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Bolesławiecki Klub Amazonek od wielu lat jest 
bardzo aktywny w działaniach na rzecz integracji 
osób z terenu naszego miasta i powiatu, cierpiących 
na choroby onkologiczne. Klub prowadzi rehabilita-
cję fizyczną i psychologiczną, promuje profilaktykę, 
m.in. poprzez organizację badań, wykładów i warsz-
tatów prowadzonych przez lekarzy, dietetyków i fizjo-
terapeutów. Organizowane są olimpiady sportowe, 
pikniki oraz wyjazdy rekreacyjne i rehabilitacyjne. 
Wspólnie celebrowane są wigilie i Andrzejki oraz 
dzień patronki - św. Agaty. Bardzo ważnym wydarze-
niem jest również organizowany we wrześniu każde-
go roku Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem. 

Działań członków Klubu nie sposób przecenić. 
Na co dzień udowadniacie, że pomimo ograniczeń, 
można być aktywnym, działać na różnych polach  
i wzajemnie się wspierać. Jesteście gronem przyja-

ciół, w którym wymiana doświadczeń związanych  
z leczeniem oraz bezinteresownie niesiona pomoc 
stanowi ogromną wartość. Wasza postawa jest god-
na podziwu i stanowi przykład do naśladowania. 

Szanowni Członkowie Klubu, mimo trosk  
i licznych obowiązków zawsze znajdujecie czas i ener-
gię, aby działać na rzecz innych. Z okazji jubileuszu 
25-lecia Waszej działalności życzę siły, wiary i nadziei, 
a także wytrwałości i powodzenia we wszystkich  
podejmowanych działaniach. Niech Wasze święto 
będzie okazją do rozmów i radości ze wspólnego spo-
tkania. Dzielcie się z nami swoją otwartością, optymi-
zmem, serdecznością i uśmiechem. 

Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec

Szanowna Pani Prezes,
Szanowni Państwo,
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To już 25 lat minęło od dnia, kiedy powstał 
Bolesławiecki Klub Amazonek. Na początku swojej 
działalności zrzeszał tylko kobiety, które zmagały 
się z rakiem piersi. Dziś do Klubu należą kobiety  
i mężczyźni, których dotknęła choroba onkologicz-
na. Pomimo tego nie poddajemy się, wspieramy się 
w walce o zdrowie, pomagamy sobie wzajemnie  
i dodajemy otuchy. Stanowimy jedną dużą rodzinę. 
Korzystamy z życia, na ile pozwala nam podstępna 
choroba. Jesteśmy aktywni na wielu polach. Pro-
wadzimy warsztaty psychologiczne dla młodzieży, 
odwiedzamy chorych w szpitalu w ramach wolon-
tariatu, bierzemy udział w wielu akcjach organizo-
wanych przez różne instytucje. Nasza działalność 
obejmuje również popularyzację zdrowego stylu 
życia i odżywiania. Od dziesięciu lat organizujemy 
„Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem”, na który za-
praszamy z gościnnymi wykładami lekarzy różnych 
specjalizacji. Do udziału w prelekcjach zachęcamy 
członków Klubu, a także całe rodziny z Bolesławca  
i innych miejscowości.

Jubileusz 25-lecia jest chwilą zadumy, refleksji 
i podsumowań. Momentem, kiedy na nowo przeży-
wamy nasze sukcesy, ale i porażki. To ważny dzień, 
w którym przywracamy pamięć o ludziach, którzy 
już odeszli. Pamiętamy o Nich, a wspomnienia mo-
tywują nas do podejmowania kolejnych wyzwań  
i pokonywania codziennych trudności. 

Jestem dumna i szczęśliwa patrząc na posta-
wę moich koleżanek i kolegów. Są oni  symbolem 

ogromnej siły, wiary i niezachwianej nadziei. Mimo 
przeciwności losu i wielu obowiązków nie tracą 
uśmiechu, radości i pogody ducha. Potrafią cieszyć 
się każdą ulotną chwilą, a ich optymizm daje siłę in-
nym. Zawsze też znajdują czas i energię, by działać 
na rzecz chorych i słabszych, tych, którzy potrzebują 
wsparcia. Niezawodnie można liczyć na ich pomoc-
ną dłoń.  

Chciałabym w tym wyjątkowym dniu podzię-
kować za zaangażowanie i współpracę władzom  
samorządowym: Piotrowi Romanowi - prezyden-
towi miasta Bolesławiec, Tomaszowi Gabrysiakowi 
- staroście bolesławieckiemu oraz Andrzejowi Dut-
kowskiemu - wójtowi Gminy Bolesławiec. Bez ich 
wsparcia i pomocy trudno byłoby nam realizować 
nasze przedsięwzięcia. Chciałabym także wspo-
mnieć o instytucjach, organizacjach i  stowarzysze-
niach, z którymi często współpracujemy. Zawsze 
spotykamy się z ich ogromnym wsparciem, życzli-
wością i pomocą. Podziękowania składam dyrekcji 
i pracownikom Muzeum Ceramiki, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej - Centrum Wiedzy, Młodzieżowego 
Domu Kultury oraz Bolesławieckiego Ośrodka Kultu-
ry - Międzynarodowego Centrum Ceramiki, w szcze-
gólności członkom Miejskiej Orkiestry Dętej.  

Pamiętamy także o naszych darczyńcach.  
Serdeczne podziękowania składamy: Helenie Smo-
leńskiej prezes „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni 
Rękodzieła Artystycznego, Weronice i Jackowi Kalich 
właścicielom Ceramiki Bolesławieckiej Kalich, Miro-

„Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się życiem - teraz jest na  to czas - nie jutro, nie za rok.  
Dzisiaj powinno być zawsze najważniejszym dniem”

Thomas Dreier

25 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek 
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sławowi Dziekan i pracownikom firmy „Mirmed”, 
Annie Garwolińskiej, Konradowi Słobodzian i Ewie 
Mieleckiej z firmy „Provita”, Janowi Cołokidziemu 
prezesowi stowarzyszenia „Ziemia Bolesławiecka”, 
właścicielom i pracownikom hotelu „Garden”, Zbi-
gniewowi Wolańskiemu właścicielowi PSB „Mrów-
ka” w Bolesławcu, Jarosławowi Kowalskiemu preze-
sowi Zakładu Energetyki Cieplnej, Beacie i Piotrowi 
Szymańskim właścicielom firmy Bricomarché SOLEI, 
Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
w Bolesławcu, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Han-
dlowemu „K.A.M.” z Nowej, Stanisławowi Brzozow-
skiemu, Weronice Guszpil oraz Teresie i Stanisławowi 
Chwojnickim.

Dziękuję zarządowi i wszystkim członkom 
Klubu za Waszą pracę, wspólne działania i wzajem-
ną motywację. Pragnę życzyć nam wszystkim dużo 
zdrowia, pomyślności i dalszej udanej i owocnej 
współpracy w kolejnych latach działalności Klubu.

Władysława Kotlarek
Prezes  Bolesławieckiego  Klubu  Amazonek
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Czy my marzymy, czy może śnimy,
co tego szczęścia będzie powodem?
Dwadzieścia pięć lat dzisiaj kończymy,
a wciąż jesteśmy dziewczęta młode.
 
Wiek to nie data,
to liczba mała.
To żadna strata,
już bardziej chwała.
 
Wiek to cyferka,
która ma focha.
Choć na nas zerka,
można ją kochać.

My nie musimy niczego zmieniać,
ze szczęścia można jeszcze poszaleć!
Dwadzieścia pięć lat trzeba doceniać,
i oby było z nami tak dalej.
 

Wiek to nie data,
to liczba mała.
To też nie strata,
już bardziej chwała.
 
Wiek to cyferka,
która się bawi.
Choć na nas zerka,
radość też sprawi.
 
Dla Amazonki wiek nie istnieje,
słowa takiego nawet nie znamy.
Dwadzieścia pięć lat dzisiaj się dzieje,
my ku przyszłości śmiało zdążamy.
 
Wiek to nie data,
to cyfra mała…

Tadeusz Sawicki

„Wiek to nie data, to liczba mała”



9

Festyn Aktywny Senior, Bolesławiec, 2022 Festyn Aktywny Senior, Bolesławiec, 2020

Wigilia,Klub Amazonek, Legnica, 2021Andrzejki, Pałac w Kruszynie, 2019

Święto Patronki św. Agaty, Bolesławiec, 2020 Spartakiada, Poznań - Malta, 2018
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WŁADYSŁAWA KOTLAREK  

„W zdrowym ciele, zdrowy duch, 
Dla mnie ważny zawsze ruch. 

Spakowałam walizeczkę, 
zaraz ruszam na wycieczkę”.
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TERESA ŚLIWIŃSKA 

„Żadna tajemnica, z radością ją zdradzę, 
ciasto i stolnica ma nade mną władzę”.
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RENATA PANKOWSKA

„Niech każdy przypomni sobie, że sport ma wpływ na zdrowie. 
Jeśli chcesz być szczęśliwy, ruszaj się więc mój miły. 
Sam, czy w dobrym gronie, ciesz się życiem swoim”.
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LIDIA I JOËL BEUCHER

Lidia – „Kiedy tańczę, dusza moja weseli się i wierzę, że raduje innych”.
Joël – „Kiedy śpiewam „ça va”, to wtedy wszystko idzie dobrze”.
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GENOWEFA CHOŁOST

„Jest nowy dzień, cokolwiek było – niech zostanie w przeszłości.  
Podnieś głowę, zaufaj sobie i pomyśl, że dzisiaj może być najpiękniejsze na świecie”.
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JADWIGA CHUDYGA 

„Praca w ogrodzie korzystnie wpływa na zdrowie i kondycję. To dla mnie prawdziwy trening, 
który dostarcza mi mnóstwo satysfakcji i sprawia, że zapominam o chorobach.

Ogrodnictwo to przepis na udane życie seniora”.
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WIESŁAWA CZŁONKA 

„Zręczne ręce, cóż chcieć więcej. 
Chociaż drobne, chociaż małe, 

stworzą dzieło doskonałe”.
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ZDZISŁAWA I FRANCISZEK GORCZYCA 

„Tam gdzie jest zgoda i miłość, 
to rośliny się odwzajemniają 

i pięknym kwieciem obdarzają”.
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JADWIGA JAŚLAN  

 „To jest to, byleby się dobrze szło. 
Byle zdrowie nam służyło. 

Nordic walking, jakże miło…”
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JANINA KORALEWICZ  

„Nie święci garnki lepią. Nie trzeba być wyjątkową osobą, aby coś zrobić”.
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JOLANTA KOZINA

„Ważne by nie oceniać pochopnie ludzi. 
Ważne by pochylić się nad drugim człowiekiem i wyciągnąć w jego stronę pomocną dłoń”.
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KRYSTYNA KUKIEŁA 

„Do czytania jestem skora, 
obojętnie jaka pora, 

Czy wieczorem czy też ranem, 
wszystko chcę mieć przeczytane”.

 



22

 CZESŁAWA LIWIŃSKA, JOANNA KĘDZIERSKA

„Mam o tej służbie własne zdanie. 
Pomóc drugiemu - powołanie.
Dlatego też, jak tylko mogę, 

służę swą wiedzą i zawsze pomogę”. 
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IRENA  MĄCZKA 

„Sztuka i malowanie, były i są miłością mojego życia”.
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MARIANNA PASTI

„Nigdy nie rezygnuj z tego, o czym nie możesz przestać myśleć nawet na jeden dzień”.
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 HELENA SOBCZAK

„Niby to proste jest – poskładać, 
lecz ile trudu trzeba sobie zadać, 

by te kawałki wspólnie spleść. 
Ja daję radę, no i cześć”.
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GRAŻYNA TALAR

„Do księgowania trzeba głowy, 
mam na ten temat pogląd zdrowy, 

a że te sprawy bardzo lubię, 
dlatego nigdy się nie gubię”.
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MONIKA WILKOSZ  

„By moja główka nie otępiała, 
dobra krzyżówka cuda tu zdziała. 
Dlatego chętnie ten lek stosuję 
i krzyżóweczki swe rozwiązuję”.
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