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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 

 

 

mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
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CZYTAJCIE GŁOS KOLEŻEŃSKI 

Już jest -  najnowszy, sierpniowy 54 numer!   
Redaktor Naczelna Basia Ciszewska zaprasza do lektury.   
Można zamawiać mailem u Basi: baskac1@gmail.com, 22 842 39 76).  
 
Jeśli macie pytania, wszelkich Informacji udziela Basia Ciszewska. 
W najnowszym numerze, m.in.: o poświęceniu ikon dwóch Błogosławionych Niepokalanek, 
wspomnienia Basi z lat 1944-45, opowieść Marii Harasymowicz o Teresie Łubieńskiej i Matce 
Józefie Karskiej.  
 

 

SŁOWO MATKI WAWRZYNY Z OSTATNIEGO ZJAZDU W 
SZYMANOWIE, CZYLI 'WIARA TO SKARB- MATKA 

MARCELINA O NAJKORZYSTNIEJSZEJ INWESTYCJI ŻYCIA' 
 

Matka Wawrzyna doskonale wyczuła jakie słowa powinny usłyszeć niepokalańskie 
wychowanki podczas corocznej Pielgrzymki-Zjazdu.  
 

W sali pielgrzymkowej siedziało około 70 kobiet, każda ze swoim bagażem 
doświadczeń i tych dobrych i tych złych. Usłyszałyśmy, że Bóg jest dobry, mądry i 
sprawiedliwy, że nie ma sytuacja bez wyjścia a wszystko co doznajemy ma sens, że 
każdy nasz element, wszystkie dobre i słabe cechy naszego umysłu i ciała mają swój 
cel. Dużo otuchy płynęło z ust Matki Wawrzyny. 
 

Kolejna refleksja dotyczyła wiary, która zawsze jest darem. Bywa, że przychodzi w 

różnym czasie i miejscu, bywa, że przychodzi przez kogoś. To właśnie wiara może 
(photo cc by Heather Wizell) 

dać poczucie bezpieczeństwa w niebezpiecznym świecie. A niestety każdy czas jest niebezpieczny. Ten w którym żyła 
Matka Darowska nie różni się pod tym względem od naszych.  Potrzeba nam odwagi, żeby przejść przez ciemne dnie z 
nadzieją i optymizmem. Niestety cierpienia jest wpisane w ludzką kondycję. Warto nauczyć się traktować ból z lekkim 
dystansem i wierzyć, że ma sens.  Może warto powtarzać sobie, że jest czas kiedy się dostaje ale jest i czas i cena, kiedy 
się daje. Ot takie ludzkie koło fortuny.... 
 

Trzeba nam wiary, że Bóg ma swoich przyjaciół w każdym miejscu i to oni podadzą nam rękę, pomogą udźwignąć 
cierpienie jakie niesie życie. 
 

Warto też zdać sobie sprawę, że każdy ma misję. Wiara nie jest czymś biernym. 
Znakiem wiary jest działanie.  Modlitwa jest niezbędna, ale nie wystarczy. 
Mamy władzę żeby wywierać wpływ, żeby zmieniać świat wokół nas na 
lepsze. Mamy w sobie trzy potężne siły: serce, rozum i wolę. Serce pomaga 
szukać naszej misji, rozum wskazuje sposoby na jej realizację, a wola daje siłę 
by ją wypełnić. Jeśli towarzyszy nam wiara, można też dostrzec sens tego 
wszystkiego.  
 

 

Te i inne, pełne otuchy słowa znajdziecie w  ponad 100 letniej książce Matki 
Marceliny 'Cztery pogadanki rekolekcyjne'.  Do kupienia w Szymanowie.  

mailto:baskac1@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/bijoubaby/
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WIELKA GWIEZDNO-PIEROGOWA 

IMPREZA W WAŁBRZYCHU- 16.09 
 

W sobotę 16 września, w Wałbrzychu, odbyło się 

święto urodzin Placu Marceliny Darowskiej.  

Siostry Niepokalanki były jednymi z głównych 

organizatorów festynu, jako że ich dom stoi 

właśnie przy tym placu. Wydarzenie było jednym 

z kilku świąt ulic przeprowadzonych we 

wrześniowe soboty w rewitalizowanych dzielnicach 

Wałbrzycha. Chodziło o wsparcie procesu 

fizycznego odnawiania zaniedbanych dzielnic o 

działania  służące ‘odnowie’ lokalnych 

społeczności. Celem takich imprez jest wzbudzenie 

u mieszkańców poczucia wspólnoty i może odpowiedzialności za dzielnicę, w której się żyje.  

Zabawę na Placu Marceliny Darowskiej rozpoczęto od konsumpcji wielkiego tortu zamówionego przez urząd miasta. 

Potem organizatorzy zaprosili na liczne atrakcje w tym na ucztę. Jej elementem był festiwal pierogowy. Wzięło w 

nim udział 5 uczestników, którzy swoimi pierogami poczęstowali nie tylko jury ale i publiczność. Uczestniczkami 

konkursu były także panie z okolicy, które wcześniej wzięły udział w prowadzonych wspólnie przez Miejski Ośrodek 

Pomocy i Siostry Niepokalanki programie „Gdy mama gotuje i szyje, to się lepiej żyje”. Polegał on na warsztatach 

szycia, gotowania i pieczenia dla bezrobotnych mam z okolicy. Panie te wsparły festyn wypiekami  i pierogami 

własnego wyrobu 

– Były pierogi ruskie, ze szpinakiem, z serem, z kapustą, z płuckami. W skład jury weszli: dyrektor zespołu szkolno-

przedszkolnego, przedstawiciel urzędu miasta i mieszkańcy. Każdy mógł też zagłosować na pierogi, które mu 

najbardziej smakowały. Odbył się również pokaz mody jako podsumowanie kursów, a siostry niepokalanki 

zapraszały do gier stolikowych. Można było z nimi pograć w chińczyka, szachy oraz wilki i owce – opowiada Siostra 

Daniela. 

Uczty dopełniały serwowane przez Siostrę Danielę kiełbaski z trzech grilli. Można też było skosztować grochówki z 

kotła, domowych ciast upieczonych przez III LO, zespół szkolno-przedszkolny i Liceum Sióstr. 

Podczas święta uczennice niepokalańskiego liceum przypomniały, kim była bł. Marcelina Darowska. Zaśpiewał także 

sobięciński zespół 50+, a dzieci ze świetlicy Fundacji im. Wandy Garczyńskiej pochwaliły się, jak tańczą zumbę.  

Niewątpliwą atrakcją było pierwsze udostępnienie szerszej publiczności nowego obserwatorium 

astronomicznego, które powstało tego lata przy niepokalańskiej szkole – niestety pogoda uniemożliwiła 

obserwowanie nieba.  

- Festyn spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Już na 

etapie przygotowań udało się zmontować ekipę, która posprzątała 

plac. Widać było mobilizację mieszkańców, którzy po raz pierwszy 

spojrzeli na siebie pod lepszym kątem – cieszy się siostra Daniela. 

Jak donosi serwis ‘Wałbrzych dla Was’: 
Tym co pozostanie po festynie będzie „Zakątek cooltury”, czyli 

kolejna w naszym mieście plenerowa minibiblioteka w dwóch 

budkach – jedna z literaturą dla dzieci i młodzieży, druga dla 

starszych. – W ramach projektu „Uwolnić książkę” na placu, między 

szpalerami żywopłotu, oprócz budek pojawiło się kilka ławek, gdzie w 
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pogodne dni będzie można usiąść i poczytać. Mieszkańcy brali w tym udział, wkopali słupki pod budki i 

zabetonowali podstawy. Mamy już wybrane książki o różnej tematyce – kryminały, sensacja, współczesna literatura 

młodzieżowa. Między innymi będą książki autorstwa Johna Greena. W organizowanym przez niego 

międzynarodowym konkursie nasza fundacja została już dwa razy dofinansowana (konkurs z głosowaniem na filmik 

w internecie) dlatego chcemy go propagować. Zobaczymy, jakie książki będą się cieszyły większą popularnością – 

mówi siostra Daniela, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole sióstr niepokalanek, opiekunka 

projektu. 

A jeśli ktoś przyniesie do budki coś nader nieoczekiwanego w sąsiedztwie szkoły sióstr niepokalanek? – To pewnie 

taka książka i tak zaraz pójdzie dalej – uśmiecha się siostra Daniela. - Wychodzimy z założenia, że ważne, aby 

ludzie czytali w ogóle. Nie planujemy żadnej cenzury literackiej, chyba, żeby pojawiło się coś naruszającego prawo. 

Oczywiście, chciałybyśmy, żeby to była literatura na jakimś poziomie. Mamy duży zasób książek, a pomysł był 

naszych dziewczyn ze szkoły. 

Tylko, czy książkowe budki przetrwają? – Nie mamy monitoringu, ale są mieszkańcy, którzy deklarowali, że będą 

patrzeć z okien, co dzieje się na placu. Odkrywamy nową twarz Sobięcina, jest tu mnóstwo ludzi, którzy chcieliby 

normalnie i fajnie żyć i nie zgadzają się z potocznym obrazem dzielnicy, tworzonym przez ludzi, którzy piją czy 

kradną – mówi siostra.” 

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA WWW KZJ 

Na naszej www.naszkzj.wordpress.com i na naszym Facebooku pojawiają się czasem reklamy, i nie mamy na to 

żadnego wpływu. Informuję, że korzystamy z darmowego serwisu 'worpress.com'. To 'worpress.com' decyduje o tym 

kiedy i jakie reklamy zamieszcza- z tego żyją. Ani ja ani Zarząd, ani żaden członek KZJ nigdy nie publikowali 

żadnych reklam w mediach KZJ (www, Fb, e-maile, kurierek, biuletynek). 

Oświadczam też, że na naszych stronach internetowych nigdy nie publikowałyśmy treści politycznych ani 

światopoglądowych.  

Pozdrawiam, Beata Rudnicka, administrator naszkzj.wordpress.com 

TAŃSZA FIZJOTERAPIA DLA WYCHOWANEK NIEPOKALAŃSKICH- WARSZAWA 

Te z was, które były na walnym zebraniu 18ego 

czerwca już wiedzą. Mamy pierwszego członka 

wspierającego a mianowicie  Gabinet Fizykoterapii 

„Viofor”, znajdujący się w Warszawie przy ul. 

Podczaszyńskiego 29 (ok. 400m od stacji Metra 

Słodowiec). Gabinet oferuje zabiegi polem 

magnetycznym, korzysta z urządzeń medycznych 

produkowanych w Polsce.  

Gabinet zaoferował nam dosyć atrakcyjne warunki 

jeśli chodzi o kwestie opłat za zabiegi. KZJ dostał 

stałą promocję: za 10 zabiegów po 24 min. płacimy 

120,00 zł za pakiet, a za zabiegi po 48 min. płacimy 200,00zł za pakiet (t.j. ok. 0,50gr/min ); poza tym mamy 

dodatkowe zniżki przy kolejnych pakietach zabiegów. 

Jednocześnie zachęcam Was Dziewczęta abyście rozglądały się w swoim miejscu zamieszkania za podobnymi 

możliwościami; To do niczego nie zobowiązuje a może przynieść obopólne korzyści. Im nas więcej tym więcej 

możliwości. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naszkzj.wordpress.com%2F&h=ATNamWhXWVOHBfrzgAbzJV9KGK2a7cEDsaYuKh501BdgVxxrQkhOX-bnBAdZ7xN7SPN8VD6ZMDeYVFa9hWD2WnlzEVs9i0runbPl01TSTye2E6Ahdj-ntGf80yOvWX_rcMMwqv09-nPTrBn-jUc7iQGv_9rDWMi0UaolQEU1ghcrsWzHNHZWDsfzOxVY_OUOkgWvA6zYy4TjqwrNQiL8oHnME6d9LbsKvx1S4G0RDP8JCRJss140cISMCrj0hLpxAJaCZXPDZnUx3GlXbn8qu2C3LXkF0f9eV2a7_brz
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fworpress.com%2F&h=ATPbKrZ0C-WsAEr_G4xxJbvb8rk5UYVr-njnVZXKd6BBvVqv-poCuNsU10Qi9pApyUcfl_5GDbT0bJrl41zwk_1a5D9vyWH3PJVt3fgou4ILNrJeJZ57cFGFYLDSN5C-vZ2UjcayT8vDemgcaEDEf2VQVLao2G5E9tu1BTwWYT1PBXlofIdRm-ppqOUl4O3VmdhFHM14PvbDce6SP8z3pRBtVWoHpHaj2pUjxWvDJ7DdFfa2upHVXiltDuuws0dRXlLaQ0Idw22FRN3SoAyn3Y_b79Ixcx4aIYYAPDfV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fworpress.com%2F&h=ATOhidz1syuNwfOdHGSME2Jz7aWBF4hC08BVuLZvtL7FOJ02cjfUN8_qcsP0siSiMbXH_3YSUG51DBZLfRe2jOXM5qeuLWv7pU66tn4V6rtT6O_Jg0iRhRRKbjyeN_GUL44I-x1Yc8PsaAV-zue744NqvLXEekjpwnHsygGt8MQvwQnVexhjklrnXzEurWXRzBsuCzEYLrz3g-QQvhYU-TRE5U2rdUvIhwN2Ix6nu1cPiQe7-dyphyemAK5W8FPMDLm8fdFX1UU5Z5DkirDiznuUUFPn7QyRTlqesNp0
http://naszkzj.wordpress.com/
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W sprawie zabiegów kontaktujcie się z: przewodniczącą z Martą Mieszkowską, tel: 691-538-512; 

mieszek@tlen.pl lub vice przewodniczącą Barbarą Ciszewską,  tel.: 693 820-083; baskac1@gmail.com. 

Według informacji przekazanych przez gabinet zastosowana terapia magnetostymulacji wykazuje : 

Działanie Przeciwbólowe : 

1. układ kostno-stawowy: – zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno-stawowego kończyn górnych i dolnych, 

– reumatoidalne zapalenie stawów, – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, – urazy stawów 

2. tkanki miękkie: – reumatyzm pozastawowy tzw. Fibromialgie, – urazy tkanek miękkich, – stany po naruszeniu 

ciągłości tkanek (w tym pooperacyjne) 

3. bóle migrenowe 

Działanie Regeneracyjne : 

1. układ kostny: – osteoporoza, zwłaszcza pomenopauzalna (dotyczy zarówno profilaktyki jak i leczenia), – choroba 

Sudecka, – stany po pęknięciach i złamaniach kości, – stany po operacjach na układzie kostnym, – stany po 

operacjach, w których dokonano zespoleń elementami metalowymi, – stawy rzekome 

2. tkanki miękkie:– stany po urazach z uszkodzeniem i bez uszkodzenia ciągłości skóry, – oparzenia, – odleżyny 

Działanie poprawiające krążenie obwodowe : 

1. upośledzenie przepływu miejscowego w kończynach: – w angiopatii cukrzycowej i na tle miażdżycowym, – w 

owrzodzeniach podudzi 

2. przyspieszenie wchłaniania krwiaków 

3. zmniejszenie obrzęku limfatycznego 

Działanie antyspastyczne: – stany po udarach mózgowych, – schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, w 

których występuje spastyczność 

Działanie relaksacyjne: – nerwice, – zaburzenia snu, – profilaktyczne działanie uspokajające, mające na celu 

przeciwdziałanie stresom dnia codziennego, – stres w powszechnie rozumianym tego słowa znaczeniu, a zwłaszcza 

po długotrwałym napięciu psychicznym, – zaburzenia koncentracji uwagi 

Działanie zmniejszające deficyt i dług tlenowy poprzez wpływ na procesy: – tlenowego i beztlenowego 

oddychania tkankowego 

Zastosowanie magnetostymulacji w stomatologii : – leczenie zachowawcze zębów, np.: leczenie biologiczne 

miazgi, zapalenie miazgi, powikłania leczenia zgorzeli miazgi, zapaleń przyzębia okołowierzchołkowego,  

podrażnienie ozębnej, – powikłania po leczeniu endodontycznym, – leczenie chorób przyzębia (wspomaganie 

leczenia przeciwzapalnego, likwidacja bólu, regeneracja tkanek, likwidacja blizn pozabiegowych), – choroby błony 

śluzowej jamy ustnej, choroby małych gruczołów ślinowych, zapalenie dziąseł, – po zabiegach operacyjnych (24h) 

np.: po ekstrakcji zęba, po dłutowaniu, po resekcji wierzchołka korzenia, w implantoterapii, – powikłania po 

zabiegach chirurgicznych (np. zakażony suchy zębodół), – powikłania po znieczuleniu, uszkodzenie nerwu, – 

wspomaganie leczenia ortodontycznego (w trakcie leczenia aparatami stałymi), – wspomaganie leczenia 

protetycznego (po założeniu uzupełnień stałych),  

Pozdrawiam Was wszystkie serdecznie, Agnieszka Warchoł 

 
 

mailto:mieszek@tlen.pl
https://nowy.tlen.pl/d/
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POMÓŻ DZIECIAKOM Z NIEPOKALAŃSKIEJ FUNDACJI IM. SIOSTRY GARCZYŃSKIEJ 

Ostatnie deszcze uszkodziły dach. Całe fundacyjne fundusze pochłonie jego remont. Podczas ostatnich gwałtownych 

deszczy, lało się w tylu miejscach i tak intensywnie, że nawet nie było sensu nawet podstawiać wiader. Kolejne łatanie 

już nie pomoże. Kolejnej zimy dach nie przetrwa. Jest już ekipa i termin remontu (październik).  

Mimo remontu świetlica będzie dalej działała. Nie chcemy zostawić dzieci na pastwę ich trudnego 

losu. Chcemy zapewnić dzieciom pożywienie i bezpieczne miejsce do odrabiana lekcji, do ogrzania się, do 

opieki. Zabraknie pieniędzy na jedzenie dla dzieci, 2 minimalne pensje dla wychowawczyń i bieżące rachunki. 

Miesięcznie to 6 tyś zł i zabraknie nam na ... 4 miesiące. 

Apel ten wystosowaliśmy do sympatyków Fundacji jakiś miesiąc temu. Dziękujemy niniejszym naszym Darczyńcom- 

Ludziom Wielkiego Serca. Jesteście wspaniali i czynicie świat lepszym! A w tym przypadku w realny sposób 

poprawiacie los około 30stki dzieci, które nie ze swojej winy urodziły się na Sobięcinie.  

Prosimy tych, do których niniejszy apel wcześniej nie dotarł, o pomoc. Każda wpłata jest cenna. Każde 10 zł to 

już posiłek dla dziecka. Proszę pomóżcie 30stce dzieciaków z najbiedniejszej dzielnicy Wałbrzycha, którą opiekuje 

się Fundacja Garczyńskiej. Gwarantuję, że Wasze datki 

w całości będą przeznaczone na rzecz dzieci. 

Znam tę fundację od 5 lat. Tam każdy grosz idzie na 

naprawdę bardzo biedne dzieciaki. Tam są karmione,  

motywowane do nauki, dostają ubrania i buty. Dzięki 

fundacji dzieciaki są wyrywane ze swojego toksycznego 

środowiska na wycieczki i kolonie. Żeby im pokazać, że 

istnieje lepszy świat a one mają prawo do niego 

należeć.  Gdybym tam nie pojechała, nie uwierzyłabym, 

że we współczesnej Polsce dzieciak może mieszkać bez 

prądu, że nocuje na klatce schodowej (bo mamusia 

zapiła), że po świetlicowym posiłku chowa do torby 2 kromki chleba 'na jutro'...i że ze świetlicowych wycieczek czy 

kolonii nie chce wracać do domu... 

Jeśli możecie, proszę uruchomcie rodzinę, przyjaciół, zaprzyjaźnione firmy. Warto pomagać! Ufam, że grosz do 

grosza i jakoś uda się pomóc dzieciakom. Są tego warte! 

Beata Rudnicka, wolontariuszka fundacji, 535 41 22 97 

DANE FUNDACJI: Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej, Pl. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 

Wałbrzych, tel: +48 603 669 556 (NIP: 8862977814, KRS: 0000424484),  

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  

OGŁOSZENIE - Warszawa, jest pokój do wynajęcia: Poszukujemy dziewczyny do zamieszkania w dużym 

pokoju z balkonem, pod adresem ul. Czerniakowska 28A, m. 32, 00-714 Warszawa, cena pokoju z opłatami wynosi 
830 zł miesięcznie. Kontakt: 883 689 507. 

OGŁOSZENIE - Wynajmę od zaraz, Warszawa - Falenica: do wynajęcia słoneczny pokój 25m2, z 

używalnością kuchni i łazienki. Mieszkanie z osobnym wejściem w ślicznym domku koło stacji PKP (30 min do 
Warszawy) i autobusów miejskich. Cena 700 zł od 1 lub 2 osób + świadczenia. Maria Leslie, te. 607 041 927, e-
mail: marialesl@wp.pl 


