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Od dawna wiadomo, że dzielenie się swoimi problemami z bliskimi,

lub innymi ludźmi znajdującymi się w podobnej sytuacji powoduje, iż oswajamy
nasz lęk, łatwiej znosimy i akceptujemy trudności. Opowiadanie o chorobie staje się
swoistą autoterapią poprawiającą stan psychiczny, pozwala zrozumieć obecny stan,
zracjonalizować i zdystansować się do własnych przeżyć. Daje również świadomość,
iż jest to tylko pewien etap życia, po którym rozpocznie się powrót do równowagi i
zdrowia. O tym m.in. traktują popularne od jakiegoś czasu patografie. Rozważania
na ten temat znajdziecie w artykule Edyty Zierkiewicz pt. „Młodość i rak piersi, albo
patografia jako „aktywne zaprzeczanie” (?) chorobie”. Własne przeżycia związane z
chorobą nowotworową mogą stać się tematem utworów poetyckich, będących bardziej
wyrafinowaną formą oddziaływania na czytelnika, o czym pisze Gayle Sulik w tekście
pt. „Straszne historie”.
Działania zorganizowanego ruchu Amazonek są najlepszym przykładem na skuteczność
wsparcia poprzez podstawowe, proste formy kontaktu międzyludzkiego i wzajemnego
oddziaływania. Jego tradycja sięga w Polsce już 25 lat i nadal dynamicznie się rozwija.
Pięknym tego przykładem są dokonania klubów w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie i
Jarocinie świętujących niedawno swoje 25-cio, 20-to i 15-to lecie . Na ich przykładzie
można zobaczyć jak wiele -zależy od naszej determinacji w chęci stałego rozwoju.
W nadchodzącym roku będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia istnienia Federacji
Stowarzyszeń „Amazonki”, to wspaniała okazja do wspomnień, ale także spojrzenia
w przyszłość, zastanowienia się jak należycie wykorzystać potencjał i siłę tkwiącą w
społeczności Amazonek aby m.in. zwiększyć komfort leczenia i życia kobiet po leczeniu
raka piersi. A że potencjał ten jest niemały podkreśla tekst o Pielgrzymce Amazonek na
Jasną Górę, gdzie 9000 Amazonek z całej Polski zgromadziło się jak co roku we wspólnej
modlitwie, a także wspomnienia z XVIII Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek zorganizowanej przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, podczas której w zmaganiach
sportowych uczestniczyły koleżanki z różnych klubów z całej Polski. Patrząc na nasze
wspólne dokonania jestem pełna optymizmu spoglądając w przyszłość, widząc jak wielka
jest chęć rozwoju i inwencja w działaniach.
Tymczasem w przeddzień zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę Wszystkim
Czytelnikom życzyć aby spędzili je w ciepłej, rodzinnej atmosferze, w zdrowiu, miłości i
radości czerpanej z bycia razem z bliskimi. Życzę również, aby choć na chwilę zwolnił
pędzący na co dzień czas, pozwalając nam na relaks i oderwanie się od bieżących spraw.
Mam nadzieję, że Nowy Rok 2013 będzie pomyślny dla Wszystkich, że spełnią się Wasze
marzenia i plany czynione z nadzieją na lepszą przyszłość, a zdrowie będzie towarzyszyć
każdego dnia. Życzę także abyście spotkali na swojej drodze samych dobrych ludzi, którzy
zechcą Was obdarzyć przyjaźnią i miłością czyniąc Wasze życie jeszcze szczęśliwszym i
satysfakcjonującym.
Dzieląc się z Wami opłatkiem, życzę wszystkiego dobrego i do siego Roku 2013!
Krystyna Wechmann
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Młodość i rak piersi,

albo patografia jako „aktywne
zaprzeczanie” (?) chorobie
Edyta Zierkiewicz

Zabrzmi to paradoksalnie, ale

ostatnim roku studiów kulturoznawczych,

patografia, czyli książka (lub też blog

przed obroną dyplomu. Właśnie miała

czy obszerna wypowiedź na forum

zacząć swoje w pełni samodzielne życie

internetowym itp.) poświęcona opisaniu

– jako osoba dorosła, pracująca, niezależna

swojego chorowania np. przez Amazonkę,

matka. I oto nagle pojawia się rak, a wraz

może stać się okazją do „ucieczki” od

z nim niepewność, lęk, przerażenie, chaos

choroby, do zaprzeczenia jej wadze i/lub

emocjonalny. Dziennik, w którym Judith

jej wartości w życiu narratorki (co nie

opisuje półtora roku ze swego życia,

znaczy, że do jej przemilczania). Moim

właściwie jest „kroniką powracania do

zdaniem, takim rodzajem opowieści

zdrowia”, i to w dość ekspresowym

jest dziennik Judith End zatytułowany

tempie.

„Zapomnij o śmierci, mamo!” (Warszawa,

Po pierwszym szoku (który

2011). Zanim jednak uzasadnię swoją tezę,

nastąpił po tym, jak centymetrowy guzek

ogólnie przeanalizuję treść tej publikacji.

w jej piersi okazał się nie być – zgodnie

Judith End zachorowała na

z zapewnieniami radiolożki – łagodną

raka piersi w wieku 25 lat. Poznajemy

fibroadenomą,

lecz

nowotworem

ją w momencie otrzymania diagnozy

złośliwym) i frustracji z powodu

(określonego jako trzęsienie ziemi). Ma

niespodziewanej „zdrady” (moje własne

kochających rodziców, siostrę i malutką

ciało chce mi odebrać życie; s. 7), Judith

córeczkę, którą wychowuje samotnie.

otrząsa się i składa lekarzowi deklarację-

Oprócz rodziny ma grono przyjaciół, którzy

obietnicę: Zrobię wszystko, co mi pan

nienachalnie ją wspierają. Judith jest na

zalecił. Śmierć nie wchodzi w grę! (s. 8).
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Oczywiście, Judith przeżywa

który wykonywany jest na jej – póki co

huśtawkę nastrojów i ma chwile głębokiego

świetnie funkcjonującym – ciele: zastrzyki,

załamania. Obawia się, że może nie mieć

badania kontrolne, kolejne diagnozy,

wiele szczęścia, bo przecież nie wszystkie

operacje, a w końcu mastektomia. To leki

historie kończą się dobrze (s. 11). Moment

i zabiegi ją osłabiają, to przez nie czuje

otrzymania diagnozy to dla niej dzień, w

się chora, to pod wpływem uzdrawiającej

którym śmierć na zawsze przylgnęła do

ją terapii traci na wadze, staje się bardzo

[jej] życia. Teraz życie należy do kostuchy

osłabiona, wypadają jej piękne, długie

(s. 15). Od tej pory – jak zakłada – jej

włosy, z których do tej pory była taka

biografia podzieli się na czas Przed i czas

dumna. Choroba (a zatem i zdrowie)

Po (raku). Sprawa jest dziwna, bo dla niej

staje się jakby refleksem zaawansowanej

„choroba” jest właściwie tylko stanem

medycyny, jest bowiem tylko przez nią

świadomości, nie zaś złego samopoczucia

samą możliwa do wykrycia („chora”

czy odczuwanego somatycznie osłabienia:

wcale jej nie wyczuwa, zupełnie nie jest

Wczoraj dowiedziałam się, że mam raka, od

jej świadoma, nie ma najmniejszych nawet

wczoraj czuję się chora (s. 10). To właśnie

podejrzeń, że coś złego się z nią dzieje,

informacja o „zmianie” interpretacji

bo dotychczas guzek w piersi był przez

medycznej co do małego guzka w jej

lekarzy określany mianem niegroźnego

piersi doprowadziła ją do innego, bardzo

gruczolakowłókniaka, powstałego po

negatywnego spostrzegania swojego

karmieniu dziecka) i do potencjalnego

obecnego życia: Serdecznie witamy w piekle

wyleczenia (choć same konsekwencje

(s. 15). Przede wszystkim jednak Judith

skutecznych procedur medycznych można

wkracza do świata medycyny (podany

by uznać za straszne przypadłości). Podczas

zastrzyk kojarzy się jej z początkiem

którejś z kolejnej wizycie u lekarza Judith

podróży do krainy raka). Przestaje być sobą

dowiaduje się, że powinna poddać się

(cokolwiek to znaczy), a staje pacjentką:

mastektomii oraz chemio- i hormonoterapii

ma kartę szpitalną niby drugi dowód

(jeśli okaże się, że nie ma przerzutów).

osobisty (s. 22). Tak oto nabywa „podwójne

Być może będzie mogła – jak sugerują

obywatelstwo”: teraz będzie jednocześnie

lekarze – ocalić pierś i zaoszczędzić

zdrowa i chora. Choroba jest więc dla

sobie

niej jedynie „medycznym wyrokiem”,

leczeniem uzupełniającym. Będzie to

męczarni

spowodowanych
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jednak możliwe tylko wtedy, gdy rak

coraz bardziej okaleczające strategie

„rozsiał się” już po jej ciele (s. 32). Przed

ratowania życia.

autorką dziennika zarysowana zostaje

Autorka

nie
metod

ma

jakichś

tragiczna perspektywa: jeśli jest zdrowa to

szczególnych

autoterapii,

„rozchoruje się od medycyny”, a jeśli jest

wspierania samej siebie w walce z rakiem:

już śmiertelnie chora, to jej życie i ciało

po prostu chce żyć (śmierć nie wchodzi w

pozostaną integralne (bo i tak niczego już

grę!). Po trosze zaklina rzeczywistość, a

nie będzie można dla niej zrobić). Zresztą

po trosze ulega dominującemu obecnie

żadna z tych opcji nie gwarantuje pełnego

przekonaniu, że trzeba publicznie ujawnić

sukcesu, o czym boleśnie przekonuje się

swoje przeżycia. Najważniejsze, aby

wystraszona Judith, podczas spotkania

milczenie nie zdusiło uczuć. Bo od tego

z lekarzem poproszonym o tzw. second

można w końcu dostać raka (s. 61). Te

opinion: - Amputować? Tego bym

słowa dotyczą, co prawda, szczerości

nie radził. Powiem tak: jeśli zrobimy

Judith w relacji z córką, ale przy okazji

wszystko, co potencjalnie zwiększa pani

wyjaśniają jakie były powody stworzenia

szanse, a więc amputację, chemioterapię,

i opublikowania dziennika. Bezpośrednim

naświetlania, terapię hormonalną, po kilku

impulsem była jednak prośba kolegi

latach będzie pani wrakiem człowieka. A

– dziennikarza jednej z niemieckich

mimo to nikt nie będzie w stanie stwierdzić,

gazet, by podzieliła się z czytelnikami

czy to cokolwiek pomogło, czy będzie pani

swoim doświadczeniem raka piersi. Co

żyła dłużej i lepiej. A jeśli zrobimy tylko

ciekawe, Judith kwestionuje adekwatność

to, co najkonieczniejsze, czyli usuniemy

postawy Kylie Minogue („gwiazdy raka

guz, a potem panią wypuścimy, może się

piersi”), która zachowuje się tak, jakby

zdarzyć, że po pięciu latach przyjdzie pani

nic się nie stało, bo wszyscy gadają, ale

do mnie z uzasadnionymi pretensjami, że

nikt tak naprawdę nic nie mówi. Ona sama

nie zrobiono nic więcej. Ale wtedy zapytam

zamierza napisać całą prawdę o raku, ze

panią: „Jakie były te lata, tych pięć lat?”

wszystkimi jego okropnościami (s. 351).

(s. 34). W sytuacji takiego dylematu trudno

Jednak przedostatni wpis w „dzienniku”

podjąć decyzję, dlatego Judith End zdaje

jasno dowodzi, że zdecydowała się

się na swojego lekarza prowadzącego. Ten

podążać „drogą Kylie”. Ona także ulega

zaś „coraz bardziej ją leczy”, tzn. stosuje

przekonaniu, że jest już zdrowa, a choroba
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nie może dalej decydować o jej życiu:

się nad tym, jakie korzyści mogłaby

Żadnych zmian. nie ma przerzutów, nie

wyciągnąć z całej tej historii z rakiem

ma też listu pożegnalnego. Ocieram łzę

(s. 88). I rzeczywiście Judith dostrzega

z policzka. Poruszam palcem u nogi,

pewne pozytywne zmiany w swoim życiu,

pełna cichej dumy, ze wewnątrz ukrywa

na przykład to, że stała się asertywna:

się zdrowa kość. I nagle widzę to znowu

nie chciałabym już stracić tej namiastki

– ten tobołek, który gdzieś mi się przedtem

wolności. Przynajmniej tyle zawdzięczam

zapodział, tobołek z marzeniami i

nowotworowi – zdolność uświadamiania

nadzieją. Ostrożnie wyciągam po niego

sobie innych wolności i korzystania z nich

rękę, podnoszę delikatnie z podłogi. (…)

(s. 125). Z fascynacją obserwuje też, jak

[Z]arzucam tobołek na ramię i kuśtykam

pod wpływem raka (a raczej leczenia)

do wyjścia (…). Na razie moja historia

jej ciało „wpisuje się” w obowiązujące

dobiegła końca. Ale ja się bardzo spieszę.

kanony szczupłości: Rak przynajmniej

Bo za tymi drzwiami czeka na mnie coś,

zapewnia mi figurę umożliwiającą

co się bardzo niecierpliwi, co nie może się

założenie seksownej kreacji (s. 140). Te

już na mnie doczekać. Czeka na mnie moje

powierzchownej „korzyści” sygnalizują

życie, a ja nie chcę stracić już ani minuty!

jedynie, że Judith próbuje racjonalizować

(s. 363).

swoją chorobę – inaczej trudno byłoby jej

Podsumowując główny wątek

pogodzić się z tym psychosomatycznym

narracji, można powiedzieć, że Judith nie

horrorem. „Korzyści” te nie przyczyniają

ulega medialnej propagandzie, by raka

się do jej rozwoju, nie wspierają procesu

spostrzegać przez pryzmat pozytywnego

zmiany; ot, przydarzyły się jej i stały się

myślenia i – w konsekwencji – przypisać

jej zdobyczami (choć krótkotrwałymi, bo

samej sobie zasługę za wyleczenie (lub

np. wywołana lekami szczupłość minęła

winę za porażkę na tym polu). Odmawia

równie szybko jak się pojawiła).

też uznania za prawdziwe innego

W patografii „Zapomnij o śmierci,

przekonania typowego dla wspomnianej

mamo!” oprócz choroby jest też „wątek

„filozofii”, iż to, czy ktoś przeżyje czy

życia” – życia przeżywanego w obliczu

umrze jest kwestią jego osobistego

świadomości zagrożenia, życia „pod

wyboru. W pewnym momencie jednak

oblężeniem”. Autorka pokazuje jakie

sama stwierdza otwarcie, że zastanawia

sfery są dla niej ważne: rodzina (zwłaszcza
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córka), przyjaciele, partnerzy intymni,

żyć normalnym, zdrowym życiem.

a także – choć w nieporównywalnie

Arthur

Frank,

kanadyjski

mniejszym stopniu – studia. Można

badacz patografii, autor ważnego

powiedzieć, że „wątek chorowania”

opracowania na temat narracji choroby

ilościowo zdominował narrację, ale tylko

(Wounded storyteller, 1995), wyjaśnia,

dlatego, że dziennik dotyczy najbardziej

że współczesne opowieści coraz częściej

newralgicznego – dla doświadczenia

stają się właśnie „(auto)biografiami

raka piersi – okresu. Autorka całą swoją

zdrowienia”.

opowieść zbudowała tak, by zasugerować,

koncepcję, stwierdził, że do istniejących

że choroba jest tylko przykrym epizodem

struktur narracji – wspomnianych

w jej życiu – epizodem, który zamyka się

przeze

w Epilogu upublicznionego dziennika.

artykułach narracji restytucji, zmagania

Dlatego można stwierdzić, że bardziej niż

i chaosu – trzeba dodać jeszcze trzy

choroba i jej doświadczanie interesują ją

kolejne: technoluxe, strategiczne oraz

zdestabilizowane, bo istotnie naruszane

nieznośne (in. opowieści trudne do

przez interwencje medyczne, zdrowie

wytrzymania). Opowieści technoluxe

(utożsamiane tu z tzw. normalnym

dotyczą korzystania z szerokiej palety

życiem). Judith chce móc robić to, co robią

ofert medycznych i farmakologicznych.

kobiety w jej wieku: chodzić na dyskoteki

Odbijają one zafascynowanie narratorów

i na randki, ładnie wyglądać i się podobać,

zaawansowaniem

mieć zdrowy (!) kontakt z córką i założyć

medycyny, ale przy tym ukazują ich

rodzinę. Przez chwilę na poważnie myśli

jako konsumentów, wykorzystujących

o rekonstrukcji piersi i o tym, by być

swoje zasoby finansowe do dokonywania

znów kobietą! (s. 315). Dlatego właśnie

wyborów spośród wielu dostępnych im

patografia staje się dla niej sposobem na

produktów i usług. Narracje trudne

zaprzeczanie znaczeniu choroby w jej

do zniesienia opowiadają o bardzo

życiu. Krytykując Kylie Minogue, sama

złym stanie zdrowia ludzi, dla których

dąży do podobnego celu: nagłaśnia temat,

profesjonalna opieka medyczna z różnych

by pomóc innym zrozumieć, że raka piersi

powodów (zwłaszcza ekonomicznych)

trzeba – nomen omen – odchorować (i

jest często nieosiągalna. Czytanie/

opowiedzieć/opisać), po to, by znowu móc

słuchanie tego typu historii wywołuje u

mnie

Weryfikując

we

własną

wcześniejszych

technologicznym
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wielu odbiorców oburzenie na zaistniałą

swoich zadań (ponieważ zmuszają one

niesprawiedliwość oraz krzywdę osób

chorych do samodzielnego podejmowania

upośledzonych społecznie. Jednocześnie

działań, które powinny mieć charakter

u innych odbiorców „nieznośnych

systemowy)

opowieści”

poczucie

dyskryminację (poprzez to, że faworyzują

zagrożenia (dla zajmowanych przez nich

ludzi skutecznych i zdolnych do podjęcia

pozycji społecznych), a więc i potrzeba

działania). Frank podkreśla, że te

podtrzymania status quo (by nie ponosić

opowieści ukazują swego rodzaju „progres

odpowiedzialności za sytuację zdrowotną

edukacyjny” protagonisty. Bohater

takich osób jak narratorzy). Te opowieści,

bowiem rozpoczyna swoją „wędrówkę”

jak wyjaśnia Frank, są trudne do zniesienia,

ze słabej pozycji (tj. od poczucia braku

ponieważ ukazują protagonistów jako

upełnomocnienia), ale w trakcie rozwoju

ofiary sił, nad którymi nie posiadają

perypetii uczy się jakie zasoby gromadzić

kontroli i na które nie są w stanie

i jak je umiejętnie wykorzystywać.

pojawia

się

lub

podtrzymujące

adekwatnie czy skutecznie zareagować.

Odwołując się do przedstawionej

Takie historie budzą w odbiorcach

pobieżnie koncepcji A. Franka, można

dyskomfort także z tego powodu, że

powiedzieć, że historia Judith End jest

ukazują inny model „konfrontowania się”

najbliższa strukturze narracji technoluxe.

z sytuacją problemową niż obowiązującym

Co prawda, nie fascynuje się ona

w kulturze Zachodu. Z kolei opowieści

rodzajami interwencji medycznych, nie

strategiczne, pokazują jak zdobyć zdrowie

gloryfikuje metod leczenia, niemniej

dla siebie samego. Zdrowie traktowane

omawiając je (w wielu podrozdziałach)

jest tu jak deficytowe dobro – a więc coś,

stara się objaśnić jak w jej przypadku

czego wszyscy pożądają, ale nie wszyscy

„zadziałały”, a więc i daje czytelnikom

je posiadają (czy to z braku pieniędzy

wgląd w zaawansowany system opieki

czy wiedzy o efektywnych sposobach

zdrowotnej. Będąc przedstawicielką

działania). Wielu czytelników traktuje te

narodu niemieckiego, End ma dostęp do

opowieści jak zbiór wskazówek czy rad,

nowoczesnych metod terapii, i korzysta

pozostali natomiast uznają je raczej za

z nich w sposób naturalny dla członków

przekaz sygnalizujący, iż instytucje opieki

bogatych społeczeństw. Raz tylko odniosła

zdrowotnej są niewydolne w wypełnianiu

się do tej kwestii otwarcie, wyrażając
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istotę podejścia typu technoluxe: Gdybym

ewoluują w kierunku narracji zdrowia.

nie żyła w XXI wieku, byłabym wkrótce

Te drugie bowiem, jak pisze Frank,

martwa. Gdyby pozostawiono naturze

„dają ludziom okruchy subiektywnego

swobodę działania, jeszcze w tym roku

poczucia zdrowia” w sytuacji, gdy ciało

policzyłaby się ze mną. Wierzę w naukę, w

rozpoznane zostało jako stale znajdujące

technikę, w postęp. Ale czyż nie wierzymy

się w niebezpieczeństwie lub wręcz jako

także w naturę rzeczy? Jej przecież ufamy

zagrożenie. Opowieść Judith End też jest

najbardziej. Na szczęście żyję właśnie

historią o tym, jak ocaliła swoje zdrowie

dziś, w czasach, które pozwalają się

(i siebie samą) w obliczu choroby (i

przeciwstawiać okrucieństwom natury.

zdradzieckiego ciała).

Można przynajmniej próbować się
przeciwstawić (s. 12).

Ja spostrzegam jej dziennik
jako dokumentację procesu wypierania

Żyjemy, jak pisze Frank, w

istotności raka piersi, a zwłaszcza groźby

społeczeństwie remisji. Dlatego też tak

śmierci. Cała książka jest o tym, że

istotne dla chorych staje się poszukiwanie

bohaterka przejmuje kontrolę nad śmiercią,

utraconego szczęścia, a może raczej

że podjęła decyzję o niezakańczaniu jeszcze

normalności, która kojarzona jest z

swojego życia. Moje odczytanie historii

poczuciem integralności cielesnej i/lub

Judith nie jest, oczywiście, definitywne.

psychicznej oraz z poczuciem kontroli

Dlatego też po raz kolejny zapraszam

nad własnym życiem. Rozwijająca się

Czytelniczki „Naszego Życia” do dyskusji

medycyna uświadamia nam jak bardzo

na temat tej i innych patografii.

jesteśmy (lub wkrótce będziemy) chorzy.
Zniewala nas ona nie tylko poprzez
to, że zmusza do przyjęcia statusu
osoby (potencjalnie) chorej (i wejścia
w rolę uprzedmiotawianego pacjenta),
ale także poprzez to, że odbiera nam
prawo do przeżywania swojego życia w
błogiej nieświadomości nadciągającego
kataklizmu (zdrowotnego). Z tego
powodu narracje choroby coraz częściej

10
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„Straszne historie”
Gayle Sulik
Lucille Clifton,
amerykańska poetka i
laureatka wielu nagród
literackich
wydała
trzynaście
zbiorów
wierszy
i
ponad
szesnaście książek dla
dzieci. Za swoją pracę
literacką została uhonorowana wieloma
wyróżnieniami. Pełniła też funkcję Poety
Laureata, czyli „oficjalnego poety” stanu
Maryland i otrzymała tytuł Distinguished
Professor of Humanities (pol. wybitnie
zasłużonego profesora w dziedzinie
nauk humanistycznych) na St. Mary’s
College of Maryland, gdzie wykładała
przez osiemnaście lat. W wieku 58 lat
Clifton dołączyła do grona kobiet ze
zdiagnozowanym rakiem piersi.
W 1994 Lucille Clifton
powiedziano, że mały, złośliwy guz w jej
piersi został wykryty „wcześnie”, więc
poddano ją lumpektomii. Sześć lat później
miała nawrót choroby. Nie były to jednak
przerzuty związane z rozprzestrzenieniem
się wcześniej zdiagnozowanej choroby, ale

nowy rak piersi, który wymagał kolejnego
leczenia, a następnie mastektomii. W
czasie od diagnozy do nawrotu choroby
Clifton zmagała się jeszcze z innymi
poważnymi problemami zdrowotnymi, a
mniej więcej w tym czasie, kiedy wykryto
drugiego raka piersi, zdiagnozowano u niej
też raka nerki. Piętnaście lat po pierwszej
diagnozie Lucille Clifton zmarła w wieku
73 lat. W informacjach prasowych pisano,
że było to następstwem wieloletniej walki
z rakiem.
W czasie, kiedy dowiadywała się o
kolejnych diagnozach, przechodziła kolejne
fazy leczenia, doświadczała swojej choroby
i straty, Lucille Clifton nie przestawała
pisać. W latach 1995-2008 opublikowała
cztery ze swoich zbiorów wierszy. Jej
poezja wyrosła z całości życiowego
doświadczenia, z przeciwieństw, z jakimi
się zmagała, a na styl wierszy wpływ
miało jej indywidualne spojrzenie na
trudności oraz zrozumienie przemian,
które zachodzą w życiu człowieka. Jej
wiersze o doświadczeniu choroby pisane
były równocześnie z innymi utworami,
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stanowiąc część bogactwa jej życia jako
twórcy.

The Terrible Stories (pol.
Straszne historie 1) to tytuł pierwszego
zbioru wierszy opublikowanego przez
Lucille Clifton po jej pierwszej diagnozie.
Rozpoczyna się on wierszem „telling
our stories” (pol. „opowiadając nasze
historie”), który nakierowuje czytelnika
na konkretny ton i cel tomiku (str. 9):
„…dziecko, jak mówię, to nie było
tak / nie przed krwią zwierząt skrywałam
się, / to przed poetką, która w niej siedziała
/ i strasznymi historiami, które opowiadać
miała.”
„Straszne historie”, o których
pisze Clifton, ukazują ogromną moc
opowiadania historii, zwłaszcza w obliczu

trudnych doświadczeń życiowych.
Opowieści te, konieczne i przerażające,
umożliwiają komunikację międzyludzką,
łączą ludzi w ich przeżyciach, są wyrazem
prywatnych, głębokich doświadczeń.
Pisząc je, Lucille Clifton przedstawiła cykl
życia od swojej pierwszej diagnozy i, tak
naprawdę, „opowiedziała” swoją chorobę.
Druga sekcja tomiku, „from the cadaver”
(pol. „od trupa”) to seria dziewięciu
wierszy, zaczynająca się od wspomnienia
chwili, kiedy chora biegła do telefonu,
żeby usłyszeć po drugiej stronie takie
słowa: „rak… wcześnie wykryty… nie,
mastektomia… jeszcze nie” („amazons”,
pol. „amazonki”, str. 21), a kończąca
refleksją na temat śmiertelności:
„twierdzisz, że żelazo pojmuje
czas to inne określenie Boga? … / nasze
dziewczyńskie patelnie / kurzące się w
kuchni?” („rust”, pol. „rdza”, str. 28)
„niech zobaczy / jak kończy
człowiek / lekarz czy pacjent / zbrodniarz
czy król / to tylko ciężar / zimny w obcych
rękach.” („from the cadaver”, str. 29).
Wiersze z dalszej części tomiku
przedstawiają najważniejsze chwile w
cyklu życia chorej. W wierszu „przeddzień
lumpektomii” Clinfton opowiada o
śnie, który miała dzień przed operacją,
a w którym jedna jej pierś zaoferowała

Tłumaczenia tytułów i fragmentów wierszy zostały wykonane na potrzeby tłumaczenia artykułu, gdyż
twórczość Lucille Clifton nie doczekała się jeszcze wydania polskojęzycznego [przyp. tłum.].
1
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pocieszenie tej drugiej – tej, która miała
za chwilę umrzeć (str. 22).
„całą noc słyszę szepty / delikatne
/ miłość wzywa cię pod nóż / z miłości z
miłości / całą noc to tylko jedna pierś /
uspokaja drugą.”
Urodzinowy wiersz zatytułowany
„1994” wyznacza datę diagnozy, o
czym świadczy przedstawienie w nim
poetki, jako kończącej 58 rok życia w
„zimnym, śmiertelnym ciele”, „z blizną
niedowierzania” w to, „jak niebezpiecznie
jest urodzić się z piersiami” (str. 24).
„Blizna” uwidacznia ranę, którą pozostawia
po sobie rak, podkreśla jej znaczenie i
świadomość, że poetka musi nauczyć się
żyć w nowej, jakby fizycznie zmienionej
rzeczywistości (str. 25). Zwracając się do
blizny, autorka pisze:
„nauczymy się / razem żyć. /
nazwę cię / wstążką głodu / i pragnienia
/ pustą klapą od kieszonki / na krawędzi
przed i po. / a ty / jak mnie nazwiesz?”
Chociaż Clifton miała siłę nadać
swojej chorobie i leczeniu znaczenie,
podkreślała ona, że choroba ma specyficzną
moc, której jako poetka musiała się
opierać.
W swojej poezji Clifton osiągnęła
równowagę miedzy symbolizmem a
realizmem. Kiedy wydała Mercy (pol.
Łaska) w 2004, przypomniała też swoje

wcześniejsze wiersze, włączając je do
zbioru w formie przedruków, aby pełniej
ukazać wpływ raka na ciągle zmieniające
się życie. Podkreślała znaczenie pamięci,
która pomaga innym leczyć ich życiowe
rany, ale pomoc ta miała polegać nie na
byciu ponad chorobą i chorymi, ale na
odbywaniu tej podróży razem z nimi.
Poza pisaniem nowych wierszy, Clifton
opowiadała historię swojej choroby
również w odniesieniu do przeszłości,
pisząc ją na nowo, z nowej perspektywy.
*
Kiedy w lutym 2010 r.
dowiedziałam się o śmierci Lucille
Clifton, rozpłakałam się. Nie znałam dr
Clifron osobiście, więc czułam się dziwnie
i nieswojo z moją reakcją na tę wiadomość.
Uświadomiło mi to, że pisząc o jej życiu i
poezji, w jakiś sposób trochę ją poznałam.
Kiedy wcześniej próbowałam zawrzeć jej
słowa w swojej pracy, miałam problemy
z tym, jak dobrze to ująć. Planowałam
wysłać jej kopię książki już po publikacji
i potem żałowałam, że przez cały ten czas,
kiedy czytałam jej słowa, ani razu się z nią
nie skontaktowałam. Nie powiedziałam jej,
jak wiele one dla mnie znaczą. Tej nocy,
wsłuchując się w ciszę salonu, poczułam
ogromny żal i smutek. Czułam jednak
też głęboką wdzięczność za to, że Lucille
Clifton podzieliła się swoimi najbardziej
prywatnymi i strasznymi historiami, a one
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stały się sposobem na podtrzymywanie
nadziei.
W wywiadzie dla The Antioch
Review w 2000 r. Clifton wyjaśniła,
że pisanie było dla niej sposobem
przypominania sobie, że nie jest sama.
Powiedziała, że „pisanie może być
sposobem sprawdzenia, czy ktoś na to
odpowie”. Faktycznie, wiele kobiet na to
odpowiada. Kiedy czytają utwory Clifton,
podzielają jej odczucia, odkrywają
swoje własne „blizny”, umożliwia im to
przeciwstawić się niszczącym skutkom

choroby i jej doświadczeniu, które zbyt
długo było upiększane.

Artykuł ten jest częścią rozdziału 8
z książki Pink Ribbon Blues, a został
pochodzi z blog (data publikacji na stronie
27.12.2010 r.)

Przełożyła Małgorzata Południak

Historia Ruchu Kobiet po Mastektomii

„AMAZONKI”
i aktualna działalność stowarzyszenia

Anna Ziemiańska
Klub w Gdańsku powstał w

Onkologicznej jest dr Jarosław Skokowski

1992 r. z inicjatywy ordynatora Chirurgii

W roku 1993 powołano, pod

Onkologicznej Akademii Medycznej prof.

patronatem Zarządu Głównego Polskiego

Andrzeja Kopacza, a założycielkami były:

Komitetu Zwalczania Raka, ogniwo

Honorata Kozłowska (później pierwsza

nadrzędne – Federację Polskich Klubów

przewodnicząca Klubu) i Janina Wehrstein

Kobiet po Mastektomii „Amazonki”,

(przez długi czas sekretarz w zarządzie

która w 1998 roku uzyskała osobowość

Klubu).

prawną. Czynny udział w tworzeniu tego
Naszym opiekunem od początku

działalności z ramienia Kliniki Chirurgii

organu wzięła przewodnicząca Gdańskich
Amazonek – Honorata Kozłowska.
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Ruch „Amazonek” od pierwszej

amazonek na wspólne świętowanie. Tego

chwili swojego istnienia zakładał dwa

dnia składamy podziękowania wszystkich,

podstawowe cele:

którzy nas wspomagają. Spotkania te

-

odbywają się w obiekcie użyczanym nam

działanie na rzecz kobiet

dotkniętych chorobą,
-

przez władze naszego regionu, za co im

działanie

na

rzecz

profilaktyki raka piersi.

jesteśmy wdzięczne.
Uczestniczymy też we wszystkich
spotkaniach,

W

naszej

najistotniejszym

działalności

elementem

jest

na

których

możemy

zaproponować swoją postawę wobec
choroby.

wolontariat. Kobiety, które same

Ochotniczki z naszego klubu

przeszły chorobę i wiedzą najlepiej

zaangażowane są w działalność na rzecz

jakim obciążeniem psychicznym jest

profilaktyki. W szkołach i uczelniach

uświadomienie sobie faktu zachorowania

prowadzą pogadanki o samobadaniu piersi

w całej jego pełni, potrafią pomóc innym

i zagrożeniu chorobami nowotworowymi.

osobom, które znalazły się w takiej samej,

Kilkukrotnie gościłyśmy też

jak one, sytuacji. Dla liderek stowarzyszeń

młodzież z dawnego bloku wschodniego,

z całego województwa gdańskie Amazonki

zainteresowaną działalnością takich

organizowały warsztaty, konferencje

stowarzyszeń jak nasze. Wymienialiśmy

i spotkania edukacyjne na temat

nasze doświadczenia związane z pracą

choroby nowotworowej piersi, poprawy

społeczną i dowiadywałyśmy się o

psychologicznej kondycji kobiet nią

działaniach na rzecz potrzebujących

dotkniętych oraz walki ze stereotypem

podejmowanych

niepełnosprawności.

granicą

za

wschodnią

działaniach

(zwłaszcza

Okazją do spotkań edukacyjnych

dzieci). Dowiedziałyśmy się też, że

są też, organizowane przez nasze

psychoonkologia nie jest jeszcze w tamtych

Stowarzyszenie, coroczne obchody

regionach znana.

Światowego Dnia Chorego, kiedy

W zadaniach statutowych mamy

to zapraszamy wszystkich lekarzy,

również

urzędników

fizycznej i psychicznej. Te dwie formy

i

sympatyków

ruchu

prowadzenie

rehabilitacji
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profesjonalnego wsparcia pozwalają

mamy zwiedzanie Wrocławia i okolic.

kobietom po chorobie nowotworowej

Spotkania integracyjne to też

piersi łatwiej przystosować się do życia

spotkania w siedzibach Amazonek

z niepełnosprawnością. W dziedzinie

województwa pomorskiego. Najczęściej

rehabilitacji fizycznej staramy się zapewnić

takie spotkania odbywają się jednak w

naszym członkiniom szeroką ofertę zajęć,

Gdańsku.

np. gimnastykę w salach i w basenie pod

W latach 2010 i 2011 nasze

okiem wyszkolonych rehabilitantów. A w

stowarzyszenie (ze środków uzyskanych

roku 2009 udało nam się też zorganizować

z Urzędu Marszałkowskiego), jako

m.in. zajęcia w plenerze z nordic walking.

stowarzyszenie wiodące w województwie

Pogadanki psychologicznie i relaksacje

, zorganizowało kilkudniowe wyjazdy dla

przygotowują współpracujące z nami

Amazonek z województwa do Ośrodka

psycholożki.

Rehabilitacyjno Sportowego w Mauszu.

Oprócz ułatwiania dostępu do

Odbywały się tam między innymi warsztaty

rehabilitacji, nasz statut przewiduje

psychoonkologiczne (prowadzone pod

propagowanie rekreacji i turystyki .

okiem naszej niezastąpionej Pani Prof. de

Organizujemy

wyjazdy

Walden-Gałuszko) i warsztaty „praktyczno-

integracyjne ogólnopolskie, dołączając

techniczne”, podczas których koleżanki

do wszystkich polskich Amazonek w

wykonywały niebanalne wiązanki z liści.

Częstochowie. Tam, na Jasnej Górze,

Zachęcano nas do spacerów po okolicznych

odbywa się msza święta w intencji

lasach i, oczywiście, do gimnastyki

Amazonek, zorganizowana przy udziale

ruchowej na świeżym powietrzu (pod

Amazonek z Częstochowy (po raz

okiem rehabilitantów specjalistów). Oprócz

pierwszy taka msza odbyła się w 1995 r.).

tego organizowano też różne zawody

My, korzystając z wyjazdu, zwiedzamy po

sportowe. Zabawy zawsze było bez liku!

drodze różnych części Polski. I tak – przy

Wieczorami odbywały się tańce, podczas

okazji odbywania kolejnych pielgrzymek

których prezentowałyśmy wymyślne stroje

– dotarłyśmy do Warszawy, Krakowa,

i okrycia głowy, np. samodzielnie uplecione

Kazimierza, Sandomierza, Torunia i

kompozycje kwiatowe z suchych liści.

okolicznych miast. W tym roku w planach

Do roku 2009 lokali na spotkania
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zarządu, ochotniczek i prowadzenie

w tym czasie zasłużyłyśmy na nagrodę

sekretariatu użyczało nam kilka instytucji.

„Bursztynowego

W marcu 2009 roku od Urzędu Miasta

wyróżnienie im. Lecha Bądkowskiego

otrzymałyśmy własny lokal (mamy

ustanowione przez Prezydenta Miasta

nadzieję, że na długi okres użytkowania).

Gdańska, a niedawno – z racji zatrudnienia

Ponadto, nasz psycholog bardzo często

osoby niepełnosprawnej – również na

prowadzi tu spotkania indywidualne

nagrodę „Lodołamaczy”.

z Amazonkami i ich rodzinami oraz

Mieczyka”

oraz

W kwietniu 2005 r. na walnym

szkolenia dla naszych ochotniczek. Z

zebraniu

podjęłyśmy

decyzję

o

otrzymanego lokalu cieszyłyśmy się

zarejestrowaniu naszego stowarzyszenia

niezmiernie, więc na jego otwarcie –

w sądzie jako organizacji pożytku

dzięki życzliwym sponsorom – odbyło się

publicznego. Cieszymy się, że nasze

skromne przyjęcie . Zaprosiliśmy osoby, z

Stowarzyszenie jest OPP, ponieważ w ten

którymi współpracujemy: lekarzy, naszych

sposób mamy możliwość pozyskiwania

przyjaciół i przedstawicieli władz miasta. Z

funduszy z tzw. 1%. Życzliwi ludzie

jednej strony radość z otrzymanego lokalu,

przekazują nam różne kwoty – za wszystkie

a z drugiej zachodzące w medycynie

jesteśmy im wdzięczne, bo dzięki temu

zmiany w zakresie leczenia raka piersi

możemy prowadzić nasze działania

(tu: operacje oszczędzające) i, co za tym

statutowe na rzecz kobiet dotkniętych

idzie, rosnąca liczba naszych członkiń z

chorobą nowotworową piersi.

zachowaną piersią, skłoniły nas do zmiany

Działanie naszego stowarzyszenia

nazwy stowarzyszenia. Z Klubu Kobiet

to nie tylko pracą na rzecz Amazonek.

po Mastektomii przy Klinice Chirurgii

W lutym tego roku uczestniczyłyśmy

Onkologicznej AM w Gdańsku stałyśmy

w utworzeniu Pomorskiej Infolinii

się Stowarzyszeniem Kobiet Amazonki.

Onkologicznej, pod przewodnictwem

W ten sposób chciałyśmy zaakcentować,

Pani prof. de Walden-Gałuszko. Nasze

że nasz klub jest otwarty na wszystkie

Amazonki pełnią tam dyżury jako

kobiety po chorobie nowotworowej piersi,

wolontariuszki.

niezależnie od stopnia okaleczenia.
Działamy już dwadzieścia lat;
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CZĘSTOCHOWA
– nasza doroczna pielgrzymka

Wiara daje siły – takie mamy
przekonanie i dlatego jeździmy po tą siłę
do naszej MATEŃKI do Częstochowy.
Jak zwykle jest tam
nas „morze”. Są nie tylko
Amazonki polskie, ale też
z Czech, Izraela, Niemiec,
Białorusi.
Wszystkie
miałyśmy szczególne,
osobiste intencje, dlatego
gdy spotkałyśmy się w dniu
wyjazdu byłyśmy bardzo
skupione w oczekiwaniu
na spotkanie na JASNEJ
GÓRZE.
Nie odczuwałyśmy zmęczenia
podróżą, bo przed nami cudowne spotkanie,
cudowna NASZA MSZA.
Niejednej z nas ukradkiem spłynęła
łza, gdy myślałyśmy o bliskich nam
koleżankach, których już z nami nie ma.
Ogromne wrażenie robi liczba
Amazonek – jak zwykle rozmodlonych,
a jednocześnie szczęśliwych, radosnych,
z kwiatami w dłoniach.
Msza, na której odczytany był

skierowany do nas list od OJCA ŚW., była
pełna wzruszeń i ładunku dobrej nadziei.
Koleżanka Amazonka z Płocka

Bożenka Miklaszewska zaintonowała nasz
hymn, a refren przez nas śpiewany brzmiał
na Jasnej Górze jak prośba o to, by znowu
za rok Pan pozwolił nam WSZYSTKIM
tam się spotkać.
Na ten czas nieważne były inne
sprawy. A piękne słońce pozwoliło cieszyć
się modlitwą.
Te spotkania są dla nas istotne
– dają nam siłę i wiarę, że poradzimy
sobie z chorobą i z problemami dnia
codziennego.
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Nie
będę
opisywała szczegółów
(gdzie spałyśmy i co
jadłyśmy), bo przecież
jechałyśmy po POMOC
MATEŃKI, i to było dla
nas najważniejsze.
Za rok będziemy
tam znowu usilnie błagając
o to, byśmy RAZEM
mogły tam być.
Bardzodziękujemy
tym, które pracowały
nad organizacją tej mszy i prosimy, by
nie ustawały w działaniach, ponieważ
nie potrafimy słowami dziękować. To w
sercach naszych i modlitwach jest miejsce
dla nich. Krysiu, Helenko, Elu, Małgosiu,
Danusiu, Beatko, dziękujemy Wam.

A jeszcze jedno: pamiętajmy, by
w następnych latach przyjeżdżać tu nie
z balonikami i innymi gadżetami, ale z
KWIATAMI. Będzie tu całe ukwiecone
przez nas pole.

Jubileusz XX-lecia
Gdańskich Amazonek
Anna Ziemiańska
Obchody Jubileuszu XX-lecia

okazji jubileuszy jest okazja do złożenia

Gdańskich Amazonek odbyły się 12

podziękowań wszystkim instytucjom,

września 20102 r. w Operze Bałtyckiej. Na

lekarzom i osobom , które wspierają

naszą Galę przyjechała Krysia Wechmann.

Amazonki.

Cieszyłyśmy się, że szefowa Federacji była

Wiceprezydent Miasta Gdańska

z nami z okazji XV-lecia i cieszymy się,

ds. Polityki Społecznej wręczyła 13

że w tym roku również nas zaszczyciła

medali Prezydenta Miasta Gdańska, w tym

swoją obecnością. Jak zawsze przy

6 Amazonkom za szczególny wkład pracy
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dla stowarzyszenia. Były też
kryształowe serca wręczone
przez nasze stowarzyszenie
osobom nas wspierającym
w

różnych

obszarach

–

sponsorom,

lekarzom

Gdańskiej AM, pielęgniarkim,
psychologom, sponsorom itp.
W trakcie trwania konferencji
odbył się koncert Capelli
Gedanensis, która wykonała
utwory G. F. Handela między
innymi Muzykę na wodzie
oraz Alleluja z Oratorium
„Mesjasz”.
Po uroczystej Gali
miał miejsce poczęstunek, tj.
obiad i tort „urodzinowy” w
foyer opery.
Wieczorem tego dnia
odbył się (również w operze)
koncert Haliny Kunickiej
dedykowany Amazonkom i
ich gościom – były owacje na
stojąco .
Zwieńczeniem
obchodów była uroczysta
msza święta w Kościele
dnia

16

września

pod

przewodnictwem Arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego.
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Jubileusz 25-lecia

klubu Amazonki Warszawa Centrum
Malgorzata Kurtyka-Kozioł
21 września b.r. w dworku

jako prekursora dla obecnie działających

Karoliny Wajdy, gdzie w 1821 roku

205 klubów w całej Polsce. Moim

urodził się Cyprian Kamil Norwid. W

zdaniem, jest on godny naśladowania. Z

pejzażu Ziemi Dąbrowieckiej, w otulinie

okazji okrągłej rocznicy opublikowałyśmy

pięknych drzew, odbyła się uroczysta Gala

album ukazujący, w fotografiach, 25-letnią

z okazji 25. rocznicy powstania pierwszego

historię naszej działalności. Oprócz tego

w Polsce Klubu Amazonek Warszawa-

wydana też została książka dziennikarki

Centrum.

Anny Mazurkiewicz pt. „Mam go! Rak

Honorowy

nad

piersi – strefa prywatna, strefa publiczna”.

Anna

Obchody Jubileuszu były okazja

Komorowska, małżonka Prezydenta RP,

do spotkania Amazonek z całej Polski

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent

z lekarzami, przedstawicielami władzy,

m.st. Warszawy, Pan Adam Struzik,

przyjaciółmi, darczyńcami i sponsorami

Marszałek Województwa Mazowieckiego

naszych poczynań.

Jubileuszem

Patronat

objęła

Pani

oraz Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda
Mazowiecki.

Artystyczną

oprawą

naszej

Gali był spektakl hipiczny w reżyserii

Obchody Jubileuszu rozpoczęły

Karoliny Wajdy, a o nasze podniebienia

się już 2 września piknikiem pod nazwa

zadbali znakomici kucharze opłaceni

„Zdrowo i sportowo” na Kępie Potockiej.

przez naszych sponsorów. Przy lampce

Następnie 8 września na Placu Defilad

wspaniałego wina i wyśmienitej kuchni

odbyła się piękna akcja profilaktyczne pt.

milo upływał nam czas.

„Piersi w Mieście”.
Jubileusz

był

okazja

do

przypomnienia dorobku naszego klubu
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Jubileusz XV-lecia
Jarocińskiego Klubu
„Amazonka”

Obchody jubileuszowe rozpoczęły
się dnia 4 czerwca 2012 r.
Na samym początku uroczystości
odprawiona została Msza św. w intencji
wszystkich amazonek. Odprawił ją ksiądz
Prałat Dariusz Matusiak, proboszcz
parafii św. Marcina w Jarocinie. We Mszy
św. uczestniczyły nie tylko amazonki,
ale też ich rodziny i przyjaciele. Ksiądz
Prałat modlił się za amazonki obecne na
uroczystości oraz te, które – z różnych
powodów – nie mogły wziąć w niej udziału.
Modlitwę poświęcił również rodzinom,
które są z nimi na co dzień, na dobre i na
złe. Modlił się też za koleżanki, które już
od nas odeszły. Homilia wygłoszona przez
ks. Prałata była pełna ciepła, dodawała
nam otuchy, nadziei i wiary. Odczytał
też – napisany przez autorkę niniejszego
tego tekstu – wiersz-modlitwę do Matki
Najświętszej o wstawienie się za nami u
Swego Syna.
Druga część naszego uroczystego
jubileuszu odbyła się 4. lipca br., a miała
miejsce w restauracji ”Klubowa”.
Część tę otworzyła nasza Prezes,
Maria Huderek. Rozpoczęłyśmy ją od
odśpiewania hymnu amazonek o tym,
że „nie ma rzeczy niemożliwych”. Wraz
z nami zaśpiewali zaproszeni goście,

Basia

przedstawiciele władz samorządowych
gminy i powiatu oraz współpracujących
instytucji i stowarzyszeń. W spotkaniu
uczestniczyły również delegacje
zaprzyjaźnionych
klubów
oraz
przedstawiciele lokalnych mediów.
Od władz i zaproszonych gości,
otrzymałyśmy wiele życzeń, kwiatów i
upominków.
Pisząca ten tekst przedstawiła
historię klubu i jego piętnastoletnią
działalność.
Siedem koleżanek z najdłuższym
stażem, które aktywnie uczestniczą w
działalności klubu otrzymało kwiatki i
gratulacje.
Zaprzyjaźniony z nami od
samego początku istnienia klubu Bogdan
Kolanowski z „Kapeli pod Orzechem”,
składając życzenia, podarował nam
woreczek z różnymi gatunkami orzechów,
które są symbolem zdrowia i szczęścia.
Krystyna Wechmann, jedna z
osób biorących udział w powstawaniu
jarocińskiego klubu, doceniła to jak prężnie
działamy. Wspierając nas i chcąc jeszcze
mocniej zmobilizować władze gminy
do dalszej współpracy z nami, wręczyła
wiceburmistrz Hannie Szałkowskiej
„Srebrny Łuk Amazonek”, co zostało
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przyjęte wielkimi brawami.
W części artystycznej wystąpili
uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Nr 5
w Jarocinie. Umilali nam czas przebojami
sprzed lat, takimi jak „Pod Papugami”,
„Dwudziestolatki” czy „Dni, których
jeszcze nie znamy”. Wystąpili również
przedstawiciele zespołu folklorystycznego
„Snutki” z Potarzycy.
Po części oficjalnej, artystycznej i
wspólnym obiedzie nie mogło zabraknąć
urodzinowego tortu i tradycyjnego „Sto
lat”, odśpiewanego przez wszystkich
obecnych na jubileuszu.
Resztę wieczoru wypełniły tańce,
do których przygrywał nasz przyjaciel
Bogdan z „Kapeli pod Orzechem”

My, zadowolone z miłego
spotkania, pełne optymizmu weszłyśmy w
następne lecia.
Jubileuszu tego nie można by
zrobić z takim rozmachem, gdyby nie
nasi hojni sponsorzy, którym z głębi serca
dziękujemy.
Ela, Wiesia, dwie Marysie, Jutka
i Grażynka tyle trudu i starania w to
włożyły, że nie wiemy, jakim cudem te
15–stkę wyprawiły. My im dziękujemy i
zdrowia życzymy.
Tak się składa, że nasz jubileusz
zbiega się z piętnastą Ogólnopolską
Pielgrzymką „Amazonek” do Sanktuarium
Matki Najświętszej w Częstochowie.
Myślę, że będzie nam dane, aby w tym
jubileuszu na Jasnej Górze uczestniczyć.

20-LECIE

Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”
Olsztyńskie Towarzystwo
„Amazonki” ma 20 lat. Uroczystości
związane z jubileuszem obchodziłyśmy
13 października. Gośćmi byli m.in.
pani Beata Bublewicz, posłanka,
która – poza osobistymi życzeniami –
przekazała nam gratulacje od Pierwszej
Damy RP, pani Anny Komorowskiej,
Prezydent miasta, Amazonki z Warsza-

wy, Płocka, Białegostoku oraz nasze
koleżanki z rodzinami i wielu innych
znamienitych gości.
Były odznaczenia bursztynowymi łukami, Basia Baturo-Warszawska
otrzymała kryształowy łuk Amazonki
oraz statuetki dla osób wspierających.
W trakcie trwania uroczystości
Paweł Burczyk przeprowadził aukcję

NASZE ŻYCIE Nr 58
Biuletyn Środowiska Amazonek
obrazów namalowanych z myślą
o Amazonkach przez pana Józefa
Jaskułę z Berlina– dochód z
aukcji autor przekazał na nasze
cele statutowe. Z kolei studenci
Studium Aktorskiego, pod kierownictwem Ireny Telesz-Burczyk, wystawili sztukę Katarzyny
Korpolewskiej zatytułowaną
„Okiem Anioła”. Na zakończenie
oficjalnej części wystąpiła
zjawiskowa Daniela Bałabańska
z zespołem.
Na zakończenie wszyscy
spróbowali pysznego tortu, ufundowanego przez p. Beatę Bublewicz i zjedli co nieco.
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SEKRETY ŻYCIA
Lidka Sufinowicz
Jak ten czas szybko biegnie, dopiero

co widać na fotkach, a my wszystkie razem

co był sierpień, lato, wakacje i nasza XVIII

z nimi. Gratulacje, całusy i bardzo szczere

Spartakiada w Ciechocinku.

gromkie oklaski.

24

sierpnia 2012 r. odbyło się

Ale to nie koniec tej wspaniałej

długo wyczekane spotkanie z koleżankami

zabawy. Nadal czekały na nas kolejne

z całej Polski. Wiele z nas utrzymuje z sobą

niespodzianki (bo już wcześniej dostałyśmy

kontakt przez cały rok, m.in. na portalach

od firmy Mokate szczególne koszule).

społecznościowych, np. na Facebooku. Dlatego

I tu jestem Wam winna bardziej

kiedy jest możliwość zobaczenia się w „realu”,

szczegółową informację dot. SEKRETÓW

to radość nie ma końca. Spartakiada niby jak co

ŻYCIA.

roku wielobój, fajne, zabawne dyscypliny, jak

SEKRETY ŻYCIA to hasło, pod

bieg w potrójnych spodniach, albo trzy osoby

którym kryją się mądre i piękne myśli. Oto i

na nartach, bieg z jajem, strzelanie z broni

one:

długiej i z łuku, a tym razem jakoś bardziej

1.

Przejmij kontrolę nad swoim życiem.

radosna i bardziej spontaniczna.

2.

Kochaj siebie, a będziesz kochana.

Zabawy co nie miara i absolutnie,

3.

Masz marzenia? Realizuj!

ale to absolutnie żadnego niezdrowego

4.

Myśl pozytywnie.

współzawodnictwa, a wręcz przeciwnie. Ta

5.

Każdy dzień witaj uśmiechem.

spartakiada była dla mnie, i mam nadzieje,

6.

Jesteś piękna – uwierz w to!

że dla Was wszystkich, biorących w niej

7.

Zasługujesz na miłość i szacunek.

udział, wspaniałą ZABAWĄ. Nieważne

8.

Odkryj swoje mocne strony.

było, kto które miejsce zajmie. Owszem, po

9.

Twoje zdrowie jest najważniejsze.

ogłoszeniu wyników było bardzo dużo radości

10.

Świętuj nawet najmniejszy sukces.

z pierwszego miejsca, ale też i z kolejnych.

11.

Bądź pewna swojej wartości.

Dziewczyny skakały z radości bardzo wysoko,

12.

Pamiętaj, kobiecość to siła!!
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Jestem pewna, że
wszystkie byłyśmy szczęśliwe
i radosne, gdy w naszych
głowach

(i

na

naszych

koszulkach) były te „sekrety”.
Tę kampanię społeczną, jak
mówi jej sponsor, stworzono
z miłości do KOBIET! Krysia,
nasza szefowa, najbardziej ceni
sekret nr 9: ZDROWIE JEST
NAJWAZNIEJSZE.
Jak tylko wejdziecie

w tych pięknych koszulkach i z różowymi

na stronę www.sekrety-zycia.pl to zobaczycie

balonikami wyszłyśmy całą grupą na ulice

jak pięknie Krystyna mówi o tym, stojąc

Ciechocinka. Przed nami szła, gromko grając,

pośród innych fajnych kobietek. Nie

wspaniała orkiestra, a więc wszyscy nas

opowiem wszystkiego, bo chcę Was zachęcić,

widzieli i witali ciepło, a dzieciaki otrzymywały

zmotywować do poczytania o tym właśnie na

od nas te piękne baloniki.

stronie. My wszystkie jesteśmy ambasadorkami

I jeszcze to nie wszystko, bo w tym

tej kampanii, a te „sekrety” to taki prezent dla

samym czasie w Ciechocinku odbywało

wszystkich kobiet od AMAZONEK.

się spotkanie Krystyn, a nasza Krysia w

Ale, ale, opowiadam dalej. A więc

prześwietny sposób nas włączyła do tego
spotkania. Goście już byli
wspólni, a między innymi
były tam sławne „babcie”
śpiewające „Koko, euro,
spoko”. Helenka Pawlak,
a także inne dziewczyny
„dylały”, czyli tańczyły z tymi
bardzo pogodnymi (do nas!)
kobietami z zespołu (patrz
fotki).
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Czyli

można

podsumować. Amazonki
znowu górą, zabawiały i
bawiły się z wszystkimi w
Ciechocinku. To zresztą
nic dziwnego, ponieważ
wszędzie, gdzie my się
pojawiamy, jest wesoło i
słychać śpiewy i śmiech.
Wieczorem,

po

kolacji oczywiście „balety”
– czyli śpiewy i tańce przy
fajnej muzyce. Ktoś. przechodzący pod oknami.

Kochane, do zobaczenia za rok!

zapytał – ilu tam jest facetów i otrzymał

Znowu będzie przednia zabawa, śmiechy i

odpowiedź – ANI JEDNEGO!. My po prostu

potem łzy, gdy czas przyjdzie się pożegnać.

potrafimy się bawić! SAME! (hihi)

Mocno WAS ściskam!

Lodołamaczka kaliska
Kazimiera Lissy Kalafarska
Czytelniczki „Naszego Życia”
zaskoczył może powyższy tytuł.
Zastanowiły się z pewnością czego lub
kogo dotyczy. Poinformuję na wstępie,
że nie jest to nazwa maszyny, jakiegoś
mechanicznego urządzenia, robota, bo nie
chodzi o łamanie lodów w dosłownym,
materialnym znaczeniu.
Chodzi o lody w sferze emocji i
mentalności. Możemy bowiem powiedzieć,

że zmrożone są uczucia ludzkie i sposób
myślenia pełen stereotypów, gdy
obserwujemy obojętność, brak woli
pomocy, marginalizowanie lub wręcz
wykluczanie osób niepełnosprawnych z
życia społecznego.
Lodołamacze to coroczne
konkursy promujące zatrudnianie osób
niepełnosprawnych i aktywność osób
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
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życia. W konkursie nagradzane są firmy,
instytucje i osoby prywatne wybitnie
angażujące się w rozwiązywanie
problemów osób niepełnosprawnych.
Organizatorem konkursu jest Polska
Organizacja Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych [ POPON ].
Patronat Honorowy nad konkursem
„Lodołamacze 2012” objęła Małżonka
Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska.
Ambasadorem konkursu został
Zbigniew Zamachowski.
Wróćmy do tytułu tej notatki. Kim
jest Lodołamaczka kaliska? Jest nią Barbara
Wrzesińska, laureatka honorowego tytułu
„Lodołamacz Specjalny” przyznanego
przez Wielkopolską
Kapitułę konkursu
„Lodołamacze
2012”. Jest to nasza
koleżanka, liderka
Stowarzyszenia
Kaliski
Klub
„Amazonki”. Od
2000 r. pełni funkcję
prezesa naszego
Klubu.
Basia dała się poznać
jako
niezwykle
rzutka organizatorka, zyskująca szybko
sympatię i uznanie koleżanek, jak
również osób z którymi współpracuje.
Aprobata społeczna jej osoby pomaga w
pozyskiwaniu sponsorów finansujących
wiele przedsięwzięć na rzecz rehabilitacji

i popularyzacji treści z zakresu profilaktyki
raka piersi. Dotacje umożliwiły urządzić
nowocześnie siedzibę Klubu, pozwoliły
zakupić profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny
m. in. aparat najnowszej generacji do
leczenia obrzęków limfatycznych, a
także pozwalają organizować turnusy
rehabilitacyjne, grupową gimnastykę
usprawniającą,
imprezy integracyjne i różne formy
rekreacji na świeżym powietrzu. Była
pomysłodawczynią zorganizowania
pierwszego „Kaliskiego Marszu Życia
i Nadziei” w 2003 r., a także w latach
następnych różnych akcji profilaktycznych.
Była inicjatorką utworzenia w Kaliszu

filii WCO z pracowniami radioterapii i
chemioterapii, co spotkało się z aprobatą
mieszkańców i władz miasta Kalisza
oraz Urzędu Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. W połowie 2014
r. Kaliska Onkologia będzie leczyć
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mieszkańców Kalisza i całej południowej
Wielkopolski.
Basia jest aktywną działaczką
samorządową. Już drugą kadencję jest
radną Rady Miasta, a od 2011 r. pełni
funkcję wiceprzewodniczącej Rady.
Każdy, kto poznaje Basię, pozostaje pod jej
urokiem osobistym, doceni konkretność,
niezwykłą życzliwość i chęć pomocy w
rozwiązywaniu problemów. To do Basi

uhonorowana została w plebiscycie Gazety
Poznańskiej „Być Kobietą Prawdziwą”.
Kilka lat później została laureatką
prestiżowego tytułu Człowiek Roku
2009 wśród Niepełnosprawnych, przez
Kapitułę XVI Plebiscytu TVP Poznań pt.
„Wyzwanie”
Kto chciałby jeszcze więcej
dowiedzieć się o naszej niezwykłej
koleżance, niechaj wystuka w portalach

można odnieść bez reszty zawartość
treściową sentencji kaliskiej aforystki,
Urszuli Zybury: TYLE JESTEŚ WART,
ILE DAŁEŚ DRUGIEMU.
Basia daje z siebie innym
bardzo wiele, dlatego jest docenianym
człowiekiem. Potwierdzają to liczne
poprzednie wyróżnienia i nagrody. W
2003 r. znalazła się w „Złotej Dziesiątce”
konkursu „Kaliszanin Roku”, w 2004 r.

internetowych jej nazwisko. Tam znajdzie
długą listę funkcji, dowodów jej aktywności
społecznej i jej zasług. Jesteśmy z naszej
Basi dumne.
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SZKOLENIA AMAZONEK
BOŻENA AMBROŻY – GORZÓW WLKP.
Drogie koleżanki bardzo dokładnie śledzę
i interesują mnie szkolenia nas Amazonek.
Moim zdaniem przeprowadzane są perfekcyjnie. Ostatnio brałam udział w takim szkoleniu. Odbyło się ono w ośrodku Leśny
Ludek w Polanicy Zdroju. Przyjechałyśmy
dzień wcześniej aby być od początku szkolenia . Byłyśmy same więc miałyśmy
prawo wyboru pokoju.
Następnego dnia dołączyła do nas Ania
z Wałbrzycha. Stworzyłyśmy zgraną
paczkę zadowolone ze wszystkiego.
Dzień jak co dzień śniadanko, szkolenie,
obiad, po obiedzie szkolenie, kolacja i
czas wolny. Każdy coś dla siebie znalazł.
Długie spacery, z kijami też (dziękuję
Ci Aniu) ognisko; przebieranki, skecze,
przyśpiewki... itd. czasami dyskoteka.
Ale moje drogie koleżanki zapomniałam
o szkoleniu. Dla mnie zawsze za mało
tych wiadomości. Pierwszy dzień Pani dr
Czudowska przekazywała najnowsze informacje dotyczące leczenia raka piersi i
raka w ogóle. Mimo najnowszych metod
leczenia i tak czasami trudno zatrzymać
chorobę. Jednak jesteśmy silne, musimy
się wspierać i brać z życia to co najlepsze, gdyż inne muszą brać przykład.
Wszystko co robimy to przecież dla
nas samych a także dla innych, aby je
wspierać, pomagać. To są nasze kluby

amazońskie. Zapraszamy !
Bardzo ważne informacje przekazywał
dr Janusz Doś na temat drenażu limfatycznego strony operowanej, zapobiegania
obrzękom, pokaz rękawów uciskowych,
bandażowania itd. Każda była zaintere-

sowana, ponieważ niektóre z nas mają
problemy z obrzękiem strony operowanej.
Część wiadomości przekazałyśmy już
koleżankom w naszych klubach. Pomoc
jaką niosą psycholodzy jest nieoceniona!
Uczymy się asertywności i innych rzeczy
pomagających nam w życiu. Praca nad sobą
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to jedno, a praca z ludźmi potrzebującymi
pomocy to drugie. Każda z nas jest inna,
różnimy się od siebie. Przeszłyśmy te
same choroby i kłopoty ze
zdrowiem ale każdej potrzebne innego
rodzaju wsparcie psychiczne. Czasami
oczekujemy zupełnie czegoś innego od
siebie i od innych. Ale cóż musimy się
różnić ! Świat byłby nudny !
Warsztaty pięknie poprowadziły psycholog mgr Teresa Turuk – Nowak i mgr
Katarzyna Cieślak.

Warsztaty terapeutyczne
w Poznaniu
Jola
W dniach 9-13 września w Poznaniu nad
Maltą odbyły się warsztaty terapeutyczne
dla Kobiet z Nawrotem Choroby
Nowotworowej. Przyjeżdżają dziewczyny
z całej Polski, niektóre z nas widziały się
po raz drugi. Pierwszego dnia w niedzielę,
krótko po przyjeździe, spotkałyśmy się
na wykładzie dr Dariusza Godlewskiego.
Jak zawsze przekazał wiele ciekawych i
potrzebnych treści. Co prawda niektóre
dziewczyny, które były po długiej podróży
miały mały problem z koncentracją, ale

ciekawość wykładu przewyższyła pokłady
zmęczenia. Następnego dnia było spotkanie
z dr Januszem Dosiem. Z ogromnym
zaciekawieniem wysłuchałyśmy o tym
czym jest obrzęk limfatyczny, jak go
unikać i na koniec ogólnego spotkania
prezentację jak pielęgnować rękę z
obrzękiem. Po obiedzie dr Doś spotykał
się na indywidualnych rozmowach z
uczestniczkami warsztatów. Sama z tego
skorzystałam 2 lata temu, kiedy byłam
„na świeżo” po złamaniu nogi. We wtorek
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rozpoczęły się dwudniowe warsztaty
psychologiczne. Tutaj był podział na
grupy. Pierwsza z nich była pod egidą
mgr Katarzyny Cieślak, druga pod
przewdnictwem mgr
Karoliny Mostowskiej.
Każda z prowadzących
miała inny sposób
na przeprowadzenie
spotkań.
Pierwsza grupa przez
obie tury danego
dnia jak i następnego
spotykała
się
cała i każda z nas
przedstawiła swoją
historię. U drugiej
ogólne
spotkanie
było
na
części
przepołudniowej,
natomiast popołudniowe jak i następnego
były już indywidualnymi rozmowami.Jako
że przez wszystkie dni trwania warsztatów
dopisywała nam cudna pogoda, każdą
chwilę wykorzystywałyśmy na krótkie
spacery
aby
zażyć
czystego
i
słonecznego
powietrza. Sama
zabrałam
grupę
dziewczyn
na
wypad po Poznaniu.
Oczywiście z braku
nadmiaru
czasu
konieczne
było
ograniczenie
do
kilku
obiektów.
Z
pewnością
otrzymałyśmy sporą

dawkę konkretnych informacji, które
będą przydatne w dalszym zmaganiu się
ze skorupiakiem. Zachęcam do zgłaszania
się na takie warsztaty, są kopalnią wiedzy.

Ponadto spotkanie uczestniczek i rozmowy
każdej z każdą tworzy szczególną więź i
chyba takie poczucie wspólnotowości jest
nam potrzebne.
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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
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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KALENDARIUM
Lipiec
6-8

Centralne szkolenie Ochotniczek I stopnia w Gdańsku.

21-31 Trekking wokół masywu Mont Blanc w którym wzięło udział 8
Amazonek.
26

Amazonki w Sejmie. Bohaterki zdjęć otworzyły w Sejmie RP wystawę
„Amazonki 2011”

Sierpień
2-4

Centralne szkolenie Ochotniczek I stopnia w Poznaniu. Prowadząca
szkolenie: dr Małgorzata Adamczak

20

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dotyczące ustanowienia walki z
nowotworami bezwzględnym priorytetem polskiego Rządu. Udział Prezes
Federacji – Krystyny Wechmann.

24-26 XVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek pod hasłem „Mistrzostwa
Polski w Wieloboju” w Ciechocinku. Udział wzięły 33 drużyny.
Zainaugurowano również start kampanii „Sekrety Życia”

Wrzesień
3-7

Centralne szkolenie „Nowych Liderek” w Polanicy Zdroju

8

Jubileusz 10-lecia Nowosolskiego Stowarzyszenia Amazonek „Tęcza”.

8

Udział poznańskich Amazonek w Poznańskim Dniu Organizacji
Pozarządowych.

9-13

Warsztaty terapeutyczne dla kobiet z nawrotem choroby nowotworowej
w Poznaniu.

12

Jubileusz 20 lecia Gdańskiego Stowarzyszenia Kobiet Amazonki w
Operze Bałtyckiej.

13-15 Centralne Szkolenie I stopnia Ochotniczek w Poznaniu.
16

Jubileusz 10 lecia Kępińskich Amazonek połączony z festynem Kępiński
Marsz ku Integracji”.
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17.

Założycielskie Spotkanie Klubu Amazonek w Nekli.

19-20 XI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie – zdrowie społeczne a
zdrowe społeczeństwo – wpływ medycyny na jakość życia człowieka”
20.

Uroczysta Gala Regionalna Konkursu „Lodołamacze 2012” – laureatką
konkursu Basia Wrzesińska z Kalisza.

21.

Jubileusz 15 lecia Zamojskich Amazonek zorganizowany w Sali
Consulatus Zamojskiego Ratusza.

21-22 Centralne szkolenie w Ciechocinku dla rehabilitantów współpracujących
z klubami Amazonek.
21.

Jubileusz 25 lecia Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum w
magicznym Dworku Norwidowskim w Głuchach k. Warszawy.

24-28. Warsztaty terapeutyczne dla poznańskich Amazonek w Kwiejcach.
29.

Jubileusz 15 lecia Iławskiego Klubu Amazonki połączony z Marszem
Nadziei.

29.

marsz w Pleszewie – XV MARSZ Różowej Wstążki – Miasto Zdrowia i
Urody „Piersi w mieście”.

Październik
4.

XIII Sesja Naukowo – Szkoleniowa. Konferencja nt. „Operacje
odtwórcze – element skojarzonego leczenia raka piersi”.
Udział poznańskich Amazonek w panelu.

5-6

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę pod
hasłem „Wiara Góry Przenosi” – Jubileusz częstochowskich Amazonek
w przeddzień pielgrzymki.

11-13. Centralne szkolenie I stopnia Ochotniczek w Poznaniu.
13.

Regionalna Spartakiada w kręgle organizowana przez Amazonki z
Krotoszyna.

13.

Jubileusz 20 lecia Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki połączony z
„Marszem Życia i Nadziei” pod hasłem „Kochamy Cię Życie”.

13.

Jubileusz 15 lecia Rzeszowskiego Klubu Amazonki.
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15.

Konferencja „Profilaktyka Raka Piersi” organizowana przez Sosnowieckie
Stowarzyszenie Amazonki „Życie”.

15.

Udział Prezes Federacji w Polskim Forum Pacjentów w Warszawie.

16.

Jubileusz 15 lecia Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Amazonki
połączone z obchodami Dni Walko z Rakiem.

16. Forum Inicjatyw Pozarządowych w Pile – wystawa „Amazonki 2011”
– reprezentują Danuta Kot i Beata Tietz.
19.

X Marsz Życia i Nadziei w Radomiu.

20.

Marsz Różowej Wstążki w Łodzi pod hasłem „Nie bądź taka
– pokonaj raka”.

21.

Piknik Integracyjny Bukowskiego Towarzystwa Amazonek w Buku.

24.

Spektakl słowno – muzyczny „Jak uszczypnie będzie znak”
z udziałem autorki książki Anny Mazurkiewicz zorganizowany przez
Kaliskie Amazonki wraz z Urzędem Miasta Kalisza.

26-27. Szkolenie dla liderek Unii Wielkopolskiej w Sierakowie.
29.

„Aktywne Amazonki w Wielkopolsce” - podsumowanie projektu w trakcie
spotkań przedstawicieli klubów.

Listopad
10.

XVIII- lecie Stowarzyszenia „Łódzki Klub Amazonka”

16-17. Centralne Szkolenie II stopnia Ochotniczek w Krakowie.
21.

Promocja Kalendarza Amazonek na rok 2013 w Ostrowskiej Synagodze.

22.

Gala Finałowa konkursu „Zdrowa Gmina” z udziałem
Krystyny Wechmann – Prezes Federacji.

28.

„Andrzejki” w Poznańskim Towarzystwie Amazonki.

Grudzień
7-9

Warsztaty edukacyjne dla liderek połączone ze spotkaniem
integracyjnym – opłatkowym z udziałem liderów organizacji pacjentów
zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

8.

Posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Amazonki.
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Kluby Amazonek
Aleksandrowskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Wojska Polskiego 21
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 663 657 350 / 54 282 49 92
Klub Kobiet po Mastektomii Amazonki
ul. Hoża 2
16-300 Augustów
tel: 601 640 661
Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Hubalczyków 2
11-200 Bartoszyce
tel:897 642 392
Bełchatowskie Stowarzyszenie “Amazonki”
ul. Czapliniecka 19a
97-400 Bełchatów
tel: 516 066 494 / 693 437 377
barog@gazeta.pl
Będzińskie Stowarzyszenie “Amazonek”
ul. Sączewskiego 27
42-500 Będzin
tel. (32) 267 32 85 / 513 837 867
Białopodlaskie Stowarzyszenie "Amazonki"
ul. Okopowa 3
21-500 Biała Podlaska
booozenka@o2.pl
Klub Amazonki w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel. (0-85) 664 68 13 / 697 610 948
regina-zelech@o2.pl
Białogardzkie Stowarzyszenie Amazonka
Pl. Wolności 1
78-200 Białogard
tel: 664 414 892
amazonki.bialogard@wp.pl
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Ciechanowskie Stow. Kobiet po Mastektomii

Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z
Problemami Onkologicznymi Amazonka
ul. Solskiego 88
32-800 Brzesko
tel. 53 171 78 44
kbserwin@tlen.pl
Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach
ul. Mickiewicza 6
31-620 Brzeszcze
tel. 784 160 159
amazonki@brzeszcze.pl
Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”
ul. Bielawskiego 12, 36-200 Brzozów
tel. (13) 435 47 05
Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”
ul. Dobierzyńska 27 , 64-320 Buk
tel. (61) 814 92 18
Świętokrzyski Klub „Amazonek”
ul. Kościuszki 2a
28-100 Busko Zdrój
tel. (41) 374 45 81
Bydgoskie Stowarzyszenie
Amazonek „Łuczniczka”
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 374 35 59 / 605 452 404
Bystrzyckie Stowarzyszenie "Amazonki"
ul. Sienkiewicza 8/111
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 691 373 353
beata_bartnik@op.pl

ich Rodzin i Przyjaciół „Amazonki”
ul. Powst. Wielkopolskich 4
06-400 Ciechanów
tel. 606 835 249
Ciechocińskie Stow. "Amazonek"
ul. Kopernika 14
87-720 Ciechocinek
tel. 606 137 027
amazonki2009@o2.pl

Stowarzyszenie Amazonek
ul. Bielska 9
43-400 Cieszyn
(33) 852 05 11 w. 439 / 698 067 942
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. 601 49 28 52
Darłowski Klub Amazonek
ul. J. Matejki 17 76-150 Darłowo
tel: 665 394 865
dar.amazonki@poczta.fm
Dębickie Stowarzyszenie “Amazonka”
ul. Parkowa 28 p.115
39-200 Dębica
tel. 783 541 884
Działdowskie Stowarzyszenie “Amazonki”
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
tel. 516 993 435

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
krysia.szeliga@gmail.com

Klub Amazonek
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski
tel: 792 30 47 39
amazonki.bp@o2.pl

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

Elbląskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Robotnicza 246
82-300 Elbląg
tel. 603 377 417
ela.amazonia@wp.pl

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”
ul. Barlickiego 15/46
43-300 Bielsko Biała
tel. 795 232 987
bielskieamazonki@onet.pl

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

Stowarzyszenie Przyjaciół “Amazonki”
ul. Konopnickiej 1
19-300 Ełk
tel. (87) 620 95 22 / 513 006 251
danuta_lapinska@vp.pl

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek
„Różowa wstążeczka”
ul. Strzelecka 11
64-800 Chodzież
tel. 603 960 978
amazonkichodziez@op.pl

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki
ul. Puszkina 8/1a
80-233 Gdańsk
tel. (58) 324 66 44 / 509 552 367
ziemianska.anna@wp.pl

Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Wyczółkowskiego 15
59-920 Bogatynia
tel: (75) 774 14 68 / 889 696 556
stowarzyszenie@amazonki.bogatynia.pl
Bolesławiecki Klub Amazonek
ul. Staroszkolna 6c
59-700 Bolesławiec
tel: (75) 732 48 85 (75) 664 40 19
Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek „BSA”
ul. Kamienna 4
49-300 Brzeg
tel. 692 331 821
Klub Amazonki przy Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych „Odnowa”
ul. Zamkowa 1
87-300 Brodnica
tel: 603 383 883 / 790 560 526

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. 501 291 805
Stow. “Amazonki” Ziemi Chrzanowskiej
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
tel. (32) 624 75 35 / 668 143 976

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. (87) 428 33 73
Gliwickie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
tel. (32) 283 24 55 / 603 382 539
amazonki.gliwice@o2.pl

Jastrzębskich
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„Amazonek”

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

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Chrobrego 40/41
62-200 Gniezno
tel. (61) 425 80 66
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. (95) 733 20 96 / 602 70 42 43
amazonkigorzow@tlen.pl
Gostyński Klub "Amazonki"
ul. W. Łokietka 2
63-800 Gostyń
tel. (65) 572 56 17 / 601 066 070
doris.piotrowska@interia.pl
Grodziskie Stowarzyszenie Amazonki
ul. Powst. Chocieszyńskich 23f
62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 696 266 232
Stowarzyszenie "Amazonki"
ul. Roty Grudziąckiej 1/36
86-300 Grudziądz
tel. 507 704 587
amazonkigrudziadz@onet.pl
Stowarzyszenie Kobiet po
Mastektomii “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
ewa1.olejarz@wp.pl
Stowarzyszenie Amazonki
ul. 3-go Maja 7
22-500 Hrubieszów
tel. 887 85 86 02
kontakt@amazonka.org.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 / 607 407 153
amazonki.jarocin@wp.pl
Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
ul. 3-go Maja 30
37-500 Jarosław
tel. (16) 621 34 76

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. Bankowa 15
58-500 Jelenia Góra
tel. 693 295 442
Świętokrzyski Klub „Amazonki”
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów
tel. (41) 386 41 95 / 600 837 273
Jordanowskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Sobótki 3
55-065 Jordanów Śląski
tel: (71) 316 15 36 / 691 26 02 51
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/ (32) 258 43 48
medrehab@poczta.onet.pl

Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek
„Hipolita”
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
tel. (65) 511 51 00 / 697 53 38 51
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Klub Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
tel. 692 67 21 29
Krakowskie Towarzystwo
Amazonek Instytut Onkologii
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. (12) 422 99 00 w.235 / 509 346 196
klub@amazonki.krakow.pl
Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel: (13) 437 58 19 / 504 826 286
amazonki38@wp.pl
Stowarzyszenie Krotoszyński Klub
“Amazonki”
ul. Zdumowska 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 / 601 211 694

Kępiński Klub „Amazonki”
ul. Poniatowskiego 16
63-600 Kępno
tel. (62) 782 77 60 / 608 404 255

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

Kętrzyńskie Towarzystwo “Amazonki”
ul. Klonowa 4/29
11-400 Kętrzyn
tel: 668 300 936 / 698 682 412
amazonki.ketrzyn@wp.pl

Stow. Kutnowski Klub „Amazonki”
ul. Kościuszki 52/44
99-300 Kutno
tel. (24) 355 81 00 w.478 / 515 195 107
kutnowskieamazonki@wp.pl

Świętokrzyski Klub „Amazonki”
ul. Artwińskiego 3c
25-734 Kielce
tel. (41) 367 44 28 / 503 023 030
amazonki@onkol.kielce.pl

Kwidzyńskie Stowarzyszenie "Amazonki"
Pl. Plebiscytowy 2
82-500 Kwidzyń
tel. 693 163 537

Kłodzkie Stowarzyszenie “Amazonki”
ul. Zawiszy Czarnego 2/15
57-300 Kłodzko
tel: 691 373 353
beatabartnik@op.pl

Legionowski Klub Amazonek
ul. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
tel. (22) 784 05 15 / 501 346 236
spp-nadzieja@wp.pl

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

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

Koniński Klub „Amazonki”
ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin
tel. (63) 243 83 00 / 530 808 521
amazonkikonin@gmail.com
Świętokrzyski Klub „Amazonki”
ul. Partyzantów 3
26-200 Końskie
tel. (41) 372 25 85 / 605 333 660
Stow. Koszaliński Klub „Amazonka”
ul. Morska 9, 75-212 Koszalin
tel. (94) 341 29 46 / 608 070 308
klubamazonkakoszalin@neostrada.pl

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Amazonka
ul. B. Chrobrego 37
64-100 Leszno
tel: (65) 520 51 15 / 691 15 64 53
Legnickie Stow. Amazonek „Agata”
ul. Jordana 17
59-220 Legnica
tel. 533 654 645
agaty.amazonki.legnica@onet.pl
Stowarzyszenie Amazonka w Lęborku
ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork
tel. 505 021 949

Stowarzyszenie
38 “Łużyckie Amazonki”
ul. Mickiewicza 7
59-800 Lubań
tel. (75) 722 39 69 / 602 348 956

Klub Amazonek
ul. Kościuszki 10
88-300 Mogilno
tel. 695 748 946

Klub Kobiet po Mastektomii „Agata”
ul. Sienkiewicza 3
59-300 Lubin
tel. (76) 479 08 09

Morąskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Dworcowa 9 ,
14-300 Morąg
tel. (89) 757 34 52

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Organowa 2a
20-850 Lublin
tel. (81) 740 07 45 / 502 139 936
amazonki.lublin@gmail.com

Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”
ul. Grunwaldzka 7
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 12 67 / 510 125 908
kontakt@amazonki-myslowice.pl

Stowarzyszenie Amazonek Łask Kolumna
ul. Śląska 3
98-100 Łask Kolumna
tel: 888 985 224

Klub „Amazonki”
ul. Warszawska 14a/1
13-100 Nidzica
tel. (89) 625 42 21 / 625 31 44

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
tel. (81) 752 62 22 / 724 124 322
amazonkileczna@wp.pl

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek
„Tęcza”
ul. Parafialna 4/8
67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387 71 00 / 608 67 06 48
amazonki@amazonki.net.pl

Stowarzyszenie Kobiet
z Problemem Onkologicznym
Al. Piłsudskiego 11 a pok. 410
18-400 Łomża
tel. (86) 473 32 63 / 604 088 098
amazonki.lomza@gmail.com
Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek
os. Bratkowice 35
99-400 Łowicz
tel. 697 252 658
amzonkilowicz@o2.pl
Stowarzyszenie Łódzki Klub “Amazonka”
ul. Paderewskiego 13
93-530 Łódź
tel. 693 126 884
amazonki@amazonki-lodz.org
Stowarzyszenie Amazonek
pl. Słowiański 5
82-200 Malbork
tel. 502 369 976
Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego
ul. Tańskiego 2
39-300 Mielec
tel: (17) 788 33 49 / 795 723 112
tonia@emil.tnp.pl
Klub Amazonek
ul. K. Wyszyńskiego 3/1
64-400 Międzychód
tel. 600 59 18 39
Stowarzyszenie Amazonek
ul. Konstytucji 3-go Maja 15
66-300 Międzyrzecz
tel. (95) 742 11 38 / 669 015 705
amazonkimiedzyrzecz@interia.pl
Stowarzyszenie Amazonek Pozwiatu
Mikołowskiego
ul. Krawczyka 16
43-190 Mikołów
tel. 692 568 116 / 603 177 071
mikolowamazonki@gmail.com
Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i innych Chorobach Onkologicznych
„Amazonka”
ul. Narutowicza 6
06-500 Mława
tel. 501 595 057

Opoczyński
KlubNr
„Amazonek”
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ul. Kopernika 3a

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologicznymi "Lila - Róż"
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard
tel. 509 996 102
lila-roz@op.pl

26-300 Opoczno
tel. 607 378 217
amazonki.opoczno@op.pl

Klub Amazonka przy Opolskim Centrum
Onkologii
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole
tel. 608 529 477
viosik@op.pl
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. (89) 646 03 80 / 607 162 680
Ostrowski Klub “Amazonki”
ul. B. Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 512 264 164 / 516 050 271
amazonki2@wp.pl

Nowodworskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Targowa 8
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel: 509 855 838 / 502 148 935
grazynakil@wp.pl

Piaseczyński Klub Kobiet
po Mastektomii „Amazonki”
ul. Piłsudskiego 10
05-500 Piaseczno
tel. (22) 737 03 50

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

Wspólnota Amazonek „Feniks”
ul. Piłsudskiego 5
41-940 Piekary Śląskie
tel: (32) 229 11 77 / 510 093 194
szoltysik@interia.pl

Podhalańskie Amazonki
ul. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ
tel. 507 234 275
podhalanskieamazonki@gmail.com
Nowotomyskie Stow. "Klub Amazonki"
ul. Witosa 8,
64-300 Nowy Tomyśl
tel.502 515 274
Stowarzyszenie Amazonek
im. Św. Siostry Faustyny
ul. Droga Leśna 60
64-600 Oborniki
tel. 693 396 322 / 605 319 569
sabina.felicja@interia.pl
Stow. Oleśnicki Klub Amazonek „Victoria”
ul. Kochanowskiego 5
56-400 Oleśnica Śląska
tel: (71) 314 91 82
e-mail: bogusz9@o2.pl
Stow. Kobiet z Problemem Onkologicznym
ul. Legnicka 21
59-830 Olszyna
tel. 506 82 84 24
Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”
al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. (89) 539 82 89 / 607 256 679
amazonki-olsztyn@wp.pl

Stowarzyszenie Pilski Klub „Amazonki”
ul. Niemcewicza 12d
64-920 Piła
tel. (67) 353 23 69 / 694 772 667
Stow. Klub "Amazonki" w Pionkach
ul. Legionistów 38
26-670 Pionki
tel. 516 998 545 / 885 302 121
Piotrkowskie Stow. Amazonki “Kamilki”
ul. Kostromska 57/4 bl.22
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 647 08 96 / 607 867 188
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 Kobiet
po Mastektomii Polickie Amazonki
ul. Bankowa 9a/7
72-010 Police
tel. (91) 317 04 40

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

NASZE ŻYCIE Nr 58

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 15/2
28-230 Połaniec
tel. 509 867 257
Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
ul. Słowackiego 85
37-700 Przemyśl
tel. (16) 670 43 71 / 790 216 357
Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Pucku
ul. Lipowa 3c
84-100 Puck
Stowarzyszenie Klub Kobiet
po Mastektomii Amazonki „Dana”
ul. Sandomierska 14
26-600 Radom
tel.(48) 366 23 85 / 607 423 794
Stow. Radomszczański Klub „Amazonek”
ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko
tel. 608 087 055
zosiak@wp.pl
Stowarzyszenie Rawicki Klub “Amazonka”
ul. Ignacego Buszy 5
63-900 Rawicz
tel: 782 065 479 / 605 437 181
Rudzkie Stowarzyszenie Amazonki “Relaks”
ul. Oddział Młodzieży Powstańczej 12
41-707 Ruda Śląska
tel. (32) 340 51 00 / 505 013 823
amazonki@o2.pl
Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Mickiewicza 19
84-230 Rumia
tel. (58) 671 38 22

Sieradzki Klub „Amazonka”
ul. Kościuszki 5/21
98-200 Sieradz
tel.691 301 604
amazonkisieradz@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonek „Agata”
ul. M. Kopernika 7
70-241 Szczecin
tel. (91) 488 18 68 / 502 583 433
agata_szczecin@op.pl

Klub Amazonek przy Poradni Chirurgii
Onkologicznej ZOZ
ul. Szpitalna 1
26-110 Skarżysko Kamienna
tel. (41) 253 14 43 w.272 / 504 273 520

Stowarzyszenie Amazonek
ul. 9 Maja 12
78-400 Szczecinek
tel. 888 196 928 / 604 451 024
ggolczyk@interia.pl

Skierniewickie Stowarzyszenie
„Amazonka”
ul. Rybickiego 6
96-100 Skierniewice
tel. 515 683 886

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

Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka”
ul. Jaracza 9
76-200 Słupsk
tel. (59) 847 50 92 / 505 578 785
jadwiga.wilczak@wp.pl

Towarzystwo Śremskich Amazonek
ul. Poznańska 32
63-100 Śrem
tel. (61) 285 65 65 / 664 201 264
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Stowarzyszenie “Amazonka”
ul. Chopina 25
55-050 Sobótka
tel: (71) 316 22 40 / 500 63 88 72

Świdwińckie Stowarzyszenie “Amazonki”
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin
tel. (94) 365 00 88 / 662 792 467
amazonkaswidwin@poczta.onet.pl

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek
„Życie”
ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
tel. 603 384 414 / 510 182 354
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

Stowarzyszenie Kobiet po
Chorobie Raka Piersi „Anna”
ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
tel. (91) 322 20 52 / 601 889 946
amazonki-stow@wp.pl

Starachowicki Klub „Amazonek”
ul. Mrozowskiego 9
27-200 Starachowice
tel. (41) 274 33 10
Klub Kobiet ”Amazonka” przy
Starogardzkim Centrum Rehabilitacji
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 608 135 628

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”
ul. J.F. Białych 7 pok.109
44-200 Rybnik
tel. (32) 422 72 21 / (32) 423 55 11

Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”
Pl. Majdanek 7
73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 577 07 09 / 509 103 841
amazonki_stargard@wp.eu

Stowarzyszenie Rzeszowski Klub “Amazonki”
ul. Malczewskiego 15/33
35-111 Rzeszów
tel.507 110 387 / 507 243 149
hlub@interia.pl

Staszewski Klub “Amazonek”
ul. 11 Listopada 78
28-200 Staszów
tel. 691 968 044

Świętokrzyski Klub Amazonki “Oaza”
ul. Armii Krajowej 1
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 54 96

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

Stowarzyszenie Amazonki Siedlce
ul. Czerwonego Krzyza 41
08-110 Siedlce
tel 666 511 059 / 517 844 266
amazonki.siedlce@o2.pl

Klub Kobiet po Mastektomii “Amazonki”
ul. Noniewicza 71
16-400 Suwałki
tel. (87) 567 18 74 / 508 194 743

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek
“Razem” Klub "Chemik"
ul. Niepodległości 51
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 668 636 355 / 666 034 378
helena.kasperczyk@onet.pl

Stowarzyszenie Amazonek „Halszka”
ul. Jonstona 4 ,
64-500 Szamotuły
tel: 600 822 887 / 502 291 600

Świdnickie Stowarzyszenie
Amazonki
ul. Długa 33,
58-100 Świdnica
tel. 507 197 098
hazejka@gmail.com
Stowarzyszenie Amazonek
„Pomocna Dłoń”
ul. Konstytucji 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 830 13 16 / 505 816 084
Tarnogórskie Stowarzyszenie Amazonki
ul. Sienkiewicza 16
42-600 Tarnowskie Góry
tel: (32) 381 87 62 / 501 666 530
Stowarzyszenie „Amazonka”
ul. Lwowska 178a,
33-100 Tarnów
tel: (14) 631 53 06 / 607 75 48 48
Stowarzyszenie Tczewskie Amazonki
ul. Żwirki 49
83-110 Tczew
tel. 502 448 128
Tomaszowskie Stowarzyszenie
„Amazonek”
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 668 028 690

Toruńskie Stowarzyszenie "Amazonki"
40
ul. Wojska Polskiego
47a
87-100 Toruń
tel. 661 491 991
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

Zbąszyńskie Nr
Stowarzyszenie
NASZE ŻYCIE
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Stowarzyszenie Wrzesiński Klub “Amazonek”
ul. Chopina 9
62-300 Września
tel. (61) 640 08 00 / 515 137 887
Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich
ul. Garbarska 11a
67-400 Wschowa
tel. 511 612 171 / 603 282 472
amwscho@interia.pl

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 605 215 806

Stowarzyszenie „Amazonki”
przy Szpitalu F. Ceynowy
ul Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo
tel. (58) 672 66 09

Stowarzyszenie Kobiet
Ziemi Wałeckiej “Amazonka”
ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz
tel: 502 441 053
ewamarekborawscy@wp.pl

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

Stowarzyszenie „Amazonki”
Warszawa Centrum
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (22) 546 28 97 / 501 948 848
amazonki@free.ngo.pl
Warszawskie Stowarzyszenie “Amazonek”
ul. Goldoniego 1
01-913 Warszawa
tel. 606 400 656 / 608 616 581
ambiel@wp.pl
Stowarzyszenie Kobiet po
Mastektomii „Amazonki”
ul. Boh. Września 7
02-389 Warszawa - Ochota
tel. (22) 823 23 84 / 605 611 557
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii
„Amazonki” Praskie
ul. Krypska 39
04-082 Warszawa - Praga
tel. 501 496 889
Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil”
Warszawa
ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa
tel. (22) 424 47 42 / 602 897 530
zonkil@tlen.pl
Feniks Klub Amazonek Warszawa - Targówek
ul. Pobrzańska 6
03-337 Warszawa
tel. 668 854 400 / 507 303 120
feniksamazonki@gmail.com
Stowarzyszenie Amazonek
ul. Dantyszka 3/5
87-200 Wąbrzeźno
tel: 697 618 620
Wągrowieckie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Kcyńska 61
62-100 Wągrowiec
tel. 691 115 845
Stowarzyszenie Kobiet po
Mastektomii „Agaty”
Al. Wyzwolenia 51
64-510 Wronki
tel. (67) 254 26 19

Stowarzyszenie Kobiet
po Mastektomii „Amazonki” Włocławek
ul. Chopina 10a
87-800 Włocławek
tel. (54) 234 84 81 / 693 596 552
klub.amazonek@wp.pl
Świętokrzyski Klub Amazonki
ul. Wiśniowa 19
29-100 Włoszczowa
tel. (41) 394 41 61
Wodzisławskie Stowarzyszenie “Amazonek”
ul. Bogumińska 4b
44-300 Wodzisław Śląski
tel: (32) 454 57 16 / 728 479 889
teresakroczek@wp.pl

"Stokrotka"
ul. Garczyńskich 5
64-360 Zbąszyń

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 / 795 370 344
zgorzeleckieamazonki@o2.pl
Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Dąbrowskiego 35
65-021 Zielona Góra
tel. (68) 327 21 86 / 603 270 303
amazonki.zgora@wp.pl
Złotowski Klub Amazonek Fundacja
na Rzecz Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Kraina"
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
liliannakurek@wp.pl

Wolsztyńskie Stowarzyszenie “Amazonki”
ul. 5-go Stycznia 20
64-200 Wolsztyn
(68) 347 21 85

Żarskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Skarbowa 2/104
68-200 Żary
tel: (68) 470 42 62 / 696 117 182
sowczarz@interia.pl

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

Stowarzyszenie Kobiet
z Problemem Onkologicznym
„Amazonki”
ul. Jana Pawła II nr 2
96-300 Żyrardów
tel. 516 016 268 / 695 715 570

Klub Amazonek
ul. 3 Maja 16
07-200 Wyszków
tel. (29) 742 40 97
Stowarzyszenie Amazonek
Centrum Organizacji Pozarzadowych
ul. Brodzińskiego 4
41-800 Zabrze
tel. 663 766 331
magdalena.gburek@gmail.com
Stow. Kobiet po Mastektomii Amazonki
ul. Kolegiacka 16
22-400 Zamość
tel. (84) 638 52 82
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
amazonki.zaw@gmail.com

