 

Marta Mieszkowska, Przewodnicząca KZJ 

SZUKAMY DOTACJI NA KZJ 

W pierwszej połowie stycznia informowałyśmy Was o 

działaniach planowanych na bieżącą kadencję 

Zarządu.  Wśród tych działań pisałyśmy o podjętej 

próbie pozyskania środków finansowych na 

działalność  poprzez udział w ogłoszonym przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursie na 

najlepsze projekty dofinansowywane ze środków 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.  

Pomimo złożenia oferty w wymaganym terminie nie 

uzyskaliśmy dotacji na projekt „ Z tabletem za Pan Brat – wiek nie bariera a tablet to nowe okno 

na świat”. Projekt pomyślany był jako cykl szkoleń cyfrowych dla seniorów i seniorek z 

wszystkich kół KZJ-u i innych zainteresowanych osób. Szkolenia miały odbyć się we wszystkich 

kołach KZJ-u i być prowadzone przez przeszkolonych wolontariuszy, którzy mieli być wybrani 

spośród zgłoszonych z naszego środowiska. 

 O możliwości uczestnictwa w tym konkursie dowiedziałyśmy się   na niecałe dwa tygodnie 

przed upływem terminu składania wniosków.  Mimo, że miałyśmy świadomość że nie mamy 

szansy na powodzenie postanowiłyśmy  stawić czoło wyzwaniu  i startować, choćby po to aby 

zdobyć doświadczenie w przygotowywaniu takich projektów. Tego karkołomnego zadania 

podjęła się i samodzielnie poprowadziła Iza Gomza. Jej wysiłek zasługuje na wyjątkowe uznanie 

Do konkursu przystąpiło ok. 3.200 organizacji. My uplasowałyśmy się  jakoś w połowie, bo na 

1336 miejscu z wynikiem 83 punkty na 180 możliwych. Przy czym organizacje zakwalifikowane 
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osiągnęły ponad 170 punktów. Tego że nie zakwalifikowałyśmy się nie traktujemy jako porażkę 

ale jako zdobycie doświadczenia i nadzieję na udany start w przyszłym roku. Fakt, że wniosek 

nasz spełnił wymagania formalne  to już spory sukces jak na organizację startującą po raz 

pierwszy.  Szczegóły konkursu i ogłoszenia (przeczytajcie!) znajdziecie tutaj:  

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7045,ogloszenie-o-otwartym-

konkursie-ofert-asos-2014-2020-edycja-2015.html  

 

Informację tę podajemy do wiadomości wszystkich Koleżanek i Kolegów (niekoniecznie 

członków KZJ), ponieważ kolejne edycje programu  będą realizowane w następnych latach i 

uważamy, że jest to dla naszego środowiska  wielka szansa z której możemy i bardzo chcemy   

skorzystać. Aby się do tego jak najlepiej przygotować warto też pomyśleć o tym już teraz w 

kołach. Jak to zorganizować? Liczymy też na Waszą współpracę. Współpraca może polegać 

zarówno na pomocy w opracowaniu wniosku jak i zgłaszaniu pomysłów i sugestii 

merytorycznych, organizacyjnych czy formalnych. Pragniemy dodać, iż tegoroczny pomysł 

oparty był o prośbę jednej z naszych seniorek, która poprosiła o kursy komputerowe. 

 

LICZYMY NA  WAS!  Jeśli udałoby się  - byłoby to wielkie dobro dla beneficjentów tego projektu. 

Wszelkie inicjatywy związane z tym zagadnieniem, prosimy zgłaszać do Izy Gomzy Tel. Kom. 

503.598.100 e-mail: izabego@poczta.onet.pl albo na adres e-mailowy KZJ: naszkzj@gmail.com  

Zarząd KZJ 

DZIĘKUJEMY MARLENIE 

Z uczestnictwa w pracach zarządu KZJ wycofała się Marlena 

Złoch. Marlena była członkiem zarządu w poprzedniej kadencji, 

obecnie również została wybrana do zarządu, ale z powodów 

osobistych zrezygnowała po upływie niespełna roku. 

Dziękujemy bardzo Marlenie za dotychczasowe zaangażowanie 

i bardzo zdroworozsądkowe podejście do wielu problemów. 

Dziękujemy tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę, jak trudna 

była dla Niej niejednokrotnie obecność na spotkaniach zarządu 

z powodu konieczności dojazdów z Sochaczewa przy jednoczesnej pracy zawodowej w różnych 

godzinach, a jednak sumiennie w nich uczestniczyła wnosząc cenny wkład w nasze prace. 

Życzymy Marlenie wszystkiego najlepszego, a sobie - żeby nas nadal wspierała. Dziękujemy, 

Marleno ! 

zarząd KZJ  

mailto:naszkzj@gmail.com
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WYNIKI WYBORÓW DO ZARZĄDU KOŁA WARSZAWSKIEGO KZJ 

W dniu 23 maja odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Warszawskiego 

Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego. Udzieliłyśmy absolutorium byłemu Zarządowi i 

podziękowałyśmy za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Po odczytaniu sprawozdań z działalności 

Zarządu, finansowego i redakcji Głosu 

Koleżeńskiego, przeszliśmy do wyboru nowego 

Zarządu. Głosami członków do nowego Zarządu 

weszły: 

Aldona Tomaszewska - przewodnicząca 

Barbara Ciszewska - wiceprzewodnicząca 

Anna Skrzyńska - sekretarz 

Ewa Dubacka - skarbnik 

Maria Harasymowicz - członek 

Marzenna Skwierczyńska – członek 

 

Dziękujemy za dofinansowanie Kurierka 

W odpowiedzi na apel o wpłaty na "kurierek" otrzymałyśmy już 150 zł. Jest to mniej więcej 1,5 

miesięczny koszt druku.  Bardzo dziękujemy ofiarodawczyniom: Zofii S., Alicji S. i Krystynie S. 

za szybką reakcję na naszą prośbę. Taki szybki odzew podnosi na duchu i potwierdza, że 

istnieje zapotrzebowanie na taką działalność. 

Jednocześnie adresujemy do wszystkich ponowienie naszego apelu ! 

Zarząd KZJ i redakcja "kurierka" 

KZJ W KŁOPOTACH.  Chyba wiele z Was może pomóc  i 

może wcale nie będzie to zbyt trudne! 
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 stało się możliwe  dopiero po upadku komunizmu. Ciągle jednak występowały 

rozmaite przyziemne przeszkody w pożądanym rozwoju Zjednoczenia. Trwają one po dzień 

dzisiejszy. Nasze podstawowe KZJ-owskie potrzeby to: 

 jakiekolwiek pomieszczeni i wyposażenia do pracy (biurko, krzesła,  drukarka, szafa na 

dokumenty, które teraz są rozproszone w domach koleżanek itp. itd.). Dlatego potrzebne 

są pieniądze na wynajęcie albo pomoc w znalezieniu jakiegoś choćby malutkiego lokum 
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w Warszawie na siedzibę KZJ. Teraz ciągle jesteśmy przyczepione do Sióstr, które są i tak 

ponad miarę ściśnięte i przez nas eksploatowane. 

 osóby, 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. 

 

Aktualny  Zarząd KZJ reprezentowany przez różne pokolenia ma wiele pomysłów na działalność 

integracyjną i pomocową. Jednak  realizacja wielu planów KZJ jest w większości niemożliwa 

między innymi  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  lub osobę, do 

której mogłybyśmy się zwrócić o wsparcie, KZJ. Wszystkim darczyńcom i dobrodziejom 

podziękujemy na naszej stronie www i  w kurierku Z wdzięcznością przyjmiemy każdego 

rodzaju darowiznę. Propozycje można przekazywać na adres: nasz.kzj@gmail.com lub 

wieczorem telefonicznie do Beaty Śmigiery: 604 080 990, lub Izy Gomzy , tel. 503 598 100 

PROSIMY  POMÓŻCIE JAK TYLKO MOŻECIE!   

Zarządowi  KZJ, mimo największych wysiłków, nie uda się wiele  zrobić bez Waszej pomocy.  

 

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 

RELACJA Z WIZYTY W KOLE WROCŁAWSKIM KZJ 

Kochane i Kochani, 

Zarząd postanowił w czasie tej kadencji odwiedzać koła regionalne. Jak postanowił - tak robi. 

  

Pierwsze odwiedziny miały miejsce 12 kwietnia 2015 r. w niedzielę w kole wrocławskim. W 

czasie spotkania jajeczkowego spotkały się przedstawicielki sióstr z Wałbrzycha w osobach s. 

Bogdany i s. Izabeli, przedstawicielki Zarządu KZJ-u - Beata Śmigiera i Iza Gomza- 

Wiceprezeski, zapraszająca - Danusia Świrska i około 20 innych, przeważnie starszych 

koleżanek, z których częścią dane było się spotkać poprzedniego dnia w Częstochowie. 



Nr 13 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         7 

 Spotkanie odbyło się w salach przy ulicy biskupa Bolesława Kominka 

na Ostrowiu, niedaleko Katedry. Rozpoczęło się od Mszy św. 

celebrowanej przez ks. Aleksandra Radeckiego, znanego koleżankom a 

nawet Beacie Śmigierze. 

  

Msza św. była bardzo poruszająca. Po pięknie odczytanej przez starsze 

koleżanki Liturgii Słowa nastąpiła homilia. Ksiądz, jako że była to 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, odniósł się do tego zagadnienia. Z 

przejęciem mówił o swoim zaangażowaniu w pomoc bezdomnym. Dla 

mnie najbardziej przejmujący był fragment, w którym Ksiądz zwracał 

uwagę na to, aby żyć postawą miłosierdzia na codzień a nie tylko od 

święta. Zadał pytanie, na które odpowiedź miała być jakby probierzem 

życia postawą miłosierdzia. Zapytał bowiem "komu nie zdarza się 

kupić za dużo na święta, tak że zostaje, psuje się i wyrzuca?". Nie 

mogłam się z tym nie zgodzić. W moim domu w tym roku, podobnie zresztą jak w poprzednich 

zakupy zostały zrobione " z zapasem". I rzeczywiście, te środki można by było przeznaczyć dla 

potrzebujących. 

  

Po tej części rozpoczęła się część mniej oficjalna. Na początku przy stole s. Bogdana 

przeczytała wszystkim obecnym życzenia wielkanocne Matki Wawrzyny. Potem rozbrzmiał gwar 

indywidualnych rozmów. W ich trakcie ustalono, że Ewa Antoniewicz przygotuje relację z 

czerwcowych rekolekcji w Wałbrzychu dla Kurierka KZJ-u. 

  

Częstowano, oczywiście jajkiem, przepysznym barszczykiem z krokiecikami, słodyczami i 

owocami. Podawano także herbatę a kto chciał to i kawę. Po rozmowach w gronie koleżanek i 

sympatyków KZJ i zakończeniu spotkania, Wiceprezeski zostały jeszcze z siostrami na rozmowę. 

Była ona bardzo owocna i pozwoliła ustalić tryb wzajemnej współpracy KZJ z domem i szkołą 

sióstr w Wałbrzychu. 

 Iza Gomza 

PROGRAM POMOCY STARSZYM OSOBOM 

Agnieszka Wyczółkowska, która uczestniczyła w warsztatach "Blisko Bliskich" podzieliła się z 

nami swoimi spostrzeżeniami z udziału w programie. Zachęcamy do lektury. 

Na początku  pozwolę sobie na osobiste wyznanie. 

Mam na imię Agnieszka, mam 50 lat i jestem córką jednej z Waszych koleżanek. Od dzieciństwa 

byłam, tak jak to jest w tradycyjnej rodzinie, otoczona ludźmi starymi. Bardzo lubiłam 

odwiedziny moich wiekowych pracioć, lubiłam słuchać opowieści o dawnych czasach, o życiu we 
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dworach, o nierzadko barwnych i nietuzinkowych 

osobowościach członków naszej rodziny. Czas mijał, 

pokolenie babć odeszło, zaczęło starzeć się pokolenie 

rodziców. Ukochane ciotki i wujowie z pełnych życia 

młodych ludzi zaczęli słabnąć, chorować, po prostu 

starzeć się. To też było naturalne. Moja mama nie mogła 

się zestarzeć, to jej nie dotyczyło. A jednak...W pewnym 

momencie zaczęłam łapać się na tym, że mam nadzieje, 

że mimo, że jest słabsza, to jednak jak dawniej to ona 

będzie tą silna osobą, to ona mi doradzi, obroni mnie 

przed złem tego świata. Jednak coraz częściej tak się nie 

działo. Zdałam sobie sprawę, że mamę właśnie "dopadła" 

starość. Bardzo długo nie mogłam zaakceptować starości mojej mamy. Tak, wszystkich to 

spotka, ale nie moją mamę...Miałam wrażenie, że nikt mnie nie rozumie. Spotykałam się z 

opinią, "ale w czym problem...Ty też się starzejesz...wielkie mi co". Zaczęłam szukać pomocy ... 

Muszę też przyznać się do czegoś...Jestem aktywną użytkowniczką facebooka. Polubiłam 

między innymi profil KZJ-tu.  To właśnie tam znalazłam to czego szukałam. Była to informacja o 

istnieniu stowarzyszenia "Syntonia" , które prowadzi program adresowany do osób opiekujących 

się swymi starszymi, chorymi najbliższymi. 

Program "Blisko bliskich " obejmuje cykl wykładów oraz warsztatów.  

Tematyka wykładów to: co to jest starość czyli psychologiczne aspekty starzenia się, jak 

podtrzymywać sprawność osób starszych, rehabilitacja domowa, zabiegi i ćwiczenia, pierwsza 

pomoc w nagłych wypadkach, profilaktyka i sposoby redukcji stresu, choroby wieku starczego. 

Wykłady są prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie Wiedza przekazywano w sposób 

bardzo ciekawy i zrozumiały dla każdego.  

 Bardzo ważną częścią programu były warsztaty. Według mnie można było je podzielić na dwie 

części. Pierwsza z nich to warsztaty poświęcone osobie starszej, którą się opiekujemy.  

Dowiedziałam się jak z wiekiem zmienia się myślenie, przeżywanie i zachowanie. Jak osoba 

opiekująca się może sobie z tymi zmianami  radzić, szczególnie w przypadku osób starszych z 

objawami demencji, jak ćwiczyć pamięć i podtrzymywać sprawność umysłową osób starszych.  
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Druga grupa to warsztaty poświęcone osobie opiekuna: jak pomagając bliskim chronić siebie w 

przypadku poczucia poświecenia, przemęczenia, bezsilności, poczucia winy i irytacji, Stres w 

opiece nad bliskimi, oraz jak sobie radzić w sytuacji gdy bliscy tracą pamięć i samodzielność. 

Forma pracy jaką jest warsztat  daje uczestnikom konkretną wiedzę i  umiejętności, które 

można przećwiczyć "na sobie". Daje też okazję do wymiany doświadczeń. Warsztaty poświęcone 

problemom osoby starszej, zmianom jej zachowania, czy temu jak pracować nad tym, żeby 

podtrzymać jej sprawność umysłową i fizyczną uświadomiły mi, że zachowanie osoby starszej 

odbierane czasem jako złośliwe lub przekorne może po prostu wynikać z tego, że nie zawsze 

dokładnie słyszy co do niej mówimy.  Czasem też osoba starsza  nie  kojarzy przyczyn 

poirytowania opiekuna (pośpiech, przemęczenie itp.). Inaczej postrzega świat. Potrzebuje więcej 

czasu aby nauczyć się np. korzystania z bankomatu czy innych nie znanych wcześniej urządzeń. 

Dowiedziałam się też, że zwykła rozmowa na temat pogody, daty, dnia tygodnia może być 

świetnym testem na to, czy osoba, którą się opiekujemy nie straciła orientacji w czasie i w 

przestrzeni. Opowieści o dawnych czasach mogą być świetnym ćwiczeniem pamięci. Podobnie 

jak zabawy polegające na znajdowaniu w ciągu wyrazów wyrazu nie pasującego do reszty, czy 

liczenie np. nie od 1 do..., tylko liczenie do tyłu np. 10, 9, 8...... Podobną rolę pełni zabawa w 

przypominanie sobie tytułów piosenek np. zawierających nazwę zwierzęcia np. "wlazł kotek, na 

płotek i mruga.", czy "gdzieżeś ty bywał czarny baranie, czarny baranie. We młynie, we młynie..." 

itp. Pomyślałam sobie, że takie zabawy są świetnym sposobem integracji rodziny. Mogą w niej 

brać udział, dziadkowie, rodzice i 

wnukowie (prawnukowie).  

Druga część warsztatów była 

poświęcona opiekunowi. To bardzo 

ważna tematyka, ponieważ wiele z 

nas, opiekunów, zapomina o sobie 

sprawując opiekę nad najbliższymi. 

Czujemy się często zniechęceni, 

przemęczeni, zirytowani , bezsilni, 

mamy poczucie winy. Prawie zawsze 

dopada na stres i nie potrafimy sobie 

radzić gdy nasi bliscy tracą pamięć i 

samodzielność. 

Uświadomiliśmy sobie, jakie możemy mieć trudności w komunikowaniu się z naszymi bliskimi. 

Pokazano nam, że nie zawsze sytuacja konfliktowa musi prowadzić do awantury. Wystarczy, gdy 

spróbujemy wyrazić swoje emocje, odczucia, jakich doznajemy w danej sytuacji. Wystarczy 
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powiedzieć "Bardzo jest mi przykro, gdy masz do mnie pretensję i chciałabym, żebyś...." jest to 

trudne , ale możliwe do wykonania.  

Długotrwały stres może wpływać i wpływa na nasze ciało, emocje, umysł, zachowanie i 

zdolności poznawcze. Często osłabia nam się odporność, czujemy się wyczerpani fizycznie, 

brak nam energii życiowej, zapadamy na choroby układu krwionośnego, boli nas kręgosłup, 

odczuwamy bole w różnych częściach ciała, np. boli nas kręgosłup i inne objawy ze strony 

naszego ciała, dopadają nas negatywne, obsesyjne myśli, zamykamy się w sobie, bywamy 

smutni, przygnębieni, jesteśmy rozdrażnieni i wybuchamy złością, denerwujemy się z błahych 

powodów, mówimy szybko, sięgamy po używki, późno chodzimy spać, zapominamy, nic nas nie 

interesuje.  

W moim opowiadaniu o programie "Blisko bliskich " z natury rzeczy powiedziałam tylko o 

niektórych poruszanych w czasie zajęć sprawach. Wspomnę tylko jeszcze, że po warsztatach i 

wykładach otrzymywaliśmy bardzo interesujące materiały szkoleniowe. Zajęcia odbywały się w 

historycznym budynku "Pasty". 

Bardzo się cieszę, ze wzięłam udział w programie "Blisko bliskich". Dzięki temu dowiedziałam 

się wiele na temat starości, na temat komunikowania się z osobą starszą, jak wspomagać jej 

sprawność fizyczną i intelektualną oraz jak chronić siebie przed wypaleniem i działaniem 

długotrwałego stresu. Wszystkim polecam ten program, zwłaszcza, że teraz został on 

wzbogacony o grupę wsparcia dla opiekunów. 

PS Tekst Agnieszki trochę skróciłyśmy. Ten program ma kolejne edycje w Warszawie. Brały w 

nich udział jeszcze dewie koleżanki: Iza i Krysia. Potwierdzają opinię Agnieszki. 

Informacje i zapisy: 792 765 603 lub 792 765 779 oraz zapisy@syntonia.org.pl, Miejsce 

spotkań: Budynek PAST-y, ul. Zielna 39 (przy stacji metra Świętokrzyska). 

Krystyna Pietrzyk, photo cc by Bill Gracey, Elisa Paolini 

MAJÓWKA W FUNDACJI IM. SIOSTRY WANDY GARCZYŃSKIEJ 

Na początku maja byłam u dzieciaków w Wałbrzychu:) Czytajcie jakie są fajne. Obiecałam 

dzieciakom, że opowiem im o Hiszpanii. Słowo się rzekło! A skoro już miałam jechać to dobrzy 

ludzie wypełnili mój samochód ciuszkami, butami, zabawkami, książkami dla dzieci, a nawet 

znalazł się tam komputer (dziękuję!) 

mailto:zapisy@syntonia.org.pl
https://www.flickr.com/photos/9422878@N08/
https://www.flickr.com/photos/hely_chop_suey/
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Mieliśmy jechać na 01. Maja- cóż- grypa żołądkowa... Ale udało się tydzień później. I 

zaskoczenie już na początku- plakat ‘WITAMY”. Podobno własny pomysł dzieciaków. A potem 

kolejne zaskoczenia. Dzieci same upiekły na nasz przyjazd hiszpańskie placuszki, ciasto i 

przygotowały 3 występy taneczne. A żeby nas do 

końca wzruszyć na koniec jeszcze nam 

pośpiewały. 

Czułam się jak Breżniew na wizycie 

gospodarskiej. Chociaż, nie. Wcale nie. Bo nie 

miało to nic z wymuszonej i sztucznej atmosfery 

akademii szkolnej. Te dzieciaki naprawdę chciały 

mnie ugościć. Dzieciaki potraktowały świetlicę jak 

dom, a mój przyjazd jak przyjazd gości. No i 

postarały się jak umiały. Co więcej, one naprawdę 

się przy tym świetnie bawiły. Emocje sięgały wysoko, pełno było biegania, szykowania, śmiechu. 

No i jeszcze - wspólne posiłki. I znów zaskoczenie. Dzieci same kroją, obierają, nakrywają do 

stołu. I to a chęcią! 

Poczęstowałam je hiszpańskim deserem czyli plastrami pomarańczy polanymi miodem i z 

cynamonową posypką. I chętnie jadły. No może bez tego cynamonu;). I elokwentnie rozmawiały 

przy stole i zagadywały, dopytywały o tę Hiszpanię. 

Potem był pokaz filmiko-zdjęć z Hiszpanii z pomocą rzutnika. Trwał 45 minut a dzieciaki 

komentowały, dopowiadały i w między czasie próbowały kolejnego hiszpańskiego specjału, czyli 

bułki z oliwą i suszoną szynką oraz daktyli. 

A potem grill i taneczne 

dzieciaków. I na sam koniec 

degustacja kolejnego 

egzotycznego przysmaku z 

Hiszpanii- granatów. 

I pierwsza nocowanka w 

świetlicy. Dla 17 dzieci! Od 6 

do 14 lat. Oczywiście spanie 

było tylko umowne... Dzielna Siostra Daniela. Tylko tyle powiem. 

Rano dzieciaki same zrobiły na śniadanie kanapki, herbatę. A po śniadaniu- każde włożyło 

swoje naczynia do zmywarki! I to bez dąsów tylko z chęcią. Szok! I oczywiście: ‘Siostro, czy 

możemy zostać dłużej?’ . Widać, że traktują świetlicę jak dom i czują się tu gospodarzami. I jest 

im z tym baaardzo dobrze. 

Wracaliśmy potem z mężem rewelacyjną autostradą na Mazowsze i wciąż nie mogliśmy wyjść z 

podziwu. Miałam w oczach małego, 6 letniego Dawida, który skakał z pieńków coraz dalej i był 
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taki szczęśliwy że wyglądał jakby chciał latać. Z radości chciał zamiatać trawę, żeby było ładniej 

na naszej imprezce. I wciąż gadaliśmy o świetnie wychowanych, mądrych dzieciaki. 

I gdybym nie wiedziała nigdy bym się nie domyśliła jak trudne mają życie, (i nie będę tu pisać 

więcej, żeby nie urazić dzieci- bo wiem, że tu wchodzą!) 

Dzieciaki trzymają fason. Są niezwykle pomocne (same rozładowały nasz samochód!) a przy tym 

nie są ugrzecznione. Są żywiołowe, ciekawe świata. 

Ogromną pracę włożyły w te dzieci obie wychowawczynie (Ania i Gosia) i Siostra Daniela. Zresztą 

dzieje się to dalej- mozolne uczenie czytania, matematyki, polskiego. Wyciąganie z 

przedmiotów zagrożonych... To niesamowite ile może zmienić w dziecku systematyczna i 

sensowna praca pedagogiczna. Szacunek dla tych Pań! Ogromny! A przecież lekko nie jest. Nie 

wszystko się udaje... 

Za chwilę ruszają kolejne zajęcia: język angielski z 2 nowozelandzkich woluntariuszek! Oraz 

zajęcia gry na gitarze. Rewelacja! 

Dziękuję, że kibicujecie i pomagacie tym dzieciakom. Ściskam Was gorąco 

Beata Rudnicka, woluntariuszka fundacji 

Fundacja Garczyńskiej – pełna nazwa: Fundacja Edukacyjna imienia Siostry Wandy Garczyńskiej 

ul. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Walbrzych, tel. +48 603 669 556 

Dla datków z Polski: Konto fundacji: PKO B.P. 55102050950000500201522549 

Dla datków spoza Polski: SWIFT Banku PKO B.P.: BPKOPLPW, 

IBAN: PL 55 1020 5095 0000 5002 0152 2549 

MAJ,NABOŻEŃSTWA MAJOWE I 

„MAJÓWKI”  

Maj ty śliczny, maj jedyny 

Co dzień święcisz imieniny. 

W krąg bzy perskie, bzy tureckie-  

Jednakowo mazowieckie. 

Tymi bzami, jaśminami 

Woni majowa,  

Módl się za nami! 

….  (Roman Kołoniecki , Pieśń Maryjna,  I poł.  XX w. 

fragmenty) 

„Pieśnią wesela witamy o Maryjo miesiąc Twój”   
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Kilka słów historii  

W tradycji Kościoła maj jest miesiącem Matki Boskiej. W tym bowiem najpiękniejszym 

wiosennym miesiącu odbiera Ona szczególną cześć.  

Piękną formą kultu maryjnego są codzienne nabożeństwa majowe, które  według ostatnich 

badań mariologicznych w Kościele Wschodnim znane były już w V w.  

Zapoczątkować je mieli chrześcijanie koptyjscy, którzy w latach 430-450, w każdą sobotę maja, 

gromadzili się przy wizerunkach Matki Bożej, modlili się i śpiewali pieśni pobożne. 

Prekursorem i wielkim orędownikiem takich nabożeństw miał być św. Cyryl Aleksandryjski, 

jeden z pierwszych wyznawców boskiego macierzyństwa Maryi. 

Nieco później miesiąc maj  obchodzono ku czci Matki Bożej  na Ziemi Świętej, a także w Syrii i 

Grecji.  

Natomiast w Kościele Zachodnim, łacińskim maj jako miesiąc Matki Bożej      świętowany był 

sporadycznie. 

Dopiero w na przełomie XIII i XIV w. w Europie pojawia się idea, aby cały ten miesiąc poświęcić 

Matce Bożej – Tej prawdziwej Królowej Wiosny, jak Ją nazwał król hiszpański Alfons X 

(zm.1284), który w swoich wierszach m. in. w utworze Niech przyjdzie dobry maj chwalił 

niezwykłą urodę maja i zalecał czcić w nim Maryję. Zachęcał więc swych poddanych do udziału 

w wieczornych nabożeństwach i modlitwach do Matki Boskiej i sam chętnie w nich uczestniczył. 

Maryjne nabożeństwa majowe propagowali także bł. Henryk Suzo,(zm. 1366r) uczeń Jana 

Eckharta i przyjaciel Jana Taulera znanych mistyków średniowiecza, który od chłopięcych lat 

zbierał najpiękniejsze majowe kwiaty i modląc się składał je w darze Matce Bożej; także św. Filip 

Nereusz (zm. 1595), który w maju prowadził gromadki dzieci do figur i obrazów Matki Boskiej, 

zachęcał do modlitwy, składanie Jej kwiatów i wieńców kwiatowych oraz zobowiązań dobrych 

uczynków i dobrowolnych umartwień. 

W 1549 r. wydana została w Niemczech książeczka pt. Maj duchowny, w której po raz pierwszy 

maj nazwany został miesiącem Maryi. 

Kult Matki Bożej, zwłaszcza w miesiącu maju, w Europie rozwija się znacząco dopiero w XVIII w. 

Za autora idei nabożeństw majowych, w formie znanej nam po dzień dzisiejszy, historycznie 

uważa się jezuitę o. Ansolani, z Neapolu, (zm.1713 r) który w maju, w kaplicy królewskiej 
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urządzał koncerty religijne ku czci Matki Bożej, kończące się błogosławieństwem Najświętszym 

Sakramentem. 

W latach późniejszych do upowszechnienia maryjnych nabożeństw majowych, przyczynili się 

także inni jezuici, a wśród nich o. Hannibal Dionizy, który w 1726 r. wydał książeczkę Miesiąc 

maj, czyli miesiąc Maryi oraz o. Calvini, a na Sycylii o. Lalomia, autorzy podobnych książeczek 

opublikowanych w 1758 r. i 1762 r  

Jednak za największego rzecznika 

nabożeństw majowych uważa się 

jezuitę o. Muzzarelli (zm. 1813r), 

autora kolejnej broszurki 

propagującej te nabożeństwa, 

opublikowanej w 1787r., rozesłanej 

do wszystkich, włoskich diecezji. 

Muzzarelli wprowadził nabożeństwa 

majowe w kościele zakonnym Al 

Gesù, w Rzymie,  chociaż zakon 

wtedy już formalnie nie istniał, rozwiązany przez papieża Klemensa XIV (pontyfikat 1769- 

1774). Odprawił także nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie przebywał towarzysząc papieżowi 

Piusowi VII (pontyfikat 1800 – 1823), w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Papież 

obdarzył wówczas nabożeństwa majowe wieloma odpustami.  

W poł. XIX w. nabożeństwa majowe, odprawiane ku czci Najświętszej Maryi Panny - Bogurodzicy 

przyjęły się we wszystkich prawie krajach Europy. 

Do oddawania czci Matce Bożej w miesiącu maju zachęcał papież Pius XII. W listach kierowanych 

do kardynała Alojzego Maglione (Dum seculum) w 1942 r. i (Singulis omnis) w roku 1943, 

gorąco prosił, aby nabożeństwa majowe odprawiać w intencji szybkiego zakończenia drugiej 

wojny światowej; zaś w encyklice (Auspicia quae eam) wydanej 1 maja 1948 r. zalecał aby 

podczas nabożeństw majowych modlić się o pokój na całym świecie.  

* 

Tradycje polskie 

W Polsce nabożeństwa majowe także zawdzięczamy jezuitom. Wprowadzili je bowiem, w 1838r, 

w swym kościele klasztornym, jezuici z Tarnopola. 
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Chwalcie łąki umajone,  

Góry doliny zielone,  

Chwalcie cieniste gaiki,  

Źródła i kręte strumyki. 

Co igra z morza falami,  

W powietrzu buja 

skrzydłami  Chwalcie z 

nami Panią świata, Jej 

dłoń nasza wieniec splata. 

*    Ona dzieł Boskich 

korona,  Nad anioły 

wywyższona,  Choć jest 

Panią nieba ziemi Nie 

gardzi dary naszymi. 

Wdzięczne strumyki 

mruczeniem  Ptaszęta 

słodkim kwileniem. I co 

czuje i co żyje,  Niech z 

nami chwali Maryję. 

(o.Karol Antoniewicz)   

W Warszawie zapoczątkowali je w 1852 r. misjonarze z kościoła św. Krzyża, na Krakowskim 

Przedmieściu. We Wrocławiu w 1859r - biskup Marczewski. 

Jezuita o. Karol Antoniewicz, poeta (zm. 1852), sławił Matkę Bożą w swych wierszach i tekstach 

pieśni maryjnych. Jest on autorem powszechnie znanej pięknej pieśni Chwalcie łąki umajone, po 

dzień dzisiejszy śpiewanej podczas nabożeństw majowych,  w kościołach polskich. 

 

W 1829 r. ks. Wincenty Buczyński wydał we Lwowie pierwszą 

polska książeczkę poświęconą nabożeństwom majowym. 

W kilkanaście lat później w 1850r. książeczkę podobnej 

treści wydał we Wrocławiu ks. Aleksander Jełowicki, 

zmartwychwstaniec. 

Św. Jan Bosko (zm. 1888 r.) razem z swymi wychowankami, 

przez cały maj   dekorował kwiatami obrazy i ołtarzyki Matki 

Boskiej znajdujące się w ich sypialniach, zachęcał  do 

wspólnej modlitwy i dobrych uczynków ku Jej chwale. 

* 

W całej Polsce nabożeństwa majowe są powszechnym 

obyczajem i pobożną praktyką wiernych Kościoła 

katolickiego. Przez cały maj odbywają się we wszystkich 

kościołach, według utrwalonego od lat porządku. Są to 

popołudniowe nabożeństwa, z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu, śpiewaniem Litanii Loretańskiej, antyfony Pod 

Twoją obronę.. i innych pieśni maryjnych, z nauką, lub 

czytaniami błogosławieństwem wiernych i - od 

kilkudziesięciu już  lat - kończące się Apelem Jasnogórskim. 

Litanię Loretańską śpiewana podczas nabożeństwa tworzą wezwania – inwokacje, które w 

niezrównanej, poetyckiej formie – wysławiają Matkę Bożą (Święta Panno nad Pannami,…Święta 

Boża Rodzicielko,…Matko Kościoła,.. Zwierciadło Sprawiedliwości,…Stolico Madrości,…Różo 

Duchowna,…Wieżo Dawidowa,…Wieżo z kości słoniowej, …Domie złoty,…Arko Przymierza…). 

Nazywamy ją Loretańska ponieważ odmawiana była najpierw w słynnym włoskim sanktuarium 

maryjnym  w Loreto. Zatwierdzona w 1587 r. przez papieża Sykstusa V stała się jedną z 

podstawowych modlitw Kościoła Powszechnego. 
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Nie ma ładniej w żadnym 

kraju,  Jak w tej mojej wsi 

o maju,  Jak w tej mojej 

wsi ….  Nie ma nigdzie 

takich światek Wśród 

królewiąt, czy paniątek 

Jako w naszej wsi! Gdy 

maj stanie pod figurą,  

Gdy oblegną ludzi 

chmurą,  Kiedy nasza 

pieśń przeleci: 

„Błogosławże Twoje dzieci  

Panieneczko, Ty!” 

(Kazimierz Laskowski 

/1863-1913/ Maj, 

fragment)    

W Polsce Litania Loretańska ma dodatkowe, własne swoje wezwanie: Królowo Polski, a wcześniej 

Królowo Korony Polskiej, módl się za nam, 

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy, podczas odmawiania Litanii zwrócił się z tym 

wezwaniem do Matki Bożej nuncjusz papieski Vidoni, obecny w katedrze lwowskiej podczas 

nabożeństwa i słynnych ślubów króla Jana II Kazimierza, który składał je przed cudownym 

obrazem Matki Boski Łaskawej, oddając Polskę we władanie 

Najświętszej Maryi Pannie. 

* 

  Tradycja polską są także „majówki”. Niegdyś w całej Polsce, 

a już zwłaszcza na wsi, przez cały maj, wieczorami ludzie 

gromadzili przy kapliczkach przydrożnych i figurach, 

ubranych w żywe i papierowe kwiaty, w furkocące na wietrze 

wstążeczki, odmawiali wspólnie litanię Loretańska, modlili 

się i śpiewali pieśni maryjne. Obyczaj ten zachowuje się 

jeszcze w niektórych regionach. Stał się on oryginalnym 

elementem pobożności i osobliwego polskiego kultu 

maryjnego, a także polskiej przyrody, krajobrazu, folkloru i 

naszej tradycji, w całym jej bogactwie i niezwykłym 

kolorycie.  

Stał się natchnieniem poetów i tematem wielu utworów 

poświęconych Matce Bożej, inspirujących się zarówno 

pięknem Litanii Loretańskiej, jak i urodą tego 

przechodzącego z pokolenia na pokolenie obyczaju.  

Barbara Ogrodowska  
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