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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
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ODESZŁA MAŁGOSIA WITKOWSKA 
W sobotę, 21. października zmarła nasza koleżanka - Małgosia 

Witkowska, absolwentka Szymanowa z 1974 roku.  

Małgosia była wieloletnią przewodniczącą koła zielonogórskiego, 

kilkakrotną członkinią zarządu KZJ, osobą bardzo czynną, działającą na 

różnych polach, pełną pomysłów i energii. Niestety na wiosnę tego roku 

zdiagnozowano u niej nieoperacyjny nowotwór złośliwy gardła. 

Naświetlania i chemia nie dały rezultatu. Jej odejście pozostawi wielką 

wyrwę w naszym gronie.  

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie... 

Marta Mieszkowska 

 

 

REKONSTRUKCJA BITWY POD ŁOMIANKAMI 1939R. - 24 WRZEŚNIA 2017R.  

Na Cmentarzu Wojskowym w Kiełpinie odbyły się uroczystości związane z 78 rocznicą Bitwy pod Łomiankami. Miało 

również miejsce widowisko historyczne upamiętniające poległych żołnierzy – rekonstrukcja Bitwy pod Łomiankami 

1939r.  

Program uroczystości przedstawiał się następująco :  

• godz. 12.00 - uroczysta Polowa Msza Św. z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i 
pododdziałów historycznych przy Cmentarzu Wojskowym w Kiełpinie; 

• godz. 13.45 - przemarsz na pole bitwy (KW Wilczeniec) rekonstruktorów, mieszkańców Łomianek oraz 

przybyłych na uroczystości gości; 

• godz. 14.15-17.00 - 7. rekonstrukcja pn. „Bitwa pod Łomiankami 1939” - widowisko plenerowe o walkach w 
1939 roku i szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. 

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Polową koncelebrowaną przez proboszcza Rzymsko-Katolickiej Parafii św. 

Małgorzaty w Łomiankach, ks. Jacka Siekierskiego. Przemawiał Burmistrz Tomasz Dąbrowski. Głos zabrał również 

przedstawiciel miasta siostrzanego Columbia Heights, John Bieniek oraz w imieniu rodzin 14. Pułku Ułanów 

Jazłowieckich - Jan Gromnicki. Poseł na Sejm RP, Anita Czerwińska odczytała list napisany przez Marszałka Sejmu 

RP, Marka Kuchcińskiego. Podziękował on organizatorom uroczystości za kontynuowanie pamięci o żołnierzach 

Kampanii Wrześniowej, którzy stanęli do walki z miażdżącymi siłami armii niosącej śmierć i zagładę, której zadaniem 

było zniszczenie wszystkiego, co polskie.  

Polska pamięć historyczna jest bardzo bolesna, ale to ona jest ogniwem łączącym pokolenia i stanowi o naszej 

tożsamości. Dlatego prawda powinna być przekazywana, zaś pamięć z pietyzmem pielęgnowana - pisał w swym 

liście Marszałek Kuchciński. [materiały zaczerpnięte z Gazety Łomiankowskiej 16/2011, 131/2017] 

Następnie Rekonstrukcja – „Bitwa pod Łomiankami 1939” - widowisko plenerowe o walkach z 1939 roku i szarży 

14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. 
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Z podręczników szkolnych i książek historycznych znamy ją jako 

szarżę pod Wólką Węglową. Być może tylko niektórzy wiedzą 

o tym, że szarża ta faktycznie odbyła się na terenie Dąbrowy 

Leśnej i jej najbliższych okolic. Była to ostatnia tak duża, a 

jednocześnie zakończona sukcesem, szarża polskiej kawalerii.   

Pułk, wywodzący swój rodowód od polskiego szwadronu 

uformowanego na Kubaniu, zdobył nieśmiertelną sławę 

szarżą pod Jazłowcem (11.7.1919 r.), uwalniając z rąk 

wroga Klasztor Sióstr Niepokalanek. Dało to początek 

niezwykle silnej, serdecznej więzi ułanów z Białą Panią z 

Jazłowca. Wierzyli oni, że dzięki niej ze wszystkich licznych 

walk i potyczek, niebezpieczeństw i sytuacji - zdawałoby się bez wyjścia - pułk wyjdzie zawsze niezwyciężony. W 

wojnie 1920 r. do długiej listy zasług bojowych pułku dopisane zostały m.in. zagony na Koziatyń i Korosteń, a na 

laurowym wieńcu sztandaru, nad słowami „Honor i Ojczyzna”, zawisł Krzyż Orderu Virtuti Militari V kl., przypięty 

ręką Marszałka Józefa Pilsudskiego.  

W dniu 19 września 1939 r. sztandar ten wyruszył wraz z pułkiem do ostatniej szarży w jego historii. Dzień ten był 

dla Grupy Operacyjnej Kawalerii generała brygady Romana Abrahama kolejnym dniem ciężkich walk o otwarcie 

drogi do stolicy. Po kolejnych próbach zdobycia Lasek, zakończonych niepowodzeniem, polski dowódca polecił 

przerwać natarcie i wyznaczył nowy kierunek marszu na Warszawę - przez Dąbrowę i Łomianki. Idący przodem 14 

Pułk Ułanów Jazłowieckich (ze składu Podolskiej 

Brygady Kawalerii), po południu osiągnął rejon 

Dąbrowy, która była zajęta przez Niemców. 

Pułk ruszył więc w stronę Wólki Węglowej,  

wychodząc na skraj lasu na wysokości Dąbrowy 

Leśnej. W tym miejscu także czekali Niemcy. 

Dowódca 14 Pułku, płk Godlewski, nie mając 

cekaemów i działek przeciwpancernych, które 

zostały pod Laskami, nie chciał nacierać pieszo. 

Postanowił, że pułk ostatnią przeszkodę oddzie-

lającą go od stolicy pokona konno. Jako 

pierwszy ruszył 3 szwadron por. Mariana 

Walickiego.  Ok. godz.15ej z ust płk Godlewskiego padła komenda: …”Szable w dłoń…”; Dowódca II plutonu, 

wach. pchor. Eugeniusz Iwanowski tak zapamiętał rozgrywające się wydarzenia : Porucznik Marian Walicki dobył 

szabli i wydając komendę: „…W  imię panienki Jazłowieckiej, szwadron marsz, marsz !”, ruszył galopem. Rozległo 

się ogromne : „ Hurra..” i ruszyli. Po dramatycznej szarży i dramatycznym przejęciu sztandaru pułku z rąk rannego 

kpr. Maziarskiego, pułk przebił się do Warszawy.  Ułani Jazłowieccy polegli podczas bitwy spoczęli na 

łomiankowskiej ziemi, na cmentarzach w Kiełpinie i w Laskach. [materiały zaczerpnięte z Gazety Łomiankowskiej 

16/2011, 131/2017] 

Burmistrz przypomniał, że mieszkańcy Łomianek oglądają wojenne widowisko już od 7 lat i mają to szczęście, że jako 

Polacy żyją w wolnym świecie. Podczas rekonstrukcji aktorzy umierają na chwilę, by po chwili powstać, a nie jak w 

rzeczywistości na zawsze. 

Osoby biorące udział w uroczystości zgodnie twierdzą, że warto było wziąć w niej udział. Jak niektóre z Was już 

wiedzą, z KZJ też było parę dziewcząt i Siostra Anna, która namówiła mnie na napisanie tych paru słów. 

Kto wie …. Może w przyszłym roku spotkamy się tam razem … 

Agnieszka (kurierek) 
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ACH TE PRZEDSZKOLNE BALE … 

19 października we Wrzosowie, w 

przedszkolu prowadzonym przez Siostry 

Niepokalanki też odbył się bal – bal jesienny.  

Byłam tam i postanowiłam napisać kilka słów. 

Wszystko zaczęło się ok. 09:30 kiedy to 

wspaniale ubrane dzieci, wypełniły kolorami 

swoich strojów salę przygotowaną na ten 

dzień. Wśród „starszaków przybyły grupy : „ 

Pomidorki”, „ Marchewki”, „Sałata”; 

natomiast pośród młodszej braci : „ 

Pomidorki” , „Ogóreczki” i „ Cebulki”. 

Dzieciaki wyglądały fantastycznie stosownie 

do nazw swoich grup i chyba tak samo się 

bawiły. Całą zabawę prowadziła pani Ewa ( 

prowadząca – Rytmikę- ), która moim skromnym zdaniem, wypadła w tej roli znakomicie. Jej talent, kreatywność 

i energia przeprowadziły tanecznym krokiem bawiące się dzieci przez wszystkie atrakcje tego dnia.  

Nawet moje nogi, niejednokrotnie tego dnia, zrywały się do tańca a usta do śpiewu. Poza tym śpiewali i tańczyli 

wszyscy obecni na sali, zarówno dzieci, Siostry jak i pozostali wychowawcy, na których wzorowały się dzieci. Co 

jakiś czas Siostra Stefania, która jest Dyrektorem Przedszkola zaglądała do nas z uśmiechem. Było też dla dzieci 

parę dodatkowych atrakcji związanych z jesienną tematyką balu. W ruch poszły kasztany, gazety, liście, 

kolorowe parasolki … tak, taniec z parasolkami to było coś… Był także konkurs w szybkości krojenia warzyw, 

którego ku zdziwieniu większości, nie wygrała żadna z dziewczynek a 

wygrał jeden z chłopców. Następnie dzieci biorące udział w konkursie 

rozdawały do zjedzenia pokrojone warzywa ;  

Dzień był pełen wrażeń … chyba nie tylko dla dzieciaków ☺) 

Zrobiłam mnóstwo zdjęć … Było kolorowo i zabawnie, był taniec i był 

śpiew a przecież chyba o to w balach dziecięcych chodzi …. Oj wracają 

wspomnienia …. Czy Wy też chodziłyście na szkolne bale ? Może 

podzielicie się z nami swoimi wspomnieniami? ☺ 

Pozdrawiam, Agnieszka ( kurierek ) 

CO SŁYCHAĆ W FUNDACJI GARCZYŃSKIEJ 

Po wakacyjnym wyjeździe życie wróciło do tzw. normy. Tylko co u nas oznacza ‘norma’… Ale po kolei; 

1. Już w połowie sierpnia, u nas w świetlicy odbyły się dwudniowe warsztaty pt „Podróż po Afryce”. Dwa dni pełne 

zabawy, śmiechu a przede wszystkim nauki o Afryce, jej mieszkańcach, zwyczajach. Wszystko dzięki Fundacji Anny 

Walczyk, która przyjechała do nas razem z Paniami Anną Jóźwiak i Weroniką Rozenek i zmieniły na chwilę Dolny 

Śląsk w gorącą Afrykę. Podczas warsztatów dzieci: 
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poszukiwały w ogrodzie zdjęć instrumentów, wybierały te, 

które pasują do Afryki, 

samodzielnie robiły  afrykańskie grzechotki i biżuterię, 

bawiły się w egipską grę, 

próbowały tajemniczego dania, które przygotowała Pani Ania 

(kuskus), 

obejrzały film o afrykańskich plemionach, 

uczyły się tańca Masajów, 

przybierały barwy plemienne…. 

Czas pełen zabaw, które rozszerzały horyzonty. To ważne- im więcej dzieci wiedzą o świecie, tym większa szansa, że 

zauważą nowe możliwości. 

2. Wciąż żyliśmy stresami związanymi z naszymi najstarszymi wychowankami. W tym roku kończyli oni 

edukację w gimnazjum. Przejście do kolejnego etapu okazało się 

potężnym wyzwaniem. Dał znać o sobie brak wiary w swoje 

możliwości…. Cieszymy się z ich wyborów: Nikola jest w Nowym 

Sączu w szkole gastronomiczno-hotelarsko- turystycznej 

prowadzonej przez Siostry Niepokalanki. Cieszymy się, bo to 

dobra szkoła  z internatem, Krzyś jest w technikum w klasie 

spedycyjnej, Damian w technikum mechanicznym, Patrycja w 

technikum w klasie logistycznej 

Wiemy już, że część Waszych darowizn przeznaczymy na 

przygotowanie kolejnej grupy dzieciaków do tego 

etapu. Szukamy trenerów, którzy zrobią dla naszych dzieciaków super-interesujące warsztaty podnoszące 

samoocenę, dające siłę do kolejnego kroku w życiu. Jeśli możecie kogoś polecić- dajcie znać (nawet z 

Mazowsza!) 

3. Kolejne dni- i kolejne stresy. Tu kłopoty z dzieciakami- a tu deszcze, nawałnice i totalnie przeciekający dach. Na 

szczęście na koncie fundacji  jest kwota, która (wg wyceny fachowców) wystarczy na naprawę, Na szczęście powoli 

zbierają się pieniądze na bieżące życie. Ale… firma, która obiecała remont jest zawalona robotą i  odwleka prace u 

nas. A już przecież październik i pada coraz częściej.  

4. Oczywiście Siostra Daniela nie byłaby sobą gdyby nie wymyśliła kolejnej akcji. Ma rację, że trudno wyrywać 

dzieci z wielopokoleniowej biedy bez wsparcia lokalnej społeczności. W tym i w poprzednim roku fundacja 

przeprowadziła 2 cykle warsztatów dla mam naszych i nie tylko naszych dzieciaków ‘Kiedy mama gotuje i 

szyje- to lepiej się żyje’. Dwie grupy kursantek z sukcesem ukończyły kurs szycia, gotowania i pieczenia. 

5.  Fundacja, Niepokalanki i miasto  przeprowadziły lokalny  festyn 16 września – Urodziny Placu Marceliny 

Darowskiej (tu mieści się klasztor i fundacja). To działania związane z rewitalizacją miasta, bo nie sztuką jest 

odbudować domy ale sztuką odbudować więzi i relacje społeczne.  Celem takich imprez jest wzbudzenie u 

mieszkańców poczucia wspólnoty i może odpowiedzialności za dzielnicę, w której się żyje. Panie z fundacyjnych 

warsztatów wsparły festyn wypiekami  i pierogami własnego wyrobu. Odbył się również pokaz mody jako 

podsumowanie kursów a fundacyjne dzieciaki dały pokaz zumby. 

6. Tym co pozostanie po festynie będzie „Zakątek cooltury”, plenerowa minibiblioteka w dwóch budkach – jedna 
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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 pogodne dni będzie można usiąść i poczytać. Kilku 

mieszkańców brało w tym udział, wkopali słupki pod budki i 

zabetonowali podstawy, zrobili budki i ławki. Do budek będą 

wrzucane książki o różnej tematyce – kryminały, sensacja, 

współczesna literatura młodzieżowa. Między innymi będą książki 

autorstwa Johna Greena. W organizowanym przez niego 

międzynarodowym konkursie Project for Awesome (P4A) nasza 

fundacja została już dwa razy dofinansowana (konkurs z 

głosowaniem na filmik w internecie) dlatego chcemy go 

propagować. Fundacyjne dzieci uczestniczyły w przygotowaniu 

do festynu, w samym festynie, a teraz dbają o minibiblioteki w 

budkach: opisały i dostarczyły książki dla dzieci i młodzieży 

7. A z rzeczy codziennych- mamy więcej młodszych dzieci, 5-7 latków. Starszaki (ponad-gimnazjalne) przychodzą 

rzadziej, z czasem zaczynają pełnić rolę wolontariuszy i pomagają w zajmowaniu się maluchami. 

Ot i tyle. Przed nami jesień, czyli codzienne zajmowanie się dziećmi: rozmowy, zabawy, karmienie i odrabianie lekcji, 

rozdawanie kapsułek z tranem (żeby dzieci nie chorowały), wychowywanie, zajęcia rozwijające. 

Planujemy wciąż i nieustannie różne rzeczy: przed nami realizacja projektu turystycznego „Złoto Dolnego Śląska” w 

ramach którego odwiedzimy miejsca na Dolnym Śląsku związane ze złotem – wałbrzyski Książ, Złotoryję z kopalnią 

złota i kilka jeszcze innych miejsc. Dzieci marzą o wyjeździe do Energylandii ale to może jeszcze w przyszłości. Na 

teraz planujemy zajęcia dodatkowe: będzie na pewno zumba, jak w latach poprzednich, może angielski, jak 

znajdziemy kogoś do języka prowadzącego ciekawe zajęcia z dziećmi, może gitara dla chętnych. 

Szczególnie musimy zająć się dziećmi, które zaczynają naukę i już mają trudności w opanowaniu literek i pisaniu. 

Trzeba im pomóc zaraz na starcie, żeby nie zostały w tyle. 

Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej KRS: 0000424484 

TEL: +48 603 669 556, ADRES: Pl. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 Wałbrzych, 
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 

 

EWA FEDOROWICZ - MARZENIE ŻYCIA 

Drogie koleżanki, marzenia życia się spełniają !!! Ta informacja pokaże wam, że także i wtedy, kiedy nie mamy już 

prawie nadziei na ich spełnienie, a zawsze jest to działanie Opatrzności. Ewa Fedorowicz, nasza koleżanka z 

Jazłowca, z rocznika tuż przedwojennego, rówieśnica Siostry Ireny, z którą była w klasie, przeżyła wywózkę wraz z 

rodziną (rodzice oraz trzy córki) do Kazachstanu, gdzie w nieludzkich warunkach przebywali aż do możliwości 

wcielenia do Armii Andersa.  Niestety jedna z sióstr Ewy nie przeżyła koszmarnych warunków zsyłki i została 

pochowana w Kazachstanie. Historię rodziny i mrocznych czasów pobytu na zesłaniu opisała Ewa w książce 

"Wędrówki niezamierzone", którą wiele z nas czytało (od paru lat jest dostępne jej drugie wydanie z materiałami 

uzupełniającymi, np. pamiętnikiem dziadka  Ewy). 

tel:+48%20603%20669%20556
https://maps.google.com/?q=Pl.%C2%A0Marceliny+Darowskiej+1A,+58-305+Wa%C5%82brzych&entry=gmail&source=g
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Jej marzeniem od wielu lat było 

ufundowanie tablicy upamiętniającej 

losy dzieci deportowanych po 17 

września 1939 roku, zmarłych i 

zaginionych na nieludzkiej ziemi.  

I NAGLE W POŁOWIE SIERPNIA TEGO 

ROKU OKAZAŁO SIĘ ŻE NIEMOŻLIWE 

STAŁO SIĘ MOŻLIWE....  

Ksiądz Proboszcz Parafii Matki Bożej z 

Guadalupe w Laskach pod Warszawą , 

gdzie zamieszkuje Ewa, wyznaczył 

miejsce na ten pomnik. 

Miejsce znalazło się przy Kościele niedaleko Kaplicy MB Częstochowskiej, w bliskości kamienia upamiętniającego KS. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość odsłonięcia POMNIKA odbyła się 17 września 

tego roku. Przyspieszenie istotnie niewyobrażalne - ale wszystko udało się załatwić na czas. I tu ogromne 

podziękowania dla ks. Proboszcza, rodzinie Ewy Państwu Małgorzacie i Jackowi Kaweckim, drużynie harcerskiej przy 

Kościele w Laskch, KTÓRA OBJĘŁA OPIEKĘ NAD TYM MIEJSCEM PAMIĘCI i licznie zgromadzonym gościom oraz 

mieszkańcom Lasek. 

Uroczystość została włączona  w Ogólnopolskie Obchody ROCZNICY 17 WRZEŚNIA przygotowane w tym roku 

szczególnie uroczyście. Dzięki pomocy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Pani 

Magdalenie Gawin, istniejący od dwóch lat Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami nagrał świadectwo Ewy,  które w 

skrótowej formie było emitowane w mediach a w internecie będzie dostępne w całości. 

 

Zapraszam kochane koleżanki w imieniu Ewy Cieńskiej Fedorowicz do odwiedzenia pomnika, a także Ewy. która 

zawsze jest spragniona wizyt swoich młodszych koleżanek. 

Anna Kocięcka (szczegółowszy opis uroczystości  będzie w najbliższym 'Głosie') 

 
 

 


