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Witam wszystkich serdecznie u progu wiosny. Piszę te słowa w chwili kiedy

pierwsze promienie słońca wyglądają dopiero nieśmiało z za chmur, budząc we
wszystkich nadzieję, że oto nastało przedwiośnie. Niedawno przeczytałam, że
przednówek to szczególnie brzydka pora roku w naszym klimacie, szaro bura,
błotnista, zamglona i zachmurzona, jednak ja dostrzegam w niej swoistą urodę,
taką nieśmiałą obietnicę najpiękniejszej pory roku, kiedy wszystko ponownie się
odrodzi – to jak wyczekiwanie spodziewanej radości. Dlatego z przyjemnością
podnoszę głowę i wdycham pełną piersią powietrze – jest inne i wiatr inaczej
wieje. Nasłuchuję. Coraz częściej przez miejski szum przedzierają się radosne głosy
ptaków. Cieszę się gdy je słyszę, to za nimi tęskniłam całą zimę. Obserwuję jak w
ogrodzie nieśmiało wychylają z ziemi swoje łebki krokusy i inne kwiaty. Każdy
promień słońca z za chmur wzbudza mimowolny uśmiech na ustach, a głowa sama
podnosi się na spotkanie ciepła jakie ze sobą niesie. Wkrótce przyroda wybuchnie
pełnią barw dookoła. To taki piękny moment – mój ulubiony w roku, powtarzalny
i przewidywalny, ale każdorazowo tak samo mocno urzekający spektakl natury
– wiosna.
Pełna optymizmu i wiosennej energii, pragnę zaprosić Was do lektury kolejnego
numeru naszego biuletynu. Znajdziecie w nim, między innymi, bardzo ciekawy
artykuł wybitnego specjalisty polskiej onkologii, Prof. Tadeusza Pieńkowskiego
na temat leczenia zaawansowanego raka piersi w Polsce, to temat szczególnie
aktualny i interesujący środowisko Amazonek; polecam także relację z obchodów
Światowego Dnia Chorego oraz pozostałe teksty zamieszczone w tym numerze.
Moi Drodzy, wkrótce nadejdą Święta Wielkanocne. To czas refleksji i wyciszenia,
a także radości. Radujmy się spędzając ten czas rodzinnie, będąc blisko siebie,
zwalniając na chwilę tempo życia i wychodząc na wiosenny spacer, na łono
przyrody. Dzieląc się jajkiem z bliskimi podczas świątecznego śniadania, życzmy
sobie przede wszystkim zdrowia – jeśli ono będzie nam towarzyszyć, to z pozostałymi
sprawami łatwiej sobie poradzimy. I tego również życzę Wam, Drodzy Czytelnicy.
Pozdrawiam serdecznie.
Krystyna Wechmann

NASZE ŻYCIE Nr 69

2

Biuletyn Środowiska Amazonek

PROBLEM LECZENIA
ZAAWANSOWANEGO RAKA
PIERSI W POLSCE

Między nowoczesną onkologią a czekaniem na cud
prof. dr n. med Tadeusz Pieńkowski, onkolog
kliniczny, chirurg, prezes Polskiego Towarzystwa
do badań nad Rakiem Piersi

Kobiety boją się raka piersi
Ta choroba ma bardzo złą sławę. Mit
raka jest okrutniejszy, niż realna prawda
o tej chorobie. Tymczasem diagnoza
nie jest wyrokiem. Leczymy pacjentki
coraz skuteczniej. Można przez wiele lat
kontrolować tę chorobę i żyć pełnią życia.
Moje pacjentki to na ogół osoby, które po
przejściu rozpaczy, wszechogarniającego
lęku, czasem gniewu, czasem poczucia
krzywdy, uświadamiają sobie, że trzeba
podjąć leczenie i potraktować je jako
zadanie. Poczucie odpowiedzialności,
obowiązkowość i przywiązanie do
życia stanowi o tym, że dobrze się
z nimi współpracuje.
Niestety ciągle jeszcze zbyt często
społeczny lęk przed rakiem powoduje,

że osoby chore ZGŁASZAJĄ SIĘ
PÓŹNO. Oznacza to, że zaczynamy
leczenie na etapie, kiedy choroba jest już
zaawansowana. Ale czy można się nie bać?
Chora na raka jest często traktowana tak,
jakby nie miała przyszłości, jakby Jej czas
skończył się w chwili zdiagnozowania
choroby. Współczucie należne choremu,
w przypadku chorych na raka zastępowane
jest przez lęk. Ludzie bojąc się raka, boją
się też chorych na raka. Niby wszyscy
wiedzą świetnie, że rak piersi nie jest
zakaźny. Ale pojawia się pytanie: Jak
z Nią rozmawiać? O czym? Przecież ONA
MA RAKA.
Więc pierwsza zasada, która jest znana,
ale powtarzać to trzeba jest taka: BADAJ
SWOJE PIERSI! Zgłoś się do lekarza
jeśli cokolwiek cię niepokoi. Ogromny
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jest też lęk przed nawrotem choroby
u pacjentek, które już były leczone.
Ale nadal obowiązuje ta sama zasada:
ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA JEŚLI CIĘ
COKOLWIEK NIEPOKOI! Rak piersi to
choroba przewlekła i na każdym etapie
trzeba i można ją leczyć. Jak najdłużej
trzeba się starać chorobę kontrolować
i normalnie żyć. To bardzo ważne.
Biologia raka piersi
Od bardzo dawna nowotwory złośliwe
rozpoznawano
jako
zaburzenie
prawidłowego wzrostu komórek. Ostatnia
dekada przyniosła poznanie molekularnych
czynników działających na poziomie
komórek i tkanek, z którymi związana
jest karcinogeneza. Powstanie nowotworu
jest długotrwałym dynamicznym
wieloetapowym procesem. W jego
przebiegu początkowo mamy do czynienia
jedynie ze zmianami genetycznymi,
następnie pojawiają się zmiany
fenotypowe. Komórki nowotworowe stają
się niepodatne na wpływ endogennych
czynników regulujących. Nie oznacza
to,że stają się absolutnie autonomiczne.
W części przypadków komórki
nowotworowe stają się nadwrażliwe
na fizjologiczne czynniki stymulujące
do podziału komórek. Komórki raka
piersi mogą też zachować wrażliwość
na endogenne działanie estrogenów.
Niezwykle istotne stało się zrozumienie,

że rak to coś więcej niż pojedyncze
komórki. Guz nowotworowy jest,
bowiem złożoną strukturą, w skład,
której wchodzą komórki nowotworowe
o różnych cechach biologicznych
i komórki prawidłowe np: tkanka łączna
i naczynia.
Rak piersi jest chorobą heterogenną. Na
podstawie badań molekularnych można
rozróżnić 5-7 podtypów raka piersi.
Każdy z tych podtypów charakteryzuje
się odmiennymi cechami biologicznymi,
rokowaniem i podatnością na poszczególne
metody leczenia.
Zarówno w leczeniu uzupełniającym
jak i choroby uogólnionej biologia
raka powinna decydować o stosowaniu
poszczególnych metod leczenia. W ciągu
ostatniego dziesięciolecia pojawiły się
leki działające wybiórczo na molekularne
struktury zlokalizowane w obrębie komórki
nowotworowej. Rak piersi był pierwszym
nowotworem litym, w którego leczeniu
zastosowano takie substancje.
W 1998r. do użytku klinicznego
wprowadzono przeciwciało monoklonalne
– trastuzumab (Herceptyna). Lek ten
blokuje receptor HER2. Nadmierne
występowanie receptora HER2 związane
jest z agresywnym wzrostem guza i ze
złym rokowaniem.
Na
podstawie
wyników
powszechnie
dostępnych
badań
immunohistochemicznych
można
wyodrębnić trzy różne podtypy raka.
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Raka z dodatnimi receptorami dla
estrogenów lub progestagenów. Ten typ raka
jest podatny na leczenie hormonalne. Raka,
którego komórki zawierają nadmierną ilość
receptora HER2. W tym typie raka piersi
wysoką aktywnością charakteryzują się leki
działające na szlak przewodzenia sygnałów
zależny od receptora HER2 Trzecim
podtypem jest rak, którego komórki nie
zawierają receptorów hormonalnych
i ilość receptorów HER2 jest prawidłowa.
U chorych, u których rozpoznano raka
zawierającego receptory dla estrogenów
lub progestagenów istnieją wskazania
do zastosowania leczenia hormonalnego.
Powinno być ono stosowane zarówno w
leczeniu uzupełniającym jak i w leczeniu
choroby uogólnionej. Współcześnie
stosowane leki hormonalne to inhibitory
aromatazy (anastrozol, letrozolu,
egzemestan), wybiórczy modyfikator
receptorów dla estrogenów-tamoksyfen,
agoniści przysadkowych hormonów
tropowych (goserelina, leupropreina)
i czysty, antyestrogen –fulwestrant. Leki
te są wygodne i bezpieczne w stosowaniu.
Możliwe jest ich podawanie nawet przez
5-10 lat.
Ze względu na złe rokowanie do
czasu wprowadzenia trastuzumabu
rozpoznanie raka piersi z nadmierną
ekspresją receptora HER2 było tragiczną
wiadomością.
Udokumentowanie
skuteczności leczenia trastuzumabem
spowodowało szczęśliwą zmianę

rokowania w tej grupie chorych.
Trastuzumab
wykazuje
efekt
synergistyczny lub addytywny z wieloma
różnymi cytostatykami. Programy
złożone z trastuzumabu i cytostatyków
stanowią podstawę leczenia chorych
na raka piersi, w którego komórkach
stwierdzono nadmierne występowanie
receptora HER2. Sukces trastuzumabu
zainspirował badaczy do ukierunkowania
prac na wynalezienie następnych
podobnych leków. Innym przeciwciałem
monoklonalnym skierowanym przeciw
receptorowi HER2 jest pertuzumab.
Lekiem z grupy inhibitorów kinazy
tyrozynowej jest lapatynib (Tykerb).
Lek ten działa wewnątrzkomórkowo
i powoduje zahamowanie przekazywania
sygnałów zależnych od receptora HER2
i od receptora EGFR. W badaniach
klinicznych znajduje się cały szereg innych
leków skierowanych przeciwko różnym
celom molekularnym.
Dziś zabiegamy w Polsce o refundację
Pertuzumabu, który podawany z
trastuzumabem daje znakomite
rezultaty w leczeniu zaawansowanego
raka piersi. Mamy wielką nadzieję na to,
że lek, który jest dostępny w całej niemal
Europie będzie też niedługo dostępny dla
polskich pacjentek.
Zdobycze
nauk
podstawowych
potwierdzone badaniami klinicznymi
umożliwiają bardziej precyzyjne
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stosowanie klasycznych, od dawna
znanych leków cytostatycznych.
Skuteczność leczenia doksorubicyną
zależy od amplifikacji genu topoizomerazy
2alfa (TOPO2A). Cisplatyna jest aktywna
szczególnie u chorych będących
nosicielkami mutacji genu BRCA1.
Niezwykle istotny dla chorych jest sposób
prowadzenia leczenia i postać leku.
W ciągu ostatnich 10 lat wprowadzono
aktywne i bezpieczne doustne postacie
cytostatyków: kapecytabinę (Xeloda)
i winorelbinę (Navelbina). Leczenie
doustne może być prowadzone w domu.
Chorzy unikają wszystkich czynności
związanych z podawaniem dożylnym
leku. Podawanie leczenia doustnie, czyli
leczenie raka piersi podobnie jak leczy się
większość innych chorób „odczarowywuje”
tę chorobę i zmniejsza społeczny lęk przed
rakiem.
Zdobycze biologii molekularnej
spowodowały opracowanie i udostępnienie
testów oceniających rokowanie oraz
pozwalających przewidywać skuteczność
chemioterapii i leczenia hormonalnego.
W Stanach Zjednoczonych opracowano
analizujący ekspresję 21 genów test
Oncotype DX. Badacze holenderscy
opracowali w oparciu o analizę ekspresji
70 genów test MammaPrint. Test ten
pozwala bardzo precyzyjnie wyodrębnić
grupy chorych o różnym rokowaniu.
W większości przypadków proces
rozwoju raka jest zjawiskiem przewlekłym,

o wieloletnim przebiegu. Od powstania
pierwszej komórki nowotworowej do
powstania zmiany pierwotnej która może
być wykryta badaniem przedmiotowym
upływa 5-7 lat. Od blisko 100 lat znana
jest zależność pomiędzy pierwotnym
zaawansowaniem raka piersi a wynikami
leczenia. W przypadku zmian pierwotnych
poniżej 2 cm i braku przerzutów w
pachowych węzłach chłonnych leczenie
jest niezwykle skuteczne i ponad 90%
chorych przeżywa bez nawrotu raka
ponad 10 lat. Sposób rozpoznania raka
piersi jest czynnikiem rokowniczym.
W przypadku raków bezobjawowych,
nie wykrywalnych klinicznie, rokowanie
jest lepsze niż u chorych na kliniczną już
postać nowotworu. Na tych biologicznych
przesłankach oparte są badania
przesiewowe, czyli populacyjne badania
kobiet, u których nie stwierdza się objawów
raka piersi. Systematyczne wykonywanie
mammografii pozwala na rozpoznanie
raka piesi we wczesnej bezobjawowej
fazie. Tak wczesne rozpoznanie i podjęcie
właściwego, zgodnego ze współczesnymi
standardami leczenia stwarza możliwość
wyleczenia.
Leczenie miejscowe raka piersi, czyli
chirurgia i radioterapia podobnie jak
leczenie systemowe znacznie zmieniło
się w ciągu ostatnich lat. Mastektomia
nie jest jedyną operacją możliwą do
wykonania u chorych na raka piersi.
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W przypadku wczesnych postaci choroby
możliwe jest przeprowadzenie leczenia
polegającego na usunięciu jedynie
zmiany pierwotnej w granicach tkanek
zdrowych. Również można w wielu
przypadkach uniknąć usuwania całego
układu chłonnego pachy. Wykazano,
że przerzuty raka drogami chłonnymi
dokonują się w pierwszym rzędzie do
tzw. węzła wartowniczego. Udowodniono
również, że stan tego węzła jest
reprezentatywny dla pozostałych węzłów
chłonnych pachy. Tak, więc w przypadku
braku klinicznych cech przerzutów do
pachowych węzłów chłonnych celowe
jest dokonanie identyfikacji węzła
wartowniczego. Po jego usunięciu
i wykonaniu badania mikroskopowego
następuje decyzja o dalszym leczeniu.
W przypadku, gdy węzeł wartowniczy jest
wolny od przerzutów brak jest wskazań
do usuwania układu chłonnego pachy.
Wskazania, do limfandektomii występują
jedynie u tych chorych, u których w węźle
wartowniczym stwierdzono występowanie
komórek raka piersi.
Zmieniają się również koncepcje
dotyczące stosowania radioterapii
w leczeniu radykalnym raka piersi.
Klasycznie napromienianie całej piersi jest
wskazane u wszystkich chorych poddanych
leczeniu oszczędzającemu. Leczenie takie
trwa kilka tygodni. Prowadzone obecnie
badania kliniczne wskazują, że podobnie

jak w przypadku chirurgii istnieje
możliwość leczenia ograniczonego, czyli
napromieniania jedynie samej loży po
usuniętym uprzednio guzie. Niezwykle
interesującą możliwością jest radioterapia,
śródoperacyjna. Radioterapia wówczas
polega na podaniu jednej frakcji.
Organizacja
Od dłuższego czasu obserwujemy tendencję
do wyodrębnienia senologii, czyli nauki
o raku piersi jako odrębnej dyscypliny
medycznej. Od końca lat 70-tych zaczęły
powstawać Towarzystwa Naukowe, których
celem statutowym jest badanie wszelkich
zagadnień związanych z powstawaniem,
diagnozowaniem i leczeniem raka
piersi. Do najbardziej znanych należy:
Europejskie Towarzystwo Mastologiczne
(EUSOMA),
Międzynarodowe
Towarzystwo Senologiczne (SIS).
W Polsce od kilku lat działa Polskie
Towarzystwo do Badań nad Rakiem
Piersi. Duże znaczenie ma wymiana
doświadczeń naukowych dokonywana w
czasie regularnych kongresów i zjazdów
poświęconych jedynie problemom raka
piersi. Do najbardziej znanych należy:
Europejska Konferencja w St. Gallen,
Amerykańska w San Antonio. W Polsce
od lat odbywa się regularnie Konferencja
organizowana przez Polskie Towarzystwo
do Badań nad Rakiem Piersi nazywana
konferencja w Falentach, choć od kilku lat
już się tam nie odbywa.
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Badania naukowe wykazały, że chociaż
w dużej części przypadków rak piersi
może być chorobą pierwotnie uogólnioną,
to ogromne znaczenie dla rokowania
ma wczesne rozpoznanie raka najlepiej
w fazie przed klinicznej. Istnieje,
zatem pilna konieczność prowadzenia
skutecznie badań przesiewowych
oraz zapewnienia chorym, u których
rozpoznano
raka,
skojarzonego
leczenia polegającego zarówno na
stosowaniu metod miejscowych jak
i systemowego leczenia uzupełniającego.
Prawidłowe
zorganizowanie
i przeprowadzenie badań przesiewowych
wymaga zaangażowania w skali całego
państwa, szeregu różnych agend
rządowych, organizacji samorządowych
i społecznych. Najistotniejsze jest nadal
organizowanie sprawnie działającego
systemu propagowania skriningu,
wysyłania zaproszeń oraz zorganizowania
akredytowanych ośrodków badań
podlegających stałemu audytowi.
Szczególnie istotne jest egzekwowanie
przepisów
dotyczących
kontroli
jakości aparatury i jakości obrazu
mammograficznego. W Polsce realizowany
jest program badań przesiewowych,
w ramach, którego wszystkie kobiety
pomiędzy 50 a 70 rokiem życia, bez
objawów raka piersi, co dwa lata mają
wykonywane badania mammograficzne.
Ustanowiony został w Polsce system
kontroli jakości i system rozsyłania

zaproszeń. Należy dołożyć wszelkich
starań żeby Panie zgłaszały się na badania
konsekwentnie co dwa lata. Mammografia
powinna być modna, choć to nie tylko
moda - to mądrość.
Rak piersi na każdym etapie choroby
wymaga stosowania leczenia skojarzonego,
to znaczy polegającego na wykonaniu
odpowiednich zabiegów chirurgicznych,
leczenia promieniami jonizującymi oraz
przeprowadzenia systemowego leczenia
uzupełniającego, którego charakter zależy
od mikroskopowych i molekularnych
cech guza. Tak złożony charakter
podejmowanych decyzji implikuje
powstawanie wyodrębnionych klinik
skupiających lekarzy różnych specjalności,
zajmujących się jedynie rakiem piersi.
Pionierską w skali świata placówką tego
typu była klinika zorganizowana przez prof.
Rogera Blamey w Nothingham. Podobne
placówki powstały w wielu krajach.
Od końca lat 90 udowodniono, że wyniki
leczenia uzyskiwane w takich palcówkach
są znacznie lepsze niż wyniki uzyskiwane
przez podobnej klasy specjalistów w
ramach różnych komórek organizacyjnych.
Ideę tworzenia narządowych klinik
raka piersi we wszystkich krajach
świata zapoczątkowało Europejskie
Towarzystwo Mastologiczne. Opracowane
zostały kryteria, jakie powinna spełniać
taka placówka i system akredytacji.
Zwrócono również uwagę na odrębności
dotyczące pielęgnowania kobiet chorych
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na raka piersi. W wielu rozwiniętych
krajach powstała odrębna specjalizacja
pielęgniarska dotycząca tego zagadnienia.
Pielęgniarki zajmujące się chorymi na
raka piersi przechodzą odpowiednie
szkolenie dotyczące zarówno opieki około
operacyjnej, pielęgnacji wymaganej
w czasie napromieniania oraz leczenia
systemowego.
Ze względu na wagę społeczną
problemu w Parlamencie Europejskim
w Brukseli powstała grupa zajmującą
się problemami nowotworowymi, w tym
rakiem piersi. 2.04.2008 r. Parlament
Europejski przyjął rezolucję w sprawie
zwalczania nowotworów w poszerzonej
Unii. Zgodnie z tą, podpisana także przez
Polskę rezolucją, kraje członkowskie
zobligowane są do ustalenia programu
badań przesiewowych, zapewnienia
wszystkim chorym jednakowego dostępu
do świadczeń medycznych na odpowiednio
wysokim światowych poziomie.
Zgodnie z podjętymi uchwałami kraje
członkowskie powinny jak najszybciej
udostępniać pacjentom innowacyjne
leki przeciwnowotworowe i tworzyć
udogodnienia w celu uzyskiwania
zezwolenia na ich obrót, wreszcie
- tworzenia mechanizmów refundacyjnych.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego
nakłada na kraje członkowskie obowiązek
zorganizowania do roku 2016 sieci
specjalistycznych ośrodków diagnostyki
i leczenia raka piersi. W konkluzji

Parlament popiera prezydencję słoweńską
Unii Europejskiej, która uznała walkę
z nowotworami za jeden z priorytetów.
W Polsce niestety o wynikach
leczenia w zbyt dużym stopniu
decyduje
adres
zamieszkania.
W chwili obecnej w Polsce istnieją 2
OŚRODKI PEŁNOPROFILOWE
LECZENIA RAKA PIERSI – Breast
Cancer Units akredytowane przez
Światowe towarzystwo Senologiczne:
w Szczecinie i w Kielcach. Problemem
jest to, że wymagają one zupełnie innego
sposobu finansowania. Dotychczas
nie zostały podjęte żadne sensowne,
systematyczne działania w tym kierunku,
które zmierzałyby do utworzenia sieci
takich właśnie ośrodków diagnozujących,
leczących i pielęgnujących chorych na raka
piersi. Akredytacja nie jest tu fanaberią.
To jedyna gwarancja monitorowania
przez niezależny od polskiego płatnika
ośrodek jakości działania takiej placówki.
Efektywność tak zorganizowanego
przedsięwzięcia jest znacząco wyższa od
sumy działania różnych specjalistów nawet
w jednym szpitalu. Polskie towarzystwo
do badań nad Rakiem Piersi od lat zabiega
o ustawowe rozwiązanie tej kwestii.
Pieniądze
Chciałbym zacząć przewrotnie od
przypomnienia pierwszych scen powieści
Piotruś Pan. Ojciec rodziny wylicza tam
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koszty wychowania nowego dziecka.
Okazuje się, że koszty te są niezwykle
wysokie, natomiast wydarzenie to nie
niesie za sobą żadnych dających się wyrazić
liczbowo korzyści.
Podobnie jak ów ojciec rodziny postępuje
NFZ. Wyliczane są koszty opieki leczenia
onkologicznego. Wszystkie procedury są
niezwykle drogie, na zastosowanie wielu
nowoczesnych metod „nas nie stać”.
Tymczasem w Polsce żyje ok. 60 tysięcy
kobiet, u których rozpoznano kiedyś raka
piersi. Większość jest czynna zawodowo,
lub otrzymuje wypracowane świadczenia
emerytalne. Nie są one, zatem obciążeniem
dla systemu rent i zasiłków. Obecnie
większość chorych leczonych z powodu
raka piersi chce pracować i dla większości
z nich jest to możliwe. Rak piersi jest
chorobą przewlekłą, której leczenie nie
powoduje konieczności długotrwałej
hospitalizacji, ani nie wyłącza chorych
z życia zawodowego, społecznego czy
rodzinnego. Praca wykonywana w każdej
z tych dziedzin jest wyliczalna i przekłada
się na bardzo konkretne kwoty stanowiące
w konsekwencji nasze wspólne dobro.
Zastosowanie odpowiednich do stopnia
zaawansowania i biologii raka, metod
leczenia ogranicza kalectwo i wydłuża
życie. Należy, zatem zapytać zupełnie
inaczej: Czy stać nas na to, by kilka tysięcy
kobiet rocznie umierało z racji zbyt późnego
rozpoczęcia skutecznego leczenia lub
niewłaściwego prowadzenia pacjentek?

Dobrą wiadomością dla wszystkich,
których dotknęło nieszczęście w postaci
raka piersi jest to, że prowadzone są
intensywne prace badawcze zmierzające
do powstania nowych leków. Kształtuje
się nowe podejście do choroby. Postępy
nauk podstawowych - szczególnie
biologii molekularnej, lepsze zrozumienie
mechanizmów powstawania i szerzenia się
nowotworów, przekłada się na poprawę
skuteczności leczenia i zmniejszenie
jego toksyczności oraz uciążliwości.
Wiedza na temat biologii raka piersi
przełożyła się również na rozwiązania
organizacyjne, czyli wdrożenia programu
badań przesiewowych i powstawania klinik
narządowych.
Między stanem światowej wiedzy
i europejskimi standardami zapisanymi
w dokumentach podpisanych także przez
Polskę, a naszą codziennością istnieją
budzące wielką troskę dysproporcje.
Każdego dnia poczekalnie w Centrum
Onkologii w Warszawie, Gliwicach,
Krakowie – we wszystkich naszych
ośrodkach onkologicznych przepełnione
są ponad miarę. Lęk, cierpienie i napięcie
psychiczne, przeżywane prze naszych
pacjentów nie pomagają im w tym i tak
niewyobrażalnie trudnym czasie życia.
Pakiet onkologiczny nie rozwiązał tej
kwestii. Trudno nawet mówić, że był
działaniem pozornym, ponieważ przyniósł
realne zagrożenie wielu chorym na raka,
a przede wszystkim – pogorszył sytuację
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chorych na zaawansowanego raka - raka
piersi.
Jak dotrzeć do sumień polityków? Jak
sprawić, aby potrzeby chorych na raka tu u
nas, gdzie 160 tysięcy nowych zachorowań
rocznie nieuchronnie się podwoi, znalazły
się na początku listy społecznych potrzeb,
nie zaś tkwiły tam, gdzie dotąd: na szarym
końcu, gdzie zapisuje się sprawy do
załatwienia niemożliwe lub oczekujące
na cud?
Dzisiejsza onkologia leczy chorych na

zaawansowanego raka piersi. Przedłuża
ich życie, poprawia jego jakość, daje
czas upływający w stanie zdrowia
uwarunkowanego – wolny od uciążliwych
objawów choroby. To są korzyści, które
można przeliczyć na pieniądze. Ale przede
wszystkim trzeba pamiętać, że w onkologii
prowadzi się rachunki w kilku walutach.
Pieniądze są ważne. Ale liczyć trzeba
też ludzkie cierpienie, lęk – po prostu
życie. Jest ono lepsze, jeśli wzbogaca je
społeczna empatia i nadzieja.

Światowy
Dzień Chorego
Jadwiga Krupa

W dniach od 08 -10.02. 2016 r.

w Warszawie odbyło się X Forum
Liderów Organizacji Pacjentów, w którym
uczestniczyły przedstawicielki Amazonek
z całej Polski. Organizatorem był Instytut
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
-utworzony w 2004 r. z inicjatywy księdza
Arkadiusza Nowaka.
Spotkanie odbyło się w ramach
projektu „Sieć dla zdrowia”, który był
skierowany do wszystkich organizacji
pacjenckich działajacych w Polsce.
Sesje wykładowe w trzech kategoriach:
innowacje, trendy i inspiracje, oraz
warsztaty zatytułowane: „Praktyczny

trening antystresowy”, „Jak pracować
z mediami” i „Jak stworzyć dobrą stronę
www dla organizacji”, miały służyć
wzmacnianiu głosu organizacji pacjentów
w społeczeństwie, integracji środowiska
oraz wymianie informacji o ważnych
inicjatywach i wydarzeniach zwiazanych
z ochroną zdrowia w Polsce i Unii
Europejskiej.
Pierwszego dnia Forum miałyśmy
okazję spotkać się z Wiceministrami
Zdrowia. W trakcie merytorycznej debaty
uczestnicy mogli podzielić się uwagami,
przedstawić swój punkt widzenia na
najistotniejsze problemy, jakie napotykają
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w walce z chorobą. Nasze sugestie mogą
się przysłużyć poprawie opieki nad
pacjentem.
Wieczorem w Galerii
Porczyńskich odbyła się X
Gala wręczenia Nagród Św.
Kamila – patrona chorych i
pracowników służby zdrowia.
Kapituła - której członkiem jest
m.in. Krystyna Wechmann –
przyznała nagrody i wyróżnienia
osobom oraz instytucjom, które
promują edukację zdrowotną,
są wzorem opieki nad chorymi
oraz ich rodzinami i w sposób
szczególny przysłużyły się dla dobra
chorego. Spotkanie, w którym wzieli udział
liderzy organizacji pacjentckich, lekarze,
pielęgniarki i inni pracownicy służby
zdrowia uświetniły władze państwowe
i kościelne. Oprawę artystyczną zapewnili
artyści: Eleni i Mateusz Ziółko, którym
towarzyszyła Królewska Orkiestra
Symfoniczna.

W drugim dniu po cyklu wykładów
zaproszono nas do Teatru Komedia na
spektakl pt. „Konserwator”, który był

prawdziwą ucztą dla duszy. Komedia ta
warta jest polecenia, okazja na oderwanie
się od codzienności i pełen relaks. Trzeci
dzień to warsztaty i wyjazd uczestników.
Eksperci forum przekazali nam,
w inspirujący sposób, wskazówki
i pomysły, które pomogą nam w zarządzaniu
organizacją zgodnie z nowymi trendami,
a ponad to była to okazja do integracji
środowiska NGOs i wymiany poglądów
i dyskusji z ekspertami.
Cały czas towarzyszyła nam
bardzo koleżeńska, a nawet
rodzinna atmosfera, którą
wytworzyli organizatorzy, za
co serdecznie im dziękujemy
i życzymy dużo sukcesów
i satysfakcji działalności.
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JAK RZUCIĆ PALENIE
- PORADY -

P

alenie to nie „słaby charakter”
czy „brak silnej woli lub motywacji”.
To przede wszystkim uzależnienie,
które powoduje, że osoba kontynuuje
palenie. Aż 80% palących Polaków
chce rzucić palenie i zaledwie
jednemu na dwudziestu się to udaje.
Dlaczego? Przez składnik tytoniu
- nikotynę, która uzależnia tak samo
jak alkohol czy inne narkotyki.
Wszystkie wyroby tytoniowe zawierają
bardzo silnie uzależniającą substancję
– nikotynę. Jest to substancja toksyczna,
zmieniająca pracę mózgu i wpływająca
na stan emocjonalny oraz fizyczny osoby,
która jej używa. Dym powstający w wyniku
palenia tytoniu zawiera liczne związki
chemiczne o działaniu rakotwórczym. Np.
rak płuca – schorzenie występujące u
50% palaczy – jest pierwszą przyczyną
przedwczesnej umieralności na
nowotwory w Polsce, zarówno wśród
mężczyzn, jak i kobiet. Dlatego trzeba
powiedzieć STOP PALENIU!
Sposoby na przygotowanie się
do rzucenia palenia:
• Najważniejsza jest motywacja! Zrób to
dla siebie, dla kogoś! Pamiętaj, że zostało
udowodnione, że im ktoś ma za sobą
więcej prób, tym większe są jego szanse na
definitywne pożegnanie się z papierosem.

• Kontroluj swoje palenie – obserwuj
swoje nawyki i przyzwyczajenia związane
z paleniem.
• Nie pal automatycznie. Wprowadzaj
sobie ograniczenia.
• Po zapaleniu każdego papierosa chowaj
paczkę. Pomoże Ci to kontrolować liczbę
wypalanych papierosów.
• Odmawiaj, gdy poczęstują Cię
papierosem.
• Nie zaciągaj się papierosem.
• Rób tak, aby nie palić od razu po
przebudzeniu. Jeśli musisz, zapal papierosa
dopiero po śniadaniu.
• Zanim zapalisz, nabierz w płuca
dużo powietrza – zrób kilka głębokich
oddechów.
• Zaplanuj harmonogram rzucania palenia
(plan stopniowego zmiejszania liczby
wypalanych papierosów, datę pierwszego
dnia bez papierosa).
• Poszukaj wsparcia u osób, które tak jak
Ty walczą z uzależnieniem – będzie Ci
łatwiej.
• Skonsultuj się ze specjalistą: lekarzem,
psychologiem. To dodatkowe źródła
wsparcia.
• Bądź wyrozumiały dla siebie w trakcie
rzucania palenia. Nagradzaj się za każdy,
nawet niewielki, sukces.
• Pamiętaj! Podejmuj tyle prób, ile będzie
konieczne do ostatecznego zaprzestania
palenia.
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Własny sposób na odwrócenie uwagi
od potrzeby zapalenia papierosa
• spacer, lub inna aktywność fizyczna,
• „czyszczenie” smsów w telefonie,
• majsterkowanie lub inne nowe hobby,
• przekąski ze świeżych warzyw:
marchewki, ogórka, jabłka, selera,
• gryzienie pestek słonecznika lub dyni
(uwaga! są wysokokaloryczne),
• żucie miętowej gumy.
Pierwszy dzie ń bez papierosa
– co robić
• Zadbaj o swój sen – śpij co najmniej
osiem godzin.
• Staraj się unikać kontaktu z osobami
palącymi.
• Zorganizuj sobie cały dzień; bądź
„zajęty”, np. idź do kina.
Palenie jest uleczalne
Uzależnienienie od tytoniu jest chorobą,
ale warto pamiętać, że można się z niej
wyleczyć. Każdy, kto pali, może przestać
palić! Często jest to długotrwały proces,
w którym przeplatają się okresy prób,
abstynencji i powrotów oraz kolejnych
prób rzucenia palenia. Niezwykle ważne
jest, aby nie rezygnować, nie zrażać się
niepowodzeniami! Rzucenie palenia
jest ZAWSZE korzystne dla naszego
zdrowia, nawet wtedy, kiedy pojawiły
się już konsekwencje używania wyrobów
tytoniowych.
Co zyskasz , jeśli rzucisz palenie:
• już po 20 minutach niepalenia puls wraca
do normy,

• po 2 godzinach tętno i ciśnienie krwi
stabilizują się na zgodnym z normą
poziomie,
• od 2 do 12 godzin po rozstaniu
z używką pojawiają się pierwsze symptomy
odstawienia; przez kolejne trzy dni
możemy odczuwać bóle głowy i nudności,
ale warto się przemęczyć, bo w tym czasie
z organizmu usuwany jest tlenek węgla,
• po 24 godzinach ryzyko ostrego
zawału mięśnia sercowego znacznie się
zmniejsza,
• po upływie 1–9 miesięcy znika kaszel
palacza i poprawia sie wydolność układu
oddechowego,
• po roku o połowę – w porównaniu
z palaczami – zmniejsza się ryzyko
wystąpienia chorób serca,
• po 5 latach ryzyko zachorowania na
raka płuca, jamy ustnej, krtani, przełyku
zmniejsza się o połowę, także obniża się
zagrożenie wystąpienia udaru mózgu,
• po 10 latach ryzyko zachorowania na
chorobę niedokrwienną serca jest podobne
jak u osoby nigdy nie palącej,
• po upływie 15 lat od zaprzestania palenia
ryzyko zachorowania na raka płuca jest
podobne jak u osoby nigdy niepalącej.
Kontakty dla osób
chcących rzucić palenie:
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym:
tel. 801 108 108
www.jakrzucicpalenie.pl
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III EDYCJA AKCJI PROZDROWOTNEJ

„KOCHAM CIĘ, ŻYCIE”
Aneta Sudnik-Masłowska, Krystyna Kulska
Dnia 18 października 2015r. na terenie
Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp.
1918-1919 w Krzyżu Wlkp. zrealizowana
została akcja prozdrowotna „Kocham Cię,
Życie’. Organizatorami byli: Zespół Szkół
oraz Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo
„Amazonki”. Rolę gospodarzy akcji
pełniły: Aneta Sudnik-Masłowska
– pedagog szkolny oraz Krystyna Kulska
– prezes Stowarzyszenia.

Tego dnia mieszkańcy miasta i gminy
Krzyż Wlkp. oraz gmin ościennych mieli
możliwość skorzystania z szerokiego
wachlarza propozycji. Zorganizowano
szereg stoisk i atrakcji:
- badanie słuchu w Słuchobusie – Audio
Service z Poznania,
- badanie piersi w Mammobusie
– Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu,
- porady dietetyka (pomiary: masy
mięśniowej, ilości wody w organizmie,
tkanki tłuszczowej, BMI) – p. Joanna
Grupińska z Lubasza,
- instruktaż samobadania piersi
– p. Krystyna Kasperczak,
- pokaz masażu limfatycznego
– p. Beata Radło,
- konsultacje neurologopedyczne w
zakresie diagnozy i terapii wad oraz
zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych
po udarach, urazach i wypadkach
– p. Beata Tatur z Drezdenka,
- porady dla diabetyków, badanie
poziomu glukozy we krwi
– p. Beata Polarczyk -Stowarzyszenie
Diabetyków z Czarnkowa,
- badanie zawartości tlenku węgla w
wydychanym powietrzu, konsultacje
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z przedstawicielem Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Czarnkowie – p. Grażyna Libront,
porady pracowników Państwowej
Inspekcji Pracy – p. Teresa Domżalska
z Piły oraz p. Grzegorz Stróżyk z
Poznania,
porady rehabilitanta, pokaz ćwiczeń
ruchowych, dieta w osteoporozie
– Stowarzyszenie „Bioderko” z
Chodzieży, na czele z p. Prezes
Honoratą Pilarczyk,
pomiar ciśnienia – p. Krystyna
Rossochacka,
usługi fryzjerskie (zaplatanie
warkoczy) – uczennice Zespołu Szkół
w Krzyżu Wlkp.,
usługi i porady kosmetyczne
– p. Barbara Leniar oraz p. Kamila
Pietrzyńska,
wystawa fotografii pt. „Radość Życia”
autorstwa p. Macieja Kurłowicza,
stoisko z miodami – p. Wojciech
Suchowera ze Starego Kurowa,
„Rękodzieło jadalne i nie tylko…”
– p. Danuta Brzezińska z Drezdenka,
sprzedaż domowych wypieków przez
„Margaretki”,
sprzedaż gorących wyrobów warsztatu
gastronomicznego Centrum Integracji
Społecznej w Krzyżu Wlkp.,
kącik dla dzieci z kolorowankami,
konkurencje sportowe dla dzieci
– p. Joanna Urbaniak wraz z
uczennicami Zespołu Szkół,
kawiarenka z bezpłatną kawą i herbatą

– obsługa: p. Halina Zydor oraz
p. Urszula Budnik.
W ramach akcji ogłoszono konkurs
plastyczny pod hasłem „Zdrowe
wspomnienia z wakacji”, skierowany
do dzieci i młodzieży z miasta i gminy
Krzyż Wielkopolski. Celem konkursu
było ukazanie zalet zdrowego stylu życia:
zdrowego odżywiania się, życia bez
nałogów, popularyzowanie aktywności
fizycznej. W konkursie udział wzięło 20
osób. Oceny prac dokonała komisja w
składzie:
- Katarzyna Waśko – dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu
Wlkp.,
- Krystyna Kulska – prezes Stowarzyszenia
Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”,
- Aneta Sudnik-Masłowska – pedagog
szkolny Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.
Przy ocenie prac brano pod uwagę przede
wszystkim samodzielność wykonania,
pomysłowość, oryginalność. Nagrody
przydzielono w trzech kategoriach.
Fundatorem nagród był Burmistrz Krzyża
Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie
Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”.
Wyniki konkursu:
Kategoria - przedszkole:
- I miejsce – Kamila Kijewska,
- II miejsce – Antonina Brenienek,
- III miejsce – Eliza Nawrot.
Kategoria – szkoła podstawowa:
- I miejsce – Kamil Helak,
- II miejsce – Gracjan Sekuterski,
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- III miejsce – Marcelina Gajewska.
Kategoria – gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalne:
- wyróżnienie – Malwina Laszkowska z
Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp.
1918-1919.
Wręczenia dyplomów oraz nagród
laureatom konkursu dokonali członkowie
komisji konkursowej, Przewodnicząca
Rady Miejskiej – Elżbieta Thomas oraz
Poseł na Sejm RP Maria Małgorzata
Janyska.
Przygotowano
również
nagrody
pocieszenia dla pozostałych uczestników
konkursu. Wystawa pokonkursowa prac
miała miejsce podczas akcji.

ufundowaną przez Związek Międzygminny
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi”. Loterię zdominowały
dzieci, które prawidłowo „segregowały
odpady”.
Podczas akcji nie zapomniano również
o najmłodszych. Przygotowane zostały
konkurencje sportowe oraz kącik
z kolorowankami. Nagrody za aktywność
fizyczną – ze względu na różny przedział
wiekowy uczestników - wręczono
wszystkim na zasadzie losowania.
Nagrody zostały ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie.
Podczas nagradzania obecny był Senator
RP Mieczysław Augustyn.

Kolejną atrakcją była loteria fantowa
„Zasady segregowania odpadów znamy
i nagrody wygrywamy”. Osoba, która
jako pierwsza prawidłowo wskazała
kolor pojemnika, do którego wrzucić
należy dany odpad, otrzymywała nagrodę

W trakcie akcji można było wziąć udział
w miniteście profilaktycznym. Zadaniem
uczestnika było odpowiedzieć na pięć
pytań dotyczących zdrowia. Osobom, które
prawidłowo odpowiedziały przynajmniej
na cztery pytania - wręczane były domowe
testy do wykrywania
nieprawidłowości
w funkcjonowaniu
organizmu. Testy
zakupiono dzięki
sponsorom: Panu
Grzegorzowi Ptakowi,
Panu Tomaszowi
Jaworskiemu oraz
Państwu Danucie
i
Bronisławowi
Komarnickim.
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W ramach akcji zaprezentowane zostały
fotografie krzyskich Amazonek pod
tytułem „Radość Życia” autorstwa
Macieja Kurłowicza z Drezdenka, który
zorganizował sesję zdjęciową w Pałacu
„Mierzęcin” oraz sfinansował oprawę
fotografii. Celem sesji było przedstawienie
radości kobiet, które pokonały chorobę
nowotworową.
Patronat nad akcją objął Pan
Zygmunt Jasiewicz - Burmistrz Krzyża
Wielkopolskiego.
Przedsięwzięcie
dofinansowano ze środków Gminy
Krzyż Wlkp., w ramach zadania
publicznego z zakresu Ochrony
i Promocji Zdrowia. Dokonano zakupu
roll-up`u „Samobadanie piersi”. Akcja
została wpisana w harmonogram realizacji
„Programu Promocji Zdrowia w Powiecie
Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2015
r.” Wszystkie badania, usługi i porady
specjalistów były bezpłatne.
Przychylność akcji - swoją obecnością
- wyrazili: p. Elżbieta Thomas –
Przewodnicząca Rady Miejskiej, p. Marek
Drogomirecki – Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw
Socjalnych, p. Teresa Pławińska oraz p.
Dariusz Drost – Radni Rady Miejskiej,
Poseł na Sejm Maria Małgorzata Janyska,
Senator RP Mieczysław Augustyn,
Wiceprezes Federacji „Amazonek” w
Poznaniu Łucja Werblińska, p. Katarzyna

Waśko - Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym
powodzeniem. Udział w akcji wzięło około
200 osób. Celem przedsięwzięcia było
propagowanie profilaktyki, jako skutecznej
metody zapobiegania wszelkim chorobom.
Celem było również reprezentowanie
interesów kobiet po leczeniu raka piersi.
Zamierzeniem organizatorów było
upowszechnienie wiedzy na temat potrzeby
regularnych badań profilaktycznych,
zwiększenie świadomości zdrowotnej
(nie tylko kobiet), poprzez edukację
zdrowotną oraz zwiększenie dostępności
do porad specjalistycznych i badań
profilaktycznych.

Termin IV edycji akcji „Kocham Cię, Życie”
zaplanowano na 23 października 2016 r.
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15 lat nadziei i radości
Jadwiga Krupa
23

października

Św. Tomasza, młodzież licealna wraz

2015 roku w sali

z opiekunem, przedstawiciele firm

Wi d o w i s k o w o -

i instytucji publicznych, amazonki

Koncertowej MUZA

z Sosnowca i ze śląskich klubów,

w Sosnowcu odbyła

przyjaciele naszego ruchu i nasze

się jubileuszowa

rodziny.

konferencja na temat

Małżonka Prezydenta RP z okazji

profilaktyce raka

jubileuszu 15-lecia działalności przesłała

piersi: „15 lat nadziei

list, w którym napisała: „Serdeczne

i radości”, pod patronatem Prezydenta

gratulacje i wyrazy wdzięczności za lata

miasta, Arkadiusza Chęcińskiego.

pracy i poświęcenia na rzecz integracji

Spotkanie było podsumowaniem

społeczeństw ludzi zdrowych i chorych.

15-letniej działalności Sosnowieckiego

Doświadczenie Pań w dużym stopniu

Stowarzyszenia Amazonek „Życie”.

wpływa na podniesienie świadomości

Na konferencję przybyło ponad 250

społeczeństwa w zakresie profilaktyki

osób, gośćmi byli m.in.: Parlamentarzyści

raka piersi. Pani Prezydentowa życzy

- Senator Bogusław Śmigielski, Posłowie

wytrwałości i sił oraz przesyła serdeczne

- Beata Małecka - Libera i Jarosław Pięta,

pozdrowienia”.

Pan Prezydent Arkadiusz Chęciński,

Swoje

życzenia

i

gratulacje

Pani Prezydent Anna Jedynak, Burmistrz

przekazali także nieobecni: Prezydent

Czeladzi Zbigniew Szaleniec, radni

Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza

- Halina Sobańska, Danuta Gojna - Ucińska

i nasza Prezes Federacji Stowarzyszeń

i Jan Bosak, dyrektor Sosnowieckiego

„Amazonki” Krystyna Wechmann.

Szpitala Miejskiego - Włodzimierz

Uczestników powitała Przewodnicząca

Daniłowicz, Pani Joanna Sekuła - dyrektor

Jadwiga Krupa, która zaprosiła wszystkich

MZZL, przedstawiciele służby zdrowia z

na jubileuszową uroczystość. Następnie

Sosnowca i innych miast, Hospicjum

Wice-Przewodnicząca

Krystyna
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Jałowiecka omówiła dotychczasową

Łuki Amazonek, który jest odznaczeniem

działalność stowarzyszenia. Przypomniała

ustanowionym dla „Przyjaciół Amazonek”

cele, osiągnięcia i najważniejsze dla naszego

otrzymali: Prezydent Sosnowca Arkadiusz

klubu wydarzenia. Przedstawiona została

Chęciński, Naczelnik Wydziału Zdrowia

również prezentacja multimedialna z życia

Halina Czapla, Naczelnik Wydziału

sosnowieckich amazonek.

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Następnie wysłuchaliśmy prelekcji Pani
Agnieszki Bilik, dietetyka klinicznego z Natur

Paulina Adamus i Dyrektor MOSiR-u Rafał
Łydek.

House, na temat sposobu żywienia i jego

Srebrnym Łukiem Amazonek za

znaczenia w profilaktyce i leczeniu chorób

szczególne zaangażowanie i wsparcie,

nowotworowych w tym raka piersi, popartej

odznaczeni zostali: Monika Kowalska

pokazem audiowizualnym. Przedstawicielka

- nasza wieloletnia rehabilitantka, Prezes

firmy Breast Sense zaprezentowała

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego -Artur

rękawiczkę do samobadania piersi.

Nowak, Kierownik Referatu Zdrowia -Janusz

Drugą

częścią

spotkania

było

Kucharski, informatyk – Roman Szczepanik

uhonorowanie osób zasłużonych dla ruchu

i Kierownik zespołu obiektów sportowych

amazonek w Sosnowcu. Bursztynowe

MOSiR – Adam Gil.
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Rubinowym Łukiem za wybitne

potrzebuje, każdy z nas na różnych

zasługi i prace na rzecz amazonek została

płaszczyznach swojego życia. Myślą

uhonorowana Anna Kurpińska - długoletnia

przewodnią fundacji jest „Peace starts

skarbnik stowarzyszenia.

in your heart” - Pokój rozpoczyna się w

Statuetki

aniołów

otrzymali:

Twoim sercu.

Prezydent Anna Jedynak, Prezydenci

Wręczono także podziękowania

poprzedniej kadencji Kazimierz Górski

i kwiaty za współpracę przedstawicielom

i Ryszard Łukawski, Burmistrz Miasta

firm, instytucji publicznych i sponsorom.

Czeladzi Zbigniew Szaleniec, dr Maciej

Opiekunka wolontariatu Krystyna

Ornowski, zasłużona wolontariuszka

Jałowiecka

Teresa Bogdała i wszystkie koleżanki

i

z Zarządu.

-wolontariuszkom i aktywnym członkiniom

Anioły przekazała Pani Joanna

wręczyła

podziękowania

upominki

ochotniczkom

stowarzyszenia.

Kostrzewska - Prezes firmy PLAZANET.

Po części oficjalnej spotkanie uświetniła

Unikatowe Anioły wykonane zostały przez

swoim pięknym głosem Pani Wioletta
Miłek i mieliśmy przyjemność
oglądać występ młodzieżowego
zespołu tanecznego GIMONE
pod kierownictwem Jarosława
Zdanowicza. Następnie były
podziękowania i gratulacje od
przybyłych gości i koleżanek ze
Śląskiej Unii. Na zakończenie
uroczystości, amazonki i goście
zaśpiewali hymn amazonek.
Następnie wszyscy udali się na

artystów z Rzeszowa, Kasię i Tomka.
Kolekcja liczy już ponad 1000 Aniołów
na całym świecie. Fundacja Plaza Angels
działa na rzecz pokoju na świecie, również
pokoju między religiami. Pokoju, którego

jubileuszowy tort i poczęstunek.
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Przedstawicielki Federacji
Stowarzyszeń „Amazonki”
gośćmi w Pałacu Prezydenckim
Krystyna Wechamann gościem Pani
Prezydentowej w dniu 8.01.2016 r.

W dniu 9 lutego 2016 r. Pierwsza

Dama gościła w Pałacu Prezydenckim
przedstawicielki Zarządu Federacji
Stowarzyszeń „Amazonki”, które
przebywają w Warszawie w
związku z obchodami Światowego
Dnia Chorego. Panie przedstawiły
działania na rzecz walki z rakiem
piersi, które realizowane są w
Klubach Amazonek w całym kraju
oraz inicjatywy poprawiające jakość
życia Amazonek po leczeniu raka
piersi. Spotkanie było również okazją
do omówienia dotychczasowych

ogólnopolskich
kampanii
realizowanych przez Federację, a także
przedstawienia planów i wyzwań na
najbliższy czas.
Amazonki
podzieliły
się
z
Pierwszą Damą również osobistymi
doświadczeniami
związanymi
z rozpoznaniem choroby i procesem
leczenia. Opowiedziały o tym, jak choroba
zmieniła ich życie oraz dlaczego angażują
się społecznie w akcje na rzecz innych
kobiet i ich rodzin.
Omówiono także temat podjęcia się roli
ambasadorki kobiet leczonych z powodu
raka piersi przez Panią Prezydent,
poruszony przez Krystynę Wechmann
przy okazji pierwszej wizyty w Pałacu
Prezydenckim.

Moment przedstawiania członkiń zarzadu
Federacji przez Krystynę Wechmann.
Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP
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XIII Spartakiada Amazonek
w Zduńskiej Woli

- mieście urodzin św. Maksymiliana Kolbe

Helena Kaczmarek

To był odpowiedni dzień na wszelkie

a trzecie zajęły koleżanki z Piotrkowa Tryb.

zajęcia na powietrzu - ani za gorąco ani za

My, zduńskowolanki, jako gospodynie

zimno.W sam raz na przeprowadzenie

utrzymałyśmy wraz z pozostałymi

już XIII Spartakiady Amazonek Regionu

klubami zaszczytne czwarte miejsce.

Łódzkiego. W dniu 27 czerwca 2015 r.

Zwyciężczyniom zostały wręczone

w Zduńskiej Woli, na terenie Powiatowego

nagrody i upominki. Podczas imprezy

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

można było obejrzeć wystawę pięknych

spotkały się przedstawicielki 12 klubów

fotografii naszych koleżanek z klubów

skupiających amazonki, aby wziąć udział

z naszego okręgu. Było gwarno i wesoło

w zmaganiach sportowych, oczywiście

choć zmęczenie dawało się już we znaki.

stosownych do naszych możliwości.

Klubom biorącym udział w imprezie

Dobór i przeprowadzenie konkurencji

zostały przekazane płyty CD ze zdjęciami

sportowo - integracyjnych został

z przebiegu wszystkich konkurencji.

powierzony p. Annie Hałapup - specjalistce

W czasie wolnym można było zwiedzić

form

muzeum - dom tkaczy i miejsce urodzin

taneczno

-

gimnastycznych

i instruktorce pilates.

św. Maksymiliana Kolbe, zduńskowolanina

Uważam, iż z zadania wywiązała się

i franciszkanina, który w strasznym czasie

znakomicie

okupacji hitlerowskiej w Oświęcimiu oddał

wprowadzając pewne

innowacje do organizacji spartakiady.

życie za innego człowieka.

Było ciekawie i wesoło a przecież ruch,

Zduńskowolskie amazonki miały podwójne

radość i dobry humor to właściwa droga

święto. XIII spartakiada była połączona z

do zdrowienia po trudnych przejściach

X - leciem działalności stowarzyszenia

związanych z chorobą onkologiczną. Tak

(prowadzimy kronikę) powstałego

jak i rozmowy z dawno nie widzianymi

z inicjatywy p. Marka Trzcińskiego

koleżankami.

- przedsiębiorcy i Senatora RP przy

w

Pierwsze

spartakiadzie

zajęły

miejsce
panie

ze

wsparciu łódzkich amazonek. Pierwszą

Skierniewic, drugie z Tomaszowa Maz.

przewodniczącą została Helena Kaczmarek
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wspierająca swoje koleżanki klubowe

do pomocy. Dziękujemy Im za to.

podczas trwania spartakiady. Przez te 10

Dziękujemy naszym koleżankom z klubów

lat trwania stowarzyszenia udało nam

woj.łódzkiego, które zechciały wziąć

się razem wiele zdziałać, zorganizować,

udział w tej spartakiadzie i uroczystej

pomóc i wesprzeć akcje na rzecz kobiet po

kolacji z okazji 10-lecia Stowarzyszenia

mastektomii. I niech tak dalej będzie.

„Amazonka”

Obecna przewodnicząca Renata Cicha wraz

Dziękujemy za serdeczne słowa, życzenia

z koleżankami z zarządu i członkiniami

i upominki. Dziękujemy, że byłyście. Bo

„dały z siebie wszystko” organizując tę

przecież jak śpiewa Anna German „nasz

podwójną imprezę. Dziękujemy im za ten

czas niestety krótki jest” choć niedługo

trud.

na pewno znów się spotkamy na imprezie

W tym tak ważnym dla nas dniu zaszczycili

integracyjnej, szkoleniu, czy turnusie

nas swą obecnością przedstawiciele

rehabilitacyjnym. Jak to w życiu ...

naszych władz. Przybył Starosta Powiatu
p.Wojciech Rychlik, p.Mariusz Kubiak
z PCPR a Urząd Prezydenta Miasta
reprezentowała p.Aneta Antosiak. Na nasze
szczęście współpraca z
władzami układa się
pomyślnie.
Dziękujemy za zrozumienie
problemów amazonek, za
pomoc i wspieranie nas w
trudnych czasach społecznej
pracy stowarzyszeń.
Nasza działalność nie
byłaby możliwa bez
ludzi dobrej woli - w
tym sponsorów, którzy
nas przez 10 lat istnienia
stowarzyszenia
wspierali

i

nadal

wspierają, ludzi o pięknym sercu skorym

w

Zduńskiej

Woli.
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KĄCIK POEZJI
Joanna Żurawska Flemming
"PRZEMIJANIE"
Czerwienią spowite niebo
Wiatr huczy w kominie
Szelest liści
Pod butami przechodniów
Daleko w tle wieczoru
Muzyka Vivaldiego
Jak echo
Zielono-czerwono-żółty
Październik
Promienie słoneczne
Tańczące w liściach drzew
Taką
kocham cię najbardziej
Październikowa
Złota jesieni

“NICZYJOŚĆ”
koszmarne i smutne
leżą obok siebie
porzucone i porozrywane
z wydłubanymi okuciami
i poplątanymi sznurowadłami
niesprawiedliwie
obszedł się z nimi czas
zapłakane i samotne
w ciszy starych komórek
leżą buty-wspomnienia
niepotrzebne nikomu
kiedyś piękne i kochane
miały swoje miejsca
w domach człowieczych
i wystawach sklepowych
nie ma sposobu
na powrót do chwały
schowały więc oczy pod
podeszwy innych butów starych
tak zamknęły świat
okrucieństwa i rozpaczy
wchodząc dumnie
w czas przemijania
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Poznańskiego Towarzystwa
“Amazonki”:
Małgorzata Pielichowska
- Przewodnicząca Sekcji Ochotniczek

Maria Adamczyk
Dorota Aksamit - Lamenta
Krystyna Bańcerek
Krystyna Basińska
Helena Bąk
Sabina Bielicka
Jadwiga Boińska
Danuta Cechelt
Alicja Fabiańska
Mirosława Grabarczyk
Dorota Grudzińska
Elżbieta Grzegorek
Mariola Grzegorska
Janina Jackowiak
Anna Jasińska
Maria Kałek
Danuta Kot
Ewa Kucharska
Bożena Lisiewicz
Jadwiga Lupińska
Maria Majewska
Ewa Musiał
Beata Nowacka
Teresa Nowacka
Helena Pawlak
Hanna Schneider
Wanda Stankowska
Danuta Szawalla
Grażyna Sikorska
Lidia Sufinowicz
Irena Śniegowska
Elżbieta Świergiel
Beata Tietz
Stanisława Tubacka
Teresa Urbaniak
Elżbieta Wachowiak
Elżbieta Witczak
Krystyna Wechmann
Łucja Werblińska
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Poznańskiego Towarzystwa “Amazonki”
Krystyna Wechmann - Prezes
Łucja Werblińska - Wice Prezes
Helena Pawlak - Skarbnik
Lidia Sufinowicz - Sekretarz
Janina Jackowiak - Członek Zarządu
Beata Tietz - Członek Zarządu
Małgorzata Pielichowska - Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
Poznańskiego Towarzystwa “Amazonki”
Danuta Duszczak
Józefa Gołębiewska
Krystyna Zawitowska
ZARZĄD
Federacji Stowarzyszeń "Amazonki"
Krystyna Wechmann - Prezes
Łucja Werblińska - Wice Prezes
Janina Jackowiak - Skarbnik
Dorota Kurdusiewicz - Sekretarz
Wiesława Kunicka - Członek Zarządu
Jadwiga Krupa - Członek Zarządu
Elżbieta Markowska - Członek Zarządu
Beata Tietz - Członek Zarządu
KOMISJA REWIZYJNA
Federacji Stowarzyszeń "Amazonki"
Wiesława Gajewska
Alicja Tomczyk
Jolanta Frąckiewicz
Dyrektor Biura Federacji:
Beata Ambroziewicz,
beata.ambroziewicz@amazonki.poznan.pl
Koordynator Finansowy Projektów:
Izabela Pawlikoska-Dolata,
iza.dolata@amazonki.poznan.pl

W skład kolegium redakcyjnego wchodzą: Krystyna Wechmann – redaktor prowadzący
Rada redakcyjna: Edyta Zierkiewicz, Izabela Pawlikowska - Dolata
Adres redakcji: Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”,
ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, tel/fax: (61) 8333 665
Korespondencję prosimy przysyłać z dopiskiem: Biuletyn Środowiska Polskich „Amazonek”
Wydawnictwo ukazuje się dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta Poznania
Wydawca: Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań
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STYCZEŃ
7. Noworoczne spotkanie śremskich Amazonek z udziałem Burmistrza Śremu Pana
Adama Lewandowskiego , Starosty Zenona Jahns i Marii Świderskiej z Ośrodka
Pomocy Społecznej.
8.W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezes Federacji Stowarzyszeń
Amazonki Krystyny Wechmann z Żoną Prezydenta RP Agatą Kornhauser-Duda
13. Firma POFAM wzorem lat ubiegłych zorganizowała spotkanie z poznańskimi
ochotniczkami. Niespodzianką spotkania był koncert kolęd na skrzypcach.
13. Udział prezes Krystyny Wechmann w Gali „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia
– Liderzy Medycyny Roku 2015 - wyróżnienie dla dr Dariusza Godlewskiego
w kategorii zdrowie publiczne.
13. Udział przedstawicielek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
Komisji Zdrowia.

w

Sejmowej

14. Udział prezes Krystyny Wechmann w konferencji w Warszawie dotyczącej
Modelu poza Sądowego – zdarzeń niepożądanych.
27. Udział przedstawicielek organizacji pacjenckich w senackiej Komisji Zdrowia.
28. W PAP Warszawa debata systemowo-ekspercka. Nowe otwarcie polityczne,
nowe standardy, dialog decydent – pacjent – ekspert – przemysł.

LUTY
6. „Lusowski Zdrój” zorganizował „Śniadanie z Biustem” dotyczące profilaktyki
nowotworu piersi oraz pielęgnacji biustu. Krystyna Wechmann, Lidia Sufinowicz
i Dorota Lamenta- Aksamit udzielały informacji zgromadzonym kobietom.
6. Kampania „Uszczypnij Raka” zgromadziła w Galerii City Center Poznań rzesze
zainteresowanych badaniami profilaktycznymi. Amazonki preferowały aktywność
fizyczną i zapraszały do udziału w zawodach na ergometrach.
8 – 10. Liczny udział Amazonek w X Forum Liderów Organizacji Pacjentów z okazji
Światowego Dnia Chorego w Warszawie. Wieczorem Jubileuszowa Gala wręczenia
nagród i wyróżnień Św. Kamila – patrona chorych. Organizatorem niezmiennie
pozostaje ks. dr. Arkadiusz Nowak wraz ze swoim zespołem z Instytutu Praw
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zakonu Posługującym Chorym.
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9. Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser – Duda gościła w Pałacu Prezydenckim
Zarząd Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Spotkanie było okazją do
przestawienia działań naszego ruchu i możliwości zostania naszą ambasadorką.
24. Krystyna Wechmann, Ewa Grabiec-Raczak brały udział w konferencji prasowej
dotyczącej II etapu kampanii „Nie Ból się , bądź Wolny od Bólu”. Bądź reżyserem
swojego życia.
25. Spotkanie w Hotelu Andersia w Poznaniu z młodymi kobietami. Lidia
Sufinowicz, Dorota Lamenta-Aksamit i Dorota Grudzińska prowadziły rozmowy na
temat ważności wczesnego wykrywania raka piersi.

MARZEC
1 – 3. Udział prezes Krystyny Wechmann w Światowej Konferencja IEEPO w
Kopenhadze. Konferencja poświęcona była prawom pacjenta. Udział w niej wzięło
ponad 1000 uczestników z całego świata.
10. Udział Krystyny Wechmann w Sejmowej Komisji Zdrowia. Posiedzenie
dotyczyło Kompleksowych Ośrodków Leczenia Raka Piersi.
23. Msza Święta i dzielenie się „jajeczkiem” w Poznańskim Towarzystwie
„Amazonki”.

KWIECIEŃ
2. Konferencja w Warszawie nt. „Kobiety Kobietom” – udział przedstawicielek
Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.
9. W Ostrołęce konferencja „Motyle Świadomości” dotycząca pigmentacji
brodawek w systemie D 3 z udziałem profesora Tadeusz Pieńkowskiego oraz dr
Sławomira Mazura.
15. IV Ogólnopolska konferencja „Kontrowersje w onkologii” w Poznaniu – prezes
Krystyna Wechmann prezentuje działalność Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
na rzecz kobiet z rakiem piersi.
22 – 24. Walne Zgromadzenie Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” połączone z
warsztatami edukacyjnymi w Poznaniu.

Kluby Amazonek

28Stowarzyszenie „Amazonek”
Aleksandrowskie
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
mariolakus@interia.pl
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
lidia.gom@wp.pl
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
amazonki@amazonki.bialystok.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
barnaba.chimiak@wp.pl
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Od Nowa”
ul. Nad Drwęcą 1A
87-300 Brodnica
tel: 603 383 883 / 790 560 526
odnowa11@o2.pl

Stow. “Amazonki” Ziemi Chrzanowskiej
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel. 668 143 976
bati998@wp.pl
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Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii
„Amazonki” przy Podkarpackim Ośrodku
Onkologicznym
ul. Bielawskiego 12, 36-200 Brzozów
tel. 797 590 351 / 516 584 247
amazonkibrzozow@o2.pl
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

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
suzi3107@gmail.com
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
Dębickie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica
tel. 792 450 810

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

Działdowskie Stowarzyszenie “Amazonki”
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
tel. 516 993 435 / 236972325
amazonki_dzialdowo@wp.pl

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

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

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

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 „Agata”
ul. Słowiańska 28
67-200 Głogów
tel. 699 238 648
janinachmiel@interia.pl
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Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Chrobrego 40/41
62-200 Gniezno
tel. (61)4286982 / 660 415 401
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
Amazonki Grudziądz
ul. Śniadeckich 1/58
86-300 Grudziądz
tel. 507 704 587 / 506 674 020
amazonkigrudziadz@onet.pl
Stowarzyszenie “Amazonki”
Pl. Zwycięstwa 37 pok.311
72-300 Gryfice
tel. 603 058 593
amazonki1960@o2.pl
Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" w
Gryfinie
ul. Kościuszki 17
74-100 Gryfino
tel. 504 189 263 / 517 170 785
ewa1.olejarz@wp.pl
Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie
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. 513 065 338
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. 600 365 977
martazadorozna@op.pl

Stowarzyszenie Jastrzębskich
„Amazonek”
ul. Wrzosowa 12a
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 471 16 34 / 607 912 703
amazonkijastrzebskie@gmail.com
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 28a
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
bjaninamaria@gmail.com

Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia
ul. Partyzantów 3
26-200 Końskie,
29
tel: 517 959 301
Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek
„Hipolita”
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
tel. 601 625 387 amazonkikoscian@gmail.com
Stowarzyszenie Koszaliński Klub "Amazonka"
ul. Morska 9
75-212 Koszalin
tel. 943 412 946
klub.amazonka.koszalin@gmail.com
Krakowskie Towarzystwo Amazonki
ul. Garncarska 9
31-115 Kraków
tel. 695 608 249
mariaborowiecka1212@gmail.com
Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1 p.04
38-400 Krosno
tel: (13) 437 58 19
amazonki38@wp.pl
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.601 211 694
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

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

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

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

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

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

Stowarzyszenie Amazonka w Lęborku
ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork
tel. 724 444 209
b.zielinska@op.pl

Stowarzyszenie “Łużyckie Amazonki”
ul. Mickiewicza 7
59-800 Lubań
tel. (75) 72230
39 69
m.parecka@op.pl
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.503 125 941
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: 513 279 885
amazonkikolumna@gmail.com
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
amazonkimalbork@wp.pl

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

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”
al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. (89) 539 82 89 / 784 531 603
amazonki-olsztyn@wp.pl
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Klub Amazonek
ul. Kościuszki 8
88-300 Mogilno
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

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
viosik@op.pl
Ostrołęcki Klub„Amazonki”
ul. Targowa 11, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 764 41 90
Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki
os. Ogrody 16
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 248 01 50
Ostródzkie Towarzystwo Amazonki
ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda
tel. 603 043 728
eczu@wp.pl
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

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

Wspólnota Amazonek „Feniks”
ul. Tarnogórska 49
41-945 Piekary Śląskie
tel: 504 744 771
amazonki.feniks@gmail.com

Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek
im. Heleny Włodarczyk
Al. Wolności 49 ,
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443 72 72
amazonkins@gmail.com

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

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

Świętokrzyski Klub “Amazonki”
przy ŚCO w Kielcach Filia w Pińczowie
ul.Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów
tel.662016682
wawe5@interia.pl

Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego Nowotomyskie Stow. "Klub Amazonki"
ul. Tańskiego 2 , 39-300 Mielec
ul. Witosa 8, , 64-300 Nowy Tomyśl
tel: 795 723 112
tel.502 515 274
amazonki-mielec@wp.pl
Stowarzyszenie Amazonek
Klub Amazonek
im. Św. Siostry Faustyny
ul. Szpitalna 10
ul. Droga Leśna 60
64-400 Międzychód
64-600 Oborniki
tel. 600 59 18 39 / (95) 748 33 72
tel. 693 396 322 / 605 319 569
sabina.felicja@interia.pl
Stowarzyszenie Amazonek
ul. Konstytucji 3-go Maja 35
Stow. Oleśnicki Klub Amazonek „Victoria”
66-300 Międzyrzecz
ul. Kochanowskiego 5
tel. 669 015 705
56-400 Oleśnica Śląska
krystyna1297@wp.pl
tel: 602 615 062
andrzejczakw@wp.pl
Stowarzyszenie Amazonek Pozwiatu
Mikołowskiego
ul. Krawczyka 16
Stow. Kobiet z Problemem Onkologicznym
43-190 Mikołów
„Amazonka”, ul. Legnicka 21
tel.781 559 539 / 603 177 071
59-830 Olszyna
mikolowamazonki@gmail.com
tel. 506 82 84 24
saba1b@interia.pl

Stow. Klub "Amazonki" w Pionkach
ul. Leśna 3 , 26-670 Pionki
tel. 516 998 545
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

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek
„Razem Raźniej”,
ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy,
tel. 536 395 247
krystyna.borowiak@wp.pl
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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. 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
Przemyski Klub „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
lucusia k@o2.pl
Stowarzyszenie Amazonek w Pułtusku
ul. 3 Maja 5, 06-100 Pułtusk
tel. 731 133 266
tosowiecka@wp.pl
Stowarzyszenie Amazonki „Dana”
ul. Sandomierska 14
26-600 Radom
tel.504 099 321
iwonal1@onet.eu
Stow. Radomszczański Klub „Amazonek”
ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko
tel. 694 208 815
amazonki.radomsko@wp.pl
Rawskie Stowarzyszenie Amazonka
ul. Zwalińskiego
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 503 672 504
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.660 301 784
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”
ul. J.F. Białych 7 pok.109
44-200 Rybnik
tel. 506 415 271
pdorcia@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Rzeszowski Klub
“Amazonka”
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
Skarżyski Klub Amazonek
ul. Sikorskiego 20
26-110 Skarżysko Kamienna
elawaglawska@wp.pl
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
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

Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”
Pl. Majdanek 7
73-110 Stargard Szczeciński
31
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
krystyna.ciesielczyk@gmail.com
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. Kilińskiego 2 , 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
hazajka@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

Stowarzyszenie „Amazonka”
ul. Lwowska 178a,
33-100 Tarnów
tel: (14) 63132
53 06 / 601 383 600
tarnowskieamazonki@onet.pl

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

Stowarzyszenie Tczewskie Amazonki
ul. Żwirki 49
83-110 Tczew
tel. 502 448 128
amazonkitczew@gmail.com

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

Tomaszowskie Stowarzyszenie
„Amazonek”
ul. Warszawska 95/97
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 668 028 690
ela-galek@wp.pl

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

Toruńskie Stowarzyszenie "Amazonki"
ul. Wojska Polskiego 47a
87-100 Toruń
tel. 661 491 991 / 607 843 603
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
Stowarzyszenie Kobiet
Ziemi Wałeckiej “Amazonka”
al. Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54
78-600 Wałcz
tel: 508 136 647
janeczka-k@tlen.pl
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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 „Amazonki”
Warszawa Centrum
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (22) 546 28 97 / 664 757 050
amazonki@coi.waw.pl

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

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. 602 442 495
ursolab3@wp.pl

Stowarzyszenie „Amazonki”
Warszawa - Ochota
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 Wschowskich
ul. Garbarska 11a
67-400 Wschowa
tel. 511 612 171
amwscho@interia.pl

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

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

"Feniks" Stowarzyszenie Amazonek Warszawa
- Targówek
ul. Wyszogrodzka 1/117
03-337 Warszawa
tel. 662 062 214 / 668 854 400
feniksamazonki@gmail.com

Stowarzyszenie Amazonek w Zabrzu
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@neostrada.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
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 / 609 455 100
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
Stowarzyszenie „Amazonki”
os. Sikorskiego 52
44-240 Żory
tel. 730 869 306 / (32) 434 60 31
amazonkizory@op.pl
Internetowy Klub Amazonek
www.amazonka.org.pl
forum@amazonka.org.pl

