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„Czas płynie i płynie, rok mija za rokiem, a każda chwila posuwając 

nas jednym krokiem więcej ku wieczności – drogą jest do Boga.  

Na tej wielkiej drodze ogólnej snuje się każdemu osobno drożyna: 

każda pojedyncza dusza ma swoją” 

Bł. Marcelina Darowska 
 

mailto:nasz.kzj@gmail.com
http://.naszkzj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/niepokalanki.kzj
mailto:beatar077@gmail.com


Nr 58 Kurier Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego         1 

  

 
Drogie Koleżanki, 

Niniejszy Kurierek składa się z DWÓCH CZĘŚCI: 

1. Część dedykowana corocznemu głosowaniu na niepokalańską fundację z Wałbrzycha 

2. Część wspomnieniowa i ogłoszeniowa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CZĘŚĆ 1 
COROCZNE GŁOSOWANIE NA DZIECI  

Z NIEPOKALAŃSKIEJ FUNDACJI 

Drogie Koleżanki! 
Raz do roku niepokalańska Fundacja Garczyńskiej z Wałbrzycha prosi 

Was o głosy w międzynarodowym, internetowym konkursie, w którym 
startuje już od wielu lat (Project for Awesome, w skrócie P4A).  
 
Stawką jest wygranie dofinansowania dla dzieci, którymi opiekuje się nasza 
Fundacja Garczyńskiej. 
 
16 tys $- 20 tys $ - o tak wielkie dofinansowanie dla naszych dzieci 
stoczymy walkę w internetowym głosowaniu już  12-14 LUTEGO.  
 
JUŻ 4 RAZY WYGRALIŚMY. Niestety rok temu się nie udało.  
 
Dlatego w tym roku tak bardzo prosimy: POMÓŻCIE ZDOBYĆ GŁOSY DLA 
DZIECIAKÓW. Będzie na jedzenie, wakacje, zajęcia edukacyjne.  
 

ODDANIE GŁOSU NIC NIE KOSZTUJE! 

 

1. LINK DO GŁOSOWANIA podamy 12 lutego o 18.00: 
- na fb  Fundacji Garczyńskiej: 
https://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna/  
- na www Fundacji Garczyńskiej: 
https://fundacjagarczynskiej.wordpress.com 
 
2. Trzeba obejrzeć filmik i za niego ZAGŁOSOWAĆ. Instrukcję jak 
to skutecznie zrobić podamy pod linkiem do głosowania.  
 
3. Można głosować na nasz filmik: 
- WIELOKROTNIE ale tylko 12 lutego od godziny 18.00 do 14 
lutego do godziny 18.00 i  
- z każdego urządzenia (laptop, telefon, komputer stacjonarny, 
komputer znajomego, komputer z pracy, itd., itd. 
 

https://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna/
https://fundacjagarczynskiej.wordpress.com/
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GŁOSUJCIE proszę na nasz filmik (Garczyńska's Foundation) i ZACHĘĆCIE ZNAJOMYCH!!  

 

LINK do głosowania będzie od 12.02 godz. 18.00 do 14.02, godz. 18.00 na: 

1. https://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjna  

2. www.fundacjagarczynskiej.wordpress.com 

  
Nasz filmik będzie konkurował o głosy z filmikami fundacji dobroczynnych z całego świata. Jeśli znajdziemy się wśród 20-
25 filmików najczęściej oglądanych i z największą liczbą głosów - to dzieciaki dostaną potężne dofinansowanie. Kwoty 
mogą sięgnąć 16 tys $, 20 tys $. Różnie w zależności od roku. 
 
POMÓŻCIE ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE DLA DZIECIAKÓW- Są tego warte. 
Te dzieci żyją w bardzo ciężkich warunkach w najbiedniejszej dzielnicy Wałbrzycha – Sobięcin. Bywa, że ich codziennością 
jest głód, zimno, przemoc. Świetlica, którą prowadzi Fundacja Garczyńskiej karmi dzieci, jest miejscem gdzie mogą się 
ogrzać, poczuć bezpiecznie, otrzymać pomoc w lekcjach, pobawić się, być przytulone.  
 
W czasie pandemii codziennie wydawaliśmy paczki żywnościowe, prowadziliśmy angielski w małych grupach i zajęcia na 
świeżym powietrzu. Tu dzieci czują się kochane.  
 
Prosimy: ZAGŁOSUJCIE na nasz filmik. To NIC NIE KOSZTUJE.  
Prosimy ZACHĘĆCIE KOGO TYLKO SIĘ DA DO GŁOSOWANIA!   
 
Każdy głos może zaważyć, czy dzieci dostaną dofinansowanie! Czy będzie na jedzenie, angielski, inne zajęcia 

edukacyjne, opiekę 2 wychowawczyń i wakacje. 
 

JAK TOCZYŁO SIĘ ŻYCIE W WAŁBRZYSKIEJ ŚWIETLICY  W CZASIE PANDEMII 

Oto krótka relacja z życia dzieci, którymi opiekuje się Fundacja Garczyńskiej. 

W 2019 roku byłam u nich na wigilii- już w nowej sali!!!  Czyli udało się 

w końcu wyremontować przeciekający dach, wyremontować kolejną 

salę i to bez wchodzenia w długi.  

Nie ma słów na opisanie jakie cudne są te dzieci- część już odtajała, 

zachowują się jakby były z najlepszych domów, elokwentne, ułożone 

(dziewczynki, które koło mnie siedziały, na oko 6-7 lat, na poważnie 

zabrały się za zabawianie mnie rozmową!!!).  

Ale niektóre dzieci wyglądają jakby mocno zmagały się  z życiem, co 

zresztą jest prawdą.  

Spotkałam się też z pierwszymi wychowankami świetlicy- teraz w 

ostatnich klasach szkół średnich. Większość cudownie się rozwinęła. Zdobywają zawody: pielęgniarka, księgowa, 

kucharka, mechanik, logistyk. Niestety nie wszystkim dzieciom udało się pomóc. Czasem te, z którymi wiązano 

największe nadzieje, te najbardziej utalentowane pakowały się kłopoty. Wielki żal, choć nadzieja że może z czasem 

coś się polepszy.  
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A 2020 rok w świetlicy? W większości była zamknięta- ale jako jedyna w Wałbrzychu miała okresy kiedy wracała 

do działalności - albo tylko na placu zabaw albo i w maleńkich grupach w salach.  

Przez cały czas, w każdy piątek odbywały się zajęcia z angielskiego w grupach 3 osobowych. W poprzednich 

latach trzeba było dzieciaki na nie zaciągać- w tym roku czekają na te zajęcia, uczą się słówek jak szalone. Widać, 

że czas w świetlicy jest tym najlepszym w tygodniu. 

W okresach kiedy świetlica była zamknięta- S. Daniela codziennie 

wydawała paczki żywnościowe- oczywiście dla całych rodzin. Bieda 

tam straszliwa. Zasiłki z opieki społecznej czasem są wydawane na 

alkohol zamiast na jedzenie dla dzieci…. 

W sierpniu udało się dzieciom wyjechać na tydzień nad morze. 

Wracali dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dzieciaki 

wybłagały przedłużenie wakacji o 1 dzień- Siostra Daniela 

postawiła warunek: dojedziemy do Wałbrzycha po północy, ale 

umowa jest taka, że wszyscy pójdziecie na początek roku szkolnego. 

I wszystkie dzieciaki dotrzymały słowa. 

Niestety podstawówka na Sobięcinie działa fatalnie w 

pracy zdalnej. Dzieci cofają się w rozwoju, zapominają liczenia, 

pisania, czytania. Widać też, że przebywanie non stop w toksycznych domach (alkoholizm, przemoc, bieda, zimno, 

głód, brak miłości) odbija się na ich psychice.  Na szczęście w zimowe ferie Siostra Daniela dostała zgodę na zajęcia 

na świeżym powietrzu i w maleńkich grupach w świetlicy, więc dzieciaki trochę odżyły. 

Ot i tyle… Niepokalański dom w Wałbrzychu to miejsce gdzie dzieją się cuda! 

Jeśli możecie- wesprzyjcie ich datkiem! 

Beata Rudnicka, wolontariuszka Fundacji Garczyńskiej 

Fundacja Edukacyjna im. Siostry Wandy Garczyńskiej  

E-MAIL: fundacja(at)niepokalanki.pl, 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 

NIP: 8862977814 KRS: 0000424484 
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CZĘŚĆ 2 
 

Z Nowym Rokiem – nowy format Kurierka! 
Ponieważ nie ma tłumu chętnych do przysyłania tekstów do „Kurierka” pomyślałam, że może byłoby interesujące 

publikowanie sukcesywnie tekstów naszych starszych koleżanek, które znajdują się w archiwum KZJ (teksty, nie 

koleżanki). 

Proponuję na początek wspomnienia Aleksandry (Ali)  Biedrzyckiej-Czudowskiej  zaczynające się w okresie 

przedwojennym . Wydają mi się interesująco i ładnie napisane. Składają się z 2 części: „Intra muros” i „Extra muros” 

Dziś pierwszy odcinek „Intra muros”. 

Marta Mieszkowska 

ŻYCIORYS ALEKSANDRY (ALI) BIEDRZYCKIEJ-CZUDOWSKIEJ 
Mój ścisły kontakt z Klasztorem urwał się zaraz po maturze, ale utrzymywałam bliskie stosunki z koleżankami. Dwie z 

pośród  nich nie licząc mojej siostry były druhnami na moim weselu. Wyszłam za konsula RP w Lipsku. Po roku mój mąż 

Michał Czudowski został przeniesiony do Wrocławia. Była to bardzo eksponowana placówka blisko granicy z Polską 

zwanej przez Niemców „krwawiącą granicą”. W okresie narzeczeńskim uczyłam się intensywnie języka niemieckiego i 

opanowałam go tak, że po przyjeździe do Lipska mogłam bez trudu prowadzić konwersację. 

Pomimo oficjalnej przyjaźni z Niemcami widać było ich fanatyczną nienawiść do Polski  i prawie nie ukrywane 

przygotowania do wojny. Konsulat miał problemy z ostro przeprowadzaną germanizacją mniejszości polskiej  a 

także z  prześladowaniem obywateli polskich Żydów.  W 1937 roku Michał został przeniesiony do Centrali MSZ w 

Warszawie. Skorzystałam z tego żeby rozpocząć studia  w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, których ukończenie 

uniemożliwił wybuch wojny. Michał miał nominację na konsula w Ungvarze już od sierpnia 1939, ale wyjechaliśmy z 

Polski dopiero podczas działań wojennych. Konsulat w Ungvarze był ostatnią placówką mającą bezpośredni kontakt 

z Polską. Granicę przekraczało wojsko, tysiące uchodźców cywilnych i tajni kurierzy Rządu RP we  Francji. Pomimo 

nacisku władz węgierskich i gróźb Niemców, konsulat pełnił swoje funkcje do września 1940 roku i zlikwidował się na 

polecenie swoich władz, rządu RP w Londynie. Michał zgłosił się jako ochotnik do najbliższej jednostki wojskowej, 

Brygady Karpackiej w Palestynie. Dotarliśmy tam przez Rumunię i Turcję. W Jerozolimie pisałam artykuły do prasy 

polskiej,  krótko pracowałam w Bejrucie redagując samodzielnie audycje polskie. W 1942 roku urodziła się nam 

córka Janina. Język angielski opanowałam w ciągu kilku miesięcy. W 1948 wyjechaliśmy do Sydney, gdzie oboje 

pracowaliśmy fizycznie. Uczestniczyłam w organizowaniu imprez polskich. Byłam autorką pierwszej polskiej audycji 

radiowej w Sydney, musicalu dla dzieci, artykułów do polskiej prasy katolickiej. Po śmierci Michała w 1959 r. 

wróciłyśmy córką do Polski, gdzie do emerytury pracowałam w dziale informacji i dokumentacji  naukowo-technicznej 

w Instytucie Handlu Wewnętrznego. 

Na każdym etapie mojej drogi życiowej patrzyłam na tragedie, na postawy bohaterskie i nikczemne. Jestem ostatnim 

świadkiem rozmów i zdarzeń nieznanych,  które rzucają światło na różne fakty i postawy ludzi niegdyś bardzo 

wpływowych. 

Życiorys napisany na prośbę Agnieszki Pruszyńskiej w listopadzie 1993 roku. 
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BYŁO  NAPRAWDĘ  TAK - ALEKSANDRA BIEDRZYCKA - CZUDOWSKA       

SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

2. Biały Klasztor 

3. Siostra Aleksandra 

4. Teatry 

5. Życie jak kolorowy witraż 

6. Frustracja III klasy 

7. Ścieżkami Winnetou 

8. Za wysokim murem 

9. Legendy o Siostrze Czesławie 

10. Wielkość Siostry Czesławy 

11. Witaj Święta i Poczęta Niepokalanie 

12. Koncert 

13. Confitebor Tibi  Domine 

14. Polowanie na duchy 

15. Zjawa w oknie kaplicznym 

16. I znowu Winnetou 

17. Zemsta jest rozkoszą bogów 

18. Ecce Sacerdos Magnus qui  in diebus suis 

19. Matura 

Koniec części pierwszej „Intra muros” 

 

W S T Ę P 
Moja kariera literacka datuje od lat niemal dziecinnych. Nie byłam nowicjuszem już wtedy, gdy Pani Jakuszewska 

(Panna Łacina) stawiała mi trójkę za to, że na klasówce (to się dziś tak szumnie nazywa „sprawdzian”) 

przetłumaczyłam białym wierszem odę Horacego, zamiast prozą, ani wtedy gdy s. Bohdana „ochrzaniła” mnie, że 

zamiast uważać, tłumaczę na lekcji „La mort du loup”. 

Później byłam popularnym reporterem, znanym z atrakcyjnego pisarstwa, autorką audycji radiowych, musicali itd… 

nie miałam trudności z wysławianiem się i nie mam ich do dziś, pisząc trudne streszczenia prac naukowo-technicznych 

A jednak w tej chwili widzę barierę nie do przebycia. Jak opisywać ludzi z tamtej epoki językiem lat 70-tych?  

Mamy w Polsce dobrych i bardzo dobrych pisarzy, ale który z nich potrafi napisać powieść z lat Polski Niepodległej 

bez przymrużania oka, bez przedrzeźniania, opluwania lub udziwniania? Piszą o dniu dzisiejszym, albo sięgają w 

dalszą przyszłość, gdzie można archaizować. Rzecz w tym, że nie tylko wyrazy, ale pojęcia nie mają tego samego 

znaczenia co dawniej. 

Przyjechałam do Polski 12 lat temu. Koleżanka z pracy spytała czy zauważyłam, że z mowy potocznej, publicystyki i 

beletrystyki zniknęły zupełnie słowa „honor” i „szlachetność”. Później zauważałam, inne słowa, takie jak „wzniosłość”, 

„niewinność”, „czystość” mają zabarwienie pejoratywne, jeśli nie wręcz szydercze. A pr5zecież właśnie w tych 

słowach zawierała się postawa życiowa, którą Siostry usiłowały nam wpoić. 

Więc będę unikać wielkich słów. Będę pisać prawdę i tylko prawdę widzianą oczyma dziecka, choć będzie to nieraz 

szokujące w świetle dzisiejszych pojęć. 

Może uda mi się oddać atmosferę tamtych dni, najpiękniejszych i najszczęśliwszych jakie przeżyłam na ziemi. 

Żeby podkreślić wagę tych słów, stwierdzam od razu, że moje dzieciństwo i młodość były tak szczęśliwe, jak sobie 

nawet najszczęśliwsze dzisiejsze nastolatki wyobrazić nie mogą. 
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Kiedy jeszcze nie miałam skończonych 11 lat, w pewne sierpniowe popołudnie całowałam, ze łzami łeb mojego 

kochanego kuca, żegnając się z nim przed wyjazdem do klasztoru. Po podwórzu biegły za mną osły, które czując coś 

złego, ryczały rozpaczliwie. Wtórowały im skomlące kundle, odprowadzając mnie do samochodu. Daleka była 

droga do stacji. Następnie czekała mnie prawie 12-godzinna podróż koleją (mimo że w owych czasach technika 

widać stała wyżej, bo pociągi chodziły prędzej). Może z powodu tej odległości, moje życie potoczyło się odtąd 

dwutorowo. Klasztor i świat, oddzielone tak dużą przestrzenią, pozostały na zawsze odrębne, nie z punktu widzenia 

światopoglądu, ale stylu życia. Dom to była rodzina, polowania, szalone galopy i rajdy konne, później zakochani 

mężczyźni, a klasztor… klasztor… 

B I A Ł Y   K L A S Z T O R 
„Muzo !  Klasztor wyśpiewaj przez nas zamieszkany, co się nazywa Biały, choć ma żółte ściany”… głosił  jeden z 

wierszyków, przesuwanych sobie pod pulpitem w czasie lekcji. 

Biały Klasztor miał najbardziej funkcjonalną architekturę, jaką można sobie było wyobrazić. Nie był to budynek 

dzisiejszej szkoły, podobnej do brzydkiego przeszklonego pudła.Cztery duże skrzydła otaczały dziedziniec 

wysadzany starymi platanami. To był rejon klauzury i mogłyśmy go tylko oglądać z góry, przez okna korytarza 

kaplicznego, korytarza sypialnianego,  „numerków” i  niektórych klas. „Numerki” to były małe pokoiki. Służyły 

przeważnie do ćwiczeń na fortepianie, rzadziej do „rozmówek”. Okna innych klas, sypialni i sal rekreacyjnych 

wychodziły na piękny park. Były 3 sypialnie: małych, średnich i dużych.Były dwie sale rekreacyjne i obszerny balkon, 

Na chórek wchodziło się z korytarza kaplicznego, natomiast wejście do kaplicy znajdowało się na parterze,  

niedaleko parlatorium.  Cały parter był właściwie przeznaczony na klauzurę. Dla nas dostępna była tylko sala 

gimnastyczna, refektarz, parlatorium i infirmeria. Oczywiście klauzura  była najbardziej interesującym 

pomieszczeniem i,  zwłaszcza w małych klasach, wysilałyśmy cały dowcip aby tam zajrzeć gdy Siostra otwierała 

drzwi, albo zdrapać zmatowienie szyby. Obok dużej sypialni była cela Siostry Mistrzyni. Przy jej drzwiach stał stolik 

z dzbankiem i wodą do picia  – niezmiernie ważny rekwizyt, służący jako alibi wagarowiczom. Bo, wbrew pozorom,  

mimo wszelkich rygorów, wagary były  praktykowane, na pewno nie w tym stopniu co dziś, ale były i miały więcej 

uroku, jako bez porównania trudniejsze do uskutecznienia 

Do najmilszych zajęć na wagarach należało – surowo zabronione – bieganie i ślizganie się po korytarzu. Krył się w 

tym pewien hazard. Należało zawsze mieć w pobliżu kryjówkę na wypadek gdyby Siostra Mistrzyni (strach 

pomyśleć) wyszła z celi albo inna Siostra znienacka ukazała się na horyzoncie. Sypialnie były przez cały dzień 

zamknięte na klucz, można więc było jedynie przykucnąć między szafkami lub zniknąć w ciemnym korytarzu 

„numerkowym”. Kiedyś biegłam jak strzała wzdłuż dużego dortoiru i weszłam w cudowny poślizg, kiedy od strony 

westiarni, cicho jak duch wyłoniła się ukochana S. Agata. Chcąc za wszelką cenę uniknąć karambolu, przykucnęłam a 

gdy zorientowałam się, że mimo to nie wytracę na czas szybkości i wywrócę Siostrę z  całą pewnością, bohatersko 

rzuciłam się w bok i potoczyłam Siostrze pod nogi. S. Agata pogroziła mi, trochę skrzyczała, że pobrudzę mundurek, 

ale nie poskarżyła. 

 

OGŁOSZENIE: DO WYCHOWANEK Z WARSZAWY, KTÓRE OPIEKUJĄ SIĘ 

STARSZYMI OSOBAMI 
Stowarzyszenie SYNTONIA uruchomiło działalność PUNKTU INFORMACJI i WSPARCIA dla nieformalnych 

opiekunów niesamodzielnych osób starszych 60+, w którym rodziny i bliscy osób starszych otrzymają pomoc 

psychologiczną, informacyjną i edukacyjną. Zapraszamy bezpośrednio na ul. Zielną 39, 10 piętro (gmach 

PASTy/metro Świętokrzyska)  lub do kontaktu telefonicznego: 792 810 820  i 792 810 180 

•         w poniedziałki: 9.00-13.00 

•         we wtorki i środy: 9.00-12.00 
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W Punkcie można dowiedzieć się m.in. 

•         jak postępować, gdy Bliski ma demencję (otępienie), chorobę Alzheimera, depresję; co robić, gdy opieka spada 

na nas nagle;  

•         jakie zmiany i usprawnienia wprowadzić w mieszkaniu, w którym przebywa osoba w zaawansowanym wieku lub 

osoba starsza z demencją; 

•         jakie instytucje mogą pomóc w sprawowaniu opieki; 

•         z czym wiąże się starzenie i jakie mogą być powody określonego zachowania podopiecznego. 

 Nasi specjaliści: 

•         konsultanci ds.informacji 

•         psycholog i psychoterapeuta 

•         gerontolog (specjalista zajmujący się problematyką starości i starzenia się) 

•         pielęgniarka i ratownik medyczny – szkolenia 

 

Zapraszamy również na szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej osobom starszym oraz na szkolenia 

opiekuńczo-pielęgnacyjne z wykorzystaniem fantoma geriatrycznego. Szkolenia będą obejmowały czynności 

mające na celu właściwą opiekę nad osobą niesamodzielną m.in.:     

•         odpowiednie wykorzystanie sprzętu specjalistycznego, 

•         przystosowanie mieszkania do  potrzeb osoby niesamodzielnej, 

•         zmiana cewnika, założenie worka stomijnego, zmiana opatrunku, iniekcje, 

•         zapobieganie odleżynom oraz pielęgnacja odleżyn, 

•         toaleta podopiecznego, 

•         bezpieczne podnoszenie (stawianie, sadzanie). 

  

oraz pierwszą pomoc w nagłych wypadkach: 

•         postępowanie i bezpieczeństwo w miejscu wypadku, 

•         ocena stanu osoby poszkodowanej, 

•         resuscytacja krążeniowo-oddechowa, 

•         pozycja boczna bezpieczna, 

•         stany zagrożenia zdrowia i życia, 

•         omdlenia, 

•         postępowanie w przypadku padaczki, krwotoku, złamania, oparzenia, porażenia, urazu kręgosłupa. 

 

Udostępniamy również doradztwo on-line: 

email: wsparcieopiekunow@gmail.com 

Skype: Wsparcie Opiekunow 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową:  www.wsparcieopiekunow.waw.pl 

Wszystkie działania odbywają się w ramach realizacji projektu Blisko Bliskich finansowanego ze środków 

m.st.Warszawa. 
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