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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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ŻYCZENIA WIELKANOCNE OD ZARZĄDU KZJ 

Drodzy: członkinie, członkowie i wszyscy sympatycy Koleżeńskiego 

Zjednoczenia Jazłowieckiego 

 Znowu, jak co roku, przeżywamy okres Wielkiego Postu – 

czas zamyślenia, wejścia w siebie, uznania swoich braków, szukania 

drogi do bycia lepszym. 

Nie przypadkiem na początku tego okresu Kościół stawia przed 

nami obraz  Pana Jezusa na pustyni kuszonego przez szatana. My 

też, w chwilach prób, możemy i powinniśmy powtórzyć za Nim: „idź 

precz, szatanie”. Idź precz w każdej postaci, w jakiej współczesnym ludziom usiłujesz się zaprezentować: miłej, 

przyjemnej, wygodnej, przekonującej, że to ja jestem najważniejszy i wszystko mi się od życia należy... 

 Ale Wielki Post – o czym może rzadziej myślimy – jest również czasem nadziei, na co zwrócił uwagę Papież 

Franciszek w swojej katechezie z dnia 1 marca. Bo przecież na końcu tego okresu oczekuje   nas radość 

Zmartwychwstania. Pamiętamy o tym i możemy już wcześniej cieszyć się tą nadzieją. Mówi nam o tym 4-ta niedziela 

W.Postu – niedziela „laetare” - radości, kiedy pokutny fiolet zostaje zastąpiony przez pełen nadziei kolor różowy. 

Jest to nadzieja przede wszystkim na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, na Jego pomoc w wtrwaniu w 

naszych dobrych zamiarach, w odrzucaniu szatańskich pokus, na Jego obecność w naszym życiu; ale też i taka 

zwyczajna ludzka nadzieja na szczęśliwie przeżyty kolejny rok, na szczęście w rodzinach, na spełnienie jakiejś cząstki 

naszych marzeń... 

  Tego właśnie wszystkim nam życzę: takiej nadziei zakorzenionej w Panu i jej spełnienia. 

 

      W imieniu zarządu KZJ 

                                                               przewodnicząca zarządu 

                                                                 Marta Mieszkowska 

 

ODSŁONIĘCIE IKON BŁOGOSŁAWIONYCH EWY NOJSZEWSKIEJ I MARTY 
WOŁOWSKIEJ 

30.03 w Szymanowie miała miejsce uroczystość poświęcona dwóm 

niepokalańskim męczennicom, Siostrze Ewie i Siostrze Marcie. Siostra Ewa 

jest pierwszą w Polsce błogosławioną lekarką i jako taka została obrana 

przez lekarzy na patronkę. 30.03 Mszę świętą odprawił Krajowy 

Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Arkadiusz, a obecni byli przedstawiciele 

służby zdrowia oraz dawne wychowanki niepokalańskie. 

Druga błogosławiona s. Marta bliska jest tym, którzy nieśli i poznali 

brzemię odpowiedzialności, gdyż sama przez wiele lat była przełożoną - 

w nie najłatwiejszych czasach i nie najłatwiejszych miejscach. Za wybitną 

pracę na Kresach władze II Rzeczypospolitej przyznały jej Złoty Krzyż 

Zasługi.  

Obie niepokalanki zostały zamordowane przez Niemców w 1942 r. za 

heroiczną pomoc udzielaną ludziom. 

Czwartkowe uroczystości poprzedziło 3 dniowe triduum pod hasłem 
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"Wiara, miłość, odpowiedzialność". 

Jak donosi Gość Łowicki, red. Magdalena Gorożankin: 

„- Pomagały wszystkim, bez wyjątku. Nawet tym, którym nikt nie mógł lub nie chciał pomóc. Były zawsze gotowe do 

dbania i walki o innych. Jak przypominała innym siostrom s. Marta: "My musimy być gotowe na męczeństwo". I były 

gotowe na to cierpienie, bo ponad wszystko kochały Jezusa i drugiego człowieka - mówił ks. Arkadiusz Zawistowski, 

krajowy duszpasterz służby zdrowia. 

W klasztorze sióstr niepokalanek w Szymanowie odbyła się uroczystość poświęcenia ikon dwóch błogosławionych 

męczennic - siostry Ewy od Opatrzności (Bogumiły Noiszewskiej) i siostry Marty od Jezusa (Kazimiery Wołowskiej). W 

uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich rodzina bł. s. Ewy, przyjaciele zgromadzenia, środowisko 

medyczne, lekarze, uczennice szymanowskich szkół. Mszę św., podczas której pobłogosławiono wizerunki męczennic, 

sprawowali księża - ks. Zawistowski, ks. Robert Sierpniak, proboszcz parafii w Szymanowie, kapelan zgromadzenia 

ks. Paweł Kozakowski oraz ks. Tadeusz Kraszewski i ks. Henryk Kacprzyk. Obok wizerunków sióstr umieszczone 

zostały relikwie, sznur i czepek, których można było dotknąć i przyzywać wstawiennictwa błogosławionych 

niepokalanek. 

Fundatorką ikon jest Anna Moszczyńska, dzięki której historia s. Ewy jest bardziej znana. - W 1999 r. w pallotyńskim 

czasopiśmie zobaczyłam, że spośród 108 męczenników II wojny światowej zostanie wyświęcona Ewa Noiszewska - 

mówi pani Anna. - Jestem okulistką i to nazwisko kojarzyło mi się z wybitnym okulistą prof. Kazimierzem Noiszewskim. 

Zadzwoniłam do sióstr zapytać, czy między tymi osobami jest jakieś pokrewieństwo, i gdy dowiedziałam się, że 

wyświęcona kobieta jest córką profesora, zaczęłam się tym mocniej interesować. Tak zaczęła się moja przyjaźń z s. 

Ewą. Razem ze znajomymi lekarzami, siostrami niepokalankami zaczęliśmy odkrywać historię błogosławionej i tak 

odnaleźliśmy wiele ciekawostek, miejsc, historii. To była niezwykła kobieta! 

Siostra Marta była przełożoną placówki w Słonimie. Nigdy nie odmówiła pomocy bliźnim, często narażając życie. 

Zorganizowała tajne nauczanie i stałą pomoc dla więźniów, partyzantów. Obie siostry zostały rozstrzelane 19 

grudnia 1942 r. pod Słonimem za pomoc Żydom, ale i wszystkim osobom, którym państwo nie było w stanie pomóc w 

czasie II wojny światowej. 

Po Eucharystii zgromadzeni przenieśli się do auli, gdzie uczennice gimnazjum i liceum zaprezentowały program 

słowno-muzyczny. Dziewczęta przytoczyły fragmenty z życia błogosławionych sióstr oraz ich najważniejsze 

przesłania. Na końcu przedstawienia ułożyły ze świeczek ogromny krzyż, co u obecnych wywołało ogromne 

wzruszenie i zachwyt. Następnie wszyscy przyjaciele s. Ewy i s. Marty udali się na kolację, podczas której chętnie 

dzielili się historiami, anegdotami o życiu sióstr, rozmawiali z rodziną błogosławionych i planowali, jak dalej szerzyć 

kult męczennic.’ 

DZIECI SIOSTRY DANIELI W WAŁBRZYCHU 

Najwyższy czas opowiedzieć o tym co dzieje się w 

niepokalańskiej, wałbrzyskiej świetlicy dla potrzebujących 

dzieci. Skończyło się Isze półrocze i jak zwykle odbywało się 

podciąganie stopni na ostatnią chwilę. Motywacja była 

potężna- czyli zakwalifikowanie się na wycieczkę do 

Warszawy. Największy wysiłek wykonali chłopcy- niektórzy 

nawet nieklasyfikowani z powodu ogromnej liczby 

opuszczonych godzin. Ot taki głupi czas gimnazjalistów. 

Niemniej motywator zadziałał i wszyscy zdołali powyciągać 

stopnie i zaliczyć pozytywnie Isze półrocze! W efekcie 

10siątka dzieci pojechała na wycieczckę Tym razem za 
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naproszenie woluntariatu pracowniczego firmy Provident Polska. Ich pracownica, Kasia Czarkowska, opracowała 

projekt wycieczki i przekonała firmę do jej sfinansowania (ok w 60%).  

Wycieczka zaczęła się w ferie zimowe w czwartek od  uroczystego powitania na Dworcu Centralnym. Dzieci 

oniemiały z wrażenia. Od razu sponsorzy przekazali bilety na komunikację miejską, bilety do Teatru Roma na 

spektakl ‘Alicja w Krainie Czarów’ oraz do Muzeum Powstania 

Warszawskiego i do Centrum Nauki Kopernik.  

Pierwszą atrakcją okazał się już nocleg w hostelu na Karolkowej i 

wspólnie robiona kolacja. Po raz pierwszy dzieci same poszły na 

zakupy w pobliskim Tesco. Tutaj świetnie spisali się gimnazjaliści. 

Oczywiście, jak to zwykle bywa na wyjazdach, emocje były tak 

wysokie, że chłopcy rozmawiali niemal całą noc. A kolejnego dnia już 

od 10.00 grupa miała bilety do Centrum Nauki Kopernik- wspaniałe 

interaktywne muzeum nauki. Dzieciaki szalały i zgłodniały… A firma 

Provident zaprosiła wszystkich do KFC na pikantne kurczaki.   

Potem niemal bieg do hostelu- na specjalnie dla nich przygotowane 

warsztaty sushi- z najprawdziwszym japońskim kucharzem. Generalnie 

więcej entuzjazmu wzbudzało samo robienie sushi niż jego smak. Ale 

niektóre dzieci błysnęły takim talentem, że Szef Kuchni zaproponował 

im współpracę w przyszłości.  

W sobotę dzień zaczął się od Teatru Roma. ‘Alicja w Krainie Czarów’ i piękna muzyka i choreografia. Po spektaklu 

spacer po starówce i  obiad w … barze mlecznym przy Barbakanie czyli wspomnienie z PRL….  

W niedzielę zaplanowano wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Grupa rozdzieliła się wiekowo, żeby nie 

narażać maluchów na drastyczne opowieści i zdjęcia. Młodsze dzieci poszły do Sali Małego Powstańca a starszaki 

zwiedzały ze świetną przewodniczką i na koniec w poniedziałek powrót do Wałbrzycha- z przygodami.  

Ku radości dzieci, grupa spóźniła się 10 minut na pociąg- co w efekcie skończyło się 4 godzinnym czekaniem na 

następny. Powroty są dla dzieci zawsze trudne. Wracają z cudownego świata wycieczki, spokoju, dobrobytu do 

swojej biednej i często okrutnej rzeczywistości. Cóż więc się dziwić, że 4 h na dworcu są dla nich atrakcją! 

W najbliższych planach Fundacji Garczyńskiej jest uroczyste obchodzenie Wielkanocy. W Wielką Środę w świetlicy 

siostry przygotują uroczyste śniadanie wielkanocne. Będą też prezenty dla dzieciaków. Tym razem od dawnej 

wychowanki wałbrzyskiej, obecnie mieszkanki USA, Anny Mareckiej.  

Jest i  kolejny powód do radości. Świetlica dostała od pod-warszawskiej gminy Stare Babice używany ale w 

świetnym stanie sprzęt komputerowy oraz skaner i ksero. To z kolei dzięki działalności wychowanki Szymanowskiej 

Joanny Moraczewskiej-Gwiazdowskiej.  

Wszystkim Dobrodziejom Fundacji Garczyńskiej, pięknie dziękujemy i przesyłamy wielkanocne Szczęść Boże. 

Dobrych wiadomości nie koniec- przyszły już pieniądze z grudniowej wygranej w głosowaniu na internetowy filmik. 

Dzięki temu ponownie uruchomiono zajęcia z języka angielskiego w dwóch grupach wiekowych. Udało się też 

sfinansować kolejne zajęcia z zumby i powołać do życia zajęcia rozwijające wyobraźnię. W ich trakcie dzieci lepią z 

gliny, uczą się tworzyć zwierzaki z długich balonów, a każde zajęcia przynoszą inne ciekawe aktywności.  

Zaplanowane są już letnie wakacje- tym razem w Darłówku.  

Wychowanie dzieci w świetlicy to nie tylko opieka nad nimi ale taż nauka dawania. Dzieci ze świetlicy włączyły się w 

akcję ratowania afrykańskich dziewczynek oskarżanych o czary i w związku z tym odrzucanych przez klany a tym 
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samym skazywanych na śmierć. W Afryce akcję pomocową przeprowadzają polscy misjonarze. Nasze dzieci 

malowały kartki i ofiarowały maskotki dla tych dzieci. W kwietniu paczka z darami wyleci do Afryki. 

1% DLA FUNDACJI 

Jedyna niepokalańska Fundacja Siostry Wandy Garczyńskiej prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz wałbrzyskich 

dzieci, którymi się opiekuje. Wystarczy wpisać do deklaracji podatkowej numer KRS Fundacji: 0000422284. 

Dobro Fundacji Garczyńskiej obejmuje coraz to nowych ludzi. Są: 

• dzieciaki w świetlicy,  

• były 2 rodziny uchodźców z Donbasu,  

• nauka gotowania i szycia dla okolicznych mam,  

• rozdawanie ubrań potrzebującym,  

• pomoc żywnościowo około-świąteczna dla biednych rodzin,  

• spotkania lokalnego koła Szlachetnej Paczki ... 

• spotkania (zainicjowane przez wychowawczynię Anię) w ramach portalu 
społecznościowego ‘Mama odda Mamie’. 

• a teraz jest przygarnięta do fundacyjnego hostelu bezdomna rodzina. 
Choć 3 osoby w  tej pracują- nie są w stanie wynająć za te minimalne 
wynagrodzenia żadnego mieszkania. 

 

OBERWATORIUM W WAŁBRZYCHU 

Jak donosi Gość Świdnicki: Na Sobięcinie powstanie obserwatorium edukacyjne, z zapleczem dydaktycznym, czyli 

salą, w której będzie można słuchać wykładów, prowadzić spotkania i lekcje. Na pierwszym piętrze budynku o 

powierzchni 40 metrów kwadratowych będzie kopuła otwierająca się mechanicznie, a pod nią centralnie jeden 

teleskop o dużej mocy i kilka mniejszych, które będzie można wystawić na taras otaczający kopułę, żeby więcej osób 

mogło obserwować niebo jednocześnie. Jeśli starczy środków, będzie nawet specjalny teleskop do obserwacji słońca. 

To wszystko to autorski pomysł siostry Dorotei – dyrektor szkoły. 

- Jestem nauczycielem fizyki i wiem, że uczniowie szczególnie lubią zajęcia z astronomii, a w programie 

nauczania jest ich bardzo mało i wiedza, jaką z nich wynoszą, jest szczątkowa. Nasza szkoła bierze 

udział w różnych projektach edukacyjnych i warunkiem dofinansowania jest ich innowacyjność. A to jest 

bardzo innowacyjne. Będziemy jedyną szkołą w regionie z profesjonalnym sprzętem astronomicznym. 

Już jest w budowie strona internetowa, a na niej 

zostanie umieszczona oferta – zaprosimy tu 

szkoły, przedszkola, studentów, grupy seniorów, 

ale i osoby indywidualne będą mogły zapisać się 

do grupy i o wybranej godzinie danego dnia 

wziąć udział w zajęciach. Na wykłady będą 

przyjeżdżać zaproszeni profesorzy z Instytutu 

Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – 

wylicza siostra Dorotea. 

  

Także każdy nauczyciel będzie mógł zabrać swoją klasę 

i przyjechać na lekcję do obserwatorium. Nawet zdolny 

uczeń będzie mógł poprowadzić zajęcia dla kolegów. Jak w każdej instytucji edukacyjnej oferującej poszerzenie wiedzy, 
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będą bilety, dzięki czemu będzie można konserwować sprzęt i zapraszać wykładowców – szkoła nie poradziłaby sobie z 

tym sama. Ale mają one kosztować tylko kilka złotych. 

To nie wszystko. – Obok obserwatorium będzie też astronomiczny tor przeszkód, czyli makieta Układu 

Słonecznego przedstawiająca realne odległości między planetami i ich rozmiary względem siebie. Będzie 

tam można poćwiczyć, ale uczniowie będą mogli tam też zobaczyć na przykład, jaki ma związek z 

rzeczywistością powiedzenie, że „gwiazda spada na ziemię”, jak mówimy o meteorach. A że na tym 

miejscu jest już  plac zabaw, w przerwie będzie się można pobawić. I marzy mi się prawdziwe 

planetarium w przyszłości, ale to na razie daleko sięgające plany – mówi siostra Dorotea. –

 Zapotrzebowanie i zainteresowanie myślę, że będzie ogromne i nasze okno nie tyle na świat, ale na 

wszechświat. 

A to wszystko jest bardzo realne, cała dokumentacja już jest, w ciągu dwóch tygodni ma być pozwolenie na budowę 

obserwatorium i prace ruszą, bo termin ich realizacji to koniec roku szkolnego w czerwcu. Czy to porywanie się z motyką 

na słońce? Część potrzebnej sumy – a nie będzie ona mała – już jest dzięki projektom i siostry mocno wierzą, że się uda 

zebrać resztę. A pierwszy wykład będzie nosił tytuł „Z Wałbrzycha do gwiazd”. 

Kto chce być patronem teleskopu? 

- Szukamy sponsorów. Będzie dla nich na obserwatorium specjalna tablica, gdzie zostaną wszyscy 

wymienieni. Możemy nazwać teleskop imieniem ofiarodawcy, możemy też pozwolić komuś, aby miał 

„swój” teleskop, tak jak się bierze pod opiekę jakieś zwierzę w ZOO – zachęca dyrektor. 

 A skąd się wziął pomysł? Z obserwacji reakcji uczennic. – Kiedyś wystawiłyśmy teleskop szkolny na taras na 

górze szkolnego budynku, dziewczyny na własne oczy zobaczyły księżyce Jowisza, wycelowały teleskop 

w Księżyc, oglądały kratery i była euforia, że to naprawdę istnieje w rzeczywistości. Wbrew pozorom nie 

jest łatwo „namierzyć” teleskopem widoczny na niebie obiekt.  

Będzie też można zobaczyć mgławice, obejrzeć powierzchnię Marsa, oglądać wybuchy na Słońcu, policzyć pasy Jowisza. 

Obserwatorium ma służyć uczniom z miasta i powiatu biorącym udział w olimpiadach i konkursach, oferować wiedzę 

wykraczającą poza programy szkolne w atrakcyjnej formie, a będą też wystawy i konkursy, zostaną wykorzystane 

odnawialne źródła energii, a mieszkańcy będą mogli zgłaszać własne interesujące pomysły do zrealizowania w 

obserwatorium. 

 

- U nas są idealne warunki do obserwacji nieba, jesteśmy daleko od centrum, wysoko nas Sobięcinem i 

światła nie przeszkadzają, dookoła las. Najpierw chciałyśmy zrobić obserwatorium na dachu, ale nasz 

budynek jest zabytkowy i nie można niczego dobudowywać - mówi dyrektor. 

 

Trzymamy kciuki – a po latach, kto wie, może pierwsze skojarzenie ze słowem „Sobięcin” będzie całkiem inne niż dzisiaj, 

bo będzie to: „Aha, tam jest to obserwatorium”. 

  

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa, 

nasz.kzj@gmail.com,www.naszKZJ.wordpress.com, facebook.com/niepokalanki.kzj 

Redakcja Kurierka: Beata Rudnicka, 535 41 22 97, beatar077@gmail .com 
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