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Biuletyn Środowiska Amazonek

  eszcze tak niedawno pisałam słowa do poprzedniego numeru, 
składając Wam życzenia bożonarodzeniowe, a tu już niepostrzeżenie, bardzo 
nieśmiało i w zimowej aurze, nadeszła wiosna. 
Bardzo mi miło powitać wszystkich, w jubileuszowym 60-ym numerze biuletynu 
Nasze Życie. Już od lat jesteśmy z Wami, śledząc na bieżąco wszystkie ważne 
wydarzenia w społeczności Amazonek. Czerpiemy z tego ogromną radość i mamy 
nadzieję, że podobną przyjemność sprawia Czytelnikom lektura publikowanych 
tekstów.
Zbliża się uroczysty czas Świąt Wielkanocnych, poprzedzony okresem przemyśleń 
i refleksji. Życzę wszystkim aby te Święta spędzili w rodzinnej atmosferze, pełnej 
miłości i ciepła; wykorzystajmy te dni aby trochę zwolnić tempo życia i pobyć 
wśród rodziny i przyjaciół.  Dzieląc się symbolicznym jajkiem z Wami, życzę 
zdrowia, gdyż ono jest podstawą wszystkiego, życzę radowania się każdą chwilą 
życia, słonecznego uśmiechu na co dzień oraz wrażliwości i otwarcia się na 
otaczających nas ludzi. 
Oddając w Wasze ręce jubileuszowy 60-ty numer Naszego Życia zapraszam do 
poświęcenia chwili uwagi i zapoznania się z relacją z obchodów Miesiąca Walki 
z Rakiem Piersi w Kaliszu . Wielu  zaciekawi zapewne tekst, traktujący o sytuacji 
pacjentów onkologicznych w Polsce, w kontekście istniejącej polityki zdrowotnej 
oraz działań organizacji pozarządowych. Kolejną interesującą pozycją w lekturze 
biuletynu, jest niewątpliwie tekst Gayle Sulik, poświęcony absurdom związanym z 
wykorzystywaniem różowej wstążki w reklamach i zwiększaniem poprzez to zysku 
firm. Natomiast artykuł pt. „Zapomnij o śmierci, mamo!” Patografia młodej Ama-
zonki, mówi o doświadczeniach w chorobie raka piersi wśród młodych kobiet, o 
uczuciach wiążących się z tym faktem, w szczególności w kwestii macierzyństwa. 
Publikujemy ciekawy wywiad przeprowadzony z dr n. med. Andrzejem Krajew-
skim z Bałtyckiego Centrum Chirurgii Plastycznej w Kołobrzegu, poświęcony 
rekonstrukcji piersi. Na koniec krótkie wspomnienie z przebiegu Warsztatów 
Terapeutycznych dla Seniorek, które odbyły się w Polanicy Zdroju w dniach 15-
19 stycznia 2013 r.
Na koniec życzę sobie oraz Wam, Drodzy Czytelnicy, kolejnych przynajmniej 
sześćdziesięciu numerów naszego wydawnictwa, w których będziemy razem 
śledzić na bieżąco, istotne wydarzenia środowiska Amazonek. Tymczasem, za-
praszam serdecznie do lektury jubileuszowego numeru Naszego Życia.

Z serdecznym pozdrowieniem

Krystyna Wechmann
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„Zapomnij o śmierci, 
mamo!” 

Patografia młodej Amazonki

Emilia Mazurek 

W lśniąco białej pościeli leży 
nieco blada pacjentka z elegancko 
uczesanymi siwymi włosami. Za rękę 
trzyma ją mąż; jego dłoń pokrywają 
brązowe, starcze przebarwienia. Wokół 
stoją dorosłe dzieci i wnuki, które 
przyniosły babci rysunki własnego 
autorstwa i polne kwiaty zebrane po 
drodze (s. 5). W ten sposób wyobrażała 
sobie kobietę chorą na raka piersi Ju-
dith End, autorka patografii „Zapomnij 
o śmierci, mamo!” (Warszawa, 2011), u 
której zdiagnozowano nowotwór piersi 
w wieku 25 lat.

Z danych Krajowego Rejestru 
Nowotworów wynika, że w Polsce w 
2010 roku na raka piersi zachorowało 
15.784 kobiet, z czego 784 to kobiety 
przed 40. rokiem życia (blisko 5% 
ogółu nowych zachorowań). Uznaje 
się, że ryzyko zachorowania na raka 
piersi wzrasta wraz z wiekiem. Aczkol-
wiek założenie niektórych osób, iż na 
tę chorobę zapadają wyłącznie kobiety 

po 40. roku życia jest błędne. 
Świadomość zagrożenia chorobą 

młodych kobiet miał rozbudzić między 
innymi projekt „Niejedna z Jedną” au-
torstwa Doroty Kiałki i Agnieszki Kłos, 
w ramach którego przygotowano kalen-
darz z aktami młodych Amazonek (w 
wieku od 25 do 34 lat). Inne kampanie 
społeczne pokazujące wizerunki m.in. 
młodych kobiet po leczeniu raka piersi 
zostały niedawno zrealizowane przez 
Federację Stowarzyszeń AMAZONKI. 
Cykl portretów „AMAZONKI 2011” 
pokazuje kobiety, które odważnie 
odsłaniają blizny po mastektomii bądź 
już zrekonstruowane piersi. Ich celem 
jest  przekonanie, że po chorobie 
można wyglądać pięknie i kobieco. Z 
kolei intencją tegorocznej kampanii 
„Amazonki & macierzyństwo. Zdrowe 
i piękne dla dzieci” było pokazanie, 
że kobieta po leczeniu raka piersi 
może cieszyć się szczęśliwym życiem 
rodzinnym, spełniając się w roli matki. 

Biuletyn Środowiska Amazonek
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Do obu projektów fotografie Amazonek 
wykonały Katarzyna Piwecka i Ewa 
Rzyczniak.

W ślad za Amazonkami 
podążają inne grupy pacjenckie, które 
również upubliczniają wizerunki cho-
rych kobiet (jeszcze nie spotkałam się z 
polską kampanią społeczną pokazującą 
portrety chorujących mężczyzn). 
Przykładem jest wystawa prac foto-
graficznych „Cztery rzęsy”, której 
bohaterkami są wrocławskie pacjentki, 
biorące udział w programie „Akademia 
Walki z Rakiem”. W ramach kampanii 
przedstawiono 11 historii kobiet, które 
stoczyły walkę z rakiem. Najmłodszą 
z nich była  26-letnia Ewa, u której 
zdiagnozowano ziarnicę złośliwą. 
Fotografie przygotowała Teresa 
Szczęsna-Grotowska.

Przeżycia młodych kobiet 
towarzyszące zmaganiom z rakiem 
piersi wydają się w pewien sposób 
różnić od przeżyć ich starszych 
koleżanek. Młode Amazonki często 
wyznają, że musiały wykazać się 
ogromną determinacją, by lekarze nie 
bagatelizowali zgłaszanych przez nie 
symptomów choroby. Młode kobiety 
często są uspokajane, że w ich wieku 
rak piersi nie występuje, a wyczuwalne 
guzy są z pewnością efektem zaburzeń 
hormonalnych. W rezultacie diag-

noza bywa odroczona w czasie. Dla 
młodych Amazonek niezwykle ważna 
jest ich cielesność i seksualność (co nie 
oznacza, że dla starszych Amazonek 
problem ten nie jest istotny). Chcą 
być kobiece i atrakcyjne, aby budować 
satysfakcjonujące związki partnerskie, 
prowadzić aktywne życie intymne. 
Często dopiero poszukują partnerów, a 
okaleczenie ciała i problem z akceptacją 
siebie nie ułatwiają tego zadania. Niek-
tóre z nich są młodymi matkami, które 
obawiają się śmierci i osierocenia sw-
ych małych dzieci. Inne dopiero planują 
urodzenie dziecka, a w obliczu choroby 
upragnione macierzyństwo może nigdy 
się nie ziścić.

Problemów tych doświadcza 
Judith End, która samotnie wychowuje 
swoją czteroletnią córkę, studiuje, 
wchodzi w nowy związek partnerski, 
ma wiele planów na przyszłość, kiedy 
dowiaduje się o chorobie. Diagnoza 
wywołuje szok i niedowierzanie. Wraz 
z nią pojawiają się lęk, bezsilność i ro-
zpacz. Rak piersi i konsekwencje jego 
leczenia wywierają istotny wpływ na 
relacje chorej z córką, mężczyznami, 
rodziną i przyjaciółmi.

W moim odbiorze, w narracji 
Judith End można dostrzec dwa główne 
problemy. Pierwszy z nich dotyczy 
doświadczania choroby w okresie 

Biuletyn Środowiska Amazonek
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wczesnej dorosłości (młodości), drugi 
obrazu macierzyństwa w kontekście 
choroby.

Diagnoza raka piersi rodzi 
konieczność reorganizacji planów 
poczynionych przez Judith, która 
właśnie miała uzyskać upragniony 
dyplom uczelni wyższej i rozpocząć 
nowe życie. Egzaminy końcowe musi 
przenieść na inny termin, by móc wziąć 
udział w zaplanowanym leczeniu. Bez-
troskie spotkania z przyjaciółmi zostają 
zastąpione trudnymi rozmowami z 
tymi samymi przyjaciółmi, którzy 
nie zawsze wiedzą, jak rozmawiać i 
często ranią zamiast przynosić uko-
jenie [Koleżanki próbują stworzyć 
atmosferę normalności. Jednak 
normalność istnieje tylko dla nich, nie 
dla mnie. (s. 43)]. Huczne zabawy w 
gronie znajomych zostają zastąpione 
samotnymi wieczorami spędzonymi 
przed telewizorem. Towarzyszem 
chorej stają się bohaterowie – coraz 
bardziej irytujących ją – seriali. Odbi-
cie w lustrze już nie przypomina tego, 
do którego przywykła Judith. Wielok-
rotnie patrzy na siebie, ale nie jest w 
stanie rozpoznać własnego wizerunku. 
Problematyczne stają się nawet zakupy, 
które dawniej wiązały się wyłącznie z 
przyjemnością [Sklep ortopedyczny. To 
najbardziej poniżający rozdział w życiu 

młodej, modnej kobiety pozbawionej 
piersi. (s. 230)]. Myślom Judith towar-
zyszy lęk przed samotnością i odrzu-
ceniem przez mężczyzn [Czy jeszcze 
kiedyś jakiś mężczyzna każe mi się 
rozebrać poza gabinetem lekarskim? 
(s. 237) – to pytanie, które nieustannie 
powraca]. 

„Nowe” życie Judith w niczym 
nie przypomina dotychczasowego. 
Jednakże chora walczy o zacho-
wanie choć namiastki „normalności”. 
Początkowo chce pojechać na zabieg 
mastektomii rowerem. W rezultacie 
jednak rezygnuje ze swojego planu, 
uznając, że to trochę zwariowany 
pomysł. Skoczyć rowerem na amputację 
piersi… (s. 70). Nie rezygnuje ze 
studiów, pozytywnie zalicza kolejne 
egzaminy, spotyka się z przyjaciółmi, 
prowadzi życie towarzyskie, opiekuje 
się swoją córką. 

Jednak szybko okazuje się, że 
choroba brutalnie ingeruje również w 
macierzyństwo i relację matki z córką. 
Bycie matką daje Judith siłę do walki, 
wyzwala potężną chęć życia. Choroba 
jednak powoduje, że matka czasem nie 
ma wystarczająco dużo energii bądź 
ochoty, by zająć się własnym dzieck-
iem. Rozpacz Judith rodzi poczucie 
lęku u czteroletniej dziewczynki, która 
jest zbyt mała, by zrozumieć, jakie kon-

Biuletyn Środowiska Amazonek
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sekwencje może nieść za sobą rak, z 
drugiej zbyt dojrzała, by nie zauważyć 
niepokojących zmian w życiu rodzin-
nym.

Wydaje się, że matka dotknięta 
rakiem piersi próbuje odpowiedzieć na 
pytania: na ile bycie matką powinno 
wpływać na „swobodne”, autentyczne 
przeżywanie choroby? Czy powinna 
robić coś wbrew sobie (ja – chora) 
ze względu na to, że jest matką (ja 
– matka)?

Odzwierciedleniem tego dy-
lematu jest jedno ze wspomnień opisy-
wanych w patografii. Paula, córka Ju-
dith, prosi matkę, aby założyła perukę 
przed odprowadzeniem jej do przedsz-
kola. Początkowo Judith nie chce się 
na to zgodzić, ponieważ nie zamierza 
ukrywać swojej choroby, a poza tym 
peruka ją drapie [Moja głowa jest tylko 
dla mnie. (s. 136)]. Po wielu namowach 
decyduje się nałożyć czapkę, którą jed-
nak ściąga w przedszkolu ze względu 
na złe samopoczucie (nagłe uderzenie 
gorąca spowodowane przyjmowanymi 
hormonami). Odkrycie łysej głowy 
powoduje lawinę nieprzyjemnych 
wydarzeń: śmiech i wytykanie palcami 
przez przedszkolaków, przerażenie cór-
ki, ucieczka z miejsca zdarzenia, trudna 
rozmowa z matką jednej z koleżanek 
Pauli, która zwraca uwagę, że Ju-

dith powinna respektować życzenia 
własnego dziecka. Życzenia Pauli? 
Czy od czasu do czasu nie mogłoby 
chodzić o mnie? (s. 133) – w ciszy za-
stanawia się Judith End, matka chora 
na raka piersi, próbująca rozstrzygnąć 
konflikt ja – matka vs ja – chora. Tego 
samego dnia End spostrzega, że jej 
własne dziecko nie tylko wstydzi się 
chorej, „źle” wyglądającej matki, ale 
również obawia się być przytulaną i 
całowaną przez łysą mamę. Pomimo 
tego, że słowa ranią, to jednak Judith 
jest przekonana, że to od niej zależy, 
jak jej dziecko odnajdzie się w „okrut-
nym” świecie raka, w którym przyszło 
im obu żyć. Konstatuje, że być może 
za dużo wymaga od czteroletniego 
dziecka. 

A może nie chodzi tu wcale o 
zbyt wysokie wymagania względem 
córki? Kilka dni później bowiem Judith 
udaje się do eleganckiego sklepu, aby 
wypróbować drogą sofę.  Do ekskluzy-
wnego sklepu nie wypada jednak pójść 
bez włosów, w związku z czym nakłada 
na głowę perukę i czapkę z daszkiem 
[Dzisiaj nie chcę być łysa. Zwłaszcza 
że zamierzam wypróbowywać drogą 
kanapę. (s. 137)]. Obawia się przy tym, 
że zauważy ją córka i zażąda noszenia 
peruki każdego dnia.

Przedstawiona historia jest 

Biuletyn Środowiska Amazonek
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niezwykle nasycona emocjami, które 
sprawiają, że autorka staje się autenty-
czna. Nie chce przedstawiać swojego 
zmagania się z rakiem zgodnie z ocze-
kiwaniami, jakie często formułuje się w 
stosunku do osób przewlekle chorych 
(tj. oczekuje się od nich, że potraktują 
chorobę jak „lekcję życia”, szansę na 
wewnętrzną przemianę i odnalezienie 
sensu istnienia, pretekst do wypra-
cowania dojrzalszej postawy wobec 
świata i życia). Jej zamiarem jest po-
kazanie raka wraz z jego wszystkimi 
okropnościami (s. 351). Czytelnik 
zatem towarzyszy chorej podczas 
kolejnych pobytów w szpitalu i wizyt 
u lekarzy. Przygląda się rozstaniu z 
ulubioną fryzurą w salonie piękności, 
dobieraniu peruki w profesjonalnej 
charakteryzatorni teatralnej, wreszcie 
wspólnie z autorką może się cieszyć 
z powodu odrastających włosów. 
Czytelnik poznaje również rozterki 
chorej spowodowane utratą poczucia 
kobiecości i „normalności”. Poznaje 
myśli młodej kobiety próbującej 
uporać się z nieustannie zmieniającą się 
fizycznością (np. utrata piersi i włosów, 
nagły przyrost masy ciała, obniżenie 
poziomu libido, wyczerpanie orga-
nizmu i poczucie zmęczenia, senność), 
przejawiającą trudności w zaakcep-
towaniu samej siebie. Czytelnik staje 

się również świadkiem wyrażanej 
tęsknoty za bliskością z mężczyzną. 
Staje się obserwatorem pojawiających 
się problemów chorej, wynikających 
z funkcjonowania w przestrzeni 
społecznej (np. przymuszanie jej przez 
inne osoby do ukrywania braku włosów 
w miejscach publicznych).

Cel, jaki postawiła sobie autor-
ka, by przedstawić historię raka piersi 
wraz z jego „okropnościami”, w moim 
przekonaniu został osiągnięty, ponieważ 
nie jest tu obecne gloryfikowanie, ide-
alizowanie choroby, przedstawianie 
wyłącznie jej potencjału transgresyj-
nego. Judith End demaskuje manka-
menty niemieckiej służby zdrowia 
i opieki społecznej, obnaża swoje 
rozczarowanie niektórymi znajomymi 
i ludźmi, którzy nie potrafili udzielić 
jej oczekiwanej pomocy, wreszcie 
pokazuje, jak otoczenie reaguje na 
chorych na raka i bezdusznie piętnuje 
wszelką odmienność. Wiernie odtwarza 
swoje lęki towarzyszące jej od czasu 
diagnozy. Rekonstruuje myśli i emocje 
towarzyszące jej podczas żegnania się 
z kobietami, które odchodzą z powodu 
raka. Obrazowo opisuje wpływ choroby 
na jej życie jako matki, studentki, córki, 
kobiety. Jest przy tym bardzo krytyczna 
i refleksyjna. Historię swoją opisuje 
jednak bez patosu, często posługuje 

Biuletyn Środowiska Amazonek
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się ironią i humorem. Podczas lektury 
można zatem uronić kilka łez, ale 
również można śmiać się aż do łez…  

Patografia „Zapomnij o śmierci, 
mamo!” nie jest wyłącznie opowieścią o 
zmaganiach z chorobą, ale również jest 
narracją o młodości, macierzyństwie, 
samotności, poszukiwaniu miłości i 
wolności. Autorka dobitnie pokazuje, 
jak rak może odbierać człowiekowi 
to, co w życiu najcenniejsze, ale 
jednocześnie może budzić refleksję i 
otwierać człowieka na nowe.

Mój sposób „odczytania” nar-
racji Judith End różni się od tego, który 
w poprzednim numerze został przed-
stawiony przez Edytę Zierkiewicz. 
Zachęcam Wszystkich Czytelników 
„Naszego Życia” do zapoznania się 
z patografią „Zapomnij o śmierci, 
mamo!” i polemiki z opublikowanymi 
już interpretacjami.
Informacje o autorce:

Emilia Mazurek – doktor, adiunkt w Studi-

um Nauk Humanistycznych Politechniki 

Wrocławskiej. 

Kontakt: emilia.mazurek@interia.pl

Kiedy czytałam na facebooku 
wpis dotyczący nowego artykułu 
w „USA Today” o działalności na 
rzecz świadomości raka piersi, moją 
uwagę przykuł różowy, jak zwykle, 
ciąg reklam obok paska bocznego na 
moim profilu. Reklamowe algorytmy, 
najwyraźniej nie biorące pod uwagę 
rejestrowanych u mnie typowych 
wyborów zakupowych, zdecydowały, 
że dany użytkownik (czyli Pink 

Ribbon Blues) zainteresowany jest 
akcesoriami związanymi z różową 
wstążką. Na reklamach tych, obok 
mających przyciągnąć uwagę miniatur, 
zauważyłam hasła: 
• Kliknij, aby wygrać różową 
wkrętarkę akumulatorową SKIL iXO.
• Pokaż swoje poparcie dla akcji 
szerzących świadomość na temat raka 
piersi tą oto błyszczącą bransoletką. 
• Odbierz swój darmowy katalog 

Przygody 
Różowej damy

Gayle Sulik

Biuletyn Środowiska Amazonek
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dla kobiet po mastektomii, pokazujący 
najnowsze trendy najbardziej znanych 
marek. 
• Wspieraj ruch RÓŻOWYCH, 
kupując koszulki, naklejki i temu 
podobne! 
• A oto moja ulubiona reklama 
(pobić ją może tylko propozycja firmy 
WILL TO SURVIVE [z ang. Wola 
przetrwania], oferującej darmową 
usługę spisania testamentu dla 
kobiet, które pokonały raka piersi). 
Ostatnie hasło reklamuje figurkę 
damy sprzedawanej przez firmę 
Thomas Kinkade, której zakup – przez 
stronę Bradford Exchange – pomaga 
finansować badania nad rakiem piersi.

Ta „ręcznie wykonana 
różowa dama z epoki wiktoriańskiej 
zaprojektowana jest w duchu twórczości 
Thomasa Kinkade. Część pieniędzy 
z jej zakupu zostaje przeznaczona na 
walkę z rakiem piesi”. Reklamowana 
jest ona pod nazwą „Wizja Nadziei”. 
Według informacji na stronie, 
„zaprojektowana jest dokładnie tak, aby 
zwiększać świadomość na temat raka 
piesi” i może być „idealnym prezentem 
szerzącym taką świadomość”. 

Znam ludzi, którzy 
powiedzieliby, że Różowa dama 
jest dokładnym przeciwieństwem 
tych stwierdzeń, a może nawet pustą 
manifestacją poparcia, wyrazem 

powierzchownego rozumienia 
świadomości, bezużytecznym 
produktem z logiem różowej wstążki, 
który reklamuje nadzieję, ale nie 
przedstawia głębszej idei. Zwłaszcza, 
jeśli mówimy o idei zapobiegania 
rakowi piersi. Oto ona, dama w całej 
swojej różowej chwale.

Sprzeczność tego zjawiska 
dotarła do mnie się szczególnie 
wyraźnie, kiedy przeczytałam artykuł 
„Breast cancer survivor group is a 
social movement” (z ang. „Kobiety, 
które pokonały raka piersi tworzą 
ruch społeczny”) opublikowany 23 
października 2012 r. w „USA Today”. 
Tekst ten traktował o nowej formie 
działania na rzecz chorych na raka 
piersi, jaką jest Tweet Chat „Breast 
Cancer Social Media (#BCSM)”. Jest 
on przykładem użycia Twittera w 
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wierze, że platforma ta pomoże zmienić 
ton narodowego dyskursu raka piersi, 
odebrać reklamodawcom (tym, którzy 
obierają sobie wygodny cel, reklamując 
się na moim profilu na Facebooku i na 
innych niszowych rynkach) różową 
wstążkę, oraz zasiać ziarno zmian w 
społeczeństwie. 

Jody Schoger, Alicia 
Staley, dr Deanna Attai i inni 
aktywni uczestnicy czatu #BCSM, 
którzy regularnie biorą udział w 
internetowych dyskusjach, zmieniają 
treść i formę działania (ang. advocacy) 
na rzecz chorych z rakiem piersi. 
Wspierają się nawzajem, rozmawiają 
o własnych doświadczeniach i 
kwestiach medycznych swoich 
problemów, oceniają prawdziwość 
dowodów naukowych, aktywnie 
komentują przypadki pinkwashingu, 
komercjalizacji, nadużywania znaku 
różowej wstążki, które rozmywa 
znaczenie głównego nurtu aktywizmu 
przeciw rakowi piersi. Zmiana 
społeczna dokonuje się, kiedy zwraca 
się na to wszystko uwagę, bada się 
obowiązujące schematy, dzieli się 
spostrzeżeniami, podejmuje się istotne 
działania we wspólnocie. Portal 
#BCSM pokazuje, że zmiany te mogą 
dokonywać się na żywo, za pomocą 
130 znakowych wiadomości.

Moja przyjaciółka Rachel 

Cheetham Moro regularnie brała udział 
w dyskusjach na #BCSM. Napisała też 
o swoim doświadczeniu raka piersi oraz 
o osobliwościach związanych z kulturą 
różowej wstążki na swoim blogu, 
„The Cancer Culture Chronicles” (z 
ang. Kroniki kultury raka), ale też 
wielokrotnie na moim blogu. Po jej 
śmierci, społeczność #BCSM połączyła 
się w żałobie, aby wyrazić pamięć 
i przypomnieć wzajemne oddanie. 
Podobnie zachowali się po śmierci innej 
członkini społeczności internetowej, 
blogerki ze strony „Toddler Planet”, 
Susan Neibur. Rachel i Susan zmarły 
tego samego dnia, 6 lutego 2012 
r. Były dwiema spośród prawie 40 
tysięcy kobiet, które w tym roku 
zmarły na raka piersi z przerzutami 
(IV stadium). Obie blogerki zmuszały 
swoich czytelników do myślenia, 
kwestionowania utartych przekonań, 
zachęcały ich do opowiadania o 
własnych doświadczeniach raka. Były 
częścią rosnącego ruchu społecznego. 

Przejrzałam ostatnio blog 
Rachel i przypomniały mi się jej 
zdroworozsądkowe opisy rynku 
produktów promowanych przy 
użyciu logo różowej wstążki. Swoją 
sarkastyczną bystrością w tyradach 
popartych dowodami naukowymi, 
Rachel pokazywała jak siła, nadzieja, 
odwaga wpakowywane były w 
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koszulki, czekoladki, figurki, opowieści 
wyidealizowanych wersji zwycięstwa 
nad rakiem. Nie powinno więc dziwić, 
że napisała też o Różowej damie. Jak 
łatwo można sobie wyobrazić, uważała 
figurkę za jeden wielki kit.

Przygody Różowej damy: Część I
autorka: Rachel Cheetham Moro, 30 

lipca 2009 r., The Cancer Culture 
Chronicles

Chciałabym wam przedstawić 
moją dobrą przyjaciółkę, Różową 
damę, pod którym to imieniem przyszło 
mi ją poznać. Być może znacie ją pod 
jej pełnym imieniem, „Wizja Nadziei”, 
jako część kolekcji „Inspiracja Nadziei 
Thomasa Kinkade’a”. Jest ona 
pierwszą figurką w kolekcji, w której 
niedługo już pojawi się lawendowa 
zjawa, piękność zwana „Obraz Wiary”. 
Najwyraźniej procent dochodów ze 
sprzedaży zostanie przekazany ich 
Stwórcy, aby wesprzeć walkę z rakiem 
piersi. Ona i jej pastelowa przyjaciółka 
w sprzedaży detalicznej za jedyne 19,95 
dol. za sztukę. Ale chwileczkę! To nie 
wszystko! Kolekcja ta jest limitowana, 
dostępna tylko przez 95 dni, a każda 
figurka posiada numer seryjny. 

Jest wiele aspektów tej sprawy, 

które można przedstawić w podobnym 
świetle, co jest szczególnie łatwe dla 
mnie, która, najwyraźniej, żyję ciągle 
ze świadomością raka, poczuciem 
znużenia i ciągłego wkurzenia! Ale 
odchodzę od tematu: może zaczniemy 
od początku, ok?

Rok temu w Boże Narodzenie 
obudziłam się z radością, aby ochoczo 
otworzyć prezenty, które tłoczyły się 
pod naszą choinką. Kilka dni wcześniej 
dostaliśmy pocztą tajemnicze pudełko 
adresowane do mnie, a ja, namiętna 
kultywatorka tradycji, położyłam je 
starannie, nieotwarte pod wspomnianą 
choinką razem z innymi pudełkami. 
(Dajcie spokój: mam 38 lat, żyję z 
rakiem, potrzebuję trochę dziecięcego 
podekscytowania w życiu!) Po 
rozdarciu opakowań wszystkich 
moich wspaniałych świątecznych 
podarków, nareszcie stało przede mną 
owo tajemnicze pudełko, błagające, 
aby je porozdzierać z całą energią 
pięcioletniego dziecka, pobudzonego 
wypiciem ogromnej ilości czerwonej 
oranżady. Kiedy w końcu otworzyłam 
pudełko, wszystko było jasne.

Zupełnie, jakby niebo się 
otworzyło, promień słońca oświetlił 
ją, anielskie głosy brzmiały w moich 
uszach, a przede mną, oto, leżała ona. 
W całej swojej oślepiającej różowej, 
koronkowej wytworności. Jej posągowa 
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elegancja i ciało z parą wspaniale 
wyrzeźbionych piersi sprawiały, że 
Barbie wyglądała przy niej jak tania 
dziwka. Mój umysł gonił myślami, 
ciśnienie krwi wzrosło z podniecenia, 
zalewały mnie emocje. Jej piękno było 
niezrównane, a kiedy łzy płynęły po 
mojej twarzy, wiedziałam, że wszystko 
już będzie dobrze, ponieważ ona była 
w MOIM domu. Wizja Nadziei. Nr 
seryjny 7783U. Z pewnością zesłana 
mi z wysokości (a może po prostu 
z Chin), aby nieść nowinę miłości i 
oddania, zaangażowania w sprawę tak 
słuszną i szlachetną, manifestowanego 
przez ukrytą różową wstążkę na jej 
eleganckiej sukni.

Wystarczyło tylko patrzenie 
na nią, i nagle poczułam się 
spokojna. Widziałam, że nie wszystko 
było stracone. Nawet po dwóch 
mastektomiach, obustronnym usunięciu 
jajników, rekonstrukcji piersi, z 
unieruchomionym ramieniem, nocnym 
poceniem się, uderzeniami gorąca, 
organami zniszczonymi chemioterapią, 
tkankami naznaczonymi naświetlaniem 
oraz znacznie podupadłym stanem 
ducha (choć nie zupełnie złamanym), 
zdałam sobie momentalnie sprawę, 
że tam, wewnątrz mnie siedzi taka 
różowa dama, która gotowa jest wstać 
i wstąpić w szereg walczących w wojnie 
przeciwko rakowi, ubrana w elegancką, 

jak spod igły, różową kieckę do kostek. 
Całe pokłady nadziei w okazyjnej cenie 
19,95 dol.
 Dziękuję ci Różowa damo nr 
7783U. Nie dam rady zrobić tego bez 
ciebie. Motywujesz mnie do wielkości. 
Zupełnie jak 0,000000001 dolara (albo 
coś koło tego), które w moim imieniu 
zostaje przeznaczone na walkę z rakiem 
piersi przez prosty akt kupienia cię.

Rachel nienawidziła Różowej 
damy, ale pozwoliła jej zająć 
pewne miejsce w swoim gabinecie 
osobliwości. Raz, kiedy wspomniałam 
o dużym pudełku różowych produktów, 
które trzymałam w szafie, aby któregoś 
dnia pokazać je światu, Rachel 
powiedziała: „Mam coś dla Ciebie, do 
Twojej gównianej różowej kolekcji!”. 
Zebrała wszystkie różowe świecidełka, 
które dostała od wszystkich, którzy w 
dobrej intencji obdarowywali ją nimi, 
i wysłała je do Teksasu. Paczka doszła 
z wgnieceniem. Różowa dama była 
połamana i pozbawiona głowy.

Dzisiaj Różowa dama trzyma 
się w całości za pomocą kleju. Spogląda 
z regału z książkami, aby przypominać 
mi Rachel, Susan i wiele innych. Ziarna 
zmian, które zasiały, ale też mnóstwo 
pracy, które jeszcze nas czeka. 

Wpisy z bloga Rachel 
Cheetham Moro,  „The Cancer 
Culture Chronicles”, zostały zebrane 
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i zredagowane przez jej matkę Mandy 
Cheetham i przyjaciółkę Sarah Horton. 
Wydana przez nie książka zawiera w 
całości wszystkie posty, razem z 
przypisami, źródłami i wyrazami 
uznania. W sprzedaży dostępna jest 
od października 2012 r., w formacie 
127 mm x 203.2 mm, w twardej 
oprawie, 384 stron, do kupienia za 
pośrednictwem Blurb.com w cenie 
30,95 dol. (plus koszty wysyłki).

Adres strony, z której pochodzi 
powyższy artykuł: 
http://pinkribbonblues.org/2012/10/
adventures-of-pink-lady/
Data opublikowania na stronie: 
24 października 2012 r.

Przełożyła: Małgorzata Południak

Pod koniec ubiegłego 
roku ukazała się książka Łukasza 
Andrzejewskiego zatytułowana 
„Polityka nowo-tworowa. Pamiętnik 
praktyczno-teoretyczny” (Warszawa, 
Wyd. Krytyki Politycznej, 2012). 
Reklamowana była między innymi w 
„Przekroju” i „Wysokich Obcasach”. 
Oznacza to, że albo książka jest już 
tak znacząca, iż nie tylko tygodniki 
społeczno-kulturalne, ale nawet 

czasopisma kobiece odnotowały jej 
pojawienie się, albo że wydawnictwo 
posiada prężny dział marketingu. Za 
wcześnie jednak, by stwierdzić jaką 
pozycję na rynku czytelniczym zdobędzie 
„pamiętnik” Andrzejewskiego; na 
razie więc świetną pracę wykonali 
pracownicy wydawnictwa. Nie znaczy 
to, że nie zasługuje on na uwagę – wręcz 
przeciwnie. 

Wywiad z autorem w 

Uobecnianie głosu pacjentów 
– ważny postulat „polityki 

nowotworowej”
Edyta Zierkiewicz 
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„Przekroju” i fragment publikacji 
przedrukowany w zbiorze „Zdrowie. 
Przewodnik Krytyki Politycznej” 
(Warszawa, 2012) zachęciły mnie do 
zakupu „pamiętnika” i do porzucenia 
lektury innych książek. Za wiele się po 
nim chyba spodziewałam. Zakładałam, 
iż będzie to pierwsza poważna 
publikacja poświęcona rakowi jako 
problemowi politycznemu, krytycznie 
analizująca złożoną sytuację pacjentów 
w Polsce i zwracająca uwagę na 
konieczność przemyślenia na nowo 
istoty, celów oraz form działania 
zarówno organizacji społecznych, jak i 
instytucji publicznych zajmujących się 
zdrowiem publicznym (w tym leczeniem 
raka). W gruncie rzeczy o tym właśnie 
traktuje książka Andrzejewskiego 
– skąd więc to rozczarowanie? 
Analizując swoje odczucia i refleksje 
zrodzone podczas lektury, dochodzę 
do wniosku, że mało przekonujący jest 
dla mnie, zaproponowany przez autora, 
„program polityczny” na uzdrowienie 
polskiej służby zdrowia i na zmianę 
sytuacji, w jakiej obecnie funkcjonują 
chorzy. Niemniej, to pierwsza tego 
rodzaju propozycja – dlatego nie można 
jej nie docenić. Poza tym książka jest 
osobistym „manifestem” autora, który 
ma prawo przedstawiać swoje pomysły 
i forsować własne wizje zmian. 

Łukasz Andrzejewski 
(absolwent filozofii na Uniwersytecie 
Wrocławskim) napisał „pamiętnik 
praktyczno-teoretyczny”, który jednak 
niewiele wspólnego ma z patografiami 
przeanalizowanymi już przeze mnie na 
łamach „Naszego Życia”. Opisywane 
dotychczas książki ukazywały – choć 
każda w nieco inny sposób – raka jako 
doświadczenie choroby przeżywane 
przez pojedynczą Amazonkę. Książka 
„Pokonać smoka” – niezupełnie celowo 
– zwraca uwagę na medykalizację raka 
piersi (NŻ, nr 56), „Rak, modlitwa i 
przetrwanie” daje wgląd w przeżywanie 
choroby jako zdarzenia duchowego, 
pogłębiającego wiarę (NŻ, nr 57), a 
historia przedstawiona w dzienniku 
„Zapomnij o śmierci, mamo” to 
opowieść o unieważnianiu znaczenia 
choroby w procesie zdrowienia (NŻ, 
nr 59) i/lub strategiach konstruowania 
przez narratorkę roli matki w obliczu 
groźby własnej śmierci (zob. tekst 
Emilii Mazurek w tym numerze 
NŻ). Andrzejewski natomiast unika 
obszernego prezentowania własnych 
przeżyć: zamiast wzruszającego 
dziennika czy pełnego rad poradnika 
proponuje „zestaw idei i podstawę 
projektu polityki nowotworowej” 
(s. 17). Można by powiedzieć, że 
doświadczenia z czasu choroby traktuje 
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dość instrumentalnie, gdyż wspomina o 
nich tylko wtedy, gdy chce zilustrować 
jakąś tezę lub podeprzeć argument. Nie 
znaczy to, że jego książką jest nieudana 
lub niezgodna z „regułami gatunku”. 
Samo pojęcie patografii definiowane 
jest bowiem bardzo szeroko: jako 
opowieść o słabościach narratora/
bohatera i jego – niekoniecznie 
zwycięskich – zmaganiach z danym 
problemem (w tym np. z chorobą 
onkologiczną, alkoholizmem, przemocą 
domową). Historie opisane przeze mnie 
we wcześniejszych numerach „Naszego 
Życia” wydają się po prostu należeć do 
innego subgatunku niż „pamiętnik” 
Andrzejewskiego. 

Wspominałam już kiedyś, 
za Anne Hawkins, iż w literaturze 
przedmiotu wyróżnia się cztery główne 
rodzaje patografii: (1) dydaktyczne, 
(2) alternatywne, (3) gniewne 
i (4) eko-patografie. Wcześniej 
recenzowane książki to opowieści 
dydaktyczne, stworzone w intencji 
udzielenia wsparcia czytelnikom w 
procesie radzenia sobie z podobnymi 
dolegliwościami i w powracaniu 
do tzw. uwarunkowanego zdrowia. 
Przeżycia narratorów/bohaterów takich 
publikacji mają dostarczać wskazówek, 
inspiracji i sugestii jak walczyć z 
chorobą. Historie te pełnią funkcję 

normalizującą, niejawnie narzucając 
czytelnikom przekonania dotyczącego 
tego jak powinno się zdrowieć. 
Typowe „porady” w patografiach 
dydaktycznych to namowy do podjęcia 
ścisłej współpracy z przedstawicielami 
służby zdrowia (zwłaszcza z tymi, 
którzy zdobyli zaufanie pacjenta lub 
zostali wybrani przez niego spośród 
lekarzy napotkanych w trakcie leczenia) 
i przekonywanie do wypracowania 
odpowiedniej postawy do własnej 
choroby (tj. nastawienia bazującego 
na nadziei, optymizmie, odkryciu 
wewnętrznej siły itp.). 

Opowieść Andrzejewskiego 
wydaje się natomiast należeć do 
subgatunku patografii gniewnych. 
Tego rodzaju narracje tworzone 
są przez pacjentów złych, a nawet 
wściekłych na instytucję służby 
zdrowia lub – jak w przypadku tego 
autora – na politykę państwa w 
zakresie zdrowia publicznego i, ogólnie, 
na kontekst społeczny, w którym 
populacja chorych na nowotwory jest 
marginalizowana lub ignorowana. 
Takie patografie nie doradzają jak 
przeżywać chorobę, ale uświadamiają 
istnienie poważnych utrudnień i barier, 
na jakie natrafiają chorzy w instytucjach 
opieki zdrowotnej czy w codziennym 
życiu. Czasem zwracają też uwagę na 
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niesprawiedliwość społeczną, jakiej 
doświadczają pacjenci. Anne Hawkins 
pisała, że gniewne patografie często 
ukazują chorego jednocześnie jako 
beneficjenta zaawansowanej medycyny 
i jako jej ofiarę (tu: „przedmiot” 
zdehumanizowanych interwencji 
lekarskich). Dostarczają więc 
czytelnikom ambiwalentnych odczuć. 
Ogólnie mówiąc, są to opowieści dość 
trudne w odbiorze, ukazują bowiem 
chorobę nie jako psychosomatyczne 
doświadczenie jednostki (tu: jako 
dającą się pokonać dolegliwość lub 
wzbogacające wewnętrznie przeżycie), 
ale jako „kłopot” ze źle funkcjonującym 
systemem społeczno-polityczno-
ekonomicznym. Po przeczytaniu 
takiej książki pojedynczy czytelnicy 
mogą uznać, że jej lektura nie sprzyja 
nabyciu umiejętności skutecznego 
radzenia sobie w sytuacji zachorowania 
i nie wnosi niczego wartościowego do 
ich życia. Przeciwnie, mogą sądzić, 
że odbiera im nadzieję na sens czy 
doniosłość indywidualnego wysiłku w 
zderzeniu z nieuleczalną chorobą. Jak 
bowiem „walczyć” z całym systemem, 
lub choćby z regułami panującymi w 
danej instytucji? 

Gniewne patografie nie 
koncentrują się na przeżyciach 
pojedynczego chorego, ale na krytyce 

pewnego wycinka rzeczywistości. I taki 
właśnie powód upublicznienia swoich 
rozważań formułuje Andrzejewski: 
nie chce nikogo niczego nauczyć, 
pragnie natomiast naświetlić sytuację 
chorych na raka i stworzyć podstawy 
nowej polityki nowotworowej. W 
pewnym momencie snucia swoich 
wywodów, zrezygnowany stwierdza, 
iż nie rozumie dlaczego problemy 
pacjentów nie doprowadziły jeszcze 
do pojawienia się w Polsce „kultury 
protestu”. Poniekąd sam sobie na 
to pytanie odpowiada, przytaczając 
wnioski z badań socjologicznych. 
Polskie społeczeństwo cechuje się – jak 
wynika z deklaracji respondentów wielu 
sondaży – bardzo niskim wskaźnikiem 
zaufania społecznego, ludzie niechętnie 
podejmują działania na rzecz 
marginalizowanych grup społecznych, 
nie chcą lub nie potrafią wyrażać 
solidarności z osobami z kulturowego 
lub społecznego pogranicza, a ci, 
którzy mają dostęp do mediów nie chcą 
omawiać problematyki onkologicznej, 
ponieważ trudno na niej „zbudować 
polityczny kapitał” (s. 171). Sami 
chorzy też nie wykazują większego 
zainteresowania zmianą swojej sytuacji 
– to znaczy pragną powrócić do zdrowia, 
ale nie zależy im na poprawie sytuacji 
wszystkich chorych. Narzekania w 
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rodzinie i w grupie znajomych czy 
komentarze na forach internetowych 
nie prowadzą do żadnego znaczącego 
aktywizmu. Pacjenci krytykowani są 
więc – choć w sposób dość delikatny 
– za brak inicjatywy, za brak grupowej 
tożsamości (tu: poczucia przynależności 
„rozrzedzonej wspólnoty pacjentów”) i 
za polityczną bierność. Najbardziej 
jednak „obrywa się” decydentom, 
którzy ignorują istnienie stowarzyszeń 
pacjenckich (co przejawia się niechęcią 
do współpracy z nimi), i którzy 
wolontariat na oddziałach (prowadzony 
np. przez Amazonki) traktują nie 
jak dodatkowy element w sieci 
(para)profesjonalnego wsparcia, ale jak 
główną czy wręcz jedyną ofertę pomocy 
w środowisku szpitalnym (w ten sposób 
ograniczając koszty zatrudniania 
psychoonkologów). Krytykowany 
jest zwłaszcza NFZ: za prowadzenie 
antypacjenckiej polityki, polegającej 
na kalkulowaniu i komodyfikowaniu 
zdrowia. „[T]o ekonomia, to ostateczny 
rachunek zysków i strat jest obecnie, 
niestety, podstawowym wektorem 
funkcjonowania opieki zdrowotnej. 
Kolejni ministrowie (…) próbują 
tę kwestię »zagadać«, zamiast dać 
polityczny impuls do realnych zmian” 
(s. 128). 

Osobiste wątki – co jest 

typowe dla gniewnych patografii 
– Andrzejewski ograniczył do 
wyjaśnienia, iż sam jest po leczeniu 
raka jądra oraz do ukazania pozycji, z 
której dokonuje krytyki systemu (tu: 
pozycji „uprzywilejowanego pacjenta”, 
tj. takiego, który może sobie „pozwolić 
na chorowanie”). Jakby ze wstydem 
czy z zakłopotaniem Andrzejewski 
tłumaczy, iż w przeciwieństwie do 
wielu pacjentów, z którymi zetknął 
się w ośrodkach onkologicznych, nie 
musi martwić się ani o pieniądze na 
utrzymanie siebie i swojej rodziny, 
ani na przykład o organizowanie 
dojazdów do szpitala, czy o dostęp 
do kompetentnych lekarzy itp. Zdaje 
się odczuwać z tego powodu pewien 
dyskomfort – być może to świadomość 
własnej „lepszości” sprawiła, że 
zaangażował się w działalność na 
rzecz pacjentów (tj. w wolontariat 
na internetowym forum Dum Spiro-
Spero) i w postulowanie zmiany całego 
społeczeństwa, odmawiającego chorym 
równych praw oraz lekceważącego 
prognozy epidemiologiczne (tu: rosnące 
wskaźniki zachorowania na raka) i 
negującego konieczność przygotowania 
się do chorowania (s. 86). „[L]udzie są 
tak głęboko rozczarowani i jednocześnie 
znużeni obecnym systemem polityczny, 
że nie oczekują już nawet żadnej 
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zmiany. Ta bierność, przynajmniej w 
kwestii ochrony zdrowia, jest, niestety, 
łatwa do zaobserwowania. Polityczny 
potencjał dostrzega się dzisiaj, jeśli w 
ogóle, w innych kwestiach – przede 
wszystkim światopoglądowych i 
ekonomicznych. A przecież zdrowie 
i chorobę również można opisać 
w kategoriach ekonomicznych, 
kulturowych, filozoficznych i 
politycznych” (s. 175).

Wydaje się, że motywacja 
autora „pamiętnika” do podzielenia się 
z czytelnikami swoimi (gniewnymi) 
przemyśleniami wypływa także z 
jego wiary we wspólnotę i wspólne 
działanie oraz właśnie z przekonania 
się osobiście, iż choroba onkologiczna 
nie jest stricte medycznym (tu: 
technicznym). Oczekiwanie od chorego, 
że „poświęci się” leczeniu, zawieszając 
inne formy swojej życiowej aktywności 
jest nierealne. „Racjonalizację choroby” 
(tj. zredukowanie jej „do problemu 
technologicznego, kwestii wyboru 
odpowiednich form terapii”, oraz do 
opisania i wycenienia jej „w ramach 
rynkowych procedur, a w końcu 
[wykluczenia] z bieżącej polityki”, 
s. 55) uznaje wręcz za szkodliwą. 
„Bycie chorym na raka nie redukuje 
automatycznie sfery emocjonalnej do 
kwestii wyboru i poddania się najlepszej 

formie terapii” (s. 146). Osoby z rakiem, 
pisze Andrzejewski, mają swoje życie 
– choroba (czy leczenie) jest tylko 
jednym z jego elementów; i to wcale 
nie najważniejszym. Jego zdaniem, 
sensem doświadczenia choroby jest 
funkcjonowanie we wspólnocie osób z 
podobnymi problemami zdrowotnymi, 
otrzymywanie i udzielanie wsparcia, 
zdobywanie wglądu w procesy 
polityczne, wyrażanie niezgody na 
dyskryminowanie chorych przez 
zdrowych (tzw. „normaliów”) itp. 

Łukasz Andrzejewski – inaczej 
niż czynią to autorki analizowanych 
wcześniej patografii – stwierdza, że w 
powszechnej opinii rak jest chorobą 
odbierającą ludziom wyjątkowość 
i że zdiagnozowanie go zazwyczaj 
oznacza, iż chorym niejako odmawia 
się prawa do stanowienia o sobie na 
dotychczasowych warunkach. Oczekuje 
się od nich skoncentrowania się na 
leczeniu i na realizowaniu się jedynie w 
roli pacjenta. W (błędnym) przekonaniu 
zdrowych ludzie, choroba zawiesza 
wszystkie społeczne zobowiązania 
chorego, a wręcz uniemożliwia mu 
pełnienie jakichkolwiek funkcji 
publicznych. Takie opinie nie są 
wyrazem zrozumienia dla chorych, 
ale skłonności do wykluczania ich 
z życia społecznego, do zamykania 
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ich w swoistych „gettach”, tj. w 
szpitalach czy prywatnych domach. 
Dopiero zachorowanie na raka zmienia 
punkt widzenia danego człowieka 
na kwestię praw, obowiązków czy 
„przywilejów” wynikających z roli 
chorego. Wielu ludzi przekonuje się 
wówczas, że życie nie ogranicza się do 
walki z chorobą, tj. do poddawania się 
kolejnym interwencjom medycznym. 
Utrata pracy lub konieczność 
przejścia na urlop zdrowotny, a więc 
i obniżający się standard życia, oraz 
kurczące się grono znajomych nie 
potrafiących podtrzymywać kontaktów 
towarzyskich z chorym powodują, 
że ten znacznie boleśniej przeżywa 
swoją dolegliwość. „Rozwiązaniem” 
na problem opuszczenia, bezradności, 
niepewności swojej sytuacji jest kontakt 
z innymi chorymi. Społeczny aktywizm 
chorych traktowany jest jednak w 
Polsce z podejrzliwością. Chorzy, w 
zdecydowanej większości, nie chcą 
upubliczniać informacji o swoim 
stanie zdrowia – boją się narazić na 
krytykę lub obmowę oraz izolację w 
środowisku. Jeśli podejmują aktywność 
społeczną, to przybiera ona postać 
właśnie wolontariatu pacjenckiego 
lub uczestniczenia w spotkaniach 
stowarzyszenia działającego na rzecz 
chorych po leczeniu raka. 

Autor „pamiętnika” nie 
sugeruje jednak, by jakoś radykalnie 
przemienić tę sytuację – nie zachęca 
bowiem pacjentów do większej 
aktywności, nie podsuwa im żadnych 
konkretnych propozycji, nie tworzy 
planów, które ci mogliby realizować. 
Zdaje się raczej akceptować ich obecną 
kondycję społeczną i doceniać to, co już 
zostało osiągnięte (tu: utworzone fora 
internetowe, zawiązane stowarzyszenia 
pacjenckie, przeprowadzona akcja 
„Policzmy się”, emitowane od czasu do 
czasu w ogólnopolskiej telewizji filmy o 
chorych na raka, prowadzone kampanie 
edukacyjno-informacyjne itp.). 
Andrzejewski ostrze swojej krytyki, 
jak pisałam, kieruje ku instytucjom 
publicznym i decydentom ds. zdrowia 
publicznego. (Co ciekawe, medycyna i 
lekarze znaleźli się poza oskarżeniem.) 
Wydaje się jednak, że autor, formułując 
swój cel, jaki chciałby osiągnąć dzięki 
publikacji, ujął go zbyt ogólnie, a 
raczej niefortunnie. Z jednej strony z 
mocą podkreśla, że w polskiej polityce 
zdrowotnej panuje kompletny chaos i 
że konieczne jest opracowanie nowego 
programu społeczno-politycznego. Ale 
za najważniejszy warunek rozwoju 
demokracji liberalnej – w kontekście 
omawianych zagadnień – uznaje 
empatyczną akceptację chorych 
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onkologicznie przez, stanowiących 
większość, ludzi zdrowych. Jak sam 
pisze w ostatnim akapicie książki: 
„cztery najważniejsze elementy idei 
polityki nowotworowej [to] empatia, 
cierpliwość, emancypacja i nadzieja. 
Dopiero, gdy wszystkie razem 
»zagrają«, zrozumiemy, że chorych 
i zdrowych zdecydowanie więcej 
łączy niż dzieli” (s. 191). Wydaje się 
jednak, że takie fundamenty częściowo 
już w Polsce zaistniały, a poza tym 
po autorze porywającym się na 
formułowanie założeń (idei) „polityki 
nowotworowej” można by spodziewać 
się bardziej ambitnych i pogłębionych 
analiz. W jego wyobrażeniach o stanie 
idealnym zbyt mocno pobrzmiewa 
psychologizm (choć może to tylko 
kwestia interpretacji). Andrzejewski za 
dużo, moim zdaniem, pisze o emocjach 
pacjentów i współodczuwaniu z 
chorymi. Nie neguję znaczenia takich 
refleksji, ale w publikacji poświęconej 
krytyce kultury chciałabym przeczytać 
na przykład o ideach, na których 
może się wspierać (nowy) polityczny 
aktywizm pacjentów lub o procesach 
konstruowania znaczeń raka w wyniku 
jawnych i niejawnych zmagań różnych 
grup decydentów. Muszę w tym 
miejscu podkreślić, że Andrzejewski 
forsując swoją wizję „polityki empatii” 

przeciwstawia ją zjawisku „eskalowania 
współczucia”. Uważa, że jego skutkiem 
często jest pojawienie się u ludzi 
przekonanie, iż wystarczy, że wyrażą 
swojego ubolewania nad cudzym losem. 
„Współczucie jest postawą bezpieczną, 
bo stanowi alibi dla braku realnych 
działań” (s. 45). 

W książce Andrzejewskiego 
zabrakło mi szerszego oglądu 
sprawy, to znaczy rozeznania w 
zakresie aktywności politycznej 
chorych i stowarzyszeń pacjentów 
w społeczeństwach zaawansowanej 
demokracji (tj. rozeznania w zachodniej 
literaturze przedmiotu). Zabrakło mi też 
krytycznej refleksji nad ograniczaniem 
się wielu chorych i stowarzyszeń 
pacjenckich do aktywności medialnej 
oraz analiz na temat społecznej wartości 
rakowych gadżetów (np. różowej 
wstążki, żółtej silikonowej bransoletki). 
Zabrakło mi też zwrócenia większej 
uwagi na płeć jako czynnik warunkujący 
(tu: ułatwiający i/lub utrudniający) 
angażowanie się w działania polityczne. 
(Ten i inne determinanty aktywizmu 
zostały tu jedynie wymienione.) Autor 
„pamiętnika” chce emancypować 
pacjentów – ale praktycznie bez ich 
politycznej mobilizacji. Jego zdaniem, 
wystarczy, by politycy zaczęli 
sprawnie wykonywać swoją pracę 
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(porządkując organizacyjny chaos 
i dofinansowując leczenie), oraz by 
zdrowe społeczeństwo zaakceptowało 
obecność osób onkologicznie chorych 
w sferze publicznej. Nie zawsze jednak 
jasne jest co dokładnie rozumie przez 
dobro pacjentów, ich społeczny komfort 
i polityczne rozpoznanie. Sam za to 
próbuje reprezentować ich interesy 
(mimo że zastrzega, iż nie można 
mówić o homogenicznej grupie osób 
onkologicznie chorych). „Najważniejszą 
przyczyną powstania tej krótkiej książki 
jest pilna potrzeba zwrócenia uwagi na 
sprawy pacjentów w całej złożoności 
onkologicznego mikrokosmosu. 
Przyjęcie punktu widzenia pacjentów 
to podstawowy warunek ich skutecznej 
emancypacji. Emancypacja ta nie jest 
sprawą wyłącznie dla specjalistów 
i zawodowych polityków, lecz 
wyzwaniem, przez którym wszyscy 
stoimy. I to kolejny powód, dla którego 
zdecydowałem się zająć tym tematem” 
(s. 6-7). 

Po lekturze książki u 
czytelników pojawić się może 
wrażenie, iż Andrzejewski oczekuje 
przede wszystkim, by pacjenci stali się 
konsumentami usprawnionego systemu 
usług medycznych, beneficjentami 
rozwiązań opracowanych i 
wprowadzonych przez polityków, 

powszechnie podziwianymi bohaterami 
masowej wyobraźni. Wbrew pozorom, 
mi też – podobnie jak autorowi 
„pamiętnika” – nie chodzi o to, aby na 
chorych przerzucić cały ciężar troski o 
siebie (w jej aspekcie ekonomicznym, 
społecznym, politycznym, logistycznym 
itp.). Uobecnienie pacjentów w 
sferze publicznej nie może jednak 
polegać na zwiększeniu ich liczebnej 
„partycypacji”, na ukazywaniu ich 
w programach rozrywkowych czy 
omawianiu kwestii leczenia medycznego 
w programach publicystycznych itp. 
Zdobycie akceptacji dla społeczności 
chorych ze strony dominującej 
większości (ludzi zdrowych) nie 
może być autonomicznym celem. 
„Oswojenie” ludzi zdrowych z 
obecnością osób przewlekle chorych 
w środowisku pracy, w mediach, w 
instytucjach kulturalnych itp. powinno 
sprzyjać zdobywaniu „kulturowej 
autoryzacji” dla programów działań 
formułowanych przez stowarzyszenia 
pacjenckie – programów stricte 
politycznych. Pacjenci nie tyle powinni 
doświadczać akceptacji dla swojej 
„odmienności”, czy być adresatami 
„gestów tolerancji i życzliwości”, ale 
brać aktywny udział w formułowaniu 
celów polityki zdrowotnej państwa 
jako uczestnicy gremiów rządowych 
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i egzekwować przestrzeganie ich 
realizacji. 

I to chyba właśnie dlatego, że 
Andrzejewski wydaje się tak niewiele 
oczekiwać od chorych (i dla chorych), 
jego dopiero co wydana książka już 
trąci myszką. Niemniej nie można 
zakwestionować jej istotności. Swoją 
krytyczną recenzją wcale nie chcę 
wzbudzić w czytelnikach przekonania, 
że tego „pamiętnika” nie należy 
czytać i o nim rozmawiać. Wręcz 
przeciwnie, uważam, że to w zasadzie 
bardzo dobry początek do podjęcia 
różnych debat na temat społecznej 
i politycznej odpowiedzialności 
oraz warunków, w jakich wyrastają 
stowarzyszenia pacjenckie i, ogólnie, 
w jakich funkcjonuje populacja chorych 
(nie mówiąc o dyskusji nad samą 
książką). Moje zastrzeżenia wynikają 
jedynie z tego, iż brak merytorycznej, 
pogłębionej, wielostronnej refleksji nad 
zjawiskiem choroby i sytuacją chorych 
w Polsce skutkuje słabością ruchu 
pacjenckiego, jego inercją, a zwłaszcza 
brakiem szans na skuteczne działanie. 

To, co zasługuje na docenienie, 
to konsekwencja autora w promowaniu 
idei upełnomocnienia pacjentów 
przez uczynienie ich słyszalnymi. 
Taki „program polityczny” – z bardzo 
dobrymi efektami – realizowała 

już m.in. w latach 80. Audre Lorde. 
W swojej książce Andrzejewski 
wielokrotnie podkreśla, że konieczne 
jest „opracowanie” nowego stylu 
mówienia o raku, i że zaangażować się 
w to muszą sami pacjenci: tylko oni w 
pełni rozumieją to doświadczenie. „W 
księgarniach literatury onkologicznej 
jest mnóstwo. Są poradniki, 
wspomnienia lekarzy, pacjentów i 
celebrytów, książki specjalistyczne i 
prawie specjalistyczne, są wreszcie 
cudowne instrukcje z serii »jak żyć i 
chorować«. Większość z tych publikacji 
tak naprawdę bardziej niż pacjentom 
służy konserwacji stereotypów i 
obiegowych opinii” (s. 17-18). Trudno 
stwierdzić, jak Andrzejewski ocenia 
rozrastający się w ostatnich latach 
gatunek patografii dydaktycznych 
(„literatury wzruszenia”), wydaje 
się jednak, że dla niego jest to jeden 
z przejawów postulowanej zmiany: 
„Dobrze słyszalny głos pacjentów to 
nie świadectwo jakiegoś szczególnego 
»współczucia«. Zupełnie nie o to chodzi. 
To dowód, że jako społeczeństwo nie 
godzimy się na tyranię zdrowia, na 
niemal podświadome pozycjonowanie 
pacjentów jako gorszych od zdrowej 
reszty” (178). 
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My, seniorki z 19- i 24-letnim stażem 
po zabiegu mastektomii, Basia i 
Alina z Legnicy, przyjechałyśmy 
do Polanicy Zdroju na warsztaty 
organizowane przez Federację 
Stowarzyszeń „Amazonki”, aby 
ładować przysłowiowe akumulatory. 
Polanica zasypana białym śnieżnym 
puchem. Zakwaterowanie w hotelu 
„Jantar”, który położony jest w 
pobliżu Parku Zdrojowego w „sercu” 
części uzdrowiskowej Polanicy Zdro-
ju i w pobliżu znajdujących się źródeł 
wód mineralnych. Zasypane szlaki tu-
rystyczne uniemożliwiły nam bliższe 
poznanie okolicy w wolnych od zajęć 
chwilach.
Ale przecież naszym celem były 
warsztaty i wzajemne poznanie 
się Amazonek z klubów z różnych 
stron Polski. Przywitała nas Lu-
sia Werblińska, a pierwsze spot-
kanie w ramach warsztatów było 
z Dorotą Domińczak z Wrocławia, 
przedstawicielką firmy Amoena 
współpracującą z Amazonkami już 16 

lat, która przypomniała jakie nowości 
oferowała firma Amazonkom w 2012 
roku, jakie są plany asortymentowe 
w 2013 roku oraz jakie nowatorskie 
działania zaproponowała firma w 
październiku „Miesiącu Różowej 
Wstążki”. Piękne wzory bielizny, 
strojów kąpielowych, chust, czapek i 
turbanów. Cały asortyment artykułów 
zawarty jest w katalogach, które 
otrzymała każda uczestniczka.
Po wykładzie chwila odpoczynku i 
spotkanie integracyjne. Cóż za radość, 
mamy gości Krysię Wechmann szefową 
naszej Federacji oraz mgr Marka 
Cieślaka, który będzie miał wykłady 
w dniu następnym. Rozpoczęcie 
hymnem Amazonek. Krysia widząc, 
iż nie wszystkie Seniorki Amazonki 
mają przypięte łuki, będące sym-
bolem naszej identyfikacji Amazonek, 
zawstydziła nas zwracając uwagę, iż 
nie należy zapominać jak ważne 
jest noszenie łuku, który przecież 
jest naszym logo. Przypomniała 
historię „Różowej wstążki” często 

Warsztaty Terapeutyczne 
dla Seniorek

Polanica Zdrój 15-19.01.2013r.
Alina Jurczak - Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „Agata”
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przypisywaną Amazonkom. Ten 
fakt tkwiący w świadomości wielu 
ludzi w Polsce możemy zmienić, gdy 
będziemy łuk nosić zawsze wtedy, gdy 
reprezentować będziemy nasze kluby 
na spotkaniach, 
konferencjach, 
uroczystościach re-
gionalnych i ogól-
nopolskich, kon-
taktach z władzami, 
sponsorami itp. 
Powinnyśmy nosić 
nasze logo z dumą.
Wspaniały wieczór, 
wyśmienite potrawy 
oraz tradycyjne 
tańce amazońskie 
przy muzyce, którą 
prowadziła pani 
Helena, pracownica hotelu.
Dzień następny – zajęcia wizerunkowe 
ze stylistą mgr Markiem Cieślakiem 
z Poznania. Przypomniał na wstępie 
kim były mityczne Amazonki i jak 
na przestrzeni wieków przedstawiane 
były ich postacie oraz ubiory. Omówił 
DRESS CODE, to znaczy sposób 
ubierania osób cywilnych zgodny z 
określonymi zasadami (dress – ubierać 
się, code – kodeks, regulamin), a więc 
różne style: klasyczny, sportowy, ro-
mantyczny i awangardowy. Ciekawe 

są trendy, a więc „moda na wszystko” 
na sezon zima 2013 rok. Rok 2013 
nawiązywać będzie do II i III dekady 
lat 20. 
Kolejny cykl wykładów obejmował 

informację dotyczącą systemu 
klasyfikacji wizualnej jako części 
form wizualnych, pozwalających 
odbiorcom na rozpoznawanie firmy, 
odróżnienie jej od konkurencji, 
umożliwiających przekazanie firmie 
takich sygnałów, które budują 
dobry wizerunek. Najbardziej 
rozpoznawalną identyfikacją firmy 
jest nazwa i logo. Dbajmy więc o 
umieszczenie na pismach firmowych, 
identyfikatorach, rolapach, ulotkach 
itp. nazwy naszych organizacji oraz 
logo (o tym też przypomniała podczas 
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wieczoru Krysia – prezes Federacji).
Kolejny temat warsztatów pt.: „Jak 
kochać mądrze siebie w wieku 
dojrzałym” prowadziła Teresa 
Wysocka-Bobryk z Warszawy. 
Wspólnie omawiałyśmy kwes-
tie, które dotyczyły głównego 
tematu, dzieliłyśmy się swoimi 
doświadczeniami i odpowiadałyśmy 
na ważne dla nas pytania: co 
najczęściej myślisz o sobie?, jakie 
znasz oblicza miłości?, dlaczego tak 
trudno kochać siebie? Poznałyśmy 
pojęcia związane z poczuciem własnej 
wartości: tożsamość, autonomia, sa-
moakceptacja, docenianie, pewność 
siebie, asertywność, godność, pokora. 
Wspaniałe są zawsze dla mnie spot-
kania z psychologami. Tak wiele się 

można się nauczyć i dostrzec błędy, 
które popełniamy niejednokrotnie 
nieświadomie, a które ranią naszych 
bliskich i przyjaciół. Nasze spotkanie 
z psychologiem cechowała otwartość 
i szczerość wypowiedzi. Jakże 
często dotyczyły one spraw bardzo 
osobistych, które choć bolesne, to 
omawiane po latach, z dużym dys-
tansem, okazywały się pouczające. 
I to jest ogromna wartość naszych 
spotkań, bo przecież uczestniczki 
warsztatów seniorek mają ogromne 
wieloletnie doświadczenie w zakresie 
pokonywania problemów związanych 
z chorobą, a warsztaty to okazja, aby 
tymi doświadczeniami się dzielić.
Najbardziej intensywne były zajęcia z 
rehabilitacji, zatytułowane „Profilak-

tyka zaburzeń 
czynnościowych 
narządu ruchu”, 
które prowadziła 
mgr Krystyna 
Puto z Cen-
trum Onkolo-
gii  Zakładu 
Rehabilitacji z 
Warszawy. Moja 
ukochana Krysia 
– zawsze ta sama, 
pełna uroku, 
wspaniały reha-
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bilitant i wykładowca, osoba o wiel-
kim sercu dla Amazonek, przez lata 
współpracująca  z Federacją. (Swój 
pierwszy kontakt z nią nawiązałam 
już w roku 1993.) Myślą przewodnią 
wykładu był cytat: „Wszyscy 
pragną dożyć starości, a gdy jej 
dożywają, skarżą się na nią”. Wykład 
obejmował zagadnienia dotyczące: 
poszczególnych okresów życia, 
zmian w organizmie związanych ze 
starzeniem się oraz profilaktyki tych 
zmian. Szczególną uwagę prelege-
ntka zwróciła na korzyści płynące z 
regularnie wykonywanych ćwiczeń 
fizycznych. Omówione też zostały 
rodzaje tych ćwiczeń oraz sposoby 
ich wykonywania. Ćwiczenia reha-
bilitacyjne dotyczyły między innymi 
obrzęków limfatycznych, bólów 
kręgosłupa, stawów. Muszę się 
przyznać, że skrupulatnie opisałam 
sobie w notatkach każde ćwiczenie; 
postaram się z tymi wiadomościami 
podzielić się z koleżankami w klubie. 
Przeplatanie wykładu ćwiczeniami 
sprawiło, że czas bardzo szybko 
płynął i nie odczuwałyśmy zmęczenia 
wynikającego z wykonywaniem tych 
dość wyczerpujących ćwiczeń. Krysia 
omówiła również tematy dotyczące: 
nowych metod leczenia obrzęku lim-
fatycznego, żywienia w chorobach 

nowotworowych i zwróciła też 
uwagę na szkodliwe składniki 
znajdujące się w wielu produktach 
spożywczych – mogą one aktywować 
procesy prowadzące do powstawania 
nowotworu. Otrzymałyśmy infor-
macje jak zapobiegać chorobom 
nowotworowym stosując  die tę 
antynowotworową. Dowiedziałyśmy 
się jakie skutki dla naszego orga-
nizmu ma niedobór minerałów i 
witamin. Te informacje są dla nas 
ważne – musimy pamiętać, że dietą 
można wspomagać jej leczenie nawet 
w zaawansowanej chorobie.
Ten artykuł ma swoje granice, więc 
nie mogę poruszyć wielu spraw, które 
były przedmiotem naszych warsz-
tatów w Polanicy Zdroju. To było 
niezwykle pouczające spotkanie.  
Dziękuję w imieniu uczestniczek 
warsztatów w Polanicy Zarządowi 
Federacji za ich zorganizowanie i 
dobór wspaniałych wykładowców.

Dziękuję osobiście za możliwość 
uczestnictwa i poznania tak wielu 
nowych koleżanek Amazonek z 
różnych stron  Polski, które gorąco 
pozdrawiam.

Biuletyn Środowiska Amazonek
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 Od spektaklu słowno-
muzycznego zorganizowanego w 
Kaliszu w Miesiącu Walki z Rakiem 
Piersi minęło sporo czasu, ale dotąd 
nie przebrzmiały jeszcze jego echa. 
Nadal jest punktem odniesienia 
w wielu rozmowach wewnątrz 
Kaliskiego Klubu „Amazonki”, jak też 
w środowisku lokalnym. Wszystko za 
sprawą czytania fragmentów książki 
Anny Mazurkiewicz „Jak uszczypnie, 
będzie znak”. Pominę fakt, że budzi 

ono proste skojarzenia z bardzo 
pożytecznymi akcjami: kampanią 
społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” 
i ogólnopolską akcją Narodowego 
czytania „Pana Tadeusza”. Istotne było, 
że odpowiednio dobrane fragmenty 
książki prezentowała w sposób 
profesjonalny aktorka, Katarzyna 
Strojna, z doskonałą interpretacją 
tekstu. A sam dobór części stanowił 
spójną opowieść o historii kobiety, którą 
atakuje znienacka nowotwór. Główna 

Echa Miesiąca Walki 
z Rakiem Piersi 

w Kaliszu
Kazimiera Lissy-Kalafarska - Kaliski Klub „Amazonki”
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bohaterka narracji, Maryna, opowiada 
o kolejnych etapach walki z chorobą: 
odkrycie guza, amputacja piersi, ulga 
po diagnozie, że choroba została 
pokonana i. nawrót nowotworu.
 Obecne na spektaklu 
Amazonki mogły porównać swoje 
przeżycia związane z chorobą z 
przeżyciami opowiedzianymi 
przez Marynę. Amazonkom 
„początkującym” lektura 
dodawała nadziei, napawała 
optymizmem, kształtowała 
wyobrażenie własnej 
przyszłości. Myślały, że można 
pokonać chorobę, warto z nią 
walczyć, gdyż życie dotknięte 
chorobą nowotworową 
może być życiem pełnym i 
spełnionym. Można nawet 
osiągać sukcesy, podobne do 
sukcesów autorki książki, p. 
Anny Mazurkiewicz, którą obecni na 
spektaklu poznali osobiście. Pani Ania 
w swoim wystąpieniu potwierdziła, że 
powieść jest autobiograficzna, chociaż 
zawiera także dużą dawkę fikcji 
literackiej. Imponowała wszystkim 
pogodą ducha, niezwykłą żywotnością 
i spontanicznością, ale przede 
wszystkim sukcesami zawodowymi, 
zwieńczonymi tytułem naukowym. Jej 
książkę „Mam go! Rak piersi – strefa 
prywatna, strefa publiczna”, będącą 
skrótem pracy doktorskiej, czytamy 

kolejno z dużym zainteresowaniem.
 Prezentacja książki „Jak 
uszczypnie, będzie znak” jako 
przykładu klasycznej patografii polskiej, 
jest podstawą do dyskusji na temat 
znaczenia tego gatunku literackiego 
w profilaktyce raka piersi, a także 
w procesach zdrowienia Amazonek. 

W odbiorze treści książek o raku 
znajdujemy potwierdzenie tego, o czym 
mówiła podczas wykładu na spotkaniu 
w Kaliszu p. dr Edyta Zierkiewicz. 
Służą opanowaniu lęku przed chorobą, 
pomagają w poznawaniu choroby 
i oswajaniu się z nią. Uczą zasad 
zachowań mających na celu poprawę 
swojego zdrowia i samopoczucia, dają 
odpowiedź na pytanie, jakie zachowania 
sprzyjają zdrowieniu. Zachęcają do 
sugerowanych, systematycznych badań 
profilaktycznych.

Biuletyn Środowiska Amazonek
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 Po wykładzie 
p. dr Edyty Zierkiewicz 
z większym jeszcze 
z a i n t e r e s o w a n i e m 
wracamy do tych numerów 
„Naszego Życia”, w 
których zamieszczone 
były artykuły na temat 
patografii oraz czytamy 
inne książki tego gatunku.
 A u t o r c e 
książki „Jak uszczypnie, 
będzie znak” – Pani 
Annie Mazurkiewicz oraz autorce 
artykułów o patografiach – Pani dr 
Edycie Zierkiewicz, a także obecnej 
na podsumowaniu „różowego 
października” Prezes Federacji 
Klubów „Amazonki” – Pani 
Krystynie Wechmann i Dyrektorowi 
Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu – Panu dr. 

n. med. Dariuszowi Godlewskiemu, w 
imieniu Kaliskiego Klubu „Amazonki” 
pragnę gorąco podziękować za 
uświetnienie naszej imprezy i 
możliwość osobistego poznania tak 
znakomitych osób.
Dziękujemy również koleżankom z 
ościennych klubów za uczestnictwo w 
tej imprezie.
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Każda kobieta, niezależnie 
od wieku, bardzo mocno przeżywa 
informację o zdiagnozowaniu u 
niej choroby nowotworowej oraz 
o konieczności usunięcia piersi. To 
zdarzenie ma ogromny wpływ na 
psychikę kobiety, a w konsekwencji 
na przebieg procesu leczenia, a także 
na jej relacje rodzinne, zawodowe i 
społeczne.

Nadzieję na normalność 
i poprawę jakości życia kobiet 
po amputacji piersi daje operacja 
odtwórcza piersi – mówi dr n. med. 
Andrzej Krajewski, specjalista 
chirurg plastyk z Bałtyckiego 
Centrum Chirurgii Plastycznej w 
Kołobrzegu.

Rozwój chirurgii plastycznej 
stworzył duże możliwości odtworzenia 
amputowanej piersi, która w efekcie 
ma zbliżony do naturalnego wygląd, 
dalsze zabiegi symetryzacji obu piersi 
znacznie poprawiają stan psychiczny 
kobiety, zwiększają pewność siebie 
i pomagają oddalić świadomość 
choroby nowotworowej. Uważam, że 

zabiegi rekonstrukcyjne pozwalają 
kobiecie niejako wrócić do równowagi 
psychicznej, która została zachwiana 
nową rzeczywistością.

Większość amazonek 
kwalifikuje się do operacji odtwórczych 
piersi, zabieg ten może być wykonany 
w czasie obserwacji onkologicznej, 
jednak po zakończeniu leczenia 
uzupełniającego, np. chemioterapii. 
Rolą lekarza prowadzącego, jest 
uświadomienie (poinformowanie) 
pacjentki o możliwości powiązania 
obserwacji onkologicznej z zabiegami 
rekonstrukcyjnymi.

Operacje odtwórcze piersi 
wiążą się ze zmianą wyglądu – jest 
to sprawa osobista i bardzo delikatna. 
Poszerza się coraz bardziej krąg kobiet 
poddających się zabiegom odtwórczym 
piersi, które poszukują możliwości 
powrotu do poprzedniego wyglądu.

Bardzo ważną kwestią, 
związaną z procesem podejmowania 
decyzji o rekonstrukcji piersi, jest 
wybór doświadczonego specjalisty 
w zakresie chirurgii plastycznej 
oraz wybór bezpiecznego ośrodka, 

Rekonstrukcja 
piersi
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w którym zostanie przeprowadzany 
zabieg operacyjny. U niektórych 
kobiet perspektywa poddania się 
zabiegowi może budzić ogromne 
obawy. Nowoczesna chirurgia 
plastyczna ma służyć temu, aby 
osiągnąć oczekiwaną zmianę wyglądu 
w możliwie najbezpieczniejszy sposób. 
Za bezpieczeństwo to odpowiada cały 
zespół operacyjny, lekarz prowadzący, 
anestezjolog, pielęgniarki, personel 
pomocniczy. Operacje odtwórcze piersi 
powinno się wykonywać u tych kobiet, 
które mają bardzo silną motywację. 
U nich operacja ta może poprawić 
jakość życia, poprzez przywrócenie 
dobrego wyglądu estetycznego i 
funkcjonalnego.

Zabieg rekonstrukcji piersi 
z punktu widzenia chirurgicznego 
jest złożony, niezależnie od sposobu, 
jaką techniką wykonywana jest 
rekonstrukcja. Sposobów rekonstrukcji 
jest kilka, a każdy z nich dostosowany 
do warunków anatomicznych, 
z jakimi mamy do czynienia u 
pacjentki. Powszechnie stosowanymi 
technikami rekonstrukcji piersi jest 
wykorzystywanie tkanek własnych 
do operacji odtwórczych, środków 
pomocniczych ekspanderoprotezy, oraz 
metoda z wykorzystaniem zarówno 
tkanek własnych, jak i środków 
pomocniczych.

W swojej praktyce często 
mam do czynienia z pacjentkami, 
które proszą o poprawę drugiej 
piersi. Wydaje mi się, że w tej prośbie 
wyraża się ich pragnienie posiadania 
„nowego”, idealnie symetrycznego 
biustu. Symetryzacja drugiej piersi 
może polegać na jej powiększeniu, 
podniesieniu czy wręcz pomniejszeniu 
u niektórych pacjentek.

Okres rekonwalescencji
• pobyt w Ośrodku zwykle 

trwa ok. 3-5 dni w zależności 
od zastosowanej techniki 
operacyjnej oraz samopoczucia 
pacjentki,

• największe uczucie dyskomfortu 
występuje w ciągu pierwszych 
24-48 godzin po operacji. 
W tym okresie pierś jest 
obrzęknięta i bardzo wrażliwa. 
W uśmierzeniu bólu pomagają 
pacjentkom zaordynowane im 
leki przeciwbólowe,

• po przebytej operacji pacjentka 
powinna postępować tak 
jak po amputacji piersi – to 
znaczy stosować automasaże, 
profilaktykę przeciwobrzękową 
i ćwiczenia. Masaże piersi 
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zapobiegają gromadzeniu się 
chłonki w okolicy operowanej, 
rozluźniają napięte tkanki, 
zapobiegają tworzeniu się 
torebki łącznotkankowej oraz 
modelują przyszłą pierś,

• w trakcie rekonwalescencji 
ważne jest noszenie bielizny 
pooperacyjnej, która 
podtrzymuje piersi oraz 
umożliwia ich modelowanie,

• kontrole pooperacyjne są 
przeprowadzane 2-, 3-krotnie 
w zależności od techniki 
operacyjnej wykorzystanej do 
rekonstrukcji piersi. Podczas 
wizyt rozważam z pacjentką 
zabieg rekonstrukcji kompleksu 
otoczka – brodawka oraz zabieg 
symetryzacji drugiej piersi,

• czas powrotu do zdrowia 
u każdej pacjentki jest 
indywidualny. Po około 
tygodniu od zabiegu pacjentka 
powinna móc podjąć lekką 
aktywność; należy jednak 
poczekać minimum miesiąc 
przed powrotem do pełnej 
sprawności.

Pacjentki po przebytym zabiegu 
operacyjnym i zakończonym okresie 

obserwacji okołozabiegowej przebywają 
w komfortowych apartamentach kliniki 
pod opieką zespołu medycznego. 
Jest to ważny aspekt całego procesu 
rekonwalescencji. 

Zarówno miejsce (Kołobrzeg), 
jak i doskonale wyposażona Klinika, 
a przede wszystkim znany i ceniony 
zespół dr Andrzeja Krajewskiego, 
gwarantują doskonałe wyniki zabiegów 
rekonstrukcji piersi. 

Wywiad przeprowadzony z dr n. med. 
Andrzejem Krajewskim z Bałtyckiego 
Centrum Chirurgii Plastycznej w 
Kołobrzegu

Bałtyckie Centrum Chirurgii Plas-
tycznej, ul. Fredry 15 A, 78-100 
Kołobrzeg
www.baltyckachirurgia.pl, e-mail: 
rezerwacja@baltyckachirugia.pl
Informacja medyczna: 600 999 066 lub 
606 738 807 
Recepcja: 728 109 897

Pozostałe adresy ośrodków znaleźć 
można w Poradniku Amazonek 
"Rehabilitacja kobiet leczonych z 
powodu raka piersi".
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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

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 

ZARZĄD

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

OCHOTNICZKI :
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KALENDARIUM

Styczeń

8  Spotkanie Noworoczne śremskich Amazonek – udział   
  Krystyny Wechmann
9 Gala plebiscytu Śremskie Żyrafy 2012 - Burmistrz Śremu 

wręcza wyróżnienie Krystynie Wechmann
11-15  Warsztaty terapeutyczne poznańskich Amazonek w Pola -  

 nicy Zdrój
15-19 Warsztaty terapeutyczne dla Seniorek w Polanicy Zdrój. 

Wykładowcy: psycholog Teresa Bobryk-Wysocka, rehabili-
tant Krystyna Puto, stylista Marek Cieślak

23-27 Warsztaty terapeutyczne dla Młodych w Karpaczu. 
Prowadzący zajęcia: psycholog Katarzyna Cieślak, reha-
bilitant dr Janusz Doś, stylista Marek Cieślak

Luty

4 Udział Krystyny Wechmann w konferencji prasowej 
otwierającej kampanię „Rak. To się leczy!” organizowanej 
przez Fundację Rosa

7 Spotkanie robocze w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa 
„Amazonki” realizującego projekt „PI-Powrót do pracy po 
chorobie nowotworowej” we współpracy z Fundacją Ekspert 
Kujawy

8 Udział Dariusza Godlewskiego - doradcy Federacji, oraz 
Krystyny Wechmann w spotkaniu „Czas na onkologię” w 
Ministerstwie Zdrowia
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22-23 Studyjny wyjazd grupy realizującej projekt i osób po choro-
bie nowotworowej do spółdzielni socjalnych w Gostyniu i 
Trzciance

 Posiedzenie Unii Wielkopolskiej w Sierakowie

  
Marzec

3-5 Rekolekcje prowadzone przez ks. Zbigniewa Knop kapelana 
poznańskich Amazonek

8 Kampania „Sekrety Życia” w mediach
16-17 Wielkopolskie rekolekcje organizowane przez gostyńskie i 

śremskie Amazonki w Gostyniu
22-23 Konferencja edukacyjna i posiedzenie sprawozdawczo-

wyborcze Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

11-12 Liczny udział przedstawicielek klubów Amazonek w spotka
 niu organizowanym przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Chorego w Warsza-
wie
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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

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

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

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

Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z 
Problemami Onkologicznymi Amazonka 
ul. Solskiego 88 
32-800 Brzesko 
tel. 53 171 78 44 
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 

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

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

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

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

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 

Ciechanowskie Stow. Kobiet po Mastektomii 
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

Stow. Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    
ul. Świdnicka 38   58-200 Dzierżoniów 
tel. 886 054 167 
krysia.szeliga@gmail.com

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

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

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

Stow. Kobiet po Mastektomii „Amazonki”    
ul. Świdnicka 38   58-200 Dzierżoniów 
tel. 886 054 167 
krysia.szeliga@gmail.com

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

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

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

Stowarzyszenie  Jastrzębskich 
„Amazonek”    
ul. Wrzosowa 12a 
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 471 16 34 / 607 912 703
wanda.milos@onet.pl 

Zrzeszenie Amazonek  „Szansa”  
ul. Grunwaldzka 235 
43-600 Jaworzno 
tel: 508 305 846 
amazonka97@interia.pl

Stow. Karkonoski Klub Amazonek  
ul. 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

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

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

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

Kłodzkie Stowarzyszenie “Amazonki” 
 ul. Zawiszy Czarnego 2/15 
57-300 Kłodzko
 tel: 691 373 353 
beatabartnik@op.pl
  
Stowarzyszenie “Amazonek”
ul. Wąska 1
78-100 Kołobrzeg
tel.  (94) 354 21 45 / 608 197 070 
romamazonki@op.pl

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 

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 

Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek 
„Hipolita”       
ul. Bernardyńska 2 
64-000 Kościan 
tel. (65) 511 51 00 / 697 53 38 51

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 
amazonkikrakow@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 

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

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

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

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

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Amazonka 
ul. B. Chrobrego 37
64-100 Leszno 
tel: (65) 520 51 15 / 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
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Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastek-
tomii i innych Chorobach Onkologicznych 
„Amazonka”
ul. Narutowicza 6
06-500 Mława
 tel. 501 595 057

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

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

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

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

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

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

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

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

Stowarzyszenie Amazonek,osób chorych 
na raka, Niepełnosprawnych i ich rodzin 
„Nadzieja” 
ul. Szamotulska 32, 
64-720 Lubasz, 
tel. 664429173 
stowarzyszenienadzieja@wp.pl

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

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

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

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

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

Opoczyński Klub „Amazonek” OKA  
ul. Kopernika 3a 
26-300 Opoczno 
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

Piaseczyński Klub Kobiet 
po Mastektomii „Amazonki” 
 ul. Piłsudskiego 10 
05-500 Piaseczno 
tel. (22) 737 03 50 
 
Wspólnota Amazonek „Feniks”  
ul. Piłsudskiego 5 
41-940 Piekary Śląskie 
tel: (32) 229 11 77 / 510 093 194 
szoltysik@interia.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
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Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” 
al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel. (89) 539 82 89 / 607 256 679
amazonki-olsztyn@wp.pl

Opoczyński Klub „Amazonek” OKA  
ul. Kopernika 3a 
26-300 Opoczno 
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

Piaseczyński Klub Kobiet 
po Mastektomii „Amazonki” 
 ul. Piłsudskiego 10 
05-500 Piaseczno 
tel. (22) 737 03 50 
 
Wspólnota Amazonek „Feniks”  
ul. Piłsudskiego 5 
41-940 Piekary Śląskie 
tel: (32) 229 11 77 / 510 093 194 
szoltysik@interia.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 Amazonki Siedlce
ul. Czerwonego Krzyza 41 
08-110 Siedlce 
tel 666 511 059 / 517 844 266 
amazonki.siedlce@o2.pl

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

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

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

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

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

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

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 
amazonka.2003@wp.pl

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

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

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

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek 
„Razem Raźniej”, 
ul. Wolności 1, 
62-045 Pniewy, 
tel. 604 134 009

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

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 / 696 258 984

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Towarzystwo Śremskich Amazonek   
ul. Poznańska 32 
63-100 Śrem
tel. (61) 285 65 65  / 664 201 264

Świdwińckie Stowarzyszenie “Amazonki”  
ul. Kołobrzeska 43 
78-300 Świdwin 
tel. (94) 365 00 88 / 662 792 467 
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. Piastowska 55 
72-600 Świnoujście 
tel. (91) 322 20 52 / 601 889 946 
amazonki-stow@wp.pl

Świdnickie Stowarzyszenie 
Amazonki      
ul. Długa 33,    
58-100 Świdnica
tel. 507 197 098 
hazejka@gmail.com
 
Stowarzyszenie Amazonek
 „Pomocna Dłoń” 
ul. Konstytucji 3 Maja 11 
39-400 Tarnobrzeg
 tel. (15) 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 
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Tomaszowskie Stowarzyszenie 
„Amazonek”    
ul. Św. Antoniego 55 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 668 028 690

Toruńskie Stowarzyszenie "Amazonki"
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

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

Stowarzyszenie Kobiet 
Ziemi Wałeckiej “Amazonka”  
ul. Dąbrowskiego 6   
78-600 Wałcz
 tel: 502 441 053  
ewamarekborawscy@wp.pl
 
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 „Amazonki” 
ul. Bohaterów Września 7
02-389 Warszawa - Ochota
tel. (22) 823 23 84 / 502 219 191

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 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

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

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

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

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

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

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

 Zbąszyńskie Stowarzyszenie Amazonek  
"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

Żarskie Stowarzyszenie Amazonek  
ul. Skarbowa 2/104 
68-200 Żary 
tel: (68) 470 42 62 / 696 117 182 
sowczarz@interia.pl
 
Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemem Onkologicznym 
„Amazonki”  
ul. Jana Pawła II nr 2 
96-300 Żyrardów 
tel. 516 016 268 / 695 715 570 

 


