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Z awsze o tej porze czynię pewnego rodzaju podsumowanie, stary rok dobiega

końca, rozliczam się przed sobą z poczynionych w styczniu planów, analizuję popełnione
błędy i zastanawiam się, dlaczego niektóre rzeczy nie wyszły tak jak oczekiwałam. To
zawsze moment o tyle ważny, że to właśnie teraz tworzymy plany, piszemy wnioski, z myślą
o pozyskaniu środków na działania, które zrealizujemy w przyszłym roku, a jak większość
z Was wie, nie zawsze można otrzymać pieniądze na to, co najbardziej pragniemy
zrealizować. Co roku staramy się wprowadzać nowe działania, wsłuchując się w potrzeby
Amazonek. W szczególności jestem dumna, że udało nam się tego roku zrealizować z
powodzeniem nowy projekt trekkingów po górach, dofinansowany z PFRON, w którym
udział wzięło ponad sto Amazonek z całego kraju. Chodziłyśmy po górach, napawając
się pięknem polskiej przyrody, wzmacniając kondycję, sprawdzając swoje możliwości,
a przy okazji mogłyśmy się spotkać z dziewczynami z innych klubów. Pojechałyśmy
także do Florencji, gdzie w mistrzostwach łodzi smoczych reprezentowałyśmy polskie
Amazonki, spędzając wspólnie kilka fantastycznych dni. Wielką radość czuję widząc,
jak w całym kraju coraz więcej Amazonek aktywnie uprawia różnego rodzaju sporty
i rekreację, dbając o swoje zdrowie ze świadomością, jak istotną rolę odgrywa ruch i
dbałość o sprawne ciało. Podążając za tą ideą, planujemy w przyszłym roku kontynuację
trekkingów, mając nadzieję, iż spotka się to ze zrozumieniem donatorów.
Tymczasem, zapraszam wszystkich do lektury najnowszego numeru „Naszego Życia”,
któremu warto poświęcić chwilę w momentach wytchnienia od przedświątecznej
krzątaniny. Święta Bożego Narodzenia tuż przed nami, zapach pierników wypełnia
nasze domy, a ich zdobienie łączy różne pokolenia przy wspólnym stole. Będą potem
radosnym akcentem, kiedy zawisną na choince. Ja również łączę się z Wami, Drodzy
Czytelnicy, w tej magicznej atmosferze Świąt, dzieląc się opłatkiem i śląc gorące życzenia
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były w tym roku wyjątkowo szczęśliwe,
spokojne i śnieżne. Życzę wszystkim ciepłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół aby
okazja do spotkania przy wigilijnym stole stała się również okazją do poświęcenia
swoim bliskim szczególnej uwagi, której często brakuje, kiedy spieszymy się porywani
przez wir codzienności. Życzę także aby zbliżający się Rok 2016 przyniósł dużo dobrych
chwil, pomysłów i energii na ich realizację oraz pozwolił spotkać i poznać ciekawych
ludzi. Życzę Wam, Drodzy Czytelnicy aby zdrowie Was nie opuszczało, a pogoda ducha
pozwoliła cieszyć się każdym dniem.
Do siego Roku 2016.
Z ciepłymi pozdrowieniami.
Krystyna Wechmann
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Rak jajnika i szyjki macicy
– czas obalić mity

Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych
Informacja prasowa

Warszawa, wrzesień 2015 r

O raku jajnika i raku szyjki macicy mówi się coraz więcej i częściej.
W polskim społeczeństwie wciąż pokutują jednak liczne błędne przekonania na
ich temat. We wrześniu na całym świecie obchodzony jest Miesiąc Świadomości
Nowotworów Ginekologicznych. To dobra okazja, by dowiedzieć się więcej o
tego rodzaju nowotworach. Organizatorzy kampanii „Dla niej. Możemy więcej”,
dedykowanej kobietom chorym na nowotwory intymne, wspólnie z ekspertem dr
hab. n. med. Lubomirem Bodnarem podnoszą temat faktów i mitów dotyczących
raka jajnika i szyjki macicy.
1. Mit: Rak jajnika to choroba osób starszych
Na raka jajnika można zachorować w każdym wieku, choć prawdą jest, że najczęściej
choroba jest diagnozowana u osób powyżej 50. roku życia. U ponad 50 proc. chorych
diagnozowana jest w wieku od 50-69 lat1.

Wykres 1. Liczba zachorowań na raka szyjki macicy wg wieku2
1. Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy
Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie:
http://onkologia.org.pl/nowotwory-jajnika-c56/ dostęp z dnia 12.08.2015 r.
2. J. w.
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2. Fakt: Objawy gastrologiczne mogą
być oznaką raka jajnika
Niestety, rak jajnika nie bez powodu
nazywany jest „cichym zabójcą
kobiet”.
Rozwija
się
skrycie,
nie dając we wczesnych stadiach rozwoju
praktycznie żadnych charakterystycznych
objawów. Nowotwór daje znać o sobie
dopiero, gdy zaczyna rozprzestrzeniać
się do okolicznych narządów. Wówczas
kobiety mogą odczuwać dolegliwości, takie
jak częste wzdęcia, pełność w śródbrzuszu
lub nadbrzuszu, zwiększający się obwód
pasa mimo braku zmiany diety. Kobiety
mając takie dolegliwości zgłaszają się
często do gastrologa, a nie do ginekologa.
Zdarza się również, że nie zwracają na
nie szczególnej uwagi, przypisując je np.
specyfice okresu menopauzy.
3. Mit: Istnieje profilaktyka raka
jajnika
Niestety, nie istnieją testy przesiewowe
w kierunku raka jajnika, czy też inne
profilaktyczne badania, które pozwoliłyby
wcześnie wykryć ten nowotwór. W
badaniu ginekologicznym i w trakcie
USG dopochwowego lekarz może
stwierdzić jedynie niepokojące zmiany na
jajnikach. Jednak jedynym sposobem na
potwierdzenie diagnozy raka jajnika jest
dziś operacja chirurgiczna lub laparoskopia,

a dokładnie – analiza histopatologiczna
pobranego materiału. Zdarza się, że
rak jajnika zostaje rozpoznany przy
okazji operacji ginekologicznych
przeprowadzanych z zupełnie innych
powodów. Na świecie prowadzone
są badania kliniczne nad metodami
skutecznej diagnostyki wczesnego
raka jajnika – sprawdza się m.in.
efektywność
badania
markerów
nowotworowych, takich jak CA-125
w krwi. Jednak wczesna diagnostyka
tego nowotworu to wciąż wyzwanie dla
medycyny.
4. Mit: Jeśli nie mam mutacji BRCA1
lub BRCA2, nie zachoruję na raka
jajnika
Nosicielki
wadliwych
mutacji
genetycznych BRCA1 i BRCA2
stanowią jedynie do 13 proc. chorych
na raka jajnika3. Oznacza to, że większość
kobiet, które zachorowały na raka jajnika
nie posiadała obciążającej mutacji lub nie
miały one w najbliższej rodzinie nikogo,
kto chorował na ten nowotwór. Posiadanie
niekorzystnej mutacji w genach znacznie
zwiększa ryzyko zachorowania, ale
nie oznacza, że kobieta nią obarczona
na pewno zachoruje. Przyczyny raka
jajnika wciąż nie są dokładnie poznane.
Za czynniki ryzyka uważa się jednak
wczesną pierwszą miesiączkę i późną

3. Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr
Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/
rak-jajnika/, dostęp z dnia 12.08.2015 r.
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menopauzę, bezdzietność, nieskuteczne
stymulowanie owulacji u kobiet, które
mają problemy z zajściem w ciążę
oraz niekarmienie piersią. Są to więc
czynniki związane z wydłużonym okresem
pracy jajników.
5. Mit: Raka jajnika nie da się leczyć
Choć rak jajnika wciąż stanowi wyzwanie
dla medycyny, co pewien czas w
terapii tego nowotworu dokonują się
kolejne postępy. Jeszcze 40 lat temu
jedyną metodą leczenia była operacja
chirurgiczna. Następnie zaczęto stosować
cytostatyki – na bazie wyciągu z cisu
zachodniego, a także oparte o związki
platyny. Kolejnym krokiem milowym było
odkrycie leczenia celowanego, za pomocą
którego upośledza się określone funkcje
komórek nowotworowych. Od pewnego
czasu stosuje się też kolejne metody
eksperymentalne, takie jak chemioterapia
w hipertermii.
Co ważne, usunięcie zmian nowotworowych
przez ginekologa lub chirurga wciąż ma
ogromne znaczenie w terapii raka jajnika.
Szanse na przeżycie 5-letnie znacznie
wzrastają, jeśli choroba zostanie wcześnie
wykryta i istnieje możliwość usunięcia
wszystkich zmian nowotworowych.
U kobiet, u których pozostawiono po
operacji część tkanki nowotworowej,

wzrasta ryzyko nawrotu choroby. Nawet
wówczas nie można się jednak chorobie
poddawać. Nastawienie psychiczne
ma ogromne znaczenie dla powodzenia
terapii. Warto pamiętać, że nawet w
zaawansowanym stadium rozwoju raka
jajnika można leczyć.
6. Fakt: Prawidłowo wykonana cytologia
może uratować życie
Badanie
w
kierunku
raka
szyjki
macicy
zawdzięczamy
pionierowi badań przesiewowych
dr George’owi Papanicolaou, który w
latach 40-tych XX wieku opracował słynny
test “Pap”. Badania cytologiczne powinno
się wykonywać przynajmniej raz na trzy
lata 4, a najlepiej – raz w roku. Według
aktualnie obowiązujących standardów
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
u kobiet, które nie znajdują się w grupie
wysokiego ryzyka, cytologia powinna
być przeprowadzana co trzy lata,
o ile poprzednie dwa badania
wykonane w odstępie jednego
roku – nie wykazały odstępstw
od normy 5 . Wymaz powinien być
pobrany specjalną szczoteczką. W
Polsce prowadzony jest program badań
przesiewowych w kierunku raka szyjki
macicy. Dzięki regularnym badaniom
cytologicznym można wykryć zmiany

4

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy; dane dostępne na stronie: h�p://
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl/dla-kobiet-prsm/wczesne-wykrywanie; dostęp z dn. 12.08.2015 r.
5

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, dane dostępne na stronie: h�p://polskietowarzystwoginekologiczne.com.pl/
cytologia/, dostęp z dn. 12.08.2015 r.
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przedrakowe, nie dopuszczając do rozwoju
nowotworu lub zmiany wczesne, dające
większe szanse na całkowite wyleczenie6.
Potwierdzają to statystyki.
Według Krajowego Rejestru Nowotworów
liczba zachorowań na złośliwego raka
szyjki macicy systematycznie w Polsce
spada, rośnie też liczba raków szyjki
macicy wykrywanych in situ, czyli
w bardzo wczesnym stadium 7. Można
interpretować te zmiany, jako zasługę
profilaktyki wtórnej, czyli właśnie
upowszechnienia cytologii.
Niestety, wciąż połowa chorych,
u których wykryto raka szyjki macicy,
umiera. Przyczyny są dwojakie: rak szyjki
macicy nie daje żadnych objawów na
wczesnych etapach rozwoju, zaś kobiety
nie wykonują badań cytologicznych lub
robią to zbyt rzadko. Połowa kobiet, u
których wykryto raka szyjki macicy nigdy
nie miała wykonanej cytologii. W Polsce
z bezpłatnych badań przesiewowych
korzysta średnio jedynie ok. 22 proc.
kwalifikujących się do programu kobiet6.
Dlatego potrzebne są wciąż takie inicjatywy
edukacyjne, jak Miesiąc Świadomości
Nowotworów Ginekologicznych.
7. Mit: Odkąd w Polsce dostępne
są
szczepionki
przeciwko

wirusowi HPV, rak szyjki macicy
nie stanowi już zagrożeniaMimo
pojawienia się w Polsce w 2007 roku
szczepionek przeciwko wirusowi HPV
(profilaktyka pierwotna), w latach 20072012 rak szyjki macicy pozostawał trzecią
przyczyną zgonów spowodowanych
przez nowotwory kobiece. Najczęściej
rak szyjki macicy diagnozowany
jest u kobiet powyżej 50. roku życia.
Nawet gdyby szczepienia objęły w
2007 roku całą populację dziewczynek
od 10. roku życia, na efekty szczepień
będziemy musieli poczekać jeszcze
około 30 lat. Dlatego wciąż ważne są
profilaktyczne badania w kierunku raka
szyjki macicy.
8. Fakt: Można sprawdzić, czy jest się
nosicielem wirusa powodującego raka
szyjki macicy
Rak szyjki macicy to choroba wywoływana
przez wirus HPV. Układ odpornościowy
potrafi samoistnie zwalczyć infekcję,
jednak w przypadku najgroźniejszych,
onkogennych podtypów tego wirusa
– zakażenie może się przeciągać w
czasie. Infekcja może powodować
zmiany w komórkach szyjki macicy.
Nieleczone przekształcają się w zmiany
przednowotworowe, a następnie w
zmiany rakowe. Dlatego tak ważne są

6
Antonina Ostrowska, Gujski, Mariusz. Walka z rakiem szyjki macicy w Polsce. Perspektywy, szanse i rekomendacje dla
polityki państwa; s. 11, dostępne na stronie Koalicji RSM h�p://koalicjarsm.pl/materialy-do-pobrania.html; dostęp z

dn. 3.11.2014 r.
7

Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr
Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/,
dostęp z dn. 23.07.2015 r.
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badania kontrolne i wzmożona czujność
onkologiczna nosicielek wirusa.
Badanie cytologiczne pozwala wykryć
zmiany wywołane przez wirusa HPV, ale
nie samą jego obecność. Do tego celu służy
test DNA HPV. Test DNA HPV ocenia
obecność i typ wirusa, tym samym stopień
zagrożenia rozwojem raka szyjki macicy.
Pozwala wykryć infekcję na długo przed
wystąpieniem zmian nowotworowych.
9. Mit: Tylko kobiety posiadające wielu
partnerów seksualnych chorują na raka
szyjki macicy
Odkąd wiadomo, że rak szyjki macicy jest
przenoszony drogą płciową, kobiety, które
na niego chorowały zaczęto postrzegać
jako te, które posiadały licznych
partnerów seksualnych. W jednym
z
badań
epidemiologicznych
stwierdzono jednak, że najczęściej
raka szyjki macicy diagnozuje się
u kobiet posiadających od lat stałego
partnera lub od dawna nieprowadzących
współżycia. Tymczasem wina może leżeć
po stronie panów – partnerów kobiet,
którzy przenosząc wirus, sami bardzo
rzadko zapadają na tym tle na nowotwory
zewnętrznych narządów płciowych.
Co więcej, występowanie HPV rośnie
z wiekiem. Oznacza to, że wirus

prawdopodobnie uaktywnia się wówczas,
gdy obniża się sprawność działania
układu immunologicznego kobiet, co
ma miejsce najczęściej po menopauzie.
Zatem nawet po jednorazowym
kontakcie z wirusem w młodości,
rak szyjki macicy może wystąpić u kobiet
w późnym wieku.
10. Fakt: Kobiety chore na
nowotwór ginekologiczny potrzebują
odpowiedniego wsparcia i zrozumienia
Wszystkie osoby chorujące na raka
potrzebują mądrego wsparcia bliskich i
otoczenia. Szczególnie ważne jest ono w
przypadku kobiet chorych na nowotwór
jajnika czy szyjki macicy. Choroby
te mają wpływ na zaburzenie życia
intymnego czy poczucia kobiecości.
Dotykają poczucia bezpieczeństwa kobiety
i rzucają cień na możliwości wykonywania
wielu ważnych ról społecznych
– partnerki czy matki. Kobiety
często ukrywają fakt choroby i
leczenia, jakie przeszły (np. operacji
wycięcia narządu rodnego). Boją
się, że przestaną być normalnie
traktowane, że będą wzbudzać litość
i padną ofiarą stygmatyzacji. Warto
zasięgnąć porady psychologa, by wiedzieć,
jak właściwie współtowarzyszyć bliskiej
kobiecie w trakcie leczenia.

Konsultacja merytoryczna:
dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
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O kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy
więcej”:
Kampania edukacyjna „Dla niej. Możemy
więcej” ma na celu wsparcie kobiet
borykających się z nowotworem strefy
intymnej oraz ich bliskich. Pragniemy pomóc
rozwiewać wątpliwości, pokonywać wstyd i
strach, dostarczając odpowiedzi na nurtujące
pytania, z którymi mierzą się chore kobiety.
Chcemy także przekonać ich najbliższych
– mężów, dzieci, rodzeństwo, przyjaciół, że ich
świadome i mądre współtowarzyszenie jest
nieocenione – dodaje bliskiej im kobiecie sił
i pomaga pokonać raka. Zadaniem kampanii
jest też zwrócenie uwagi na rolę wsparcia
chorej przez interdyscyplinarny zespół lekarzy:
ginekologa-onkologa, psychologa, seksuologa.
W ramach kampanii „Dla niej. Możemy więcej”
ze strony www.dlaniejmozemywiecej.pl
można bezpłatnie pobrać poradniki dla kobiet
zmagających się z nowotworem strefy intymnej,
ich partnerów i bliskich. Partnerami kampanii
edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” są:
Stowarzyszenie Magnolia, Stowarzyszenie
SANITAS, Polskie Amazonki Ruch Społeczny.
Realizację działań wspiera firma Roche Polska.
Partnerzy kampanii „Dla niej. Możemy
więcej”:
Stowarzyszenie
SANITAS
–
www.sanitas.sanok.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami
Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską
Organizacją, której główną ideą jest edukacja
na temat szeroko pojętej profilaktyki
nowotworowej oraz udzielanie wsparcia
dla osób będących w trakcie lub po chorobie
nowotworowej oraz ich rodzinom.
Kontakt: ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok, email: sanitas@onet.eu
Stowarzyszenie
Magnolia
–
www.stowarzyszenie-magnolia.org
Stowarzyszenie Kobiet z problemami

onkologiczno–ginekologicznymi, którego celem
jest wszechstronna pomoc kobietom w trakcie i
po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym i w
innych chorobach kobiecych oraz podnoszenie
świadomości kobiet i ich rodzin na temat
chorób nowotworowych.
Kontakt: ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin, e-mail:
biuro@stowarzyszenie-magnolia.org
Polskie Amazonki Ruch Społeczny –
www.ruchspoleczny.org.pl
W zamierzeniu Ruch ma stanowić szeroką
pla�ormę dialogu społecznego i współpracy
międzyludzkiej. Każdy, komu przyszło mierzyć
się z tą chorobą, może służyć swoją wiedzą
i doświadczeniem. Wszyscy razem, niezależnie
od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ
na korzystne zmiany w polskiej onkologii.
Chcemy, aby Polskie Amazonki Ruch Społeczny
stał się silnym, poważnym i reprezentatywnym
partnerem w rozmowach z przedstawicielami
administracji państwowej na różnych szczeblach
oraz innych instytucji działających w systemie
opieki zdrowotnej, by proponował rozwiązania
systemowe, informował o potrzebach chorych
na nowotwory i należnych im standardach
leczenia, by pobudzał do aktywności
obywatelskiej w sferze polityki zdrowotnej.
Patronat nad Ruchem objęło Polskie
Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i
najstarsza organizacja pacjencka – pierwszy
w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie
„Amazonki” Warszawa-Centrum.
Kontakt:
Polskie
Amazonki
Ruch
Społeczny,
Centrum
Onkologii
Zakład Rehabilitacji, ul. Roentgena 5,
02-781
Warszawa,
e-mail:
biuro@ruchspoleczny.org.pl
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WAŻNE PORADY DLA
PACJENTEK Z RAKIEM PIERSI

D okładne

rozpoznanie

cech

wynik niejednoznaczny, który wymaga

biologicznych guza konieczne jest nie tylko

dodatkowego przebadania metodą FISH

do potwierdzenia diagnozy raka piersi, ale

lub CISH w celu ustalenia czy jest obecna

przede wszystkim do doboru właściwego

amplifikacja genu HER2/neu (czyli znaczne

leczenia. Dlatego warto znać:

zwiększenie ilości kopii genu HER2/neu)

Najbardziej

charakterystyczne

U kobiet chorych na hormonozależnego

biologiczne cechy swojego raka piersi,

raka piersi, u których potwierdzono

czyli typ histopatologiczny, stopień

obecność receptorów hormonalnych,

złośliwości G, wskaźnik proliferacji

stwierdza się bardzo dobrą odpowiedź

(inaczej namnażania się komórek)

na leczenie hormonalne, zmniejszające

Poznać

aktywność hormonów działających na

status

prognostycznych

czynników
pozwalających

guza.

przewidzieć rokowanie, są nimi m.in.:

U kobiet chorych na HER2-dodatniego

wielkość guza, stan i ilość zajętych

raka piersi, u których w komórkach guza

węzłów pachowych, naciekanie naczyń

stwierdzono nadekspresję receptorów

limfatycznych i żylnych, status receptorów

HER2 stosuje się nowoczesne terapie

hormonalnych i HER2.

anty-HER2 (są to m.in. trastuzumab,

Dla dobru skutecznego leczenia raka

pertuzumab, ale także inne leki w tym

piersi najważniejsze jest określenie

lapatynib, który przeciwciałem nie

w badaniu histopatologicznym:

jest, a należy do inhibitorów kinazy

-

tyrozynowej).

obecności (wynik dodatni) lub

braku (wynik ujemny) receptorów

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie raka

hormonalnych estrogenowych ER i/lub

piersi, a nie znasz statusu receptorów

PgR progesteronowych

hormonalnych i HER2, koniecznie

- stopnia ekspresji receptorów HER 2

poproś swojego lekarza prowadzącego

w badaniu immunohistochemicznym

o wykonanie tego badania. Jest ono

(ICH). Przy czym 0 lub 1+ oznacza

bezpłatne dla pacjentek ubezpieczonych

wynik ujemny, 3+ wynik dodatni, 2+

w NFZ.
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PODTYPY RAKA PIERSI A TERAPIA UZUPEŁNIAJĄCA
PODTYPY RAKA

CHARAKTERYSTYKA

Rak hormonozależny

Obecność receptorów hormonalnych:
ER/PgR+, wynik dodatni

HER2 ujemny

Brak ekspresji receptorów HER2

LECZENIE
Hormonoterapia,
chemioterapia

42-59% zachorowań
na raka piersi
Obecność receptorów hormonalnych:
ER/PgR+, wynik dodatni

Chemioterapia,
terapia anty-HER2

Nadekspresja receptorów HER2,
wynik dodatni (3+ w ICH lub
amplifikacja genu HER2/neu )

(przeciwciała
monoklonalne),
hormonoterapia

Rak hormonozależny

Brak
obecności
receptorów
hormonalnych: ER/PgR (-), wynik
ujemny

Terapie anty-HER2
(przeciwciała
monoklonalne),

HER2 dodatni

Nadekspresja receptorów HER2,
wynik dodatni (3+ w ICH lub
amplifikacja genu HER2/neu w
FISH/ CISH)

Rak hormonozależny

HER2 dodatni

6-19% zachorowań
na raka piersi

7-12% zachorowań
na raka piersi
Rak potrójnie ujemny

Brak
obecności
receptorów
hormonalnych: ER/PgR (-), wynik
ujemny

Chemioterapia

Brak ekspresji receptorów HER2,
wynik ujemny
15-20% zachorowań
na raka piersi

Jeśli masz wątpliwości zapytaj swojego lekarza
Jakie badania wykrywające obecność receptorów zostaną wykonane na materiale
uzyskanym podczas biopsji lub operacji?
Czy w komórkach guza stwierdzono obecność receptorów hormonalnych?
Jakie jest prawdopodobieństwo, że w moim przypadku wystąpi odpowiedź na leczenie
hormonalne?
Czy w komórkach guza badano nadekspresję receptorów HER2? Jaki był wynik badania?
Co to oznacza?
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Jeśli w moim przypadku status receptorów HER2 zostanie oceniony na 2+, czy próbka
moich tkanek zostanie ponownie przebadana z zastosowaniem metody FISH lub
CISH?
Jaki jest stopień złośliwości histopatologicznej raka, który został u mnie wykryty?
Jakie znaczenie maja te wyniki dla dalszego leczenia i rokowania?
Na
temat
nowoczesnych
terapii
HER2-dodatniego
raka
piersi
pisaliśmy
„Głosie
Pacjenta
Onkologicznego”
nr 3, s. 12 rozmowa z prof. M. Sliwkowskim.
PORADY
opracowano
na
podstawie
broszury
dla
pacjentek chorych na raka piersi „Warto wiedzieć więcej
o swojej chorobie, aby z nią walczyć” . Konsultacja merytoryczna – dr hab n. med.
Lubomir Bodnar.

WSZYSTKO NA
SPRZEDAŻ

Aleksandra Rudnicka

O tym, że onkologia to wielki przemysł
i znakomity interes wiedzą nie tylko
firmy farmaceutyczne, ale i agencje
reklamowe, które prześcigają się w
pomysłach na kampanie wspierające
walkę z rakiem. Dobrze, kiedy interes
jest wspólny: firmy finansującej
kampanię, organizującej ją agencji
i chorych. Ważne jest jednak, żeby
fundacje, czy stowarzyszenia angażujące
się w tego typu przedsięwzięcie pamiętały
kogo reprezentują, umiały zakreślić
granice nie tylko dobrego smaku,
ale i przysłowiowej przyzwoitości,
by pamiętały, że nie wszystko jest na
sprzedaż.

Nikt nie wnika, jakie korzyści z
popularnych na całym świecie marszy
Różowej Wstążki i sprzedaży gadżetów
związanej z akcją Avon kontra rak piersi,
ma ta znana firma kosmetyczna – poza
tym, że jej logo pojawia się na milionach
różowych baloników. Mało kogo interesuje,
ile zarabiają organizujące te akcje
agencje, a ile przypada w końcu w udziale
organizacjom pacjentek. Jest kolorowo,
radośnie, a przy okazji można sobie zrobić
USG piersi. Wszyscy są zadowoleni, nikt
nie czuje się wykorzystany. Co innego
pewna znana polska firma. Zwróciła się
ona do jednego ze stowarzyszeń pacjentów
onkologicznych z 25-letnią tradycją,
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proponując wspólną akcję, z której na
rzecz organizacji nie wpłynęłaby żadna
darowizna i samo partnerstwo miałoby być
zaszczytem. To już ewidentne żerowanie
na dokonaniach stowarzyszenia. Kto tu
kogo promuje?
Reklamowe nadużycia
A przecież o nadużycie, nie tylko finansowe
tak ławo przy tego rodzaju projektach.
Reklama bowiem „mami i tumani”. Dwa
lata temu odwiedziłam przyjaciółkę
w szpitalu. Na sąsiednim łóżku leżała
dziewczyna o pięknych, długich blond
włosach. Kiedy przyszłam z kolejną wizytą,
zobaczyłam na jej głowie zamiast długich
włosów krótką fryzurkę. Dziewczyna
widząc moje zaciekawienie zmianą jej
wizerunku, oznajmiła, że obcięła włosy
na perukę dla chorych na raka. Radość
i duma, z jaką mi to zakomunikowała,
sprawiła, że ugryzłam się w język i
powstrzymałam od komentarza. Dłużej
jednak gryźć się w język nie zamierzam,
bo uważam, że wmawianie dziewczynom
i chłopakom, iż obcinanie swoich włosów
po to, aby zrobić z nich peruki dla
chorych na nowotwory ma jakiś sens,
jest nadużyciem chęci niesienia pomocy
innym. Pacjenci onkologiczni – zarówno
panie, jak i panowie – mają refundowane
przez NFZ znakomite syntetyczne peruki.
Są one łatwe do pielęgnacji, w odróżnieniu
od trudnych do wykonania i utrzymania na
co dzień peruk z naturalnych włosów. Wie

to wiele gwiazd show biznesu, które stać
na drogie peruki z naturalnych włosów, ale
ze względów praktycznych i higienicznych
wybierają syntetyczne, tym bardziej, że
wizualnie niczym się nie różnią.
Zanim więc wykonacie ten piękny, ale bez
większego pożytku gest, pomyślcie, czy
ktoś nie robi Wam wody z mózgu i czy
nie lepiej wpłacić nawet niewielką sumę
na kupienie drogich leków dla chorego na
nowotwór lub pomóc w inny sposób takiej
osobie lub jej rodzinie.
Język kampanii
Innym aspektem kampanii reklamowych
związanych z rakiem, który budzi wiele
kontrowersji jest ich język. Tu dla
przykładu przypomnę jeden z najlepszych
polskich plakatów ubiegłego stulecia o
tematyce zdrowotnej, który nota bene
warto wznowić, bo nic nie stracił na
aktualności. Myślę o plakacie Andrzeja
Pągowskiego z zakresu profilaktyki
antynikotynowej z hasłem Papieros jest
do dupy. Przedstawiał on w jednej wersji
mężczyznę, a w drugiej kobietę, którzy
zamiast twarzy mieli pupy z tkwiącym w
nich dymiącym papierosem. Pomysł jak na
sztukę plakatu przystało prosty i zarazem
dający duże pole interpretacji, a przede
wszystkim zapadający w pamięć.
Zdają się do niego nawiązywać autorzy
akcji propagującej profilaktykę raka
prostaty Zdejmij gacie, palec w dupę. To nie
boli. Niestety nikt nie zbadał, czy to hasło
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pojawiające się w spocie akcji, któremu
daleko to artystycznej finezji plakatu
Pągowskiego, miało wpływ na czujność
onkologiczną większej liczby odbiorców,
niż na przykład kampania Fundacji Jolanty
Kwaśniewskiej O czym każdy duży chłopiec
powinien wiedzieć, czy też kontynuowana
przez lata przez Fundację Wygrajmy
Zdrowie akcja Prostata na lata, której
organizatorzy prowadzą trudną pracę u
podstaw, docierając z wiedzą na temat raka
stercza do najmniejszych miejscowości w
Polsce.
Wszystkie te kampanie mają jeden
cel – chcą skłonić mężczyzn do badań
profilaktycznych gruczołu krokowego
– ale, aby go zrealizować sięgają po inne
środki, inny sposób komunikowania.
Od nas zależy, jaki język wybierzemy,
której kampanii udzielimy wsparcia, w
której weźmiemy udział. Czy chcemy
żeby przemawiano do nas za pomocą
prymitywnych haseł wygłaszanych
przez celebrytów, czy chcemy rzetelnej,
przystępnej informacji na temat choroby
nowotworowej przekazanej przez lekarzy
i zmagających się z nią pacjentów. Czy
chcemy być zachęcani do badania przez
celebrytę posługującego się dowcipnym
(w mniemaniu twórców kampanii)
językiem z pornograficznych portali, czy
uczestniczyć w projekcie, dzięki któremu
możemy dowiedzieć się od specjalistów
i pacjentów mających doświadczenie
choroby, jak jej zapobiec, jak ją leczyć?

Czy chcemy mówić o cycku, czy o
piersi? Czy chcemy pokonać raka, czy
FAK RAK? Dlaczego z góry zakładamy,
że większość naszego społeczeństwa,
to osoby prymitywne posługujące się
prostackim językiem? Skąd przekonanie,
że jest to język młodego pokolenia,
że tylko dzięki takiej formie przekazu
dotrzemy z problemem do młodych? Czy
zależy nam na ilości like’ ów na Facebook,
wejść na stronę, bo to oznacza wsparcie
sponsorów, czy też chodzi nam o to, ilu
naprawdę zainteresowanych zajrzy na
nasz portal w poszukiwaniu potrzebnych
im informacji? Czy chodzi o efektywność
czy efekciarstwo takich działań? Czy
wreszcie, jako społeczeństwo mamy
równać kulturowo w dół, czy w górę?
Prawda przekazu, czyli celebryci
O roli celebrytów w kampaniach na
temat zdrowia znakomity artykuł napisał
dziennikarz „Polityki” Paweł Walewski
(„Polityka” nr 3008, 05.2015). W
odniesieniu do akcji związanych z rakiem
trzeba tę rolę rozważać ze szczególnej
perspektywy. Oczywiście jest mile
widziane i cenione, jeśli znane osoby
pro publico bono (co jak wiemy nie
zawsze ma miejsce i często wiąże się z
pokaźnymi sumami) swoim wizerunkiem
popierają kampanie antyrakowe. Zwykle
ich udział ogranicza się do pokazania się w
spocie, na billboardzie czy plakacie akcji,
uczestnictwie w spotkaniu i powiedzeniu
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kilku słów lub uświetnieniu swoją
obecnością gali, na której sfotografują
się z chętnymi na tle ścianki. Dzieje się to
zazwyczaj w świetle fleszy i medialnego
szumu. Jednego dnia celebryci propagują
walkę z rakiem, a drugiego pastę do
zębów lub samochód. Wsio rawno, jak
mówią Rosjanie, każda okazja jest dobra
do zarabiania pieniędzy i przede wszystkim
lansowania siebie.
Osoby, które mają za sobą doświadczenie
choroby nowotworowej patrzą na te
działania z dystansem. Cóż bowiem zostaje
w społecznej pamięci po takiej kampanii
– twarz celebryty, tylko: Z jakiej to było
reklamy?Pasty do zębów, kremu, a może
raka? Twarz celebryty przesłania problem
choroby nowotworowej, zrównuje go ze
zwykłymi produktami, a przecież rak to
nie taki sam produkt marketingowy, to nie
krem przeciwzmarszczkowy.
Jest jednak grupa znanych osób, które
projektom dedykowanym walce z
rakiem przydają niezwykle cenny walor
– autentyczności. Są to osoby publiczne,
będące pacjentami onkologicznymi, dla
których rak to osobista trauma. Zwykle
trudno je namówić do udziału w kampanii,
czy choćby wypowiedzi na temat choroby.
One nie chcą być znane, cenione z powodu
raka, tylko za sprawą swoich dokonań.
Rak dla nich, to nie pretekst do robienia
kariery, tylko osobiste doświadczenie. Jeśli
już decydują się wystąpić w kampanii lub

wypowiedzieć się na forum publicznym,
robią to z poczucia społecznego
obowiązku, by zmienić coś w sytuacji
chorych na raka w Polsce, by wesprzeć
innych pacjentów. To ich słuchamy z
uwagą, a ich słowa pozostają w pamięci,
ponieważ są wiarygodnym świadectwem
choroby. Wielki szacunek dla takich osób
jak pierwszy Ambasador Polskiej Koalicji
Pacjentów Onkologicznych Krzysztof
Kolberger i aktualnie nas wspierający
prof. Jerzy Stuhr, jak Krystyna Kofta, Irena
Santor, Jan Kobuszewski, Anna Seniuk,
Jacek Żakowski, Krzysztof Krauze, że
wspomnę tylko tych.
Wielki szacunek dla osób takich jak Kora,
która nie pozwoliła zrobić ze swojej
choroby wielkiego show. Pokazała, że
choć rak stał się częścią Jej życia, można z
nim walczyć, pracować, pięknie wyglądać.
Dała swoją postawą wsparcie tysiącom
pacjentów.
Medialne przepychanki
Kolejnym problem w kształtowaniu
przekazu problematyki onkologicznej w
przestrzeni publicznej jest zawłaszczanie
tematu, medialnych przepychanek – kto
jest pierwszy i lepszy, kto ma więcej na
sprzedaż. Obecnie prawie wszystkim
wypowiadającym się na temat raka wydaje
się, że przełamują tabu, że to Oni pierwsi
mówią tak otwarcie, tak odważnie na
ten temat. Nie wiedzą lub nie pamiętają,
że to nie Oni byli tymi pierwszymi i

14

NASZE ŻYCIE Nr 68

Biuletyn Środowiska Amazonek
z zupełnie innej perspektywy niż ich
poprzednicy podejmują problem choroby
nowotworowej.
Osoby, które pierwsze mówiły o swoim
raku, publicznie pokazały swoją twarz
– jak przeszło dwadzieścia lat temu
Amazonka Bożena Krawczyk na łamach
„Twojego Stylu” – miały głębokie
poczucie misji, chęci niesienia pomocy
innym. To nie było parcie na szkło, chęć
zaistnienia mediach. Wtedy to naprawdę
wymagało odwagi. O raku się nie
mówiło tylko szeptało. Chorzy na raka
byli wytykani palcem. Być może dlatego
dzisiaj liderzy organizacji pacjenckich,
korzystając z nie zawsze najlepszych rad
agencji PRowskich, aby zwrócić uwagę
na siebie, swoją organizację sięgają po
coraz mniej wybredne sposoby działania
nastawione na szokowanie społeczeństwa,
jakby choroba nowotworowa sama w
sobie nie była już wystarczającą traumą.
Wtedy rak nie był sprawą komercji, ale
potrzeby autentycznego działania, zmiany
rzeczywistości, sprawą walki o szacunek
dla chorej osoby. Nie wszystko było na
sprzedaż.
Choć dziś wiele się zmieniło, to temat
raka nadal wymaga przełamywania tabu i
odwagi. Dla mnie bohaterką, kandydatką
na Pacjentkę Roku jest – Hanna Hybicka,
która jako pierwsza zdobyła się na
pokazanie w mediach swojego worka
stomijnego. Ten gest, jak i cała działalność

wolontaryjna Hani, przywróciła wielu
osobom z wyłonioną stomią chęć do
życia. Jej wsparcie psychiczne dla chorych,
to najcenniejszy dar, bo wolontariuszochotnik, nie przychodzi do pacjenta po
to, aby nauczyć go jak zmienić worek
stomijny (od tego są pielęgniarki), ale by
pokazać, jak z nim żyć nie rezygnując ze
sportu czy seksu.
Seks a marketing onkologiczny
Działania marketingowe w onkologii
dotykają nawet tak intymnych sfer
życia jak seks. Seksualności w chorobie
nowotworowej to problem, z którym
pacjenci onkologiczni zmagają się nie od
dzisiaj. Chorzy obawiają się, że staną się
mniej atrakcyjni seksualnie dla swoich
partnerów z powodu utraty integralności
ciała czy dysfunkcji niektórych narządów.
W powszechnej świadomości krąży
mit, jakoby rak był przyczyną rozpadu
związków. Nic bardziej mylnego. Przed
kilkunastu laty na łamach „Amoena Life”
przeprowadziłam rozmowę z Amazonkami
o seksualności po mastektomii, wpływu
choroby na ich związek. Wszystkie
Panie zgodnie oświadczyły, że rak nie ma
negatywnego wpływu na jakość związku
– przeciwnie w większości przypadków
więzi stają się jeszcze silniejsze, chyba
że jeszcze przed chorobą relacje między
partnerami układy się źle. W mojej
pamięci pozostało dramatyczne wyznanie
jednej z Amazonek, młodej mężatki, która
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na pytanie o powrót do życia seksualnego
po operacji odpowiedziała – Na początku
nie było mowy o żadnym seksie. Była tylko
rozpacz i łzy. Nie mogłam zaakceptować
swojego ciała, nie mogłam spojrzeć w
lustro, obejrzeć rany. Robił to mój mąż,
który w sposób niezwykle delikatny
zmieniał mi opatrunki. Pozwalał mi, nam
oswoić się z sytuacją. Dziś ta Pani jako
liderka jednego ze stowarzyszeń pomaga
innym kobietom w pokonaniu takich
problemów.
Kilkanaście lat temu pacjenci nie mogli
liczyć na pomoc psychologa, ale jeśli
łączyła ich bliskość, potrafili rozmawiać
na ten temat, to ich życie seksualne po
chorobie zostało odbudowane. Tę potrzebę
nawiązania bliskości, wzajemnego
zrozumienia, kontaktu i szczerej rozmowy
na temat swoich oczekiwań i potrzeb, jako
podstawę powrotu do życia seksualnego
po chorobie nowotworowej podkreślał
w swojej wypowiedzi dla „Głosu
Pacjenta Onkologicznego” nr 5/2013,
dedykowanego młodym chorym na raka
– seksuolog Tomasz Krasuski.
Organizacje pacjencie wiele robią,
aby przywrócić osobom po chorobie
nowotworowej poczucie integralności
własnego ciała, jego akceptację.
Stowarzyszenia Amazonek od wielu lat
prowadzą warsztaty kosmetyczne dla pań.
SANITAS organizuje co roku z okazji

Dnia Kobiet akcję Piękna w chorobie.
Fundacja Onkocafe przeprowadziła
ostatnio w warszawskim szpitalu podobną
akcję. Wydarzeniem artystycznym na
skalę europejską była wystawa fotografii
Katarzyny Piweckiej The Beauty and
The Breast prezentowana w siedzibie
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Wystawa, na którą składały się zdjęcia
kobiet po zbiegach rekonstrukcjipiersi,
była potem pokazywana w wielu
miejscach Polsce. Z fotografii powstał
kalendarz planszowy. Od 2. lat Federacja
Stowarzyszeń „Amazonki” prowadzi
cieszące się ogromnym zainteresowaniem
warsztaty dla par. Uczestniczące w nich
osoby podkreślają, że obok możliwość
skorzystania z porad profesjonalistów:
seksuologa, psychoonkologia i rehabilitanta,
bardzo ważne jest dla nich wymiana
własnych doświadczeń. W 2014 roku
Stowarzyszenie „Amazonki” WarszawaCentrum zorganizowało konferencję
poświęconą życiu seksualnemu kobiet z
rakiem piersi. Oprócz profesjonalnych
prezentacji specjalistów odbyła się
bardzo rzeczowa, otwarta dyskusja, w
której poruszono między innymi temat
wcześniejszego zabezpieczenia płodności
przez osoby chorena nowotwory, aby
kobiety z powody raka nie musiały
podejmować dramatycznych wyborów
– leczenie czy urodzenie dziecka.
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Przywołuję te wszystkie fakty,
aby uświadomić, że seks to obszar
ludzkiego
życia,
wymagający
szczególnej delikatności zwłaszcza
wobec chorych i niepełnosprawnych.
Niesienie pomocy i wsparcia tej grupie
w pokonaniu trudności związanych
ze współżyciem seksualnym wymaga
dużego doświadczenia, profesjonalizmu i
poczucia odpowiedzialności. Odwiedziłam
ostatnio stronę KancerSutra stworzoną
dla pacjentów onkologicznych. Jak
piszą autorzy projektu: Postanowiliśmy
przełamać stereotypy związane z
seksualnością pacjentów onkologicznym,
ich partnerów/partnerek i pokazać,
że pomimo choroby wciąż można
prowadzić aktywne życie seksualne. Co
takiego nowatorskiego, przełamującego
stereotypy na niej znalazłam? Najbardziej
rozbudowaną zakładką okazała się
ta poświecona gadżetom erotycznym
Zabawki dla dorosłych w sposób niezwykle
wyczerpujący informująca o rodzajach
wibratorów i ich obsłudze. W stosunku do
niej nawet zakładka Sztuka KancerSutry,
(porównaj angielski projekt Isobel Williams
Cancer Sutra) – pokazująca znane od
dwóch tysiącleci pozycje KamaSutry – jest
uboga, nie mówiąc o pozostałych działach.
Łatwo można zrozumieć te proporcje, kiedy
pozna się listę partnerów projektu. Czego
więc dowiedziałam się z tej strony, o czym
bym do tej pory nie wiedziałam – jaka jest
cena wibratorów… Czego mi brakuje na

tej stronie – rzetelnego poradnika, takiego,
jaki można pobrać ze strony Poradni
Psychoonkologii Centrum Onkologii
w Warszawie, w którym bez pruderii,
fachowo, z medycznego punktu widzenia
został omówiony temat życia seksualnego
w chorobie nowotworowej. Tego na
stronie KancerSutra nie znajdziecie. No
i jeszcze spoty projektu. Sama jestem
zdziwiona, że jak na starą pannę z kotem
zdecydowanie bardziej podoba mi się Akt
II – spontaniczny, dobrze sfilmowany i
zagrany, tylko jak ma być tak odważnie
i autentycznie, to po co te marne resztki
bielizny, w których bohaterowie uprawiają
seks. Akt I z facetami miętoszącymi
niewymyślne gadżety z kobiecymi
piersiami (od baloników, poprzez
nakładki na kierownicę, po poduszki)
– niestety żenada. Poetyka spod budki z
piwem. Brakuje tylko kubka z piersiami
i jego męskiej wersji z penisem, świetne
upominki dla Amazonek i Gladiatorów.
Takich pomysłów, jako osoba od wielu lat
zajmująca się marketingiem, mogłabym
podpowiedzieć jeszcze wiele.

Rak, czyli wszystko na sprzedaż
W moich felietonach poruszam trudne
społeczne tematy dotyczące raka, które
nie są podejmowane na oficjalnych
publicznych forach, ale wśród pacjentów
onkologicznych są często dyskutowane.
Czasem pojawi się jakiś post, kilka słów
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komentarza na taki temat na Facebooku.
Tak jest też w przypadku kampanii
związanych z rakiem, które coraz
bardziej przypominają reklamy zwykłych
produktów marketingowych. Mówimy o
tym wiele między sobą.
W Narodowym Programie Zdrowia
Publicznego na następnych 5 lat na
profilaktykę zdrowia, w tym chorób
onkologicznych, są przeznaczone ogromne
fundusze zarówno z programów unijnych,
jak i budżetu państwa. Po raz pierwszy
część tych pieniędzy otrzymają organizacje
pacjentów na programy edukacyjne. Jest
to duże wyzwanie i odpowiedzialność.
Nasze organizacje mają doświadczenie w
przeprowadzaniu takich akcji nawet za małe
pieniądze, własnymi siłami, przy wsparciu
wolontariuszy. Ważne jest jednak, żebyśmy
dobierając sobie współrealizatorów takich
działań dokonywali niezwykle starannych
wyborów. To nie może być pierwsza
lepsza agencja reklamowa, czy PR-owska
nie mająca doświadczenia w problematyce
onkologicznej. Poruszając temat raka
trzeba ogromnej wiedzy, lat praktyki i
wielkiej pokory. Przed kilku laty jeden z
dolnośląskich szpitalipropagując badania
profilaktyczne piersi, posłużył się bardzo
niefortunnym, seksistowskim hasłem.
Długi czas musiał potem pracować, żeby
odbudować swoją utraconą markę.
Mam już tyle lat, i tyle lat doświadczeń
pracy w reklamie, że nie łatwo jest mnie
czymś zgorszyć, ale można zniesmaczyć.

Ktoś, kto przeczyta ten artykuł, a zna
społeczność organizacji onkologicznych,
może nabrać podejrzeń, że przypuściłam
atak szturmowy na znaną Fundację. Nic
podobnego. Zawsze informowałam w
„Głosie” o akcjach tej Fundacji, które
uważałam za warte rozpropagowania
(np. „Głos Pacjenta Onkologicznego” nr
5/2013 s.15,16). Z żalem żegnaliśmy na
naszych łamach jej założycielkę Magdę
Prokopowicz. Będziemy pisali o filmie,
który nawiązuje do historii życia Magdy
Chemia. Jest to film, jak podkreślają
twórcy – o miłości i raku.
Moim celem nie jest atak na kogokolwiek,
tylko propagowanie mówienia o raku i
trudnych relacjach partnerskich z nim
związanych językiem miłości i szacunku,
językiem Sebastiana, męża Amazonki Ani:
Czy kobieta ma jedną pierś czy dwie, czy
ma włosy czy ich nie ma, czy jest ogolona
na łyso czy ma długie bujne włosy, to tę
kobiecość nosi w sobie. Warto o tym mówić,
warto do tego przekonywać. Nie wolno
uwierzyć, że wizerunek roznegliżowanej
kobiety, który stworzyły współczesne
media to istota kobiecości. Nie – kobieta
może mieć ciało całkowicie zakryte i
emanować kobiecością(„Głos Pacjenta
Onkologicznego” nr 5/2013, s.12).
To język, którego nie zastąpią nawet
najbardziej wymyślne zabawki. Powinni
być tego świadomi liderzy organizacji
pacjentów onkologicznych przygotowując
swoje projekty; nie gadżety, szokujące
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hasła, niewiarygodni celebryci, medialny
hałas, lecz profesjonalizm, autentyczność,
rzetelność przekazu. Musimy tego
bezwzględnie przestrzegać, reprezentując
chorych na nowotwory. A najważniejszy
jest szacunek. Od niego zaczyna się
publiczne kreowanie wizerunku raka.

Pamiętacie atmosferę, jaka towarzyszyła
chorobie i śmierci Ani Przybylskiej? To
się więcej nie powinno zdarzyć.
Jeśli zapomnimy o szacunku, jeśli sami
przestaniemy się szanować, wtedy
wszystko od naszych twarzy, po nasz
ból i cierpienie będzie na sprzedaż.

Szkolenie w
Wągrowcu
Ochotniczki z Poznańskiego
Towarzystwa „Amazonki”, zostały
zaproszone do Wągrowca, do
szpitala, by tam uczestniczyć w
Dniach Profilaktyki i Walki z Rakiem
Piersi. Szefowa Ochotniczek,
Łucja Werblinska, w kilku słowach
powiedziała jak wygląda nasza praca
– praca ochotniczek w szpitalach.
Następnie odbyło się szkolenie
Poznańskich Ochotniczek w Ośrodku
w Wągrowcu. Szkolenia takie są dla
nas szczególnie ważne, ponieważ
zawsze chcemy być maksymalnie
perfekcyjnie przygotowane do
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udzielania pomocy w szpitalach
kobietom, które są w trakcie leczenia
onkologicznego.
Psycholog Katarzyna Cieślak,
prowadząc warsztaty i tzw „scenki”
uświadamiała nam jak bardzo
jesteśmy potrzebne, ale tylko, gdy
udzielamy wsparcia w sposób
umiejętny. Jednocześnie nasza wiedza
i doświadczenie muszą iść w parze.
Wzajemna
wymiana
doświadczeń tu właśnie, pomagała
odpowiadać na mnóstwo pytań „z
życia wziętych”, a właściwie ze
szpitalnego łóżka.
Szkolenia tego typu, jak żadne
inne, są niesłychanie istotne w pracy
z pacjentkami w szpitalu, ale i potem

w klubach z nowymi koleżankami.
Musimy umieć rozmawiać, by one
nauczyły się żyć od nowa, biorąc z
życia wszystko, co najlepsze i żyć z
nowymi doświadczeniami tej strasznej
choroby.
Jesteśmy po to, by dawać
siebie, lecz nie kosztem siebie. Każda
z nas musi również pamiętać o sobie
– to ważna zasada!
Szkolenia
ochotniczek,
pozwalają nam również na integrację,
spędzanie wspólnie czasu np.
na zajęciach z nordic walking
prowadzonych przez instruktorkę,
naszą koleżankę Lidkę Sufinowicz.
Pogoda była dla nas łaskawa,
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nawet ognisko i pieczenie kiełbasek udało się nam zorganizować! Było super!
Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w szkoleniach i do
zobaczenia na kolejnych.
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Jubileusz 15 lat Stowarzyszenia
Wrzesiński Klub
„AMAZONKI”
Urszula Popek

Wrzesiński Klub „AMAZONKI”

obchodzi w tym roku piętnastolecie
istnienia. Z tej okazji 16 października
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury
odbyła się jubileuszowa gala.
Wyjątkowa okazja była
pretekstem do wyróżnień, były
odznaczenia
dla
szczególnie
zasłużonych dla naszego ruchu.
„Bursztynowe Łuki Amazonki”

otrzymali: starosta Dionizy Jaśniewicz,
burmistrz Tomasz Kałużny, była
burmistrz Wrześni, a obecnie radna
Rady Powiatu Maria Taciak oraz
okulistka Joanna Ruta-Brona i cztery
położne z przychodni Neovita.
Nagrodzono też koleżanki, które
są w klubie od początku - odznaczono
Teresę Kałużną, Krystynę Łakomą, Ewę
Sakowską, Eugenię Sieradzką, Barbarę
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Zimną oraz Halinę Rembowicz.
Kapituła Honorowej Odznaki
Federacji Stowarzyszeń „AMAZONKI”
przyznała Halinie Rembowicz
Wieloletniej Prezes Klubu - „Rubinowy
Łuk Amazonki”, za pracę społeczną na
rzecz lokalnej społeczności - odznakę
wręczyła Krystyna Wechmann Prezes
Federacji Stowarzyszeń Amazonki.
Najważniejszy punkt programu
gali stanowiły wykłady o tematyce
onkologicznej.
Doktor Dariusz Godlewski
mówił m.in. o mechanizmie
powstawania komórek rakowych.
Żeby nie zachorować na nowotwór,
potrzebne są dwie rzeczy: szczęście i
rozsądek. Nie zawsze da się zapobiec
chorobie, ale wiele zależy też od stylu
życia. Jesteśmy kreatorami własnego

zdrowia – stwierdził lekarz.
Doktor Małgorzata Adamczak
zwróciła
uwagę
na
aspekt
psychologiczny w leczeniu chorób
nowotworowych. Mówiła m.in. o
potędze pozytywnego myślenia i
poczuciu humoru.
Imprezę uświetnił koncert chóru
Camerata, który także złożył jubilatkom
najlepsze życzenia.
Uroczystość zakończyła się
pokrojeniem urodzinowego tortu.
Mamy nadzieję, że każdy z
naszych gości wyniósł z uroczystości
trochę wiedzy, którą będzie dzielił się
z innymi.
Wrzesińskie Amazonki to
kobiety zadbane, pewne siebie,
afirmujące swą kobiecość. Patrzą na
świat przez różowe okulary, wiedząc,
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że trzeba doceniać każdy
dzień. Jest w nas siła i piękno.
W klubie pomagamy nie tylko
sobie w walce z nowotworem,
ale także prowadzimy szereg
akcji profilaktycznych. Nasze
działania są widoczne, ważne
i potrzebne.
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TURNUS W
DŹWIRZYNIE

Teresa Ksyta

piknik wsparcia i przyjaźni, pod
hasłem „Żegnamy lato.” W spotkaniu,
obok licznego grona członkiń klubu,
uczestniczyli także ich mężowie oraz
zaproszeni goście: przedstawiciele
władz powiatu i gminy, instytucji,
kościoła, a także sponsorzy wspierający
ich działalność. Wszystkich przybyłych
bardzo gorąco i serdecznie powitała
Prezes Klubu – Ewa Ambroziak.
Po
rozpaleniu
ogniska
To piękne motto przyświecało
Amazonkom z Opoczyńskiego Klubu przystąpiono do pieczenia kiełbasek,
„OKA”, które 9 września br. w lesie kaszanki oraz konsumpcji wędlin, które
obok leśniczówki w Januszewicach, na tę okoliczność dostarczyli Państwo
już po raz czwarty zorganizowały Nowakowscy. Były też ciasta oraz
„Żyj pięknie jak tylko potrafisz.
Kochaj z całych sił, ale nie uduś.
Dziękuj za wszystko, co posiadasz.
Uśmiechaj się, bo to najmilszy gest,
który możesz ofiarować.
Tańcz, tak jak gdyby nikt nie patrzył.
Śpiewaj, tak jak gdyby nikt nie słuchał.
I nie zapomnij poczęstować czekoladą
małych dzieci.”
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inne smakołyki przygotowane przez
Amazonki.
W trakcie spotkania wszyscy
jego uczestnicy utworzyli „krąg
przyjaźni”, po czym Opoczyńskie
Amazonki
zaśpiewały
swój
wzruszający hymn, a zaprzyjaźniony
z nimi ksiądz Witek Gładyś, z
kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża

wszystkim serdecznie dziękujemy.
Koleżanka Teresa nie zapomniała
podziękować także mężom, rodzinom,
instytucjom, ofiarodawcom 1% PIT,
zarządowi Klubu, a także sponsorom
prywatnym, a w szczególności Państwu
Jolancie i Grzegorzowi Nowakowskim,
właścicielom Zakładu Przetwórstwa
Mięsnego w Dąbrowie oraz Panu

w Opocznie poprowadził modlitwę
w ich intencji. Następnie, w imieniu
członkiń Klubu „OKA” głos zabrała
Teresa Ksyta, która, nawiązując do
motta, pikniku stwierdziła: Dziś,
po latach mogę powiedzieć, że do
naszego, Amazonkowego pociągu
wsiadło wielu, życzliwych nam ludzi.
Za tę miłość, przyjaźń, wsparcie,
gotowość niesienia pomocy i bycie
z nami Opoczyńskimi Amazonkami,

Andrzejowi Kopani, Prezesowi MPK w
Opocznie, dzięki którym Opoczyńskie
Amazonki, już po raz czwarty mogły
zorganizować piknik wsparcia i
przyjaźni.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej,
rodzinnej atmosferze, na rozmowach,
opowiadaniu dowcipów i kawałów,
a także na śpiewaniu piosenek
biesiadnych. Nie zabrakło też
tańców, tym bardziej, że cały czas
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na akordeonie przygrywał Pan Piotr
Pawlik.
Na zakończenie, nowy Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Opocznie, Pan
Marek Ksyta podziękował Amazonkom
za zaproszenie i możliwość udziału w
tak pięknym spotkaniu. Podkreślił,
że Radość i pogoda ducha, którą
prezentujecie sprawia, że bycie z Wami
jest dla mnie wielką przyjemnością.
Będąc wśród Was ładuję swoje
akumulatory.

Tegoroczny piknik wsparcia i przyjaźni
pod hasłem: „Żegnamy lato”, był
bardzo udaną imprezą integracyjną,
a także wsparciem emocjonalnym dla
nas, kobiet po chorobie nowotworowej.
To nie tylko doskonały relaks na
łonie przyrody, ale także możliwość
przebywania z ludźmi bliskimi
naszemu sercu. Niewątpliwie to forma
terapii i oderwania się od zmagań z
chorobą nowotworową.

Obozy
hipoterapeutyczne
w Przylepie

Iwona Michalak

W dniach 7-16 września
2015 r. uczestniczyłam w obozie
hipoterapeutycznym.
Był
on
zorganizowany w Centrum Spotkań
Polsko-Niemieckich
w
Przylepie
(dzisiejsza Zielona Góra), miejscu
pięknym i zalesionym położonym przy
lotnisku.
Mając w pamięci niezapomniane
wspomnienia z poprzedniego turnusu,
który odbył się w dniach 14-23
maja 2015 r., chętnie skorzystałam
z propozycji, aby ponownie w nim
uczestniczyć. Nie zawiodłam się. Znowu

było miło i przyjemnie. W związku z
tym postanowiłam podzielić się swoimi
spostrzeżeniami.
Wspomniałam już, że obozy
zostały zorganizowane w Przylepie, gdzie
swoją siedzibę ma Zielonogórski Klub
Jeździecki. Były one współfinansowane
z funduszy Euroregionu Sprewa - Nysa
- Bóbr oraz Miasta Zielona Góra.
W każdym z nich brało udział po 10
niemieckich Amazonek pochodzących
z okolic Cottbus i Frankfurtu nad Odrą
oraz po 10 zielonogórskich Amazonek.
Koleżanka Marta, Polka od wielu lat
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mieszkająca w Cottbus, pełniła funkcję
tłumacza. Dzięki niej nie było większych
problemów z porozumieniem się z
naszymi niemieckimi koleżankami.
Z biegiem dni koleżanki z Niemiec
przyswajały sobie niektóre polskie
wyrazy, a my rozumiałyśmy coraz więcej
niemieckich słów. Ja, znając podstawy
tego języka, pod koniec turnusu mogłam
już z nimi rozmawiać.
Po przyjeździe do Przylepu
podzielono nas na cztery grupy.
Każda grupa o innej godzinie miała z
fizjoterapeutką Weroniką gimnastykę
(1/2 godz.), a z Klausem przeszłyśmy
przyśpieszony kurs nauki strzelania z
łuku. Pod koniec turnusów odbyły się
nawet zawody, w których dwukrotnie
zwyciężała niezawodna zielonogórska
Amazonka Irenka. Po południu czas
wypełniony był półgodzinną rehabilitacją
na koniach. Na pierwszym swoim
obozie bardzo się bałam konia. Nie
wyobrażałam sobie jak można na niego
wsiąść, a tym bardziej jechać. Poczułam
się bezpiecznie, gdy zobaczyłam wokół
siebie hipoterapeutów. Podczas drugiego
pobytu nie miałam już tych problemów.
Cieszyłam się na każde takie zajęcie. Na
moim przykładzie potwierdziło się, że
każdy wiek jest dobry na zdobywanie
nowych umiejętności i doświadczeń.
Spotkało mnie to w wieku 60+.
Na obozach nie było chwili
na nudę. W wolnym czasie miałyśmy

zajęcia manualne. Na pierwszym
turnusie Weronika uczyła nas jak zrobić
kwiaty z różnokolorowej bibuły. Były
więc niezapominajki, stokrotki, krokusy
i róże. Z naręczami kwiatów wróciłyśmy
do swoich domów. We wrześniu natomiast
szefowa niemieckich Amazonek Christa
pokazała nam jakie fajne rzeczy można
zrobić z włóczki. Piękne zwierzęta i
ptaki zostały zrobione przez niemieckie
koleżanki. My natomiast pracowałyśmy
nad naszyjnikami i bransoletkami.
Paradowałyśmy w nich do końca turnusu,
a ja nadal wykorzystuję tę „biżuterię” na
różne okazje.
Przed budynkiem stały przyrządy
gimnastyczne, z których w każdej chwili
można było skorzystać i poćwiczyć.
Leśnymi drogami chodziłyśmy na
długie spacery z kijkami lub bez nich.
Oglądałyśmy imprezy, które odbywały
się na płycie lotniska, a w górze
wyczyny lotnicze szybowników i grupy
“Żelazny”.
Całości dopełniło dobre jedzonko
serwowane w “lotniczej “ restauracji.
Czas na obozach szybko mijał.
Do domu wróciłam z mnóstwem wrażeń,
niezapomnianych chwil, które pozostaną
jeszcze długo w mojej pamięci. Gdy
pojawi się możliwość uczestnictwa w
następnym roku, nie będę zastanawiała
się ani chwili.
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PRZYGODA
Z MALARSTWEM

Jadwiga Lupińska

Zachwyt pięknymi dziełami sztuki,

techniką akrylową dała mi dużo radości

a zwłaszcza malarstwem, tkwił we mnie

i satysfakcji. Nieocenioną pomocą były

od zawsze. W szczególności kochałam

fachowe uwagi pani Ani Agacińskiej,

rozedrgane światłem i emocjami obrazy

naszej instruktorki i mentorki. Kopię

Moneta, Van Gogha, Cezanna. Dzieła tych

,,Zbieracza ”uważam za swój pierwszy

wspaniałych impresjonistów wydobywały

obraz, jestem z niego dumna i bardzo

ze mnie wzruszenie i pobudzały najgłębsze

emocjonalnie z nim związana.

pokłady uczuć . Ale to nie koniec. W głębi

Kolejnym

przedsięwzięciem

duszy tkwiła tęsknota za włączeniem się

były warsztaty plastyczne, które odbyły

w to piękne dzieło podglądania przyrody

się po ostatnich wakacjach w dniach

i przekazywania wzruszeń, które ona

17-20 września 2015 roku w Sierakowie.

wzbudza, na płótno. I tu życie przyniosło

Od strony organizacyjnej zostały one

kolejną niespodziankę.

przygotowane przez Beatę Tietz z

Pewnego razu koleżanka z Klubu

Zarządu Poznańskiego Klubu Amazonek.

Amazonek w Poznaniu zachęciła mnie do

Beata przemyślała i zaplanowała wszystko

włączenia się do grupy plastycznej, której

bardzo profesjonalnie, w najdrobniejszych

zajęcia odbywają się co drugi czwartek w

szczegółach. W czwartek 17-go września

naszym Klubie. Działalność ta trwa już

grupa 13-tu uczestniczek przyjechała

prawie trzy lata. Na pierwsze spotkanie

do Sierakowa w piękne słoneczne

malarskie trafiłam jesienią. Pierwszym

przedpołudnie. Okoliczne lasy przywitały

zadanym tematem było ,,odradzające się

nas ciszą, spokojem i niespodziewanym 28-

życie”. Namalowałam gałązkę oliwną,

stopniowym upałem. Pierwszym naszym

ale nie byłam z tej pracy zadowolona.

zadaniem malarskim było plastyczne

Następnym zadaniem była kopia dowolnej

opracowane i stworzenie własnego

pracy ulubionego malarza. Wybrałam

projektu-symbolu, który malowałyśmy na

,,Zbieracz morskiej trawy” Paula Serusier.

naszym T-shercie przy pomocy specjalnych

Praca nad tym obrazem wykonanym

farb akrylowych do tkanin. Powstały w
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ten sposób bardzo zróżnicowane, wręcz

Sądzę, że takie spotkania, gdzie

butikowe wzory, w których z dumą

mogłyśmy wzajemnie podglądać swoje

paradowałyśmy po sierakowskich lasach.

techniki, wymieniać się swoimi pomysłami,

Następnego dnia po śniadaniu

czerpać z ogromnej wiedzy i doświadczenia

grupa uczestniczek w swych kolorowych

naszej nauczycielki zaowocują rozwojem

bluzkach wyruszyła nad jezioro z

kreatywności i talentów uczestniczek

przyborami malarskimi. Tam przywitał

,,Pierwszych warsztatów plastycznych

nas porywisty, chłodny wiatr, który

Amazonek- Sieraków 2015”.

trochę przeszkadzał w pracy. Jednak

Po

pracowitych

dniach

każda z nas wyszukała swój ,,kącik”

przychodziły wieczory pełne spotkań

skąd mogła obserwować zmieniający się

integracyjnych, które pozostaną w pamięci

koloryt jeziora i okolicy oraz przenosić

na długie zimowe wieczory.

to na płótno. Powoli wiatr ucichł, słońce

Odkąd zaczęłam malować zmieniło

nagrzało powietrze i zrobił się cudowny

się moje spojrzenie na otaczający mnie

letni dzień. Po obiedzie ,,dopieszczałyśmy”

świat. Zwracam większą, niż przedtem,

nasze dzieła, poprawiając światłocienie i

uwagę na światło i kolory wokół, patrzę na

zwracając uwagę na budowanie przestrzeni

widoki kadrując je, na cienie - myśląc jakim

w obrazie.

kolorem je odmalować. Jednak malowanie

Trzecim tematem było poddanie

okazało się niełatwą czynnością, okazało

analizie plastycznej detalu bogatej

się mozolnym poszukiwaniem barw

przyrody, z którą się zetknęłyśmy w

i kształtów. Jak wiele pracy przede

sierakowskich lasach, na mniejszym

mną. Jednak jest to praca fascynująca,

formacie podobrazia. Otrzymałyśmy

ekscytująca, prowadząca do odkrywania

zadanie dokonania obserwacji modelu w

kolejnych tajemnic.

pobliskim otoczeniu – na terenie ośrodka.

Mam nadzieję, że tak mile i pięknie

Pod wieczór w niedzielę zebrałyśmy się

zapoczątkowana przygoda z malarstwem

na wspólnej prezentacji naszych ,,dzieł”.

będzie jeszcze trwała długo i przyniesie

Pani Ania omówiła ogólnie rezultat

wspaniałe rezultaty.

naszych poczynań, dodając nam otuchy
pochlebstwami. Po ich korekcie została
wykonana dokumentacja fotograficzna
prac.
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Obchody Jubileuszu
10 lecia Stowarzyszenia Kobiet
Amazonki Ziemi Świeckiej
Katarzyna Lipowicz
Uroczystość Obchodów jubileuszu
rozpoczęła się spotkaniem 29 września
2015 w centrum Świecia na płycie
Dużego Rynku. Oprócz Amazonek wzięli
udział przyjaciele i przedstawiciele władz
samorządowych, firm. Amazonek nie
zawiodła również młodzież i dyrektorzy ze
szkół licealnych i ponadgimnazjalnych.
Przybyłych
przywitała
Elżbieta
Kapuścińska, prezes Stowarzyszenia w
niebo poszybowały balony symbolizowały
one kobiety, które przegrały walkę ze
śmiertelną chorobą.

Paradne przejście ulicami Świecia
zakończyło się w Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji. gdzie odbyła się część oficjalna
uroczystości.
Tu, po wzruszającym przywitaniu Prezes
Elżbiety Kapuścińskiej rozpoczętym
słowami piosenki Anny Jantar: „Tak mało
trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym
być, drugiemu szczęście dać” wspólnie
odśpiewano hymn Amazonek,
Katarzyna
Lipowiec
wiceprezes
Stowarzyszenia przedstawiła prezentację
czym Amazonki zajmowały się przez
minioną dekadę.
Udział w Projektach
„Aktywni na rynku
pracy” realizowany przez
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
ramach PO KL – trzy
lata 2011-2013
Aktywne Amazonki
Pomorza i Kujaw
realizowane
przez
Fundację Ekspert Kujawy
z Inowrocławia,
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Aktywne Amazonki – II edycje w ramach
programu Grantowego Działaj Lokalnie
– zakup fantomów i profilaktyka,
Warsztaty Rozwojowe dla osób dotkniętych
chorobą nowotworową w ramach projektu
„Żyj z kulturą”
Zawody „Zmierz się z amazonką
łucznictwie”, turnieje łucznicze z udziałem
amazonek Unii Kujawsko - Pomorskiej
Ważnym elementem działalności
Amazonek jest pomoc innym:
Rehabilitacja w ramach realizacji zadania
publicznego – dotacja Gmina Świecie,
zajęcia rehabilitacje dwa razy w tygodniu
prowadzone przez wykwalifikowane
rehabilitantki,w siedzibie Klubu
Szkolimy ochotniczki – które zwyciężyły

chorobę i chcą pomagać innym dając
przykład i nadzieję osobom które dotyka
choroba nowotworowa,
Zwiększamy świadomość społeczności
lokalnej na temat wczesnego wykrywania
raka,
Zmieniamy postrzeganie osób chorych oraz
łamiemy stereotypy związane z chorobami
nowotworowymi,
Realizujemy pokazy samobadania przy
pomocy profesjonalnych fantomów w
szkołach, zakładach pracy, świetlicach
wiejskich przy współpracy KGW,
Co roku uczestniczymy w akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Udział w III edycji „Piłka jest piękna”
wspaniałe 2 mecze z udziałem Świeckiego
klubu sportowego WDA
Jubileusz był nie tylko okazją
do podsumowania, ale także do
podziękowania tym, którzy w czasie
minionej dekady najbardziej wspierali
Amazonki Ziemi Świeckiej. wśród długiej
listy wyróżnionych i obdarowanych
pamiątkową statuetką lub dyplomem zostali
włodarze miasta i powiatu, reprezentanci
firm MONDI SA i bank WBK, dr Artura
Gralec, onkolog który od lat wspiera
działania Klubu, dyrektorzy szkół i grup
społecznych, a także wolontariusze
W Jubileuszu w imieniu Federacji
Stowarzyszeń Amazonek uczestniczyła
Elżbieta Malcer z Konwentu Seniorów
Federacji oraz szefowa Unii Wojewódzkiej
Teresa Fliszewska.
Następnie przyszedł czas na kwiaty,
upominki, życzenia składane na
ręce Prezes Stowarzyszenia Elżbietę
Kapuścińską, Oczywiście nie obyło się
bez podziękowań dla naszej
prezes za 10 lat działalności i
prowadzenia Klubu.
W imieniu Federacji i
Konwentu Seniorek Elżbieta
Malcer uhonorowała Elżbietę
Kapuścińska odznaczeniem
Rubinowego Łuku za 10 lat pracy

na rzecz kobiet w walce z rakiem piersi
W sposób szczególny „Bursztynowym
Łukiem Amazonki” - odznaczeniem
przeznaczonym dla przyjaciół Amazonek
uhonorowani zostali Joanna Bednarska
- Modni Świecie, Małgorzata Imiłkowska
Dyrektor PCPR Świecie, Monika Tom
OKSiR. Wolontariuszki Klubu Amazonek
Katarzyna Lipowiec, Urszula Kelbratowska
i Helena Chabowska.
Goście wypowiedzieli wiele ciepłych słów
kierowanych pod adresem amazonek.
Jesteście siłą, potęgą, radością, wasze
roześmiane twarze powodują, że i inni
dookoła was się uśmiechają - mówiła
Iwona Kozłowska, posłanka na Sejm
i Zbigniew Pawłowicz. były dyrektor
Centrum Onkologi w Bydgoszczy
Spotkanie zakończył wzruszający występ
artystyczny grupy tanecznej trenującej pod
okiem Moniki Tom z OKSiR.
Spotkanie zakończyło się na słodko
JUBILEUSZOWYM TORTEM
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OCHOTNICZKI :
Maria Adamczyk
Dorota Aksamit
Krystyna Bańcerek
Krystyna Basińska
Helena Bąk
Sabina Bielicka
Jadwiga Boińska
Danuta Cechelt
Alicja Fabiańska
Mirosława Grabarczyk
Dorota Grudzińska
Elżbieta Grzegorek
Mariola Grzegorska
Elżbieta Hornung
Janina Jackowiak
Anna Jasińska
Maria Kałek
Danuta Kot
Ewa Kucharska
Janina Lemańska
Jadwiga Lupińska
Maria Majewska
Ewa Musiał
Beata Nowacka
Teresa Nowacka
Helena Pawlak
Małgorzata Pielichowska
Hanna Schneider
Danuta Szawalla
Grażyna Sikorska
Lidia Sufinowicz
Iren Śniegowska
Beata Tietz
Stanisława Tubacka
Elżbieta Wachowiak
Elżbieta Witczak
Krystyna Wechmann
Łucja Werblińska
Beata Wańkowicz
Barbara Zapart

AKTUALNOŚCI
POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA
*AMAZONKI*
KONTAKT:
Poznańskie Towarzystwo *Amazonki*
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań
tel./fax: (0 61) 83 33 665
e-mail: amazonki@amazonki.poznan.pl
www.amazonki.poznan.pl

ZARZĄD
Krystyna Wechmann - Prezes
Łucja Werblińska - V-ce Prezes
Helena Pawlak- Skarbnik
Danuta Kot - Sekretarz

Anna Jasińska- Członek Zarządu
Beata Tietz - Członek Zarządu
Małgorzata Pielichowska - Członek Zarządu
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SIERPIEŃ
04 – Pożegnałyśmy naszą koleżankę przewodniczącą Krakowskiego Towarzystwa ,,Amazonki”
Grażynę Korzeniowską.
04-05 – Przedstawiciele firmy PERFECT CALL w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa
,,Amazonki” przedstawili metody stosowania nowoczesnych urządzeń w drenażu limfatycznym.
07-09 – Szkolenie Amazonek Liderek Ochotniczek II stopnia 60+ we Wągrowcu.
07-12 – Trekking Amazonek ,, Razem przez góry” w Zakopanym zorganizowany przez Poznańskie
Towarzystwo ,,Amazonki”.
27-31 – Centralne Szkolenie Liderek Amazonek w Sierakowie połączone z Akademią Dobrych
Praktyk
WRZESIEŃ
01 – Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonek Krystyna Wechmann wraz z dyrektorem biura
Federacji Joanną Grzesiak wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji w Pekinie :,,Reach
to Recovery”, poświęconej zaawansowanemu rakowi piersi. Federacja miała swoje wystąpienie
dotyczące sytuacji polskich kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.
07-08 – Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek uroczyście obchodziło swoje XX lecie
działalności. Uroczystości połączone były z konferencją nt. ,, Profilaktyka raka piersi i chorób
nowotworowych”.
12 – I Regionalna Świętokrzyska Spartakiada Amazonek odbyła się na terenie Klubu Sportowego
,, Stella” w Kielcach.
12 – Poznańskie Amazonki brały w V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych ,,Łącz czas
– dziel pasję – nakręcaj do działania”.
17-20 - ,, Malowanie w plenerze” to projekt poznańskich Amazonek, a ich warsztat odbył się w
zaprzyjaźnionym hotelu ,,Kama” w Sierakowie.
19 – Stowarzyszenie Amazonek ,,Pomocna dłoń” w Tarnobrzegu uroczyście obchodziło
uroczystość XV- lecia działalności.
20 – W Żychlinie miał miejsce festyn z okazji Dnia Integracji Staromiejskiej połączony z
Powiatowym Dniem Seniora oraz XVI –mi Powiatowymi Dniami Rodziny
i Rodzicielstwa. Podczas festynu konińskie Amazonki propagowały m.in. profilaktyczne badania
piersi.
24-27 – W przepięknym i malowniczym Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu miała miejsce XXI Ogólnopolska Spartakiada Amazonek :,, Dąż do Sprawności
– Mistrzostwa Polski w Wieloboju”.
26 – Świętokrzyski Klub ,,Amazonki” zorganizował przemarsz ulicami Kielc :,, Marsz Życia i
Nadzieji” , podczas którego odbył się Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Raka Pirsi.
29 – W Świeciu odbyły się uroczystości X-lecia działalności Stowarzyszenia Kobiet
,, Amazonki Ziemi Świeckiej”.
30 – W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja nt. : ,, Profilaktyka chorób
nowotworowych wyzwaniem dla Podkarpacia na lata 2016-2020”, połączona była z uroczystością
XXV-lecia Fundacji SOS Życie.

PAŹDZIERNIK
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02-03 – Odbyła się XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę pod hasłem:
,, Błogosławieni, którzy cierpią”. Brała w niej udział rekordowa liczba Amazonek – około
10 tysięcy.
05 – Wiceprezes P.T. A. i Federacji ,,Amazonki” Łucja Werblińska wzięła udział w spotkaniu
Amazonek w Każmierzu.
06-10 – Poznańskie Amazonki podczas pobytu w Wągrowcu odbyły Szkolenie dla
Ochotniczek oraz wzięły udział w konferencji nt. : ,,Profilaktyka raka piersi” zorganizowanej
dla mieszkańców Wągrowca.
08 – Udział prezes Krystyny Wechmann w parlamentarnej grupie ds. onkologii w Sejmie RP.
10 – Miały miejsce obchody X-lecia działalności Bełchatowskiego Klubu Amazonek.
11 – Prezes P.T.A. i Federacji S.A. Krystyna Wechmann i wiceprezes Łucja Werblińska
wzięły udział w uroczystej gali z okazji jubileuszu XX-lecia działalności Łódzkiego Klubu
,,Amazonki”.
15 – Miał miejsce event z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi zorganizowany
przez Średzki Klub ,,Amazonki’’. Udział w nim wziął prezes Polskiej Koalicji Pacjentów
Onkologicznych Szymon Chrostowski.
16 – W Sandomierzu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu XV-lecia Sandomierskiego
Klubu Amazonek, który został połączony z II Marszem ,, PierWsi”
16 – Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz złożył przyjacielską wizytę w siedzibie P.T.A.
i F.S.A. w Poznaniu.
16 – Uroczyste obchody X-lecia Wrzesińskiego Klubu ,,Amzonki” we Wrześni.
17 – Miał miejsce ,, Marsz Różowej Wstążki” w Gdyni, w którym wzięły udział członkinie
z klubów z Unii Pomorskiej.
18 – Krzyskie Towarzystwo ,,Amazonki” zorganizowało akcję prozdrowotną ,, Kocham Cię
Życie”.
19 – We Włocławku odbyła się konferencja nt. ,, Rola organizacji pacjenckich w tworzeniu
prawa i zmian systemowych ‘’.
23 – Udział prezes Krystyny Wechmann w konferencji nt. ,,Fizjoterapia w procesie leczenia
raka piersi” oraz eventu ,,Po obu stronach zwierciadła’’, które odbyły się w auli krakowskiego
AWF-u.
23-28 – Pobyt poznańskich Amazonek w Zakopanym w ramach przygotowania do
przyszłorocznych trekkingów.
LISTOPAD
04-07 – Udział prezes Krystyny Wechmann w konferencji nt. ,, Zaawansowany rak piersi’’
w Lizbonie.
06-07 – Spotkanie przedstawicielek Unii Kujawsko-Pomorskiej ,Dolnośląskiej i
Wielkopolskiej w Poznaniu w ramach edukacji w zakresie ,,Poszerz Heryzonty’’.
GRUDZIEŃ
03-07 – Szkolenie dla Amazonek Liderek oraz Akademia Dobrych Praktyk połączona ze
spotkaniem opłatkowym w Sierakowie .

36 Amazonek
Kluby
Aleksandrowskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Wojska Polskiego 21
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 601 460 531
amazaleks@o2.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

Świętokrzyski Klub „Amazonki”
ul. Partyzantów 3
37
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

Stowarzyszenie “Łużyckie Amazonki”
ul. Mickiewicza 7
59-800 Lubań 38
tel. (75) 722 39 69

Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii
i innych Chorób Onkologicznych „Amazonka”
ul. Narutowicza 6
06-500 Mława
tel. 501 595 057

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

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
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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

Stowarzyszenie Amazonek
pl. Gen. de Gaulle'a 3
82-200 Malbork
tel. 502 369 976

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”
Pl. Majdanek 7
73-110 Stargard Szczeciński
39
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

Sosnowieckie Stow. Amazonek „Życie”
ul. 3 Maja 33 , 41-200 Sosnowiec
tel. 885 885 810
ssazycie@wp.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 Rehabilitacyjne Kobiet po
Mastektomii “Amazonka”
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 665 242 075
halinadb@poczta.onet.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

Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Mickiewicza 19 , 84-230 Rumia
tel. (58) 671 38 22

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

Świdnickie Stowarzyszenie
Amazonki
ul. Długa 33, 58-100 Świdnica
tel. 507 197 098
hazejka@gmail.com

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

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

Stowarzyszenie Amazonek
„Pomocna Dłoń”
ul. Konstytucji 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 812 32 91 / 505 816 084
stowarzyszenieamazonek@o2.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

Tarnogórskie Stowarzyszenie Amazonki
4016
ul. Sienkiewicza
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

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

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

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

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

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

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

Świętokrzyski Klub Amazonki
ul. Wiśniowa 19
29-100 Włoszczowa

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

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

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

Stowarzyszenie Kobiet po
Mastektomii „Agaty”
Al. Wyzwolenia 51
64-510 Wronki
tel. (67) 254 26 19
ursolab3@wp.pl

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

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub “Amazonek”
ul. Chopina 9
62-300 Września
tel. (61) 640 08 00 / 515 137 887
amazonki.wrzesnia@wp.pl

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

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

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

