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N adszedł czas letni, czas wypoczynku, spotkań towarzyskich przy 
grillu i wprowadzania w życie przygotowywanych od długiego czasu planów 
wakacyjnych.
Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” realizuje w tym roku nowy pilotażowy 
projekt pn. „Spotkajmy się w górach”. To wyjątkowo ciekawa oferta aktywności 
dla bardzo sprawnych Amazonek, które mogą pojechać na trekkingi po górach. 
Odbyły się już dwa wyjazdy: do Polanicy Zdroju i Karpacza, kiedy piszę te 
słowa trwa właśnie trzeci wyjazd, tym razem do Zakopanego, a przed nami 
jeszcze ostatni, również w to samo miejsce. Przed uczestniczkami stoi spore 
wyzwanie, ponieważ trasy w Tatrach liczą po 20 km dziennie, a czasem i więcej 
i choć biegną głównie dolinami, jednak wymagają dobrej formy fizycznej, 
wytrzymałości i silnych nóg. Niemniej satysfakcja ze sprostania takiemu 
wyzwaniu jest nieoceniona i determinuje podjęcie nowych, tego rodzaju 
działań. Pomysł trekkingu narodził się w momencie przygotowań dziewczyn 
z Poznania do wejścia na Kilimandżaro, które, choć nie doszło ostatecznie 
do skutku, zapoczątkowało szereg nowych działań, które podejmowałyśmy 
razem, bądź każda z osobna. W pomyśle tym utwierdziłyśmy się w zeszłym 
roku, obserwując zaangażowanie dziewczyn z całej Polski podczas corocznej 
Spartakiady w Poznaniu i zawodów łodzi smoczych. Postanowiłyśmy 
zaryzykować i udało się zdobyć pieniądze, a wniosek dostał wysoką ocenę w 
PFRON, który dotuje nasze trekkingi. Mamy zamiar kontynuować w przyszłych 
latach ten projekt, zachęcając kobiety do rekreacji górskiej.  Planujemy także 
nowe inicjatywy aktywizujące fizycznie, o których napiszemy w przyszłości, 
jak przybiorą ostateczny kształt. Dostrzegamy duże zapotrzebowanie 
wśród naszych Amazonek na tego typu działania i widzimy możliwości ich 
realizacji. 
Piszę o tym, ponieważ aktywność fizyczna pełni bardzo ważną rolę w 
profilaktyce zdrowotnej, także w przypadku przebytej choroby nowotworowej. 
Dbając o nasze ciało, o jego sprawność, zwiększamy nasze szanse na zdrowie 
i lepsze samopoczucie. 
W nawiązaniu do powyższych słów, zapraszam do lektury wszystkich tekstów 
niniejszego numeru biuletynu, a w szczególności relacji z zawodów łodzi 
smoczych we Florencji, w których licznie reprezentowałyśmy nasz kraj. To 
przykład dobrego współzawodnictwa i współpracy, a także wyśmienitej zabawy 
w dobrym gronie.
Mając na uwadze powyższe, życzę Wszystkim Czytelnikom, dobrych, aktywnych 
wakacji, relaksującego wypoczynku, w przyjaznym gronie, pięknych widoków i 
szczęśliwej podróży. Niech to będzie czas, w którym będziecie mogli pomyśleć 
więcej o sobie i sobie poświęcić więcej czasu. 

Śląc słoneczny uśmiech, pozdrawiam serdecznie.

Krystyna Wechmann
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omimo coraz większej promocji 
zabiegu rekonstrukcji piersi, informowania 
pacjentek o możliwości jego wykonania 
oraz wyrównywania szans w dostępie do 
niego (np. poprzez refundację kosztów 
zabiegu) Amazonki, które decydują się 
na zabieg odtwórczy są w mniejszości. 
Aczkolwiek, pytanie „rekonstruować pierś 
czy też nie?” jest jednym z najczęściej 
zadawanych w kręgu Amazonek. To 
jednocześnie pytanie, które wzbudza 
wiele kontrowersji, a nawet antagonizuje 
środowisko amazońskie – czasem wręcz do 
tego stopnia, że niektóre chore po zabiegu 
odtwórczym, z obawy przed krytyką lub 
wykluczeniem przez koleżanki z klubu, 
zatajają fakt „zrekonstruowania się”1. 

W literaturze odnaleźć można 
skrajne stanowiska wobec samego zabiegu 
rekonstrukcji oraz jego zdrowotnych, 
estetycznych, psychologicznych i 
społecznych konsekwencji. Wiele 
badań psychologicznych potwierdza, 
że odtworzenie odjętej piersi niesie 

z sobą pozytywne konsekwencje w 
wymiarze emocjonalnym, szczególnie 
w przypadku kobiet, które mają 
problem z zaakceptowaniem swojego 
zdeformowanego ciała. Zabieg odtwórczy 
bywa jednak przedstawiany jako 
remedium na wszelkie niedogodności, 
jakich doświadczają Amazonki. Za 
sprawą nasilającej się medykalizacji 
raka piersi zabieg ten bywa określany 
– przede wszystkim przez specjalistów 
nauk medycznych – jako ostatni etap 
leczenia tej „kobiecej” przypadłości i 
być może za jakiś czas będzie rutynowo 
zalecany pacjentkom. Sprzeciwia się 
temu m.in. Samantha Crompvoets, 
twierdząc, iż rekonstrukcja piersi nie jest 
procedurą konieczną do zastosowania 
z medycznego punktu widzenia, stąd 
powinna być postrzegana jako praktyka 
estetyczna, nie zaś zdrowotna (Crompvoets 
2006). I bywa tak przedstawiana przede 
wszystkim w mediach, które często 
ukazują konsekwencje raka piersi głównie 

1.  W środowisku amazońskim przyjęło się sformułowanie „zrekonstruowałam się”, które w istocie oznacza 
zrekonstruowanie piersi. Być może jest to konsekwencją postrzegania zabiegu odtwórczego nie tylko jako możliwości 
odzyskania symetrycznej klatki piersiowej, ale zmiany bardziej holistycznej: odzyskania poczucia kobiecości, 
(ponownego) postrzegania się jako atrakcyjnej, kompletnej kobiety, powrotu do „normalności”, zmiany w sferze 
tożsamości, identyfikowania się ze zdrowymi kobietami.

Rekonstrukcja piersi 
– remedium na problemy Amazonek?

Emilia Mazurek 
- Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
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przez pryzmat zmian w wizerunku 
kobiety, czyniąc z zabiegu rekonstrukcji 
rozwiązanie wszystkich problemów 
chorej. Asymetryczna klatka piersiowa jest 
sprzeczna z kulturowym wyobrażeniem 
kobiecości (zob. Zierkiewicz 2012), dlatego 
– zgodnie m.in. z przekazem medialnym 
– chora powinna pozbyć się tego 
wstydliwego problemu. Dzięki ingerencji 
chirurga odzyskuje ona atrybut kobiecości, 
a więc pozbywa się uciążliwego stygmatu 
i znów może akceptować siebie, nosić 
ulubione ubrania, podobać się innym (tu: 
mężczyznom), czerpać satysfakcję z życia 
intymnego, powrócić do dotychczasowego 
stylu życia itd. Może zapomnieć o chorobie 
i wieść „normalne” życie, bo przecież jest 
już „kompletną” kobietą.

W dyskursie medycznym i 
medialnym rekonstrukcja piersi jest 
przedstawiana jako antidotum na 
chirurgiczne leczenie raka piersi, szansa dla 
chorej na odzyskanie tego, co straciła, ale 
również – co szokujące – jako możliwość 
uzyskania dodatkowego bonusu, jakim jest 
idealny biust. Takie prezentowanie zabiegu 
odtwórczego może mieć odzwierciedlenie 
w sposobie postrzegania go przez kobiety 
chore lub zagrożone chorobą. Potwierdzają 
to m.in. wyniki badań przeprowadzonych 
przez Ninę Hallowell (2000) wśród 
kobiet należących do grupy ryzyka z 
powodu występowania genetycznie 
uwarunkowanego raka piersi w rodzinie. W 

grupie badanych znalazły się kobiety, które 
poddały się profilaktycznej mastektomii i 
rekonstrukcji piersi oraz te, które dopiero 
rozważały poddanie się tym zabiegom. 
Dla niektórych zabieg odtwórczy stanowił 
szansę na poprawienie niedoskonałości 
swojego ciała poprzez powiększenie 
piersi. Wymierne zagrożenie chorobą (tj. 
uwarunkowania genetyczne zwiększające 
ryzyko zachorowania) przez te kobiety 
było interpretowane jako szansa na lepsze, 
doskonalsze ciało i życie.

Między innymi za sprawą 
przedstawiania rekonstrukcji piersi 
jako panaceum na problemy kobiet 
po mastektomii sam rak piersi ulega 
trywializacji, bywa definiowany jak 
inne, mniej „poważne” choroby. Jedna z 
zaprzyjaźnionych Amazonek powiedziała 
mi kiedyś, że ma wrażenie, iż rak piersi 
obecnie przedstawiany jest jak „większa 
grypa” – jest diagnozowany, leczony, a 
po jakimś czasie mija bez pozostawiania 
śladu. A ślad przecież zostaje zarówno 
w wymiarze cielesnym (nawet pomimo 
rekonstrukcji piersi), jak i psychicznym i 
społecznym (życie w tzw. uwarunkowanym 
zdrowiu pociąga za sobą szereg problemów 
emocjonalnych i społecznych, np. pełnienie 
roli pacjentki, niepełnosprawnej). Problem 
ten wydaje się być bagatelizowany w 
dyskursie medialnym. Przykładowo, media 
ochoczo informowały o poddaniu się przez 
Angelinę Jolie profilaktycznej mastektomii 

Rekonstrukcja piersi 
– remedium na problemy Amazonek?
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i rekonstrukcji piersi. „Angelina Jolie 
BEZ PIERSI przez kilka tygodni! 4 dni 
po operacji wróciła do pracy!”2 – brzmiał 
tytuł jednego z „newsów”. Ten i podobne 
przekazy budują przeświadczenie, iż 
etap życia bez piersi może być jedynie 
przejściowym, mało kłopotliwym i wręcz 
niezauważalnym epizodem życiowym 
chorej. Dzięki rekonstrukcji kobieta nadal 
może cieszyć się perfekcyjnym wyglądem 
i dobrym zdrowiem. Laik może zatem 
zastanawiać się, dlaczego Amazonki robią 
wokół swojej choroby tyle zamieszania 
skoro w tak prosty i szybki sposób można 
odtworzyć to, co zostało w wyniku leczenia 
utracone.

Zagrożenie dla pozycji Amazonek, 
jakie niesie ze sobą ukrywanie czy 
pozbywanie się deformacji ciała dostrzegła 
m.in. Audre Lorde (1980), która krytycznie 
wypowiadała się na temat ukazywania raka 
piersi przede wszystkim przez pryzmat 
utraty przez chorą atrybutu kobiecości, 
oszpecenia ciała, konieczności poradzenia 
sobie przez nią z problemem asymetrii 
klatki piersiowej. Zabieg odtwórczy, 
podobnie jak noszenie zewnętrznej 
protezy, postrzegała jako możliwą 
przyczynę wtórnej tabuizacji raka piersi. 
Zachęcała Amazonki do przełamania 
zmowy milczenia w związku z chorobą i 
nieukrywania jej zewnętrznych śladów3. 

Jednak dla wielu Amazonek jest to zadanie 
trudne. Dlaczego? Wyjaśnienie tego 
problemu dostarcza koncepcja socjologa 
Ervinga Goffmana, który, metaforycznie, 
przestrzeń społeczną porównał do sceny, na 
której odgrywany jest spektakl. Aktorami 
są ludzie, którzy wchodzą ze sobą we 
wzajemne interakcje, przywdziewają 
maski, pozują, stosują rozmaite techniki 
autoprezentacyjne, aby wywrzeć 
odpowiednie wrażenie na innych. Brak 
piersi najczęściej jest stygmatem, który 
chora chce ukryć (intencjonalnie zwykle 
odsłania go tylko w wybranym przez 
siebie otoczeniu). Dlatego jej zachowanie, 
sposób poruszania się, ubierania wymagają 
nieustannej samokontroli, która pociąga za 
sobą nieprzyjemne koszty psychologiczne. 
Ciągła samokontrola wiąże się z 
permanentnym stresem, dyskomfortem, 
przeżywaniem negatywnych emocji. 
Rekonstrukcja piersi może być zatem 
pomocna, ponieważ umożliwia pozbycie 
się stygmatu. 

Dlaczego Amazonki decydują się 
na bolesny, długotrwały i okaleczający 
proces odtwarzania piersi? Czy głównym 
powodem są względy estetyczne, czy też 
raczej chodzi tu o kwestie praktyczne, a 
może tożsamościowe (tzn. chęć odzyskania 
atrybutu kobiecości, aby identyfikować 
się z grupą zdrowych i atrakcyjnych 

2.  http://www.eska.pl/hotplota/news/angelina_jolie_bez_piersi_przez_kilka_tygodni_4_dni_po_operacji_wrocila_do_
pracy/70068 [dostęp 17.11.2014].
3.O poglądach Audre Lorde na rekonstrukcję piersi czytaj też w: E. Zierkiewicz, Proteza kobiecości? Audre 
Lorde i jej krytyka patriarchalnej opresji, „Amazonki”, 2009, nr 16, s. 12-13.
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kobiet)? Z drugiej strony, dlaczego 
tak duża liczba Amazonek rezygnuje z 
zabiegu rekonstrukcji? Czy jest to efekt 
ich pełnej akceptacji zmienionego ciała, 
a może wynika to z lęku przed kolejnymi 
ingerencjami chirurgicznymi? A może 
świadomie rezygnują z zabiegu, ponieważ 
niekompletne ciało jest elementem 
ich identyfikacji z grupą Amazonek? 
Te i podobne pytania zachęciły mnie 
do przeprowadzenia dwóch projektów 
badawczych4, których celem było m.in. 
poznanie powodów, dla których Amazonki 
poddają się zabiegowi odtwórczemu (zob. 
Mazurek 2012) oraz powodów, dla których 
z niego rezygnują (zob. Mazurek 2014). 

Pierwszy sondaż diagnostyczny 
przeprowadziłam wśród Amazonek 
aktywnych na forum internetowym 
amazonki.net. W badaniach wzięło 
udział 51 kobiet po zabiegu odtwórczym, 
Głównym powodem zdecydowania się na 
zrekonstruowanie piersi przez respondentki 
była chęć uzyskania/odzyskania komfortu 
w życiu codziennym (77%), który 
przejawia się możliwością noszenia 
dotychczasowych ubrań, uprawiania sportu, 
pozbycia się niewygodnej, zewnętrznej 
protezy itp. Na drugim miejscu znalazły 
się względy zdrowotne (42%), przede 
wszystkim troska o sprawność kręgosłupa. 
Wśród kolejnych powodów znalazły się: 

chęć akceptacji siebie (35%), potrzeba 
swobody w kontaktach społecznych 
(29%), potrzeba czucia się kobieco 
(21%), pragnienie utrzymania jakości 
życia intymnego (4%), sugestia ze strony 
innej osoby (2%) oraz chęć zachowania 
„normalności” (2%)5. Wyniki badań 
pokazują, że w podejmowaniu decyzji 
o poddaniu się zabiegowi rekonstrukcji 
piersi kwestie związane z wyglądem 
zewnętrznym, a więc względy estetyczne, 
i akceptacją siebie są istotne, ale nie 
najważniejsze. To powody praktyczne – a 
więc komfort, swoboda, brak konieczności 
nieustannego uważania, by wbrew swojej 
woli nie ujawnić stygmatu – przekonują 
do poddania się kolejnej bolesnej i 
wieloetapowej ingerencji w ciało.

Drugi sondaż diagnostyczny 
przeprowadziłam w grupie 139 kobiet 
będących członkiniami klubów Amazonek 
na Dolnym Śląsku. Żadna z respondentek 
nie poddała się zabiegowi odtwórczemu. 
W wyniku badań wyłoniłam następujące 
powody rezygnacji z odtworzenia piersi: 
brak wewnętrznej potrzeby spowodowany 
akceptacją ciała (29%), wiek (18%), lęk 
przed wznową choroby (12%), lęk przed 
kolejną operacją (10%), lęk przed bólem 
pooperacyjnym (7%), obawa, że trudno 
będzie monitorować ewentualne zmiany 
w miejscu zrekonstruowanej piersi (6%), 

4 Ze względu na różnice w metodologii badań oraz zawartości kwestionariuszy ankiet porównywanie wyników uzyskanych 

w tych dwóch projektach badawczych nie jest prawomocne. 
5 Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ respondentki mogły wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
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przeciwwskazania medyczne (5%), brak 
lub niewystarczająca wiedza na temat 
zabiegu (4%), brak pewności co do efektu 
rekonstrukcji (2%), finanse (2%). Pozostałe 
respondentki (5%) wybrały opcję „inne 
powody”, tj. odległość do kliniki, fakt 
posiadania własnych (choć okaleczonych) 
piersi. Respondentki raczej pozytywnie 
oceniły decyzję tych Amazonek, które 
odtworzyły pierś. Niemniej jednak 
pojawiła się tu także krytyka takiego 
postępowania. Przywołane przez badane 
argumenty przyporządkowałam do trzech 
kategorii znaczeń, jakie nadały zabiegowi 
odtwórczemu: 1) dowód heroizmu chorej, 
2) akt próżności kobiety, 3) osobista sprawa 
chorej. Uzyskane wyniki potwierdzają, 
iż zabieg rekonstrukcji piersi wzbudza 
kontrowersje w środowisku amazońskim, 
czasem prowokuje przeżywanie skrajnych 
emocji i przeżyć (np. zazdrość, że inne 
koleżanki poddały się zabiegowi przy 
jednoczesnym lęku przed operacją). 

Choć problem rekonstrukcji 
piersi jest kością niezgody w środowisku 
Amazonek, to jednak staje się on 
tematem podejmowanym w ramach 
organizowanych inicjatyw społecznych 
i psychoedukacyjnych. Zasługuje to na 
uznanie, zważywszy na fakt, iż – jak 
wynika z badań – głównym źródłem wiedzy 
o zabiegach odtwórczych deklarowanych 
przez chore są Amazonki (głównie 
zrzeszone w klubach). Przykładem 

takiego projektu jest przygotowany przez 
członkinie Poznańskiego Towarzystwa 
Amazonek cykl fotografii „AMAZONKI 
2011”. W naszych rodzimych projektach 
artystycznych zwykle przedstawiane są 
estetyczne – wszak pożądane – efekty 
zabiegu chirurgicznego. Tymczasem, co 
potwierdzają doświadczenia pacjentek, 
nie zawsze efekt zabiegu jest taki, 
jakiego oczekuje kobieta. Nieosiągnięcie 
zamierzonego efektu zwykle wywołuje 
frustrację, pogłębia brak akceptacji ciała i 
obniża samoocenę. Dlatego też niezwykle 
ważne jest odpowiednie przygotowanie 
pacjentki, w tym np. wyjaśnienie jej, że 
rezultat zabiegu nie zawsze jest zgodny 
z oczekiwaniami chorej i założeniem 
lekarza. Ten problem jawi się jako ważne 
zadanie, z którym być może zmierzą 
się polskie Amazonki, np. w kolejnym 
projekcie fotograficznym. Byłoby to 
jednak ogromnym wyzwaniem, biorąc 
pod uwagę dotychczasowe artystyczne 
przedsięwzięcia polskich Amazonek, 
poprzez które starały się przekonać 
społeczeństwo, że kobiety po odjęciu 
piersi mogą być nadal piękne, atrakcyjne 
i kobiece – zgodnie z obowiązującym 
kulturowym wyobrażeniem kobiecości. 
Taki projekt mógłby być źle odebrany 
przez lekarzy i niektóre Amazonki. 

Rekonstrukcja piersi może być 
postrzegana jako szansa dla chorej na 
uwolnienie się od życia z piętnem inności/
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odmienności, jako możliwość odzyskania 
atrybutu kobiecości świadczącego o byciu 
mniej lub bardziej atrakcyjną, jako szansa 
na większy komfort w życiu społecznym, 
jako potencjał w szybszym oswajaniu się 
z diagnozą i samą chorobą, jako czynnik 
wpływający na (re)definicję własnej 
tożsamości… Korzyści wynikających 
z poddania się zabiegowi odtwórczemu 
jest wiele. Zabieg ten jednak – podobnie 
jak inne operacje chirurgiczne – niesie ze 
sobą ryzyko (zarówno zdrowotne, jak i 
estetyczne). Dlatego też w podejmowanych 
dyskusjach na temat tego zabiegu ważne 
jest wyważenie wymienianych korzyści 
i zagrożeń, rzetelne informowanie 
chorej o możliwych konsekwencjach. 
Doświadczenia wielu Amazonek 
– zarówno tych, które poddały się 

zabiegowi rekonstrukcji, jak i tych, które 
z niego zrezygnowały – pokazują, że 
rekonstrukcja piersi nie jest remedium na 
wszystkie problemy chorej. Czasem wręcz 
nieudany zabieg może dodatkowo obniżyć 
poczucie jakości życia i poziom akceptacji 
siebie. Tymczasem silna promocja 
zabiegu odtwórczego w dyskursie 
medycznym i medialnym przyczynia się do 
postrzegania raka piersi nie jako kryzysu 
egzystencjalnego, ale estetycznego (zob. 
Rubin, Tanenbaum 2011). Rekonstrukcja 
piersi zgodnie z tym stanowiskiem 
zamyka rozdział „jestem Amazonką”, 
pozwala zapomnieć o chorobie i wrócić 
do „normalności”, a więc stanu sprzed 
choroby. Rodzi się jednak pytanie: czy 
jest to możliwe?
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 Europie już kilkanaście lat 
temu zauważono, że kompleksowa, 
wielodyscyplinarna diagnostyka i 
leczenie kobiet z rakiem piersi ma wpływ 
na wyniki terapii, podnosi wskaźniki jej 
skuteczności, w tym najważniejszy z nich, 
tj. dotyczący 5-letnich przeżyć. W tym celu 
w wielu krajach europejskich powstała 
sieć kompleksowych, specjalistycznych 
ośrodków leczenia raka piersi BREAST 
CANCER UNITS. 

Po raz pierwszy na temat 
kompleksowego, wielodyscyplinarnego 
leczenia kobiet z rakiem piersi 
dyskutowano na konferencji EBCC1 (Early 
Breast Cancer Conference) we Florencji 
w 1998 roku. W 2003 roku I Rezolucja 
Parlamentu Europejskiego potwierdziła 
potrzebę tworzenia Wielodyscyplinarnych 
Komisji do spraw Leczenia Raka Piersi tzw. 
Breast Cancer Units (BCU). W 2006 roku 
II Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
w sprawie raka piersi „wzywa państwa 
członkowskie do utworzenia do 2016 
r. sieci interdyscyplinarnych ośrodków 
leczenia raka piersi zgodnie z wytycznymi 
UE, ponieważ leczenie w tego typu 

ośrodkach niewątpliwie zwiększa szanse 
przeżycia i podnosi jakość życia, oraz 
wzywa Komisję do przedstawiania co 
dwa lata sprawozdania z postępów w tej 
sprawie”.

Jest już połowa 2015 roku, a 
o realizacji tych europejskich zaleceń 
w Polsce dopiero zaczyna się mówić. 
Mamy, co prawda, jeden działający od 
2010 roku ośrodek BCU w Szczecinie i 
od niedawna drugi w Kielcach. Aktualnie 
z funduszy lokalnych powstaje taka 
placówka we Wrocławiu. Na akredytacje 
Międzynarodowego Towarzystwa 
Senologicznego SIS (Senologic 
International Society) czeka 19 placówek 
w całej Polsce, ale na razie brakuje im 
środków, by należycie przygotować się 
do spełnienia wszystkich warunków 
stawianych przez program akredytacyjny 
APBC (Accreditation Program for Breast 
Centers/Units). Od czasów I Rezolucji 
w innych krajach Europejskich zdążono 
stworzyć sieć BCU. Pierwsze ośrodki 
powstały we Włoszech. Np. w Niemczech 
obecnie działa ich 27. Efekty pracy BCU 
dla życia i zdrowia kobiet są zauważalne. 

Ośrodki marzeń
Krystyna Wechmann, 

Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

W



NASZE ŻYCIE Nr 67 9

Biuletyn Środowiska Amazonek
W tym samym czasie odsetek 5-letnich 
przeżyć kobiet z rakiem piersi w Polsce 
osiągnął poziom o 10% niższy od średniej 
europejskiej, a pod względem umieralności 
z powodu raka piersi jesteśmy na 
pierwszym miejscu w Europie. 

Z pewnością trudno będzie 
odrobić opóźnienie, tym bardziej, że ten 
europejski program cechuje powszechność 
i jednolitość. Przy czy powszechność 
oznacza, że każda pacjentka niezależnie 
od miejsca zamieszkania powinna mieć 
dostęp do wysokiej jakości diagnostyki i 
leczenia raka piersi. Wytyczne europejskie 
zakładają, że jeden ośrodek BCU powinien 
obejmować optymalnie populację 500 000 
mieszkańców. W przypadku Polski, 
40-milionowego państwa, oznacza to 
konieczność stworzenia sieci około 80 
ośrodków. Jednolitość natomiast oznacza, 
że od wszystkich ośrodków BCU wymaga 
się zapewnienia takich samych wskaźników 
jakości.

Dlaczego leczenie w ośrodkach 
BCU jest tak skuteczne?, czym różnią 
się one od innych placówek leczących 
pacjentki z nowotworami piersi?, jakie 
wymogi musza spełnić? Przede wszystkim 
muszą zapewnić kompleksową opiekę pod 
nadzorem koordynatora na wszystkich 
etapach choroby – od rozpoznania, 
określenia stopnia zaawansowania, 
przeprowadzenia leczenia onkologicznego, 
rehabilitacji, po zakończeniu aktywnego 

leczenia, a nawet dalej: po badania 
kontrolne (ang. follow-up). Do ich 
obowiązków należy także zapewnienie 
pacjentkom leczenia paliatywnego i 
opieki w stanie terminalnym. Jeden 
ośrodek powinien diagnozować 
minimum 150 przypadków raka piersi 
rocznie oraz organizować cotygodniowe 
wielodyscyplinarne spotkania, na 
których omawiane będą optymalne opcje 
terapeutyczne dla co najmniej 90% 
pacjentek leczonych w ośrodku. W skład 
wielodyscyplinarnego konsylium wchodzą: 
radiolog, patomorfolog, chirurg onkolog, 
chirurg plastyk, onkolog kliniczny, 
radioterapeuta, wykwalifikowana 
pielęgniarka. Na konsylium zaprasza jest 
też pacjentka. Aby utrzymać wysokie 
standardy jakości specjalistycznego 
ośrodka BCU, do zadań tej placówki 
należy także utworzenie i aktualizowanie 
algorytmów postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego oraz tworzenie bazy 
danych umożliwiającej przeprowadzanie 
audytów i kontroli jakości świadczonych 
usług. Ośrodek jest także zobowiązany 
do dotrzymywania ściśle określonych 
terminów wykonywania poszczególnych 
procedur oraz potwierdzania ich jakość 
i wiarygodność, m.in. poprzez ich ilość, 
świadczącą o doświadczeniu specjalistów. 
Kadra zatrudniona w ośrodku musi także 
spełniać określone wymogi i stale podnosić 
swoje umiejętności. Akredytacja nie jest 
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przyznana na zawsze – wymaga odnowy 
co 5 lat, a dokonywane okresowo kontrole 
sprawdzają standardy świadczonych 
usług.

To, co poza tym odróżnia BCU 
od innych ośrodków, to duża troska 
o zapewnie pacjentkom komfortu 
psychicznego podczas leczenia i jakości 
życia w chorobie oraz po zakończonej 
terapii. W ośrodkach BCU dba sie nie 
tylko o efektywność leczenia raka piersi, 
ale także zachowanie w miarę możliwości 
integralności ciała kobiety – u pacjentek z 
małym guzem przeprowadzany jest zabieg 
oszczędzający (70-80% przypadków), a 
mastektomia wykonywana jest tylko u 
chorych preferujących ten zakres operacji; 
dotyczy również kobiet z dużym guzem i 
wysokim ryzykiem nawrotu choroby. 
Wszystkie pacjentki są informowane o 
możliwości wykonania rekonstrukcji 
jednoczesnej lub odroczonej. 

Nasz Breast Cancer Unit 
w Zachodniopomorskim Centrum 
Onkologii zapewnia też pierwszy kontakt 
z psychoonkologiem, jeszcze przed 
stawieniem się pacjentki przed komisją 
BCU, co pomaga jej pokonać traumę 
związaną z diagnozą i leczeniem. Ośrodek 
ten umożliwia też młodym pacjentkom 
(przed 35. rokiem życia), które mają 
dobre rokowania, zachowanie płodności, 
a w ofercie kompleksowej opieki nad 
kobietą z rakiem piersi znajduje się także 

możliwość uczestniczenia w zajęciach 
Szkoły Onkologicznej dla Pacjentów i Ich 
Rodzin. 

Słowem, są to ośrodki marzeń, w 
których chciałyby być leczone wszystkie 
Polki chore na raka piersi. Powstanie sieci 
takich ośrodków w Polsce powinno być też 
dążeniem naszych decydentów, od których 
zależy zdrowie Polek. Dla mnie osobiście 
i 25 tys. rzeszy kobiet z doświadczeniem 
raka piersi zrzeszony w Federacji 
Stowarzyszeń „Amazonki” jest sprawą 
honoru, by takie kompleksowe ośrodki 
zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej 
powstały w najbliższym czasie w Polsce. 
Znając waleczność polskich Amazonek, 
wierzę, że przy wsparciu innych 
organizacji pacjenckich, uda się nam ten 
ogólnoeuropejski projekt zrealizować także 
w naszym kraju i poprawić dramatyczne 
wskaźniki przeżycia, zawstydzające dla 
państwa będącego 6. gospodarką Europy.

Mamy też nadzieję, że 
wystosowany ostatnio przez 14 organizacji 
list otwarty do osób sprawujących władzę 
w naszym kraju w sprawie stworzenia 
specjalistycznych placówek BCU w Polsce 
oraz osobiste, wieloletnie zaangażowanie 
senator Doroty Czudowskiej sprawią, 
że także u nas powstaną takie ośrodki 
marzeń.
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 dniu 18 maja 2015 r., 
na zaproszenie prezes Krystyny 
Wechmann, do siedziby Federacji 
Stowarzyszeń „Amazonki”, przy 
ulicy Piastowskiej 38 w Poznaniu, 
przyjechał Minister Zdrowia – 
Bartosz Arłukowicz, w towarzystwie 
wiceministra Piotra Warczyńskiego 
oraz dyrektor Departamentu Analiz 
i Strategii Barbary Więckowskiej, w 
celu debaty nad sytuacją pacjentek 
z nowotworem piersi w Polsce. Na 
spotkaniu obecny był również prezes 
Koalicji Pacjentów Onkologicznych 
– Szymon Chrostowski.

Minister Zdrowia podczas 
niniejszego spotkania ogłosił, że 
pakiet onkologiczny, który powstał 
dzięki organizacjom pacjenckim, m.in. 
grupie Amazonek, został poddany 
wstępnej ocenie po pierwszym 
kwartale. Po wnikliwej analizie 
dotychczasowych działań w zakresie 
pakietu onkologicznego niezwłocznie 
zostały podjęte korekty techniczne, 
dotyczące m.in. szybkiej diagnostyki. 
Minister Zdrowia podkreślił również, 
że kobiety z podejrzeniem raka 
piersi nie mogą czekać zbyt długo 

na rozpoczęcie leczenia, gdyż grozi to 
pogorszeniem rokowania w sukcesie 
zdrowienia.

Odniósł się również do kwestii 
przedstawianych przez środowisko 
Amazonek dotyczących wprowadzenia 
wielodyscyplinarnych ośrodków 
leczenia raka piersi na terenie Polski. 
Oznajmił także, że w Ministerstwie 
Zdrowia trwają aktualnie prace nad 

Minister Zdrowia 
odwiedził poznańskie Amazonki

W
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w p r o w a d z e n i e m 
r o z p o r z ą d z e n i a 
d o t y c z ą c e g o 
u r u c h o m i e n i a 
wielodyscyplinarnych 
ośrodków leczenia raka 
piersi na terenie Polski. 
Pozostałe zgłaszane 
tematy, dotyczące 
p r o f i l a k t y c z n e j 
m a s t e k t o m i i 
oraz leczenia 
zaawansowanego raka 
piersi, będą rozpatrywane w zespołach polityki lekowej i Departamencie 
Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. 

Minister Zdrowia obiecał także, że sprawdzi czy zgłoszone przez 
Amazonki sugestie są sformułowane w trybie procedury refundacyjnej. 

Dla Amazonek spotkanie w siedzibie klubu poznańskiego to 
niewątpliwie wydarzenie bez precedensu.
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 imieniu Federacji Stowarzyszeń 
„Amazonki” pragnę poinformować, 
że w dniach 30-31 maja we włoskiej 
Florencji odbyło się wydarzenie 
zrzeszające Amazonki z całego 
świata, które w ww. dniach wzięły 
udział w Dragon Lady Pink Meeting 
– zawodach łodzi smoczych. Zawody 
te odbyły się w dwóch konkurencjach: 
na dystansie 200m i 500m. W tym 
roku w wydarzeniu tym nie zabrakło 
również polskich 
A m a z o n e k , 
które pod 
przewodnictwem 
prezesa Federacji 
Stowarzyszeń 
„Amazonki” , 
K r y s t y n y 
W e c h m a n n , 
wzięły udział 
w zawodach 

regatowych, przygotowanych w 
pięknej włoskiej oprawie. Na czas 
zawodów wystawiona została pełną 
obsadę 20 osobowej łodzi smoczej, 
Amazonki zasiliły również startujące w 
zawodach europejskie składy regatowe. 
Uczestniczkom towarzyszyły ich 
rodziny, które także mogły wystąpić w 
przygotowanych przez organizatorów 
wyścigach na florenckiej rzece Arno.

Był to głęboki wyraz 

DRAGON LADY PINK MEETING
Zawody Amazonek na Łodziach Smoczych, 30-31 maja 2015 r. Florencja

Joanna Grzesiak 
Dyrektor Biura Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

W
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solidarności walki 
z nowotworem 
zarówno kobiet, jak 
i ich najbliższych. 
Wydarzenie to 
było manifestacją 
aktywnego stylu 
życia, mimo 
zaistnienia choroby, 
przejawem aktywnej 
r e h a b i l i t a c j i 
i otwartego 
przekazu wsparcia dla osób, które 
aktualnie przechodzą leczenie choroby 
nowotworowej. Zwieńczeniem 
zawodów była ceremonia kwiatowa, 
jednocześnie podkreślająca ważność 
wczesnego wykrywania i profilaktyki 
nowotworowej oraz tworząca przestrzeń 
dla spotkania kobiet zmagających się z 
podobnymi trudnościami z różnych 
miejsc globu. Wspominano również 
osoby, które przegrały swoją walkę z 
chorobą. Później nastąpiło uroczyste 
wręczenie medali wszystkich 
uczestników zawodów. 

Wydarzenie takie jak to jest 
świetną okazją, by otwarcie rozmawiać 
o chorobie, jak również dodaje ono sił 
do walki osobom dzielnie zmagającym 
się z tym trudnym doświadczeniem 
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życiowym. Polskie Amazonki 
z dumą brały udział w tej 
manifestacji życia, pokazując 
jak ważna jest dbałość o 
własne zdrowie i życie oraz 
świadomość wczesnego 
wykrywania raka piersi.
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bliża się lato. Zachęcamy 
do aktywnego wypoczynku. Do 
wybrania takiego miejsca, gdzie 
można uprawiać sport, skorzystać 
z zabiegów rehabilitacyjnych i 
ćwiczeń usprawniających, gdzie pod 
opieką profesjonalistów możemy się 
zregenerować po często wyczerpującej 
terapii. 

Jednym z takich miejsce jest 
kompleks hotelowo-medyczny Atut 
położony w Licheniu Starym koło 
Konina. Miejscowość ta słynie z 
największej bazyliki w Polsce i jest 
najczęściej odwiedzanym w kraju 
sanktuarium maryjnym. Ośrodek jest 
położony w pięknej okolicy. Nieopodal 
znajduje się Jezioro Licheńskie, gdzie 
można skorzystać z wodnych atrakcji 
w postaci kajaków i łodzi. 

W styczniu tego roku Atut 
zaprosił grupę liderek Polskiej 
Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” na 
weekend szkoleniowy, podczas którego 
miałyśmy okazję poznać bogatą ofertę 
ośrodka. Najbardziej zainteresował 
nas Atut Med – wyjątkowy obiekt 

oferujący kompleksową rehabilitację 
ambulatoryjną, dysponujący 
nowoczesną, profesjonalnie 
wyposażoną bazą rehabilitacyjną, 
umożliwiającą wykonanie 
zabiegów staranie dobranych do 
potrzeb pacjentów przez zespół 
wykwalifikowanych fizjoterapeutów. 
Poza zabiegami ambulatoryjnymi 
ośrodek organizuje także turnusy 
lecznicze i profilaktyczne, podczas 
których wykonywane są zabiegi 
usprawniające oraz regeneracyjne 
i estetyczne. Atut Med proponuje 
pakiety 3-dniowych, 5-dniowych, 
tygodniowych oraz dwutygodniowy 
pobytów. 

Dla Amazonek ośrodek 
przygotował specjalny program 
kompleksowej terapii 
przeciwobrzękowej kobiet leczonych 
z powodu raka piersi. W ramach 
turnusów 7-dniowych i 14-dniowych 
realizowana jest kompleksowa terapia 
przeciwobrzękowa według Polsko 
Niemieckiej Szkoły Limfologii. 
Fizjoterapeuci Atut Medu zostali 

Wypoczywajmy aktywnie!
Łucja Werblińska,

wiceprezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń „ Amazonki”

Z
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przeszkoleni przez uznanego specjalistę 
w tej dziedzinie Pana dr. n. med. 
Janusza Dosia.

Kompleksowa Terapia 
Przeciwobrzękowa to standard 
w tego rodzaju postępowaniu 
medycznym, rekomendowany przez 
Międzynarodowe Towarzystwo 
Limfologiczne, który przyjęto wielu 
w wielu krajach na świecie (m.in. w 
Niemczech, Austrii, Anglii, Szwajcarii, 
Włoszech, Francji, Hiszpanii, 
Czechach, Słowacji). Podstawowym 
założeniem Kompleksowej Terapii 
Przeciwobrzękowej jest łączenie 
manualnego drenażu limfatycznego, 
kompresji, ćwiczeń leczniczych i 
właściwej pielęgnacji skóry. Pacjentki 
onkologiczne, w ramach fizjoterapii 
wykonywanej w ośrodku, mają 
możliwość korzystać zarówno z 
manualnego drenażu limfatycznego, jak 
i drenażu pneumatycznego aparatem 
BOA, a także kąpieli perełkowych, 
wirowych (według zaleceń lekarskich). 
Ponadto, codziennie prowadzone są 
dla nich ćwiczenia korekcyjne, jak 
również treningi relaksacyjne oraz 
zajęcia dodatkowe z Nordic Walking 
oraz jogi.

Ośrodek ma także w swojej 
ofercie programy dla osób starszych 
i z nadwagą. „Aktywny senior” łączy 
czynny wypoczynek z programem 

profilaktyki zdrowotnej. Program 
dwutygodniowych wczasów 
odchudzających realizowany zgodnie 
z zaleceniami diety dr Leszka Wronki 
jest skierowany jest do osób z nadwagą 
i otyłością w pełni wydolnych fizycznie. 
W ramach pobytu zapewniona jest 
opieka dietetyka, jak i zajęcia ruchowe 
oraz zabiegi z zakresu fizykoterapii i 
SPA wspomagające proces odchudzania 
oraz oczyszczania organizmu.

Kompleks hotelowo-
wypoczynkowy medyczny Atut to także 
pokoje o wysokim standardzie, życzliwa 
fachowa obsługa, smaczna kuchnia i 
wiele atrakcyjnych rozrywek. Każdy 
znajdzie tu, co lubi – od grilla, ogniska, 
strzelnicy, po dyskotekę i kasyno, które 
dostarczyło nam chyba największych 
przeżyć podczas weekendowego 
pobytu. I choć pieniądze, którymi w 
nim grałyśmy nie były prawdziwe, 
a wygraną była butelka szampana, 
to emocje i atmosfera zabawy były 
najprawdziwsze i niezapomniane. 

Najważniejszym atutem Atutu 
jest przede wszystkim jego bogata 
oferta medyczna i profesjonalny 
zespół fizjoterapeutów, dla których 
warto tu przyjechać, zarówno w gronie 
koleżanek z klubu, jak i w ramach 
indywidualnego czy rodzinnego 
pobytu. 

Wypoczywajmy aktywnie!



18 NASZE ŻYCIE Nr 67

Biuletyn Środowiska Amazonek

ak głosi Biblia, na początku 
było słowo. Słowo, które miało moc 
twórczą. I tak jest do dzisiaj. Słowo 
nie straciło nic na swojej sile kreowania 
rzeczywistość. Można przecież komuś 
pomóc dobrym słowem. Można złym 
słowem uderzyć jak kamieniem i 
zranić, a nawet zabić. Staranny dobór 
słów przy nazywaniu rzeczy, zjawisk, 
osób jest ważny, ponieważ buduje nasz 
świat i relacje międzyludzkie. Warto bić 
się o każde słowo, o najsubtelniejszy 
odcień jego znaczenia.

Niedawno w poczekalni 
oddziału ratunkowego jednego 
z warszawskich szpitali byłam 
świadkiem zdarzenia, o którym 
Rosjanie mówią i śmieszno i straszno. 
Z lekka podpity pacjent, szukając 
pretekstu do rozpoczęcia rozmowy, 
błądził zamglonym wzrokiem po 
ścianach, aż dojrzał dużą tabliczkę 
SALA SEGREGACJI PACJENTÓW. 
I zaczął swój monolog. 
- Gdzie ja jestem, czy ja jestem 
śmieciem, czy pacjentem? – ryknął 
tubalnym głosem. – Co oni chcą ze 
mną zrobić, segregować jak jakiegoś 
śmiecia.

- Ciszej proszę Pana – skarciła go 
rejestratorka – Proszę podejść do 
okienka.
- No dobrze, tylko niech mnie Pani 
po segregacji wrzuci do kosza z 
buteleczkami, to może w któreś 
znajdę coś mocniejszego do wypicia 
– odpowiedział ugodowo.

Senna dotąd sala zareagowała 
śmiechem. Nie śmiała się tylko 
pewna starsza pani. Kiwając głową z 
dezaprobatą powiedziała. – Właściwie 
to racja, ten napis nie jest w porządku. 
Ja pamiętam czasy, kiedy segregacja 
to było straszne słowo. Wtedy też 
segregowali ludzi na tych, co mieli 
przeżyć i na tych… - zawiesiła głos. 
– Segregowali na Polaków, na Żydów, 
na Niemców. Na ludzi i podludzi. Tak 
robili naziści, ale żeby w polskim 
szpitalu taki napis. Jakby nie było 
innych słów.

Coś drgnęło w mojej duszy 
polonistki. Trudno nie zgodzić się 
pijaczkiem i starszą panią, pomyślałam. 
Odwołali się przecież do najbardziej 
zakorzenionego w świadomości 
językowej Polaków znaczenia 

Odpowiednie dać rzeczy słowo!
       C.K. NORWID

Rozmowy Z poczekalni spisała Aleksandra Rudnicka

J
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słowa segregacja. SEGRAGACJA 
PACENTÓW – usiłowałam 
przeanalizować ten dziwoląg językowy. 
Z pewnością była to prymitywna kalka 
językowa z angielskiego. Być może 
w brytyjskich, czy amerykańskich 
szpitalach jest to przyjęte nazewnictwo 
i nikogo nie dziwi, ani nie razi. My je 
bezmyślnie przenieśliśmy na zasadzie 
KOPIUJ – WKLEJ, jak z internetowego 
angielsko-polskiego słownika. Nikt 
nie zastanowił się, że to połączenie 
słów może mieć takie znaczenie. Taki 
kontekst historyczny dla Polaków. Z 
drugiej strony, język ma swoje prawa, 
jest żywym tworem. Pojawiają się 
w nim coraz to nowe słowa i zwroty 
wprost zapożyczane z innych języków 
lub ich kalki. W średniowieczu 
sięgano do łaciny, w epoce oświecenia 
do francuskiego, a teraz na świecie 
dominuje angielski. Zapożyczenia 
językowe są rzeczą normalną, jednak 
uzasadnioną tylko wtedy, kiedy w 
rodzimym języku nie znajdujemy 
odpowiednika. Jeśli chodzi o SALĘ 
SEGREGACJI PACJENTÓW, to 
mamy swoją piękną, nieco staroświecką 
nazwę, ale jakże polsko brzmiącą 
– IZBA PRZYJĘĆ. Apeluję więc do 
dyrektorów, administratorów szpitali 
NIE SEGREGUJCIE PACJENTÓW, 
przyjmujcie nas jak dotąd w Izbie 
Przyjęć. 

Pacjenci onkologiczni dobrze 
znają stygmatyzującą moc słów. 
Wiedzą, jakie poruszenie wywołuje 
czasami słowo rak. Powiedzieć głośno, 
otwarcie: mam raka jelita grubego, 
raka macicy, to – zwłaszcza w małych, 
prowincjonalnych środowiskach – duża 
odwaga. Dlatego bezcenne są postawy 
znanych osób, które w mediach mówią 
o swojej chorobie nowotworowe, 
przełamują tabu.

Amazonki były pierwszymi 
pacjentkami onkologicznymi, które 
publicznie podjęły temat raka. Od 
początku walczyły także o to, aby w 
sferze języka, ich chorobę traktować 
z szacunkiem, żeby w odniesieniu 
do nowotworu piersi nie używać 
określenia rak sutka. Powszechnie 
wiadomo, że sutki mają zwierzęta, a 
kobiety mają piersi. Karmi się dziecko 
piersią, a nie sutkiem. Wydawało 
się, że walka jest wygrana, że już 
nikt nie używa tego określenia. Jakie 
więc było moje zdziwienie, kiedy w 
zeszłym roku, na jednej z konferencji 
pewien szacowny lekarz z uporem 
posługiwał się tym zwrotem. Jedynym 
usprawiedliwieniem jego archaicznego 
słownictwa był podeszły wiek i tylko 
pewnie przez wzgląd na to, obecne na 
sali Amazonki „nie wybuczały” Pana 
Doktora, jak to zwykle robią, gdy 
czegoś nie akceptują. 
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O ile Panu Doktorowi, ze 
względu na metrykę, można wybaczyć 
tę językową wpadkę, to nie znajduję 
żadnego wytłumaczenia dla eksperta w 
dziedzinie zdrowia, który na szkoleniu 
dla dziennikarzy medycznych, bez 
zająknięcia wyjaśniał procedurę 
radioterapii w odniesieniu do raka… 
sutka. W odpowiedzi na moją uwagę, 
że takiego słownictwa już się nie 
używa, że jest ono nieodpowiednie 
i wręcz obraźliwe dla kobiet z 
nowotworem piersi, usłyszałam, 
że to właśnie RAK SUTKA jest 

fachowym terminem, stosowanym w 
wszystkich oficjalnych państwowych 
dokumentach, dotyczących opieki 
zdrowotnej w Polsce.

Jeśli to prawda – a nie mogę w 
to uwierzyć – apeluję: Pani Rzecznik 
Praw Pacjenta, Panie Ministrze, 
uszanujcie prawo pacjentek, prawo 
kobiet, wykreślcie zwrot rak sutka z 
polskiej medycyny. Dajcie przykład 
dobrych zwyczajów językowych, 
pokażcie, że trzeba Odpowiednie dać 
rzecz słowo. 

 chwilą, kiedy dowiedziałam 
się, że zostało mi przyznane zaszczytne 
wyróżnienie „LIDER w OCHRONIE 
ZDROWIA”, przez Ogólnopolski 
System Ochrony Zdrowia, długo nie 
mogłam w to uwierzyć. 

Chwila ta stała się szczególnym 
momentem zatrzymania się w mojej 
niebywale długiej, niechcianej 

i niezaplanowanej podróży – z 
jednym, szczególnie zapadającym 
w pamięć, przedłużonym postojem 
na stacji „RAK” – diagnozą choroby 
nowotworowej. Niemniej jednak, 
dopiero to wydarzenie dało nadało 
głęboki wyraz celowi i sensowi 
istnienia naszych ludzkich życiowych 
doświadczeń, z którymi często na 

Co oznacza dla mnie zdobycie nagrody 
„LIDERA OCHRONY ZDROWIA”

Krystyna Wechmann

Z
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początku trudno nam się pogodzić. 
To właśnie one wyznaczają kierunek 
naszych dalszych działań, planów i 
prognoz, uwrażliwiają na drugiego 
człowieka. Pozwalają jednak, 
przez pryzmat 
tych życiowych 
d o ś w i a d c z e ń , 
inaczej spojrzeć na 
drugiego człowieka.

N a g r o d a 
„Lidera Ochrony 
Zdrowia” jest 
kolejną stacją w 
mojej życiowej 
podróży. Ta 
jednak należy do 
stacji wyjątkowo 
przyjemnych, na 
których chciałoby pozostać się choć 
odrobinę dłużej. Jest jedną z lepszych 
stacji przez ostatnie ćwierć wieku 
– stacją będącą wyrazem docenienia 
dotychczasowych działań w dążeniu do 
wyznaczonego celu – walki o sprawę 
kobiet dotkniętych rakiem piersi. To 
namacalny wyraz docenienia działań 
i starań w często bezkompromisowej 
walce z przepisami i odmiennymi 
zapatrywaniami na sprawę zdrowia i 
jakość życia po leczeniu raka piersi, co 

więcej – ludzkiego życia. W codziennej 
krzątaninie, pomiędzy wzlotami i 
upadkami, wielopłaszczyznowymi 
działaniami skoncentrowanymi na 
dobru Amazonek, wyróżnienie to 

nabiera szczególnej wartości. Sprawia, 
że każda z komórek mojego ciała jest 
jakby nasączona sprawą Amazonek; 
karmię się radością ich codziennych 
zwycięstw w zmaganiu z chorobą. 
Wyróżnienie to powinnam otwarcie 
nazwać „podtrzymaniem pasji w 
służbie na rzecz innych”. Nagrody takie 
jak ta – wyróżnienie w konkursie Lidera 
Ochrony Zdrowia – stanowią najlepszy 
rodzaj motywacji do przyszłych 
działań. Dodają odwagi, uskrzydlają 
– jak za sprawą dobrej wróżki.
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Wyróżnienie to traktuję jak 
zobowiązanie i zachętę do dalszych 
działań, dbałości o sprawy osób 
cierpiących  na choroby nowotworowe. 
Jestem świadoma, że dzięki wsparciu, 
pracy liderek – przewodniczących 
klubów Amazonek z całej Polski, 
osób działających na rzecz kobiet po 
leczeniu raka piersi i nieustającemu 
uświadamianiu, przybliżaniu 
społeczeństwu tematu istotności 
wczesnego wykrywania raka piersi 

– odbieram większość zaszczytów.
Rozpiera mnie niewysłowiona 

duma, że to moja osoba może stawać 
na przedzie „pociągu” wspierającego 
sprawę kobiet zmagających się 

z nowotworem piersi, pociągu, 
który od lat ma wyznaczony, jasno 
sprecyzowany cel – życie i zdrowie 
kobiet dotkniętych rakiem piersi. A 
przed nami ciągle nowe stacje. Znane 
i nieznane. Kolejnym wyzwaniem jest 
stacja pod nazwą kampanii „Jest jak 
jest”, będącą wyrazem, a jednocześnie 
dopingiem do skuteczniejszego 
przekonywania społeczeństwa do 
rozmów na temat zaawansowanego 
raka, wsparcia chorych w rodzinie, 

życiu społecznym i zawodowym, 
relacji chory-pracodawca, chory-
przyjaciel, chory-rodzina. Byśmy 
nie bali się rozmawiać. Byśmy 
rozmawiali. O wszystkim.

Niech to wyróżnienie wytrwale 
dodaje mi sił do realizacji 
kolejnych działań, codziennie 
przez życie nowych zadań. 
Pragnę także, by Kapituła, która 
przyznała mi to wyróżnienie, 
umocniła się w przekonaniu, że 
dokonała właściwego wyboru.

Z podziękowaniem
Krystyna Wechmann
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 bieżącym roku Poznańskie 
Towarzystwo „Amazonki” otrzymało 
grant z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na działania dotyczące aktywizacji 
ruchowej osób z niepełnosprawnością. 
Projekt pod nazwą „Spotkajmy się 
w górach” został stworzony z myślą 
o integracji, wymianie doświadczeń 
z przebiegu trudnych doświadczeń 
zaistnienia i leczenia choroby 
nowotworowej, aktywizacji ruchowej 
kobiet z różnych regionów Polski. 
Założeniem projektu było także 
szersze poznanie geograficznych 
regionów  południowej Polski oraz 
poszerzenia znajomości 
górskich szlaków 
przez beneficjentów 
projektu podczas 
zorganizowanych 
trekkingów górskich. 
„To dobra okazja do 
powrotu do aktywizacji 
ruchowej, społecznej, 
kulturalnej sprzed 
zaistnienia choroby. 
Chcieliśmy stworzyć 

maksymalne możliwości do realizacji 
takich zamierzeń. Stworzyć możliwości 
aktywizacji ruchowej w środowisku 
odmiennym od codziennych 
spraw i zobowiązań” – tłumaczyli 
koordynatorzy projektu. 
 W ramach realizowanego 
projektu „Spotkajmy się w górach”, 
zostaną zrealizowane 4 trekkingi 
górskie: w kwietniu 2015r. odbył 
się już I trekking górski w Polanicy 
Zdroju, w czerwcu 2015r. w Karpaczu, 
a na okres wakacyjny planowane są 
jeszcze 2 trekkingi w Zakopanem. 

W celu realizacji wytycznych 
projektowych Poznańskie Towarzystwo 

PROJEKT 
„SPOTKAJMY SIĘ W GÓRACH” 

– nową formą aktywizacji ruchowej kobiet 
po leczeniu nowotworu piersi

W
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„Amazonki” dokonało rekrutacji 
uczestniczek z całej Polski, zadbało 
o stworzenie dogodnych miejsc 
noclegowych w rekomendowanych 
hotelach w pobliżu zaplanowanych 
na czas trekkingów górskich szlaków, 
nawiązało kontakt z przewodnikami 
górskimi, którzy oprowadzać będą 
po wyznaczonych, dostosowanych 
do możliwości ruchowych 
szlakach górskich oraz dbać będą o 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
zakwalifikowanych na wyjazd 
Amazonek z terenu całej Polski. 
Dodatkowo Poznańskie Towarzystwo 
„Amazonki” zadba również o to, 
by wyjazd ten bogaty był wartości 
integracyjne, planując wieczory 
integracyjne, wyjścia do lokalnych 
restauracji czy posiłki w schroniskach 
na trasie trekkingów. 

D o ś w i a d c z e n i a 
pierwszego trekkingu 
górskiego w Polanicy Zdroju 
pokazują, że kierunek 
działań aktywizacyjnych 
został dobrany w sposób 
wysoce precyzyjny i 
właściwy. Stanowił dobrą 
wartość informacyjną dla 
koordynatorów projektu 
dotyczącą zapotrzebowania na 
realizację podobnych założeń 
projektowych, rozpoznania 

potrzeb i poziomu sprawności 
tej grupy pacjenckiej w różnych 
grupach wiekowych, znajomości 
wydolności swojego organizmu oraz 
zainteresowania taką formą aktywizacji 
po zakończeniu leczenia choroby 
nowotworowej. 

Informacje zwrotne zasięgnięte 
od uczestniczek pierwszego trekkingu 
górskiego w Polanicy Zdroju wskazują, 
że wyjazdowi towarzyszyły wyśmienite 
humory, sprostały wymaganiom 
górskich wędrówek, a wracając do 
rodzinnych domów już domagały 
się informacji, kiedy jeszcze raz 
będą mogły skorzystać z podobnych 
form wsparcia ze strony organizacji 
pomocowych, takich bądź podobnych 
do tej, zorganizowanej przez Poznańskie 
Towarzystwo „Amazonki”.
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6 czerwca 2015 r. w Sosnowcu odbył 
się Wielki Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej, na 
rzecz zdrowia kobiet pod hasłem „Piłka jest 
piękna – Razem wygrywamy z rakiem piersi”. 
Mecz na boisku Czarnych Sosnowiec, przy 
al. Mireckiego, rozgrywany już drugi raz 
pomiędzy Samorządowcami a pracownikami 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 

Swoją obecnością zaszczycili 
nas Pan Arkadiusz Chęciński, Prezydent 
Miasta Sosnowca, Pan Artur Nowak, Prezes 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego oraz 
Pan Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Miasta 
Czeladź, a także inni goście.

Podczas meczu Amazonki z 
Sosnowieckiego Stowarzyszenia „Życie” 
rozdawały różowe kartki, zapraszając Panie na 
badania mammograficzne, USG i zachęcając 
do samobadania piersi.

Obie drużyny podeszły do spotkania 
ambitnie. Swoją grą dostarczyły zgromadzonej 
widowni dobrej rozrywki. Zaangażowanie 
zawodników, mimo bardzo słonecznej aury, 
przełożyło się na wynik spotkania: trzy gole 
na korzyść Samorządowców.

W przerwie meczu dziewczęta 

z zespołu muzyczno-tanecznego Klubu 
Sportowego AKS „Orlęta” GIM ONE swoim 
pięknym występem uatrakcyjniły spotkanie.

Sosnowieckie Amazonki w imieniu 
własnym i innych kobiet dziękują wszystkim 
zaangażowanym w ogólnopolską akcję 
społeczną „Razem wygrywamy z rakiem 
piersi”. W naszym mieście za ogromny 
wkład i pomoc dziękujemy Władzom Miasta 
z Prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim 
na czele, Prezesowi Arturowi Nowak z 
pracownikami Sosnowieckiego Szpitala 
Miejskiego, zawodnikom, sędziemu, 
sprawozdawcy sportowemu, dziewczętom 
z zespołu tanecznego i ich rodzicom oraz 
wszystkim kibicom, którzy swoją obecnością 
pokazali, że zależy im na kondycji zdrowotnej 
kobiet w naszym mieście.

Sponsorem spotkania była firma 
wędliniarska Agata i Dariusz Szatan z 
Sosnowca, napoje chłodzące ufundował 
anonimowy sponsor, którym bardzo 
dziękujemy za wsparcie. 

Jeszcze raz gorące podziękowania i 
mamy nadzieję, że rewanż za rok!

„Piłka jest piękna”
czyli solidarność z Amazonkami 
na boisku Czarnych w Sosnowcu

Jadwiga Krupa
Przewodnicząca Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie”
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We wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, przy Sercu Matki, Pani 
Ludźmierskiej zebrały się Amazonki z Podhala, Spisza, Orawy, z Nowego Sącza 
i z Tarnowa – blisko 200 kobiet zmagających się z chorobą nowotworową piersi. 
Przybyły, by zawierzyć Niepokalanemu Sercu swoje dziś i jutro. Towarzyszyła 

im wiceburmistrz Nowego Targu Joanna Iskrzyńska-Steg.
To jest takie Wasze Sursum Corda – w górę serca – mówił, witając je ks. 
proboszcz, Kazimierz Klimczak, - Przychodzicie tutaj ze swoim cierpieniem 
i zawierzacie je Matce. W homilii celebrans, ks. prałat Władysław Zązel, 
przypomniał, że „Niepokalane Serce Matki czcimy w liturgii od 250 lat. Serce 
Maryi i Serce Syna były zawsze blisko siebie, ale Serce Syna winno być zawsze 
w Sercu Matki, a nie tylko pod Sercem. Matka wszystko rozważała w swoim 
Sercu. Jezus każdą z Was, kobiety cierpiące oddał Matce swojej pod Krzyżem. 
Nie sposób bowiem zrozumieć choroby, cierpienia bez Chrystusa i bez Jego 
bolejącej Matki”. 

III Pielgrzymka Amazonek 
do Matki Boskiej Ludźmierskiej

13 czerwca 2015
Ewa Palider,

Sekretarz Stowarzyszenia Podhalańskiego Amazonki

Biuletyn Środowiska Amazonek



NASZE ŻYCIE Nr 67 27

Mimo, że pogoda za oknem wiosenna, deszczowa, to jednak zaczęło się lato, upragnione, 
wyczekane, choć skąpiące nam ciepła i słońca, jak mało kiedy. Nadszedł czas urlopu, 
jednak jeśli ktoś myśli, że jest to czas odpoczynku, może czasem być w błędzie…
 Latem miasto zwalnia swój rytm, wypuszczając z objęć aglomeracji nas, zmęczonych 
mieszkańców, byśmy mogli okupować plaże polskie i te całkiem odległe w egzotycznych 
krajach, byśmy mogli choć na kilka dni pozostawić za sobą codzienne troski, zakupy i 
korki. Kiedy myślimy o morzu, jawi się przed oczami wizja ciszy i spokojnego szumu fal, 
z wolna rozbijających się o brzeg…  Nic bardziej błędnego.  Tutaj, bowiem, od rana toczy 
się nieustanna wędrówka ludów i ukryta walka o byt. Zaskoczeni – przeczytajcie dalej. 
Jak urlop, to najlepiej nad morzem aby poleniuchować, zażyć kąpieli słonecznych i 
morskich, planując czas szalonej rozpusty: gofrów, słodkich lodów z górą posypki, 
kebabów, nadmorskich rybek i fury piasku bezlitośnie wdzierającego się w najmniejsze 
zakamarki naszych ubrań i rzeczy. Wstajemy więc rano, jeszcze mocno zaspani, bo to 
wczesny poranek, idziemy na plażę, taszcząc całą górę gadżetów, które będą stanowić 
konieczne wyposażenie plażowego grajdołka. Po pokonaniu stromych schodów, w 
powolnym korku plażowiczów, stajemy wreszcie na wilgotnym jeszcze od poranka 
piasku, wdychając  zapach słodkich olejków i balsamów do opalania, których aromat 
upojnie miesza się z zapachem morskiej bryzy. Nadszedł nareszcie nasz wymarzony czas 
plażowania: czas dzieci biegających po kocach i ręcznikach, z wiaderkami pełnymi wody, 
które, niezmiennie od pokoleń, obsypują wszystkich dookoła piachem z bosych stóp i 
gubią krople wody wokół siebie. Owe krople spadają, również nieodmiennie od pokoleń, 
na rozgrzane ciała napotkanych plażowiczów, którzy, niekoniecznie zadowoleni z tak 
niespodziewanego ochłodzenia, mamroczą pod nosem, że może jednak niech uważają 
gdzie biegają, w końcu wśród innych koców też są przejścia. Zstępujemy więc na naszą 
zatłoczoną plażę, zmuszeni stoczyć odwieczną walkę o miejscówkę dla własnego 
grajdołka, zdeterminowani sielską wizją wypoczynku w zatłoczonej atmosferze 
wzajemnego smażenia się i ociekania potem aby poleniuchować (oczywiście zakładając, 
że nie ma się małego przychówku, za którym trzeba bez przerwy biegać, kopać rowy i 
zamki z piasku, nie spuszczać z oka i oczywiście taplać się w nieskończoność w naszym 
zaglonionym, mętnym morzu, szczękając zębami, bo nasze pociechy mają rozregulowane 
termostaty i mimo sinych ust i widocznego dygotu wiotkich ciałek, oczywiście nie chcą 
z tej wody wyjść, bo przecież jest tak fajnie). Potem możemy poleżeć jakieś piętnaście 
minut na kocu (pod warunkiem, że nasz współmałżonek przebierze rozdygotaną z zimna 
pociechę i unieruchomioną w kocyku nakarmi bananem, albo najlepiej bułką, bo dłużej 
dziecko ją je).  Teraz skoro pociecha się ogrzała i najadła, możemy zakończyć swoje 
lenistwo i strzelić jakiś zameczek z piasku, obowiązkowo z fosą i mostem zwodzonym. 

URLOP W KRZYWYM ZWIERCIADLE

Biuletyn Środowiska Amazonek
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Możemy też zagrać w siatkówkę!!! (wszak trzeba dawać dzieciom dobry przykład i 
czynnie wspierać w praktykowaniu aktywności fizycznej), ku radości wielkiej sąsiadów 
na kocach (no cóż, w końcu widzieli piłkę, mogli się domyśleć i nie kłaść w pobliżu). I 
tak, pokonując owe wszystkie trudy porannego plażowania, możemy popołudniem, kiedy 
słoneczko trochę zluzuje swój żar, udać się w stronę schodów aby stanąć w długim na 
czterdzieści stopni korku (wszak od korków, jak widać, nie sposób uciec nawet na 
zupełnym końcu naszego kraju) i walcząc ponownie z całą górą plażowych gadżetów 
oraz piasku, który znajdujemy w najdziwniejszych miejscach naszego ciała (np. w 
małżowinie usznej i oku – wszak podsłuchiwaliśmy i podglądaliśmy z dzieckiem, czy 
aby w tym świeżo wybudowanym zamku nie mieszka jakaś księżniczka) docieramy do 
szczytu schodów, szczęśliwi, że udało nam się dobrnąć z całym dobytkiem i 
przychówkiem w jednym kawałku i bez kontuzji. Teraz udajemy się na naszą wymarzoną 
rybkę, której zapach i smak czuliśmy już miesiąc przed wyjazdem, siedząc we własnym 
boksie zatłoczonego biura. No i co tu spotykamy….? Taaak, nasz ukochany i tak znany 
z codzienności – KOREK. Bo przecież taki sam pomysł jak my, miała przynajmniej 
połowa uczestników plażowania – w związku z czym w mikro korkach czekamy przed 
każdą budką i knajpą z różnej jakości jedzeniem, co w konsekwencji generuje kolejny 
korek – do WC aby uświadomić nam po chwili, jak wielkim szczęściem, jest znaleźć ów 
przybytek w nagłej potrzebie (no powiedzcie, kto tego nie przeżył?). W końcu wygrzani, 
rumiani od słońca (w odcieniach od czerwieni przypominającej poparzenie 3 stopnia, do 
apetycznego brązu ciastka brownie, że tylko oczy i zęby widać), udajemy się do swoich 
kwater i apartamentów, aby odpocząć i uciąć sobie drzemkę. Większości w tym momencie 
na myśl przyjdzie chwila błogiego relaksu i miarowego pochrapywania z książką na 
brzuchu. Nie, kochani, nic bardziej mylnego! Owszem, nieliczni tego stanu doświadczą, 
lecz znakomita większość położy się na swoich sfatygowanych wersalkach, co to już 
niejedno przeszły, i otwierając szeroko okno, wpuści odrobinę morskiej bryzy do 
dusznego pokoju, zapraszając jednocześnie cały zgiełk i harmider nadmorskich deptaków, 
bo w końcu kwatera nad samym brzegiem morza w najwyższej cenie, choć niekoniecznie 
najwyższego standardu. A w tej cenie, dla niewtajemniczonych, mamy również: odgłosy 
nieustannie wrzeszczącej dzieciarni z towarzyszącym im narzekaniem i upominaniem 
nieustannie wkurzonych rodziców, pełne aromatu spalonego tłuszczu wyziewy knajp, 
które ulokowały się tuż pod naszym oknem oraz kakofonię nachalnej muzyki, oczywiście 
innej na każdym straganie (wszak sprzedawcy chcą być oryginalny i przyciągnąć 
klientów), która od rana do nocy towarzyszy nam niestrudzenie aby rozweselić i 
wprowadzić w należyty nastrój urlopowania. Kiedy już miną urocze chwile naszej sjesty, 
możemy powrócić na ukochaną plażę, pokonując ponownie 40 stopni schodów, 
oczywiście w korku, bo w tej materii nic się nie zmieniło, wszak nie jesteśmy jedyną 
osobą, która wpadła na tak oryginalny sposób spędzania wolnego czasu, więc możemy 
przez te piętnaście minut powolnego posuwania się naprzód, podziwiać piękną panoramę 
naszego Bałtyku i oczywiście nerwowym wzrokiem poszukiwać luki pomiędzy kocami 
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i ręcznikami aby upolować miejsce na własny grajdołek. No i tu następuje powtórka z 
poranka, więc nie będę się powtarzać. I tak upływa nasz wymarzony urlop nad morzem, 
dzień po dniu, na smarowaniu, smażeniu, kulturalnym warczeniu na innych plażowiczów, 
oczywiście z politycznie poprawnym uśmiechem na ustach (w końcu jesteśmy ludźmi 
na poziomie – jakim, to bywa kwestią dyskusyjną), na wieczornym, powolnym spacerze 
w kolejnym korku i tłumie po nadmorskich promenadach i alejkach, na tęsknym 
wpatrywaniu się w zachód słońca nad morskim horyzontem i zastanawianiu się co 
znajduje się poza jego linią (choć każdy z nas miał geografię w szkole i wie), na 
romantycznych spacerach brzegiem morza i stwarzaniu zagrożenia pożarowego wokół 
w wyniku puszczania lampionów, które do nieba niosą nasze prośby i marzenia (nie dziw, 
że się nie spełniają, skoro ów lampion ląduje sto metrów dalej w morzu, ale cóż, wiara 
czyni cuda). Co aktywniejsi biegają brzegiem morza unosząc dumnie swe oblicze ponad 
zbierającymi muszelki i bursztyny spacerowiczami, biegną tak i biegną (wszak 
przyjechali odpocząć), okablowani i obwieszeni ultralekkimi i ultranowoczesnymi 
gadżetami współczesnego biegacza, odziani w hipernowoczesną kosmiczną technologię 
modnych ubrań biegowych, z huczącą w uszach muzyką, skutecznie zagłuszającą szum 
morskich fal (bo tylko przeszkadzają, wybijając z rytmu biegacza). A wieczorem, po 
romantycznym spacerze/intensywnym biegu, spotykamy się z naszymi sąsiadami 
(najczęściej bardzo irytującymi, których obyczajowość jest tak różna od naszej, że staje 
się stałą pozycją codziennych komentarzy urlopowej rzeczywistości), spotykamy się 
więc na grillu, przy piwie, lub mocniejszym trunku, siedząc i radując się wzajemnie 
(szczególnie po mocniejszym trunku, wszystkie różnice obyczajowości się zacierają, co 
więcej odkrywamy często, że tak naprawdę to fajni ludzie, i że w zasadzie to nie wiele 
się różnią od nas). No i w końcu, po tak pięknym dniu, grubo po północy, kładziemy się 
na naszej mocno sfatygowanej wersalce, dziękując jej że jest tak blisko drzwi, aby zapaść 
w głęboki sen, który za kilka godzin skończy się gwałtownie, gdy nasze dziecko stojąc 
strategicznie przy naszym uchu, zaopatrzone w koło ratunkowe, dwa pływaczki i komplet 
do eksploracji piasku, wrzaśnie nam ze szczerbatym uśmiechem: IDZIEMY NA 
PLAŻĘ!!!. Dalszą część znacie… I tak niepostrzeżenie, dzień po dniu, mija nasz urlop 
aby zakończyć się wielkim pakowaniem dobytku do naszego, zakupionego za ciężko 
wypracowane pieniądze, vana, combi lub suva aby, tradycją lat poprzednich, stanąć w 
korku powrotnym do domu. I tak sobie wracamy powoli, zadowoleni i rumiani jeszcze 
świeżym słońcem, i tylko w głowie nam się kołacze, że, kurczę, czujemy się trochę 
zmęczeni, tylko ciekawe, dlaczego…?
Tymi optymistycznymi słowami, trochę żartem, zachęcam do odpoczywania zgodnie 
ze swoją naturą i potrzebami, a nie trendami i modami. Życzę dużo słońca, relaksu i 
uśmiechu oraz dobrego towarzystwa, a także miłych chwil spędzonych, mam nadzieję, 
również z nowym numerem biuletynu.
Pozdrawiam serdecznie, życząc dużo ciepła i uśmiechu.
Izabela Pawlikowska – Dolata.
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MAJ 2015 r.

5 maja 2015r. Udział prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” Krystyny Wechmann 
w Sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącej zaawansowanego raka piersi

8 maja 2015r. Spotkanie w firmie PoFAM dla pracowników firmy; wykład p. Beaty Tietz 
nt.” Życie Amazonek. Profilaktyka i działalność Federacji Stowarzyszeń 
„Amazonek”

12 maja 2015r. Uroczyste obchody X-lecia Rawickiego Klubu Amazonek

8-12 maja 2015r. Warsztaty Szkoleniowe dla Ochotniczek I stopnia w Poznaniu

18 maja 2015r.  Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz odwiedził poznańskie Amazonki

20 maja 2015r. Spotkanie dla śremskich kobiet w ramach kampanii „Zdrowy Nawyk - 
Zdrowe Piersi” z udziałem ambasadorki Olgi Bończyk. Burmistrz Miasta 
Śrem objął patronat nad powyższą kampanią

21 maja 2015r.  Udział prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” Krystyny Wechmann 
w otwarciu XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
w Poznaniu

23 maja 2015r. W Chojnicach odbył się Marsz Życia i Nadziei

25 maja 2015r. Liczny udział przedstawicielek klubów Amazonek w IV Forum Pacjentów 
Onkologicznych organizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów 
Onkologicznych w Warszawie nt. Czy pacjent może mieć zaufanie do 
systemu opieki onkologicznej w Polsce

25 maja 2015r.  IX Spartakiada nt.” Sport receptą na Zdrowie” w Gnieźnie

30-31 maja 2015r. Udział polskich Amazonek w zawodach Łodzi Smoczych „Dragon Lady” 
we Florencji – Ponte da Verazzano z udziałem Amazonek z całego świata 
z osobami wspierającymi

31 maja 2015r. Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu odbył się VIII Festyn Rodzinny z 
okazji Dni Dziecka połączony z Festynem Zdrowotnym. Poznańskie 
Ochotniczki – Beata Tietz i Dorota Aksamit udzielały informacji 
dotyczących profilaktyki raka piersi
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13 czerwca 2015r. Pokaz mody charytatywnej dla Amazonek ConCordii. Choreografią 
zajęła się Sonia Włoszczyńska.

19-21 czerwca 2015r. Warsztaty edukacyjne w ramach edukacji w ramach Akademii 
Koźmińskiego w Serocku 

19 czerwca 2015r. Udział przedstawicielki Federacji Janiny Kapuścińskiej w Gali XXV-
lecia firmy POLWELL w Bydgoszczy

19-21 czerwca 2015. Warsztaty szkoleniowe dla Ochotniczek I stopnia w Krakowie
23-28 czerwca 2015r. II trekking dla Amazonek w Karpaczu

26-29 czerwca 2015r. Warsztaty szkoleniowe dla Ochotniczek II stopnia w Olsztynie

27 czerwca 2015. Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek zorganizowało szkolenie 
integracyjne nt. „Razem Raźniej”

27-28 czerwca 2015r. Szkolenie dla Rehabilitantów w Starym Licheniu

27-29 czerwca 2015r. Warsztaty szkoleniowe dla Ochotniczek II stopnia w Krakowie

LIPIEC 2015r.

3-5 lipca 2015r. Warsztaty szkoleniowe dla Ochotniczek II stopnia w Gdańsku

3-5 lipca 2015r. Spartakiada oraz Obchody 20-lecia działalności Koszalińskiego 
Stowarzyszenia Amazonek. Udział przedstawicieli Federacji 
Stowarzyszeń „Amazonki” v-ce prezes Łucji Werblińskiej

12-17 lipca 2015r. III trekking Amazonek w Zakopanem

17-21 lipca 2015r. Szkolenie edukacyjne dla Liderek w Wągrowcu

22 lipca 2015r. Udział prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” Krystyny 
Wechamann w otwarciu wystawy organizowanej przez Dorotę 
Czudowską – senator RP nt. ośrodków „Breast Cancer”
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Aleksandrowskie Stowarzyszenie „Amazonek”   
ul. Wojska Polskiego 21
87-700  Aleksandrów Kujawski
tel. 601 460 531
amazaleks@o2.pl

Klub Kobiet po Mastektomii Amazonki 
ul. Hoża 2 
16-300 Augustów
tel: 605 764 094

Stowarzyszenie „Amazonek”  
ul. Hubalczyków 2
11-200 Bartoszyce
 
Bełchatowskie Stowarzyszenie “Amazonki”  
ul. Czapliniecka 19a 
97-400 Bełchatów 
tel:  516 066 494 
barog@gazeta.pl

Będzińskie Stowarzyszenie “Amazonek”  
ul. Sączewskiego 27 
42-500 Będzin 
tel. 502 484 524 

Białopodlaskie Stowarzyszenie "Amazonki" 
ul. Okopowa 3
21-500 Biała Podlaska 
tel. 730 908 007 
booozenka@o2.pl

Klub Amazonki w Białymstoku  
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel. 697 610 948
regina-zelech@o2.pl

Białogardzkie Stowarzyszenie  Amazonka  
Pl. Wolności 1
78-200 Białogard
tel: 664 414 892
amazonki.bialogard@wp.pl

Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim  
ul. 11 Listopada 10 
17-100 Bielsk Podlaski 
tel: 699 119 766

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki”   
ul. Barlickiego 15/20
43-300 Bielsko Biała 
tel. 795 232 987 / (33) 816 52 47 
bielskieamazonki@onet.pl

Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”  
ul. Wyczółkowskiego 5/8 
59-920 Bogatynia 
tel: 783 295 471 / 889 696 556 
stowarzyszenie@amazonki.bogatynia.pl

Bolesławiecki Klub Amazonek 
ul. Staroszkolna 6c 
59-700 Bolesławiec
 tel: 662 841 177 
klub@amazonkiboleslawiec.pl

Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek „BSA”
ul. Piastowska 29,    
49-300 Brzeg 
tel. (77) 416 35 69 / 502 270 801

Klub Amaonki przy Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych „Od Nowa” w Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 1A 
87-300 Brodnica
 tel: 603 383 883 / 790 560 526

Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z 
Problemami Onkologicznymi Amazonka 
ul. Solskiego 88 ,  32-800 Brzesko 
tel. 53 171 78 44 
kontakt@amazonki.brzesko.pl

Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach  
ul. Mickiewicza 6  
31-620 Brzeszcze    
tel. 608 869 276 
amazonki@brzeszcze.pl 

Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki”
ul. Bielawskiego 12,   36-200 Brzozów
tel. 797 590 351 / 516 584 247

Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”   
ul. Dobierzyńska 27 ,    64-320 Buk
tel. 666 502 149 

Świętokrzyski Klub „Amazonek”  
ul. Kościuszki 2a 
28-100 Busko Zdrój 
tel. (41) 378 44 42

Bydgoskie Stowarzyszenie 
Amazonek „Łuczniczka”
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 35 59 / 605 452 404 
amazonkibydgoszcz@wp.pl

Bystrzyckie Stowarzyszenie "Amazonki" 
ul. Sienkiewicza 8/111 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
tel. 691 373 353 
beata_bartnik@op.pl 

Wspólnota Amazonek Ostoja
ul. Łużycka 12,   41-902 Bytom 
tel: (32) 280 63 63 / 888 82 58 27

Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki”  
ul. Połaniecka 11
22-100 Chełm
tel. 507 898 340 
teresaadamiec@gmail.com

Klub Amazonek przy 
Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie  
ul. Hallera 19 ,   87-140 Chełmża 
tel. (56) 675 54 93 

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek
„Różowa wstążeczka”
ul. Paderewskiego 13,    64-800 Chodzież
tel. 603 960 978
amazonkichodziez@op.pl

Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie 
ul. Bolesława Prusa 1A 
74-500 Chojna 
tel. 509 740 078 t.szajnowska@gmail.com

Chojnickie Stowarzyszenie 
Kobiet  „Amazonki”
ul. Plac Jagielloński 7
89-600 Chojnice
tel. 784 78 68 46  
amazonki-chojnice@wp.pl

Stow. Wspólnota  Amazonek „Nadzieja” 
ul. Powstańców 70/2 
41-500 Chorzów 
tel. (32) 249 20 61 / 501 291 805 
amazonkichorzow@interia.pl

Stow. “Amazonki” Ziemi Chrzanowskiej 
ul. Topolowa 16 
32-500 Chrzanów 
tel. 668 143 976 
bati998@wp.pl 

Ciechocińskie Stow. "Amazonek" 
ul. Kopernika 14 
87-720 Ciechocinek 
tel. 608 123 334 
amazonki2009@o2.pl 

Stowarzyszenie Amazonek
ul. Bielska 9
43-400 Cieszyn 
tel. 503 409 459

Stowarzyszenie Częstochowskie „Amazonki”       
ul. Wolności 44
42-200 Częstochowa,  skr. poczt.682
tel. 509 656 937 / (34) 368 29 92 
amazonkiczestochowskie@poczta.fm 

Stow. Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    
os. Wazów 1/32     77-300 Człuchów 
tel. 665 394 865

Darłowski Klub Amazonek  
ul. J. Matejki 17     
76-150 Darłowo 
tel: 665 394 865 
dar.amazonki@poczta.fm

Działdowskie Stowarzyszenie “Amazonki” 
ul. Księżodworska 23 
13-200 Działdowo 
tel. 516 993 435    
amazonki_dzialdowo@wp.pl

Stow. Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    
ul. Świdnicka 38   
58-200 Dzierżoniów 
tel. 886 054 167 
tdaros@interia.pl

Elbląskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Robotnicza 246
82-300 Elbląg     
tel. 665 922 525 
elamazonki@wp.pl 

Stowarzyszenie Przyjaciół “Amazonki”  
ul. Małeckiego 3 p.111    
19-300 Ełk  
tel. 509 839 123
zuzia110848@o2.pl

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki  
ul. Puszkina 8/1a
80-233 Gdańsk 
tel. 512 125 622
kontakt@amazonki.gdansk.pl

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich   
ul. Morska 9-9A 
81-323 Gdynia
tel. (58) 7111205 / 537 300 909 
amazonki.gdynia@wp.pl

Giżyckie Stowarzyszenie “Amazonek” 
ul. Dąbrowskiego 15 
11-500 Giżycko     tel. 795 453 901 
amazonkigizycko@wp.pl

Gliwickie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
tel. 603 382 539 
amazonki.gliwice@o2.pl 
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Stow. “Amazonki” Ziemi Chrzanowskiej 
ul. Topolowa 16 
32-500 Chrzanów 
tel. 668 143 976 
bati998@wp.pl 

Ciechocińskie Stow. "Amazonek" 
ul. Kopernika 14 
87-720 Ciechocinek 
tel. 608 123 334 
amazonki2009@o2.pl 

Stowarzyszenie Amazonek
ul. Bielska 9
43-400 Cieszyn 
tel. 503 409 459

Stowarzyszenie Częstochowskie „Amazonki”       
ul. Wolności 44
42-200 Częstochowa,  skr. poczt.682
tel. 509 656 937 / (34) 368 29 92 
amazonkiczestochowskie@poczta.fm 

Stow. Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    
os. Wazów 1/32     77-300 Człuchów 
tel. 665 394 865

Darłowski Klub Amazonek  
ul. J. Matejki 17     
76-150 Darłowo 
tel: 665 394 865 
dar.amazonki@poczta.fm

Działdowskie Stowarzyszenie “Amazonki” 
ul. Księżodworska 23 
13-200 Działdowo 
tel. 516 993 435    
amazonki_dzialdowo@wp.pl

Stow. Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    
ul. Świdnicka 38   
58-200 Dzierżoniów 
tel. 886 054 167 
tdaros@interia.pl

Elbląskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Robotnicza 246
82-300 Elbląg     
tel. 665 922 525 
elamazonki@wp.pl 

Stowarzyszenie Przyjaciół “Amazonki”  
ul. Małeckiego 3 p.111    
19-300 Ełk  
tel. 509 839 123
zuzia110848@o2.pl

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki  
ul. Puszkina 8/1a
80-233 Gdańsk 
tel. 512 125 622
kontakt@amazonki.gdansk.pl

Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich   
ul. Morska 9-9A 
81-323 Gdynia
tel. (58) 7111205 / 537 300 909 
amazonki.gdynia@wp.pl

Giżyckie Stowarzyszenie “Amazonek” 
ul. Dąbrowskiego 15 
11-500 Giżycko     tel. 795 453 901 
amazonkigizycko@wp.pl

Gliwickie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
tel. 603 382 539 
amazonki.gliwice@o2.pl 

Stowarzyszenie  Jastrzębskich 
„Amazonek”    
ul. Wrzosowa 12a 
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 471 16 34 / 607 912 703
wanda.milos@onet.pl 
 
Zrzeszenie Amazonek  „Szansa”  
ul. Grunwaldzka 235 
43-600 Jaworzno 
tel: 508 305 846 
amazonka97@interia.pl

Stow. Karkonoski Klub Amazonek  
ul. 1-Go Maja 60 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 887 080 777 
amazonkijelenia@wp.pl

Świętokrzyski Klub „Amazonki”
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów
tel. (41) 386 41 95 / 600 837 273  

Ślężański Klub Amazonek     
ul. Sobótki 3 
55-065 Jordanów Śląski
tel:  691 26 02 51
iwanska@spoko.pl
 
Kaliski Klub „Amazonki”  
ul. Staszica 28 
62-800 Kalisz 
tel. (62) 599 72 72 / 502 368 531 
amazonkikalisz@wp.pl

Klub Śląskich „Amazonek”  
al. Ligocka 103 
40-568 Katowice 
tel. (32) 258 93 25/667 873 507 
klub@amazonki-katowice.neostrefa.eu

Kępiński Klub „Amazonki”  
ul. Poniatowskiego 16 
63-600 Kępno
tel. 608 404 255 
amazonki@amazonki.kepno.pl

Kętrzyńskie Towarzystwo “Amazonki”    
ul. Klonowa 4/29   
11-400 Kętrzyn 
tel: 668 300 936 
amazonki.ketrzyn@wp.pl

Świętokrzyski  Klub „Amazonki”
ul. Artwińskiego 3c
25-473 Kielce
tel. (41) 367 44 28 / 662 060 460
amazonki@onkol.kielce.pl

Kłodzkie Stowarzyszenie “Amazonki” 
 ul. Zawiszy Czarnego 2/15 
57-300 Kłodzko
 tel: 509 336 587

Stowarzyszenie “Amazonek”
ul. Wąska 1
78-100 Kołobrzeg
tel.  (94) 354 21 45 / 608 197 070 
romamazonki@op.pl

Stowarzyszenie Koniecpolskie Amazonki
ul. Armii Krajowej 2/302
42-230 Koniecpol
tel. 665 738 265
hstelmasiuk@wp.pl

Koniński Klub „Amazonki” 
ul. Przemysłowa 4,    62-510 Konin
tel. (63) 243 83 00 
amazonkikonin@gmail.com

Głogowskie Stowarzyszenie Kobiet z 
Chorobą Nowotworową Piersi „Agata”
ul. Słowiańska 28
67-200 Głogów 
tel. 721 567 170

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek   
ul. Chrobrego 40/41 
62-200 Gniezno 
tel. 660 428 69 82 
krystynaamazonka@op.pl  

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z 
Problemem Onkologicznym „Ewa”     
ul. Pocztowa 15/18; skr.poczt. 189
72-100 Goleniów
tel. (91) 418 59 20 / 695 633 017 
ewa.amazonki@wp.pl 

Gorzowskie Stowarzyszenie „Amazonek”  
ul. Walczaka 25 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. 602 70 42 43
amazonkigorzow@tlen.pl

Gostyński Klub "Amazonki" 
ul. Mostowa 9     
63-800 Gostyń 
tel. 601 066 070
doris.piotrowska@interia.pl

Stowarzyszenie "Amazonki" 
ul. Śniadeckich 1/58 
86-300 Grudziądz 
tel. 507 704 587 
amazonkigrudziadz@onet.pl

Stowarzyszenie  “Amazonki”  
Pl. Zwycięstwa 37 pok.311 
72-300 Gryfice  
tel. 603 058 593 
amazonki1960@o2.pl 

Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" 
ul. Kościuszki 17 
74-100 Gryfino 
tel. 504 189 263 / 517 170 785
ewa1.olejarz@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonki   
ul. 3-go Maja 10
22-500 Hrubieszów 
tel. 608 114 323
kontakt@amazonki-hrub.pl

Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”
ul. Chełmińska 1
14-200 Iława; skr.poczt. 129
tel. (89) 649 92 03 / 502 08 97 53 
ika.ilawa@interia.pl

Inowrocławskie Stowarzyszenie 
„Amazonek”  
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
tel. 505 44 91 19
amazonki_inowroclaw@wp.pl 

Jarocinski Klub „Amazonka”
ul. Park 1 (Skarbczyk)
63-200 Jarocin   
tel:  724 397 125
amazonki.jarocin@wp.pl

Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    
ul. 3-go Maja 30 
37-500 Jarosław 
tel. (16) 621 34 76 

Świętokrzyski Klub „Amazonki”  
ul. Partyzantów 3
26-200 Końskie

Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek 
„Hipolita”       
ul. Bernardyńska 2 
64-000 Kościan 
tel. 601 625 387 
amazonkikoscian@gmail.com

Krakowskie Towarzystwo Amazonki 
ul. Garncarska 9
31-115 Kraków 
tel. (12) 422 99 00 w.235  
amazonkikrakow@amazonki.krakow.pl 

Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie    
ul. Bieszczadzka 1 p.04
38-400 Krosno 
tel: (13) 437 58 19 / 504 826 286 
amazonki38@wp.pl

Stowarzyszenie Krotoszyński Klub 
“Amazonki”     
ul. Zdunowska 12 
63-700 Krotoszyn
 tel: 693 453 214
amazonki.krotoszyn@wp.pl

Krzeszowickie Stowarzyszenie Kobiet z 
Problemami Onkologicznymi “Amazonka”       
ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice 
tel. (12) 282 00 22 w.254 / 668 531 208 
amazonki.krzeszowice@gmail.pl 

Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo 
"Amazonki" 
ul. Daszyńskiego 10 
64-761 Krzyż Wielkopolski 
tel. 880 951 145 
amazonki.krzyz@interia.pl

Stow. Kutnowski Klub „Amazonek” 
ul. Kościuszki 52/44     
99-300 Kutno 
tel. 515 195 107 
kutnowskieamazonki@wp.pl

Legionowski Klub Amazonek 
ul. Piłsudskiego 3 
05-120 Legionowo 
tel. (22) 774 50 80 / 696 802 569 
klub-amazonek@wp.pl

Stowarzyszenie Prof. Rehab. „Amazonek” 
ul. Postołów 38;     
38-600 Lesko 
tel. 607 572 481 

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Amazonka 
ul. B. Chrobrego 37
64-100 Leszno 
tel: (65) 520 51 15 / 603 199 134 
amazonkileszno@op.pl

Legnickie Stow. Amazonek „Agata” 
ul. Jordana 17
59-220 Legnica
tel. 661 500 092 
agaty.amazonki.legnica@onet.pl

Stowarzyszenie  Amazonek              
ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork 
tel. 724 444 209
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Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii 
i innych Chorób Onkologicznych „Amazonka”
ul. Narutowicza 6
06-500 Mława
 tel. 501 595 057

Klub Amazonek 
ul. Kościuszki 8 
88-300 Mogilno 
tel. 695 748 946

Morąskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Jana Pawła II 1,   
14-300 Morąg 
tel. (89) 757 34 52 / 500 008 156

Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”  
ul. Grunwaldzka 7
41-400 Mysłowice 
tel. (32) 317 76 73 /  510 125 908 
kontakt@amazonki-myslowice.pl

Nekielskie Towarzystwo "Amazonki" 
ul. Poznańska 25 
62-330 Nekla
tel. 600812 887 
stenia05@wp.pl

Nowosolskie Stowarzyszenie  Amazonek 
„Tęcza”       
ul. Parafialna 4/8 
67-100 Nowa Sól   
tel. 608 67 06 48
amazonki@amazonki.net.pl

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami 
Onkologicznymi "Lila - Róż" 
ul. Wojska Polskiego 7 
72-200 Nowogard 
tel. 519 721 202 
lila-roz@op.pl

Nowodworskie Stowarzyszenie „Amazonki”  
ul. Targowa 8 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
tel: 509 855 838      
grazynakil@op.pl

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii Klub 
Sądeckich „Amazonek”
Al. Wolności 49  ,   
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443 72 72 
amazonkins@gmail.com

Podhalańskie Amazonki 
ul. Kopernika 12 
34-400 Nowy Targ 
tel. 730 730 062 
podhalanskieamazonki@gmail.com

Nowotomyskie Stow. "Klub Amazonki"   
ul. Witosa 8,    
64-300 Nowy Tomyśl
tel.502 515 274

Stowarzyszenie Amazonek 
im. Św. Siostry Faustyny
ul. Droga Leśna 60
64-600 Oborniki
tel. 693 396 322 / 605 319 569      
sabina.felicja@interia.pl

Stow. Oleśnicki  Klub Amazonek „Victoria” 
ul. Kochanowskiego 5
56-400 Oleśnica Śląska 
tel: 602 615 062      
andrzejczakw@wp.pl

Stowarzyszenie “Łużyckie Amazonki”  
ul. Mickiewicza 7
59-800 Lubań
tel. (75) 722 39 69 

Stowarzyszenie Amazonek,osób chorych 
na raka, Niepełnosprawnych i ich rodzin 
„Nadzieja” 
ul. Szamotulska 32, 
64-720 Lubasz, 
tel. 664429173 / 672 556 366 
monianowak@onet.eu

Klub Kobiet po Mastektomii „Agata” 
ul. Sienkiewicza 3
59-300 Lubin
tel. (76) 479 08 09503 125 941
janina-o@wp.pl

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek 
ul. Organowa 2a
20-850 Lublin 
tel. (81) 740 07 45 
amazonki.lublin@gmail.com

Stowarzyszenie Amazonek Łask Kolumna
ul. Łączna 1 
98-100 Łask Kolumna 
tel: 888 985 224 / 513 279 885

Stowarzyszenie Kobiet  „Amazonki”    
ul. Krasnystawska 52 
21-010 Łęczna 
tel. 509 907 550 
amazonkileczna@wp.pl

Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemem Onkologicznym
Al. Piłsudskiego 11 a pok. 410 
18-400 Łomża 
tel. (86) 473 32 63 / 882 098 947 
amazonki.lomza@gmail.com

Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek  
os. Bratkowice 35 
 99-400 Łowicz 
tel. 539 651 851 
amzonkilowicz@o2.pl

Stowarzyszenie Łódzki  Klub “Amazonka” 
ul. Paderewskiego 13
93-530 Łódź
tel. 539 918 316 / 426 849 856
amazonki@amazonki-lodz.org
 
Stowarzyszenie Amazonek  
pl. Gen. de Gaulle'a 3 
82-200 Malbork 
tel. 502 369 976

Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego        
ul. Tańskiego 2    , 39-300 Mielec 
tel: 795 723 112
 amazonki-mielec@wp.pl  

Klub Amazonek 
ul. Szpitalna 10
64-400 Międzychód
tel. 600 59 18 39

Stowarzyszenie Amazonek
ul. Konstytucji 3-go Maja 35
66-300 Międzyrzecz
tel. (95) 742 11 38 / 669 015 705 
krystyna1297@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonek Pozwiatu 
Mikołowskiego 
ul. Krawczyka 16 
43-190 Mikołów 
tel.781 559 539 / 603 177 071

Stow.  Kobiet z Problemem Onkologicznym 
„Amazonka”
ul. Legnicka 21
59-830 Olszyna 
tel. 506 82 84 24 
saba16@interia.pl

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” 
al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. (89) 539 82 89 / 607 256 679
amazonki-olsztyn@wp.pl

Opoczyński Klub „Amazonek” OKA  
ul. Kopernika 3a 
26-300 Opoczno 
amazonki.opoczno@op.pl

Klub Amazonka przy Opolskim Centrum 
Onkologii
ul. Katowicka 66a 
45-060 Opole
tel. 601 404 754

Klub Kobiet po Mastektomii  „Amazonki” 
ul. Targowa 11
07-410 Ostrołęka 
tel. (29) 764 41 90 / 508 497 650

Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki  
os. Ogrody 16
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 248 01 50 / 513 13 59 17

Ostródzkie Towarzystwo Amazonki
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda 
tel. 603 043 728

Ostrowski Klub “Amazonki”
ul. B. Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. (62) 592 18 31 / 513 481 593   
amazonki.ostrow@gmail.com

Piaseczyński Klub Kobiet 
po Mastektomii „Amazonki” 
 ul. Osiedlowa 4 
05-515 Mysiadło 
tel. 535 518 514 
a.lipinska2107@wp.pl 
 
Wspólnota Amazonek „Feniks”  
ul. Tarnogórska 49 
41-945 Piekary Śląskie 
tel: 504 744 771
amazonki.feniks@gmail.com

Stowarzyszenie Pilski Klub „Amazonki”
ul. Niemcewicza 12d 
64-920 Piła   
 tel. (67) 353 23 69 
amazonki.pila@op.pl 

Stow. Klub "Amazonki" w Pionkach 
ul. Leśna 3 
26-670 Pionki 
tel. 516 998 545 / 885 302 121 
amazonki.pionki@gmail.com 

Piotrkowskie Stow. Amazonki “Kamilki” 
ul. Kostromska 57/4 bl.22 
97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. 697 414 555 
amazonki_piotrkow@op.pl

Pleszewski Klub “Amazonki” 
ul. Poznańska 125b
63-300 Pleszew 
tel: (62) 742 74 43 / 694 929 475 
danielaszkopek@wp.pl
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Stow.  Kobiet z Problemem Onkologicznym 
„Amazonka”
ul. Legnicka 21
59-830 Olszyna 
tel. 506 82 84 24 
saba16@interia.pl

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” 
al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. (89) 539 82 89 / 607 256 679
amazonki-olsztyn@wp.pl

Opoczyński Klub „Amazonek” OKA  
ul. Kopernika 3a 
26-300 Opoczno 
amazonki.opoczno@op.pl

Klub Amazonka przy Opolskim Centrum 
Onkologii
ul. Katowicka 66a 
45-060 Opole
tel. 601 404 754

Klub Kobiet po Mastektomii  „Amazonki” 
ul. Targowa 11
07-410 Ostrołęka 
tel. (29) 764 41 90 / 508 497 650

Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki  
os. Ogrody 16
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 248 01 50 / 513 13 59 17

Ostródzkie Towarzystwo Amazonki
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda 
tel. 603 043 728

Ostrowski Klub “Amazonki”
ul. B. Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. (62) 592 18 31 / 513 481 593   
amazonki.ostrow@gmail.com

Piaseczyński Klub Kobiet 
po Mastektomii „Amazonki” 
 ul. Osiedlowa 4 
05-515 Mysiadło 
tel. 535 518 514 
a.lipinska2107@wp.pl 
 
Wspólnota Amazonek „Feniks”  
ul. Tarnogórska 49 
41-945 Piekary Śląskie 
tel: 504 744 771
amazonki.feniks@gmail.com

Stowarzyszenie Pilski Klub „Amazonki”
ul. Niemcewicza 12d 
64-920 Piła   
 tel. (67) 353 23 69 
amazonki.pila@op.pl 

Stow. Klub "Amazonki" w Pionkach 
ul. Leśna 3 
26-670 Pionki 
tel. 516 998 545 / 885 302 121 
amazonki.pionki@gmail.com 

Piotrkowskie Stow. Amazonki “Kamilki” 
ul. Kostromska 57/4 bl.22 
97-300 Piotrków Trybunalski 
tel. 697 414 555 
amazonki_piotrkow@op.pl

Pleszewski Klub “Amazonki” 
ul. Poznańska 125b
63-300 Pleszew 
tel: (62) 742 74 43 / 694 929 475 
danielaszkopek@wp.pl

Stowarzyszenie Rzeszowski  Klub 
“Amazonki” 
ul. Wierzbowa 17
36-310 Rzeszów 
tel.(17) 085 21 095 / 507 243 149 
hlub@interia.pl 

Świętokrzyski Klub Amazonki filia w 
Sandomierzu   
ul. Opatowska 4 
27-600 Sandomierz 
tel. 531 366 988  
klub@amazonki.sandomierz.pl
 
Stowarzyszenie "Amazonki z Sędziszewa" 
ul. Kard. Wyszyńskiego 4 
28-340 Sędziszów 
tel. 695 031 782 
swebocka@gmail.com

Stowarzyszenie Amazonki Siedlce
ul. Kazimierzowska 7 
08-110 Siedlce 
tel 667 511 051
amazonki.siedlce@o2.pl

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek 
“Razem” Klub "Chemik"
ul. Niepodległości 51 
41-100 Siemianowice Śląskie 
tel. 668 636 355 / 666 034 378 
razem@amazonki.slask.pl 
 
Sieradzki Klub „Amazonka”  
ul. Kościuszki 5/21 
98-200 Sieradz 
tel.691 301 604 
amazonka-sieradz@wp.pl

Klub Amazonek przy Poradni Chirurgii 
Onkologicznej ZOZ
ul. Szpitalna 1
26-110 Skarżysko Kamienna

Skierniewickie Stow. „Amazonka”  
ul. Rybickiego 6 
96-100 Skierniewice 
tel.  515 683 886 / 605 079 167 
kontakt@amazonka-skierniewice.pl

Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka”
ul. Jaracza 9
76-200 Słupsk
tel. (59) 847 50 92 
slupsk.amaz@gmail.com

Stowarzyszenie “Amazonka”  
ul. Chopina 25,  55-050 Sobótka
tel: (71) 316 22 40 / 500 63 88 72 

Sosnowieckie Stow.  Amazonek „Życie”  
ul. 3 Maja 33 ,  41-200 Sosnowiec 
tel. 885 885 810
ssazycie@wp.pl

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po 
Mastektomii  “Amazonka”    
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 665 242 075 
halinadb@poczta.onet.pl 

Starachowicki Klub  „Amazonek”
ul. Radomska 72 
27-200 Starachowice 
tel. (41) 274 33 10

Klub Kobiet ”Amazonka” przy 
Starogardzkim Centrum Rehabilitacji  
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański 
tel. 790 797 577 
amazonka.2003@wp.pl

Płockie Stowarzyszenie „Amazonki”   
ul. Medyczna 19 
09-400 Płock 
tel. (24) 26 46 332 / 510 127 506 
plockieamazonki@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek 
„Razem Raźniej”, 
ul. Wolności 1,     62-045 Pniewy, 
tel. 536 395 247 krystyna.borowiak@wp.pl

Stowarzyszenie Kobiet 
po Mastektomii  Polickie Amazonki 
ul. Marii Konopnickiej 2
72-010 Police 
tel. 693 593 322 
polickieamazonki@interia.pl

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa
ul. Fabryczna 1
24 – 320 Poniatowa 
tel. (81) 820 32 52 / 721 583 791

Poznańskie Towarzystwo  „Amazonki”  
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
tel. (61) 833 36 65 / 602 32 49 14 
amazonki@amazonki.poznan.pl

Świętokrzyski Klub “Amazonki” 
ul. Czarnieckiego 5 
28-230 Połaniec 
tel. 509 867 257 
jonca.maria@gmail.com

Klub Kobiet po Mastektomii  „Amazonki”   
ul. Słowackiego 85 
37-700 Przemyśl 
tel. (16) 676 39 01 / 696 258 984 
amazonka0360@interia.pl

Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Pucku  
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck 
tel. 609 892 708 

Stowarzyszenie Amazonek w Pułtusku
ul. 3 Maja 5,    06-100 Pułtusk
tel. 731 133 266
tosowiecka@wp.pl

Stowarzyszenie Klub Kobiet 
po Mastektomii  Amazonki „Dana”
ul. Sandomierska 14
26-600 Radom 
tel.504 099 321

Stow. Radomszczański Klub „Amazonek” 
ul. Przedborska 39/41 
97-500 Radomsko 
tel. 694 208 815 
amazonki.radomsko@wp.pl

Stowarzyszenie Rawicki Klub “Amazonka” 
ul. Sarnowska 9a,     63-900 Rawicz 
tel: 782 065 479 
karola162@wp.pl

Rudzkie Stowarzyszenie  Amazonki “Relaks”    
ul. Oddział Młodzieży Powstańczej 14      
41-707 Ruda Śląska 
tel. (32) 340 51 00  / 505 013 823 
amazonki@o2.pl 
 
Stowarzyszenie „Amazonki”  
ul. Mickiewicza 19 ,  84-230 Rumia 
tel. (58) 671 38 22

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”   
ul. J.F. Białych 7 pok.109
44-200 Rybnik
tel. 506 415 271 
pdorcia@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”
Pl. Majdanek 7 
73-110 Stargard Szczeciński 
tel. (91) 577 07 09 / 791 103 700 
amazonki_stargard@wp.eu

Staszewski Klub “Amazonek” 
ul. 11 Listopada 78 
28-200 Staszów 
tel. 692 095 532

Sulechowskie Stowarzyszenie 
„Amazonek”
ul. Licealna 18 a
66-100 Sulechów skr. poczt. 77
tel. 695 675 920 
amazonki.sulechow@wp.pl

Klub Kobiet po Mastektomii “Amazonka”
ul. Noniewicza 71
16-400 Suwałki
tel. 508 194 743 
beatakrzyzewska@onet.pl

Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”  
ul. Daleka 16 ,     
64-500 Szamotuły 
tel: 502 291 600

Stowarzyszenie Amazonek „Agata”  
ul. M. Kopernika 7
70-241 Szczecin
tel. (91) 488 18 68 / 516 894 943 
agata_szczecin@op.pl

Stowarzyszenie Amazonek
ul. 9 Maja 12
78-400 Szczecinek
tel. 793 650 659 
amazonki.szczecinek@op.pl

Towarzystwo Średzkich Amazonek
ul. Przecznica 4/55
63-000 Środa Wlkp.
tel. 507 53 21 46 
amazonkisredzkie@wp.pl 

Towarzystwo Śremskich Amazonek   
ul. Poznańska 32 
63-100 Śrem
tel. (61) 285 65 65  / 791 597 909

Świdwińskie Stowarzyszenie “Amazonki”  
ul. Kołobrzeska 43 
78-300 Świdwin 
tel. 739 056 446
amazonkaswidwin@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Kobiet “Amazonki” 
Ziemi Świeckiej  
ul. Sądowa 5 ,   86-100 Świecie
tel: (52) 33 15 107 / 604 286 273 
amazonki-swiecie@wp.pl 

Stowarzyszenie Kobiet po 
Chorobie Raka Piersi „Anna”  
ul. Wyspiańskiego 37c/15 skr. 258 
72-600 Świnoujście 
tel. (91) 322 20 52 / 601 889 946 
amazonki-stow@wp.pl

Świdnickie Stowarzyszenie 
Amazonki      
ul. Długa 33,    58-100 Świdnica
tel. 507 197 098 
hazejka@gmail.com
 
Stowarzyszenie Amazonek
 „Pomocna Dłoń” 
ul. Konstytucji 3 Maja 11 
39-400 Tarnobrzeg
 tel. (15) 812 32 91 / 505 816 084 
stowarzyszenieamazonek@o2.pl
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Tarnogórskie Stowarzyszenie Amazonki 
ul. Sienkiewicza 16 
42-600 Tarnowskie Góry 
tel: 505 181 481

Stowarzyszenie „Amazonka” 
ul. Lwowska 178a,   
33-100 Tarnów 
tel: (14) 631 53 06 / 601 383 600
tarnowskieamazonki@onet.pl

Stowarzyszenie Tczewskie Amazonki  
ul. Żwirki 49  
83-110 Tczew                    
tel. 502 448 128 
amazonkitczew@gmail.com 
 
Tomaszowskie Stowarzyszenie 
„Amazonek”    
ul. Warszawska 95/97 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 668 028 690 
ela-galek@wp.pl

Toruńskie Stowarzyszenie "Amazonki"
ul. Wojska Polskiego 47a
87-100 Toruń
tel. 661 491 991 / 609 278 430 
amazonki.torun@wp.pl

Stowarzyszenie Tyskiego  Klubu Amazonek  
ul. Grota Roweckiego 44 pok.302
43-100 Tychy 
tel. 501 032 721 
amazonki_tychy@wp.pl

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Sokołowskiego 4 skr. poczt. 288
58-309 Wałbrzych
tel. 605 215 806 / 748 473 608 

Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Wałeckiej “Amazonka”  
al. Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54   
78-600 Wałcz
 tel: 508 136 647  
janeczka-k@tlen.pl

Stowarzyszenie „Amazonki” 
Warszawa Centrum    
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (22) 546 28 97 / 664 757 050
amazonki@coi.waw.pl

Warszawskie Stowarzyszenie “Amazonek” 
ul. Goldoniego 1 
01-913 Warszawa 
tel. (22) 833 20 62 / 606 400 656  
ambiel@wp.pl

Stowarzyszenie „Amazonki” 
ul. Bohaterów Września 7
02-389 Warszawa - Ochota
tel. (22)823 23 84 

Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi 
Amazonka - Viktoria
ul. Krypska 39
04-082 Warszawa - Praga
tel. 501 496 889 amazonkaizi@op.pl

Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil” 
Warszawa 
ul. Kartezjusza 2 
01-480 Warszawa 
tel. (22) 424 47 42 / 602 897 530 
zonkil@o2.pl

Feniks Stowarzyszenie  Amazonek Warszawa 
- Targówek 
ul. Wyszogrodzka 1/117 
03-337 Warszawa 
tel. 662 062 214 / 662 062 275 
feniksamazonki@gmail.com

Stowarzyszenie Amazonek  
ul. Dantyszka 3/5 
87-200 Wąbrzeźno 
tel:  783 080 398 
kuferz@wp.pl

Wągrowieckie Stowarzyszenie  „Amazonki”    
ul. Kcyńska 61
62-100 Wągrowiec 
tel. 691 115 845 
hankadomagalska@wp.pl

Stowarzyszenie „Amazonki”  
ul Jagalskiego 10 
84-200 Wejherowo
tel. 607 951 611 

Stowarzyszenie Osób 
z Problemem Onkologicznym “Amazonki”    
ul. Śródmiejska 7/31     
11-600 Węgorzewo
tel. 508 962 861 

StowarzyszenieAmazonek we Włocławku  
ul. Chopina 10/9 
87-800 Włocławek 
tel.519 170 908
klub.amazonek@wp.pl      

Świętokrzyski Klub Amazonki  
ul. Wiśniowa 19 
29-100 Włoszczowa 

Wodzisławskie Stowarzyszenie “Amazonek”    
ul. Bogumińska 8 
44-300 Wodzisław Śląski 
tel: (32) 472 64 09 / 600 662 405
lipoda@poczta.onet.pl

Wolsztyńskie Stowarzyszenie “Amazonki”  
ul. 5-go Stycznia 20
64-200 Wolsztyn
tel. 501 033 290

Stowarzyszenie Amazonek „Femina - Feniks”
pl. Hirszfelda 12, 
53-413 Wrocław 
tel. 602 115 679

Stowarzyszenie Kobiet po 
Mastektomii „Agaty”  
Al. Wyzwolenia 51    
64-510 Wronki 
tel. (67) 254 26 19 
ursolab3@wp.pl
 
Stowarzyszenie Wrzesiński Klub “Amazonek”    
ul. Chopina 9 
62-300 Września 
tel. (61) 640 08 00 / 515 137 887 
amazonki.wrzesnia@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonek  Wschowskich    
ul. Garbarska 11a
67-400 Wschowa 
tel. 511 612 171       
amwscho@interia.pl

Klub Amazonek
ul. 3 Maja 16,  
07-200 Wyszków 
tel. (29) 742 40 97 / 696 702 182 
amazonki.wyszkow@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonek
Centrum Organizacji Pozarzadowych  
ul. Brodzińskiego 4    
41-800 Zabrze 
tel. 663 766 331 
magdalena.gburek@gmail.com 

Stow. Kobiet po Leczeniu Raka Piersi 
Amazonki ,     
ul. Kolegiacka 16
22-400 Zamość 
tel. (84) 638 52 82 / 513 859 989
zamojskieamazonki@poczta.onet.pl

Klub Stowarzyszenie Amazonek i Osób 
z Problemem Onkologicznym 
ul. Blanowska 40 
42-400 Zawiercie 
tel. 503 586 239 / 603 122 413 
stowarzyszenie@amazonkizawiercie.pl

 Zbąszyńskie Stowarzyszenie Amazonek  
"Stokrotka"    
ul. Garczyńskich 5 
64-360 Zbąszyń 
tel. 515 252 104 / 683 868 610 
amazonki.zbaszyn@gmail.com 

 Zduńskowolskie Stowarzyszenie 
“Amazonka”  
ul. Kilińskiego 1d
98-220 Zduńska Wola 
tel: 604 914 072 
amazonki.zdwola@onet.pl

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z 
Chorobami Nowotworowymi
ul. Warszawska 1/113
59-900 Zgorzelec
tel. 509 560 789 
zgorzeleckieamazonki@o2.pl

Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Dąbrowskiego 35 / 5
65-021 Zielona Góra
tel. (68) 327 21 86 / 603 270 303
amazonki.zgora@wp.pl

Złotowski Klub Amazonek
ul. Konopnickiej 15a 
77-400 Złotów 
tel. (67) 263 35 86 / 604 728 299 
amazonki.zlotow@wp.pl

Żagańskie Stow. Amazonek 
ul. Jana Pawła II nr 7      
68-103 Żagań 5 skr. poczt. 9
tel.  501  121 538 / 515 099 888 
liliannakurek@wp.pl

Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemem Onkologicznym 
„Amazonki”  
ul. Jana Pawła II nr 2 
96-300 Żyrardów 
tel. 516 016 268 

Internetowy Klub Amazonek 
www.amazonka.org.pl 
forum@amazonka.org.pl 

 


