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Zazwyczaj grudniową porą myślę o planach na następny, nadchodzący

rok, towarzyszy im jednocześnie nieodmiennie refleksja nad przeszłymi
dokonaniami, podjętymi decyzjami i skutkami, którymi zaowocowały. Nie inaczej
jest tym razem. Coraz częściej moje przemyślenia zajmuje kwestia postrzegania
przez współczesne społeczeństwo choroby raka piersi, jego leczenia i skutków
jakie niesie ze sobą choroba. Myślę o wizerunku chorej kobiety oraz samej choroby
powszechnie funkcjonującym dziś w świadomości społecznej, wykreowanym
przez media, organizacje społeczne oraz same Amazonki; zastanawiam się nad
komercjalizacją zjawiska i dalekosiężnych skutków z nią związanych. Do niedawna
kobiety postrzegano jako ofiary raka, ukrywające swoje schorzenie, samotne w
swej walce. Teraz wizerunek ten przekształcił się w kobietę szczęśliwą, aktywną
i uśmiechniętą wykorzystującą swoją „drugą szansę” na życie. Istnieje jednak
zagrożenie, że stanie się to swoistą pułapką w obiektywnym traktowaniu choroby
raka piersi i wiążących się z nią faktycznych konsekwencji, tworząc odrealniony
wizerunek, pozbawiony cierpienia i kryzysu zdrowotnego, które nierozerwalnie
towarzyszą chorobie.
Rozważania, m.in. w tej sprawie zawarła w ciekawym artykule Edyta Zierkiewicz,
która jak zwykle wnikliwie i z szerszej perspektywy przygląda się wszystkim kwestiom
związanym z ruchem Amazonek w Polsce i na świecie. Serdecznie zapraszam do
lektury, także pozostałych pozycji w najnowszym numerze biuletynu.
Ja tymczasem, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, w te
piękne i jedyne w roku chwile życzę ,aby wszystkie dni w następnym roku były tak
piękne i szczęśliwe , jak ten jeden wigilijny wieczór, aby przy świątecznym stole nie
zabrakło Nikomu światła i ciepła rodzinnej atmosfery , aby w Waszych domach
pojawiła się radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie
marzeń . Aby w dniu Wigilii ogarnęło Was ciepło wigilijnej świecy , a jej blask
zamienił się w żywe iskierki w oczach . Aby Wasze twarze i twarze bliskich Wam
osób zawsze były rozpromienione uśmiechem , bez trosk , problemów , smutków i
aby w Waszym życiu były obecne same dobre myśli oraz wiara i nadzieja na lepsze
jutro…Wesołych Świąt i Do Siego Roku !
Łamiąc się z Wami, Drodzy Czytelnicy, symbolicznym opłatkiem, serdecznie i ciepło
pozdrawiam.
Krystyna
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Kulturowa przemoc wobec
kobiet z rakiem piersi1
Edyta Zierkiewicz
Paradoksalnie, rak piersi jest
i jednocześnie nie jest chorobą, która
przyciąga uwagę publiczną. JEST, ponieważ
zrzeszone Amazonki są najliczniejszą
grupą pacjencką w Polsce, a także dlatego,
że ten problem zdrowotny intensywnie
eksplorują media, przy wydatnym
wsparciu ze strony profesjonalistów
(tu: onkologów). NIE JEST, ponieważ
najbardziej konsekwentnie i planowo
temat ten podejmują media niepoważne
(zwłaszcza prasa kobieca) – inne (tu:
dzienniki i tygodniki publicystyczne)
donoszą głównie o bieżących problemach
w systemie opieki medycznej. NIE JEST,
dlatego, że prawie nikt nie interesuje się
tym, by w dyskusjach eksperckich i/lub
doniesieniach popularnych na temat raka
piersi zwracać uwagę na jego aspekty
społeczno-kulturowe (a w tym: na
procesy konstruowania i podtrzymywania
określonych znaczeń choroby oraz na
wizerunki osób jej doświadczających). NIE
JEST także dlatego, że w dalszym ciągu ten
rodzaj raka (jak i w ogóle kwestia zdrowia
kobiet) znajduje się na dole listy spraw
priorytetowych polskiego rządu.
W powszechnym odczuciu rak
piersi nie jest sprawą polityczną, ani też
kulturową czy społeczną – jest po prostu
schorzeniem medycznym i dramatem
1

osobistym. W ostatnich latach rozpoznaje
się go też jako problem psychologiczny
pacjentki i jako trudność dotykającą jej
najbliższą rodzinę. W Polsce do tematu
podchodzi się więc w sposób wybitnie
zawężony i wyraźnie polaryzujący
zadania związane z chorobą: lekarze
wykrywają i leczą raka (znają się na
jego materialnej istocie), kobiety reagują
emocjonalnie zarówno na świadomość
obecności raka w ich organizmie, jak i
na konsekwencje leczenia (przeżywają,
oswajają się, starają się sobie poradzić),
zaś rodzina wspiera chore (przejmując
na jakiś czas wszystkie obowiązki życia
codziennego i tłumiąc własny niepokój
o życie, zdrowie i samopoczucie żony/
matki/córki). W Europie Zachodniej
czy w Stanach Zjednoczonych w
debatach na ten temat zwykle poruszane
są kwestie nakładów finansowych
przeznaczanych na badania naukowe
nad rakiem piersi oraz na programy
diagnostyczne, leczenie i rehabilitację
pacjentek, wątek nierównych pozycji
chorych i lekarzy oraz postulaty dalszej
reorganizacji takiej relacji, zagadnienie
medykalizacji zdrowia i ciał kobiet.
Dyskutuje się też o wpływie interesów
politycznych różnych grup społecznych
i zawodowych na rozwój medycyny (w

Tekst napisany został dla feministycznego periodyku „Zadra”.
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tym także: na dobór metod leczenia i
popularność użycia określonych środków
farmakologicznych), o jatrogenności
medycyny i błędach lekarskich, o
wpływie czynników środowiskowych
(np. zanieczyszczeń, diety) na wzrost
zachorowań i umieralności z powodu
raka piersi, o społecznych i politycznych
konsekwencjach „genetyzacji” tej
choroby, o upełnomocnieniu i aktywizmie
pacjenckim, o ambiwalentnej roli różowej
wstążki w edukowania w zakresie
zagrożenia zdrowotnego itd. W Polsce
jednak nie tylko politycy, urzędnicy ds.
zdrowia publicznego, lekarze, pacjentki,
ale nawet zrzeszone Amazonki w swoich
publicznych wstąpieniach nie podejmują
wielu z wymienionych wątków. Tego
rodzaju „przemilczenia” są skutkiem
zarówno braku krytycznej refleksji nad
społeczną konstrukcją raka piersi w
Polsce, nieobecności na scenie publicznej
aktywistek raka piersi, które posiadałyby
feministyczną świadomość i były popierane
przez silny ruch pacjencki, wiary w jakąś
wewnętrzną logikę rozwoju medycyny
i tendencji do podporządkowywania się
autorytetowi lekarzy, jak też, ogólnie,
panujących u nas przekonań co do istnienia
naturalnego porządku społecznego (w tym:
treści ról społecznych kobiet i mężczyzn).
Każde z tych zaniedbań i – mniej
lub bardziej celowych – przemilczeń
wymaga pogłębionej analizy oraz wielu
publicznych dyskusji. W tym tekście
chciałabym się odnieść do często
przeoczanego problemu kulturowej
przemocy wobec kobiet z rakiem
piersi. Inspirację do podjęcia tego
tematu zaczerpnęłam z książki „Blues
różowej wstążki. Jak kultura raka piersi

rujnuje zdrowie kobiet” (oryg. Pink
ribbon blues. How breast cancer culture
undermines women’s health) i bloga
pinkribbonblues.org – oba autorstwa
amerykańskiej socjolożki medycyny
Gayle Sulik. Nie tylko Sulik, ale też
m.in. Barbara Barnett, Cherie Saywell
i jej współpracowniczki czy Barbara
Ehrenreich, formułuje zarzut, iż we
współczesnej kulturze dominuje przekaz
pozornie wyzwalający dla kobiet z rakiem
piersi, a w rzeczywistości osłabiający ich
pozycję w procesach negocjowania znaczeń
choroby, tj. w forsowaniu własnych
roszczeń w debatach z politykami, firmami
farmaceutycznymi, przedstawicielami
medycyny i massmediów.
Zmiany, które nastąpiły w Stanach
Zjednoczonych pod koniec lat 90. ubiegłego
wieku, i które zachodzą u nas od około
dekady, na postronnych obserwatorach
mogą wywierać ogromne wrażenie. Oto
bowiem niedawne „ofiary raka piersi”
– osoby stygmatyzowane, ukrywające
swoją tragedię przed otoczeniem w obawie
przed odrzuceniem, stały się bohaterkami
dnia codziennego, opowiadającymi w
prasie kobiecej i telewizji śniadaniowej
o swoich przeżyciach, prowadzącymi
intymne blogi o radzeniu sobie z chorobą,
a nawet ukazujące na fotografiach do
kalendarzy okaleczenie po mastektomii
itp. Rak piersi przestaje być piętnem,
które negatywnie naznacza; teraz zmienia
się w nobilitujące przeżycie, które staje
się źródłem „epifanii na własny użytek”
(jak to ujął Arthur W. Frank), a także
przyczyną popularności w lokalnym
środowisku. „Przyznanie się” do raka piersi
na forum internetowym, w książce (tzw.
patografii), w programie telewizyjnym
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czy w rozmowie towarzyskiej itp. oprócz
chwilowej sławy, zaowocować też może
ofertami pomocy ze strony znajomych i
przyjaciół, ich życzliwymi komentarzami
o męstwie (sic!) danej pacjentki w walce
z chorobą, udzieleniem jej przez innych
ludzie większego niż dotychczas wsparcia
itd. Tzw. wtórnych zysków z choroby jest
znacznie więcej i z pewnością nie należy
lekceważyć ich wartości w życiu pacjentek.
Istotne jednak jest to, iż przekonanie, że
zachorowanie na raka przynosi określone
korzyści staje się coraz powszechniejsze,
a właściwie należałoby powiedzieć,
że jest coraz chętniej popularyzowane
poprzez doniesienia medialne. Przy okazji
niejako odwraca się uwagę odbiorców od
zagadnień, które wymieniałam wyżej, a
które krótko nazwać można „polityką raka
piersi”.
Uobecnienie się kobiet po leczeniu
onkologicznym na forum publicznym nie
oznacza więc, że dokonał się prawdziwy
przełom w odniesieniu do kwestii zdrowia
kobiet i ról kobiecych w Polsce (czy nawet
w Stanach Zjednoczonych, gdzie Amazonki
osiągnęły już naprawdę sporo). Reakcja
(ang. backlash) na zjawisko masowego
ujawniania przez pacjentki swojego
zdrowotnego statusu nastąpiła bardzo
szybko. Potencjał „masy krytycznej”
został zablokowany naturalnym(?),
spontanicznym(?) odruchem – wspieranym
przez
przedstawicieli
różnych
profesjonalnych środowisk – formowania
modelu roli kobiety z rakiem piersi, który
nadawałby się do promowania w przekazie
mainstreamowym i spodobałby się czy
pasował wszystkim. Dlatego też dominujące
przedstawienia bazują na stereotypach
kobiecości i przesycone są neoliberalnym

podejściem do kwestii zdrowia (tu przede
wszystkim przekonaniem o osobistej
odpowiedzialności za własny dobrostan
psychofizyczny i o konieczności podjęcia
kontroli nad ryzykiem zachorowania
lub nad procesem powrotu do zdrowia).
W zachodnich mediach wizerunki
chorujących aktywistek (takich jak m.in.
Deena Metzger, Jo Spence, Matuschka,
Hannah Wilke) skutecznie osłabiane
są ogromną liczbą fotografii, które
seksualizują raka piersi. Pokazują go w
taki sposób, jak w reklamach podpasek i
tamponów ukazuje się menstruację – czyli
zgodnie z pewnym reklamowym hasłem:
„Widać, że nic nie widać. Czuć, że nic nie
czuć”. Choroba prezentowana jest teraz
często poprzez wizerunki „oficjalnego
biustu” (określenie Naomi Wolf): zdjęcia
zdrowych, młodych, kształtnych (nie za
dużych, nie za małych) i anonimowych
kobiecych piersi. Na bardziej medycznych
przedstawieniach widać co najwyżej
komórkę rakową lub kliszę radiologiczną,
albo też mammografy lub aparaty do
USG, „nadzorujące” piersi nagich kobiet.
Równie zachowawcze są zdjęcia ilustrujące
opowieści o konkretnych pacjentkach
– reportaże, wywiady. Ukazują one
kobiety w typowych dla nich rolach: żon,
matek, gospodyń domowych, a także, choć
rzadziej, obiektu seksualnego. W polskich
mediach unika się publikowania zdjęć
bohaterek reportaży w otoczeniu innych
kobiet – w grupie zrzeszonych Amazonek,
ponieważ mogłyby one podważyć
mocno promowaną ideę zdrowia jako
przedsięwzięcia pojedynczego podmiotu.
Poza tym to właśnie zorganizowana grupa
jest w stanie – bardziej skutecznie niż
jednostka – zakwestionować „politykę
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raka piersi” i ustanowić własną agendę
w dyskursie publicznym. W mediach
amerykańskich pojawiają się fotografie
z marszów, biegów, wspinaczek itd.
organizowanych w geście solidarności z
Amazonkami lub w celu zebrania funduszy
na naukowe badania nad rakiem piersi albo
na sfinansowanie badań przesiewowych
dla osób z grup wykluczonych.
Wymowa takich przedstawień też nie
posiada potencjału politycznego czy
w pełni upełnomocniającego. Nacisk
położony zostaje bowiem na kobiecość
uczestniczek i ich radość ze wspólnego
świętowania – a wszystko to okraszone
jest zmultiplikowanym symbolem różowej
wstążki. Zresztą, jak pisze Gayle Sulik,
dotyczy to nie tylko mediów, ale i w ogóle
społeczności chorujących kobiet. Pacjentki,
chcąc stać się przeżytniczkami raka piersi
(ang. breast cancer survivors), czyli podjąć
najbardziej aprobowany we współczesnej
kulturze model kobiety po leczeniu
onkologicznym, uczą się co powinny, a
czego nie powinny robić, mówić, myśleć,
czuć (potem, co istotne, zaczynają
formułować takie oczekiwania względem
innych chorych). Na przykład jedna z
niepisanych reguł etosu amazońskiej
aktywistki głosi, że przeżytniczka
powinna odznaczać się niezachwianym
optymizmem, przejawiającym się w
niezłomnej nadziei i głębokiej wierze
(bo to pomaga zaprzeczyć lękowi). Inna
dotyczy autoprezentacji pacjentek jako
ultra-kobiecych, zadbanych fizycznie,
ekspresyjnie wyrażających pozytywne
(właściwe kobietom) emocje. Jeszcze
kolejna sugeruje, że przeżytniczki powinny
prezentować postawę triumfatorki lub
odważnej bohaterki, która dzielnie walczy

ze strasznym przeciwnikiem – przez
co społecznie akceptowalnym staje się
prezentowanie przez nie tzw. zdrowego
egoizmu (przypisywanego mężczyznom),
rozumianego jako strategia racjonalnego
radzenia sobie z chorobą oraz troska o
własny komfort i bezpieczeństwo. Taki
kulturowy skrypt roli pozwala, jak pisze
Sulik, konstruować kobiecą tożsamość
choroby: łatwej do strywializowania
i uznania za infantylną, niedojrzałej i
nieadekwatnej (bo jakoby nie doceniającej
zagrożenia rozwoju choroby lub jej
wznowy). Podkreślę w tym miejscu, iż
nie chodzi o to, by Amazonki przestały
radośnie celebrować swoje przeżycie
(np. odchodzić tzw. drugie narodziny)
i by zaczęły obnosić się wyłącznie ze
swoim cierpieniem. Problem pojawia się
wówczas, gdy zarówno ludzie zdrowi, jak
i koleżanki ze społeczności pacjenckiej
odmawiają chorej prawa nawet do
chwilowej rozpaczy, lęku czy zagubienia.
Ubolewała nad tym Barbara Ehrenreich, w
bardzo ciekawym tekście pt. „Welcome to
Cancerland”.
Nie można też nie przyznać racji
Gayle Sulik, która twierdzi, że różowe
stereotypizowanie prowadzi do umacniania
dominujących wizerunków kobiecości.
Poprzez przekazy na temat raka piersi chore
uczą się, że nie wolno im rezygnować z ról
żon i matek ani renegocjować kontraktu
płci. Daje się im co najwyżej dyspensę na
czas intensywnego leczenia, kiedy i tak
nie są w stanie wykonywać obowiązków
domowych i zawodowych. Przekonują się
też, że nie zostaną zwolnione z dbania o
swój wygląd; wręcz odwrotnie: powinny
podwoić wysiłki (w tym „pomagają” im
programy wizażu i warsztaty dbania o
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urodę, np. Look good, feel better). Ellyn
Kaschak w książce „Nowa psychologia
kobiety” (1996) tak np. pisała o
chemioterapii:
Najbardziej szokujące
wyznania usłyszałam od kobiet
poddających się terapii po
przejściu mastektomii. Wszystkie
zgodziły się, że pozytywnym
skutkiem choroby jest to, że schudły
i że ich waga nadal będzie się
obniżać. Wydawało się, że nawet
gdyby miały w końcu umrzeć na
raka, to przynajmniej będą miały
satysfakcję, że odchodzą jako osoby
szczupłe. Co fakt ten komunikuje o
kobiecej obsesji na punkcie ciała
i wyglądu? Dowodzi, że wygląd
jest ważniejszy od samego życia.
Świadczy też, że znaczenie życia
i śmierci są odmienne dla kobiet i
dla mężczyzn. Wygląd jest życiem.
Ilu mężczyzn cieszy się z efektu
ubocznego skutku śmiertelnej
choroby?
Dodam tu, że moją intencją nie jest
krytykowanie wyborów poszczególnych
Amazonek, które w obliczu groźby śmierci
przechodzą wizualną metamorfozę. Być
może dopiero wówczas mają odwagę, by
„stać się sobą”, by przestać liczyć się z
opiniami otoczenia i zmienić fryzurę, styl
ubierania się, styl życia itp. na bardziej im
odpowiadające. Wątpliwie wartościowym
jest jednak przymus, by chora – bez
względu na okoliczności – poddawała się
rygorowi piękna czy choćby tylko uległa
presji niewywoływania przykrości lub
poczucia dyskomfortu u innych ludzi zbyt
nachalnym demonstrowaniem piętna (tu:

skutkami ubocznymi leczenia: brakiem
piersi, brakiem włosów, bardzo mizernym
wyglądem itp.).
Od wczesnego dzieciństwa z
różnych źródeł dociera do odbiorców
przekaz o kobiecych piersiach jako
kulturowym fetyszu i o kobietach jako
obiekcie seksualnym. Dominujące
wizerunki choroby są spójne (sic!) z
tymi doniesieniami: nasycone różem,
przesłodzone, sprawiające wizualną
przyjemność oglądającym. Przeszkadzają
natomiast lub wręcz uniemożliwiają
przyjęcie pacjentkom pozycji pełnoprawnej
dyskutantki w sporze politycznym
czy choćby partnerki w relacji z
przedstawicielami służby zdrowia.
Polki nie przerobiły lekcji
feministycznego amazoństwa, ponieważ
poprzez media docierały do nas tylko
obrazki trywializujące znaczenie
raka, a przy tym skutecznie usuwano
zorganizowane Amazonki z debat
publicznych. Lekarze i urzędnicy
przygotowujący kampanie społeczne
obsadzają Amazonki w rolach żywych
dowodów na skuteczność medycyny
(w tym: programów przesiewowych
i badań diagnostycznych). A media i
producenci kosmetyków zainteresowani są
umacnianiem neoliberalnego paradygmatu
zdrowia oraz promowaniem własnej marki,
dlatego sprzyjają Amazonkom o tyle, o ile
mogą je wykorzystać do własnych celów
(nawet sfinansują przygotowanie marszu,
jeśli jego organizatorki umieszczą logo
firmy na widocznym miejscu swoich
banerów). Oczywiście, niemożliwym
jest, by Amazonki mogły funkcjonować
bez nawiązania współpracy z lekarzami,
koncernami farmaceutycznymi, firmami
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kosmetycznymi, mass mediami itp. W
pewnym sensie to właśnie podejmowanie
wspólnych działań i/lub przekazanie
Amazonkom funduszy przyczyniło się do
zaistnienia ruchu pacjenckiego w szerszym
społeczeństwie.
Wydaje się, że sytuacja polskich
zrzeszonych Amazonek jest w bardzo trudna
– rak, którego przeżyły, dokucza im chyba
w najmniejszym stopniu. Problem bowiem
polega na tym, że zorganizowane pacjentki
inaczej niż przedstawiciele wspomnianych
potężnych instytucji rozumieją to czym jest

rak piersi, inaczej definiują zapobieganie
chorobie, inaczej widzą priorytety w
leczeniu onkologicznym (i w naukowych
badaniach nad rakiem piersi), inaczej
spostrzegają kwestie dobrej jakości życia
po „wyleczeniu” raka. Ich głos jest jednak
prawie niesłyszalny (sprawnie zagłuszany),
przez co – jako grupa – nie biorą udziału
w podejmowaniu dotyczących ich decyzji
politycznych i zmianie kulturowej, ani
często – jako pojedyncze osoby – nie
uczestniczą w podejmowaniu decyzji
medycznych.

Międzynarodowa Konferencja
na temat profilaktyki raka piesi
w Tbilisi – Gruzja.
Biennale 14-15.10.2013r.
Alicja Tomczyk, Prezes ESA

Międzynarodowa
Konferencja na temat profilaktyki
raka piersi została zorganizowana
14-15.10.2013r. w Tbilisi w
Gruzji przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Profilaktyki
Raka Piersi z Seattles oraz
Uniwersytet z Waszyngtonu. Ten
rodzaj konferencji odbywa się
co dwa lata, dlatego określany
jest mianem biennale (dwa lata
temu konferencja odbyła się w

10

NASZE ŻYCIE Nr 62

Biuletyn Środowiska Amazonek
Wilnie; również w niej
uczestniczyłam).
Konferencja
adresowana
była
do
przedstawicieli
Organizacji z krajów
Europy Wschodniej i Azji
Środkowej. W tym roku
tematem był „Skreening,
czyli badania przesiewowe
w profilaktyce raka
piersi i rola Organizacji
w tych badaniach”. W
debacie udział brały
przedstawicielki
z
Rumunii,
Białorusi,
Tadżikistanu, Kirgystanu,
Rosji i osobno z Obwodu
Kaliningradzkiego, Polski,
Uzbekistanu, Kazahstanu,
Azarbejdżanu, Armenii,
Ukrainy,
Turcji
i,
oczywiście, z Gruzji.
Zaproszeni wykładowcy
przyjechali na konferencję
z Niemiec i Anglii z
Narodowego Instytutu
Raka oraz z USA. Ja, jako przedstawicielka
Polski, również byłam zaproszona
do uczestniczenia w tym spotkaniu.
Poproszono mnie o omówienie zagadnienia
badań przesiewowych w Polsce oraz
ukazanie roli Elbląskiego Stowarzyszenia
Amazonek w profilaktyce raka piersi.
Inne osoby także przedstawiały działania

swoich organizacji na rzecz profilaktyki
raka piersi.
Atmosfera konferencji była bardzo
przyjazna. Językami konferencji były:
rosyjski, angielski i gruziński. Dzień przed
rozpoczęciem konferencji organizatorzy
oprowadzili nas po Tbilisi. Przepiękne
miasto, bardzo egzotyczne, malowniczo
położone w dolinie rzeki Kura otoczone
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górami tzw. Małego Kaukazu. Wciśnięta
w zbocza gór starówka z orientalnymi,
ażurowymi balkonikami i egzotyczną
zabudową z małymi, starożytnymi
cerkiewkami.
Wyżej
w
górach, miasto otaczają resztki
średniowiecznych murów
obronnych z zameczkami i
warowniami. Ten krajobraz
szczególnie urzekająco wygląda
wieczorem, gdy wszystko jest
podświetlone . Gruzini potrafią
pięknie oświetlić miasto –
wydaje się ono wtedy jaśniejsze
i ciekawsze niż w dzień.
Wracając
do
konferencji,
chciałam
podkreślić, iż dowiedziałam
się tam wielu ciekawych rzeczy, m.in. jak
prowadzone są działania i akcje w zakresie
profilaktyki raka piersi w poszczególnych
krajach. W krajach azjatyckich jest
bardzo mało organizacji zajmujących
się profilaktyką raka piersi i nie ma tam
stowarzyszeń zajmujących się wyłącznie
rakiem piersi. Ale jest wyjątek – w Tbilisi
jest Stowarzyszenie kobiet „różowej
wstążeczki”, które powstało dzięki
współpracy z Amazonkami z Warszawy.
Nazywanie kobiet po amputacji piersi
Amazonkami występuje tylko w Polsce
i na Ukrainie, która tą nazwę przyjęła
od Polek. Natomiast we wszystkich
pozostałych krajach tylko „różowa
wstążeczka” jest symbolem walki z rakiem

piersi. Akcje organizowane tam przyjmują
ten symbol. Logo polskich Amazonek,
„walcząca Amazonka z łukiem”, bardzo
się podobało. Również ilość (ponad 200)

stowarzyszeń Amazonek w Polsce budziła
głęboki podziw.
Badania
przesiewowe,
o
których mówiliśmy, głównie w Polsce
przedstawiały się w sposób zadawalający.
W krajach azjatyckich jest to problem
natury logistycznej i finansowej. Niektóre
kraje nie dysponują odpowiednią ilością
sprzętu (są np. dwa mammografy czy
ultrasonografy na cały kraj) i bardzo
niewielkimi budżetami na takie badania.
Badania mammograficzne w tych krajach
są więc płatne! Ale zaangażowanie w
profilaktykę tamtejszych Organizacji jest
duże. Organizują konferencje, happeningi,
spotkania i marsze promujące Zdrowie.
Uczestnicy pokazywali osiągnięcia
swoich organizacji na zdjęciach i krótkich
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filmikach. Od niedawna, październik
tam także jest miesiącem walki z rakiem
piersi.
Tu muszę przekazać pochwałę, jaką
usłyszałam o Elbląskich Amazonkach z ust
przedstawiciela z Moskwy. Powiedział,
że wie o doskonałej współpracy
Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek z
Kaliningradzkim Stowarzyszeniem VITA.
Stwierdził, że właśnie Kaliningradzkie
koleżanki od Elbląskich Amazonek uczą
się organizować profilaktykę raka piersi
w Obwodzie Kaliningradzkim. Przenoszą
polskie wzory i działania do społeczeństwa
rosyjskiego. Było mi bardzo miło.
Miłą niespodzianką był także
„bursztynowy łuk” , który zobaczyłam

przypięty do żakietu Gruzinki. Okazało
się , że otrzymała go od Warszawskich
Amazonek jako przyjaciel, za współpracę
z Amazonkami. A więc, ja z „łukiem
kryształowym” i ona z „łukiem
bursztynowym” od razu zostałyśmy
przyjaciółkami.
I jeszcze jedna niespodzianka,
która mnie bardzo zaskoczyła . Wsiadając
do samolotu linii LOT, jak wszyscy
pasażerowie byłam witana przez załogę.
I ku mojemu zaskoczeniu, każdy z załogi
(kapitan i stewardessy) mieli przypiętą
„różową wstążeczkę” do munduru.
Zapytałam o przyczynę. Usłyszałam, że
przecież jest październik, a to miesiąc
walki z rakiem piersi. Miło jest mieć
wsparcie tak „wysoko”.
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Książka
o nas i dla nas
Kazimiera Lissy-Kalafarska
Tę książkę warto przeczytać. To
książka o nas i dla nas.
Lubię

czytać.

Amazonek. Jest ona bowiem jedną z
pionierek tego ruchu. Organizowała,

dużo.

zachęcała kobiety leczące się z raka piersi,

Edyty

by wzięły sprawę zdrowienia w swoje ręce.

Zierkiewicz, publikowanymi w Biuletynie

Określała formy pomocy tym kobietom,

Środowiska

wskazywała

Zainspirowana

„Nasze

Czytam

artykułami

Polskich

Życie”,

dr

Amazonek

rozpoczęłam

pt.
cykl

potrzebę

wchodzenia

w

rolę aktywnych pacjentek, a po leczeniu,

czytania książek o raku piersi. Wracam

potrzebę

do tych, które czytałam dawniej i sięgam

pracę społeczną na rzecz innych kobiet,

po nowe. Z ogromnym zainteresowaniem

które spotkał ten sam los. To Krystyna

wzięłam do ręki najnowsze opracowanie

przede wszystkim może powiedzieć:

Krystyny Wechmann i Edyty Zierkiewicz

„Amazonki to moje życie”, gdyż już

pt. „ AMAZONKI – MOJE ŻYCIE.

ponad dwadzieścia lat poświęciła sprawie

HISTORIA

o doniosłym, społecznym znaczeniu.

PO

RUCHU

LECZENIU

KOBIET

się

w

W książce, którą rekomenduję,

BIOGRAFIĄ LIDERKI W TLE”, która

opowiada o sobie i o swoim dziele. Jest to

powstała

innowacyjnego

opowieść biograficzna, budząca uznanie i

projektu „Kluby Amazonki – Twoją

podziw dla jej determinacji i wytrwałości,

szansą”, realizowanego przez Fundację

z jaką podążała i podąża w osiąganiu

Ekspert – Kujawy, w partnerstwie z

wyznaczonych celów. Dzieli się swym

Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”.

doświadczeniem prezeski Poznańskiego

ramach

PIERSI

zaangażowania

Z

w

RAKA

ich

Historia ruchu kobiet po leczeniu

Towarzystwa „Amazonki” i Federacji

raka piersi w Polsce jest nierozerwalnie

Stowarzyszeń „Amazonki” oraz snuje

złączona z życiem Krysi – Krystyny

refleksje nad przyszłością amazońskiego

Wechmann, którą zna większość polskich

ruchu w Polsce.
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Narracja Krystyny, cieszącej się

a

więc

rezygnujący

z

uprawiania

autorytetem osoby szanowanej i słuchanej

„polityki protestu” i jest zorientowany

w naszym środowisku i jako eksperta w

na realizację dwóch głównych celów:

debatach publicznych, obudowana jest

dostarczanie

naukową wykładnią, specjalizującej się

świadomości w zakresie raka piersi oraz

w tematyce, Edyty Zierkiewicz. Tym

umożliwianie

sposobem książka nabrała szczególnej

ich

wartości. Opis doświadczeń liderki i

W ruchu tym nie zaznaczył się trend ku

całego rozwijającego się ustawicznie ruchu

„specjalizowaniu

amazońskiego, został uporządkowany i

grup. Każdy klub adresuje do swoich

uogólniony. Edyta Zierkiewicz definiuje

członkiń podobną ofertę programową

pojęcia, którymi Amazonki posługują się

–

intuicyjnie i wprowadza na grunt polski

psychologiczną, działalność integracyjną,

określenia nowe, ze słownictwa uczonych

działalność informacyjną wewnątrz klubu

amerykańskich,

i edukacyjno-szkoleniową. Autorka w

analizujących

ruch

pacjencki w swoim kraju.

szeroko

zajęcia

wiedzy

i

podnoszenie

członkiniom
rozumianego
się”

realizacji
potencjału.

poszczególnych

rehabilitacyjne,

pomoc

owym braku zróżnicowania działalności

Jest więc w książce przedstawiony

poszczególnych klubów, upatruje słabość

proces ewolucyjnego rozwoju struktur

ruchu, do której przyczynia się w dość

ruchu Amazonek, począwszy od 1987

dużym stopniu również to, jak twierdzi, że

r., tj. od tworzenia pierwszych klubów

członkinie stowarzyszenia nie wykazują

kobiet po mastektomii, poprzez rejestrację

dużej chęci angażowania się w działalność

klubów w Krajowym Rejestrze Sądowym

polityczną, która byłaby zorientowana

jako stowarzyszeń i utworzenia w 1993 r.

na poprawę sytuacji kobiet po leczeniu

Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Jest

raka piersi. Tezę tę potwierdziłabym

też szeroka prezentacja „wewnętrznej”

tylko na podstawie obserwacji ogólnej.

i „zewnętrznej” aktywności klubów, a

Przypuszczam jednak, że Amazonki mają

zamieszczone kalendarium i diagramy

swoje reprezentantki w wielu samorządach

ułatwiają poruszanie się po opracowanych

miast, powiatów, a nawet województw

problemach.

i wywierają wpływ na decyzje władz w

Zierkiewicz, określając specyfikę
polskiego ruchu Amazonek i porównując z
aktywnością pacjencką w innych krajach,
przyjęła, że jest to ruch konsensualny,

sprawach poprawy opieki lekarskiej w
regionach.
Ruch polskich Amazonek silny
liczebnie,

otwarty

„do

wewnątrz”

i
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tradycyjnie nowoczesny, według tezy

prowadzić do pozbawienia takiej osoby

E. Zierkiewicz znajduje się zaledwie

autonomii i prawa do samostanowienia.

na etapie przejściowym do innego,

„Przeżytniczka”

bardziej zaawansowanego merytorycznie,

anglojęzycznym i odpowiada znaczeniowo

zorientowanego na lobbing polityczny

polskiemu słowu – Amazonka. Jest to

i bardziej świadomego ideologicznych

osoba odważna i waleczna, otwarcie

przesłanek swojego działania. Kluby

przyznaje

Amazonek staną się szansą na lepsze

eksponuje swoją przynależność do grona

życie, zarówno dla należących do nich

wyleczonych pacjentek oraz ma poczucie

pacjentek, jak i ogólnie kobiet zdrowych,

osobistej misji, angażuje się w akcje

jeśli tylko podejmą wyzwania. Myślę, że

podnoszenia

pięcie się ku wyższym celom aktywności

rakiem.

Amazonek nastąpi, aczkolwiek powoli,
ewolucyjnie,

dzięki

sugerowanym

jest

się

do

pojęciem

swojej

świadomości

choroby,

zagrożenia

W ruchu polskich Amazonek
zdąża się do upowszechnienia modelu

kierunkom w opracowaniach naukowych,

biologicznych

obywatelek,

które

m.in. dzięki wskazówkom zawartym w

potrafiłyby wyegzekwować swoje prawa i

omawianej książce.

wypracować istotne zmiany w odniesieniu

W kontekście jednego z celów

do sytuacji zdrowotnej innych chorych.

polskiego ruchu Amazonek, opisywanego

Zaangażowałyby się one we współpracę

przez Krystynę Wechmann, jako inspirację

z innymi organizacjami i określonymi

do podejmowania odpowiedzialności za

osobami,

swoje leczenie oraz mądra profilaktyka

polityczny na urzędników państwowych,

raka piersi, Edyta Zierkiewicz prezentuje

w celu osiągnięcia koniecznych zmian,

główne modele ról kobiet z rakiem piersi:

np. finansowych lub w dostępności

ofiara raka, „przeżytniczka”, Amazonka

do

i biologiczne obywatelki. Oczywiście,

medycznych.

model ofiary raka ma obecnie cechy
anachroniczne,

chociaż

by

wywrzeć

określonych

leków

silny

i

nacisk

procedur

Rozdział książki zatytułowany

występuje

„Nawiązywanie skutecznych relacji, czyli

jeszcze u wielu kobiet, które czują się

amazońska etyka troski i uczenie się roli

przez chorobę zranione, wyobcowane,

aktywnej i krytycznej pacjentki” wymusza

mają poczucie niesprawiedliwości, a

na czytelniku zastanowienia się nad

przez innych postrzegane są jako bierne,

kilkoma, bardzo istotnymi zagadnieniami.

słabe, bezbronne, nieporadne, co może

Otóż myślę, że opisane naukowo przez
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E. Zierkiewicz takie pojęcia jak etyka

przebiegu leczenia. W uczeniu się roli

troski i tzw. siostrzeństwo, przejawiają

aktywnej i krytycznej pacjentki bardzo

się już dość wyraźnie w postawach

pomocne mogą być, opisane w książce,

poszczególnych członkiń. Oczywiście,

elementy dobrej relacji z lekarzami oraz

nie u wszystkich. Kierując się intuicją,

typy ignorancji w obszarze medycyny, czyli

tworzą

luki w wiedzy biomedycznej, wynikające

grupy

wsparcia,

oparte

na

bliskości, wzajemności, partnerstwie i

bądź

opiekuńczości. To nie tylko ochotniczki

nauki, bądź uwarunkowane czynnikami

cechuje

politycznymi lub ideologicznymi.

gotowość

niesienia

pomocy

innym. One przygotowywane są przede

z

niezaawansowanego

Ostatnim

problemem,

stanu

który

wszystkim do niesienia pomocy kobietom

pragnę zaakcentować w swojej recenzji,

w szpitalach. Pozostałe członkinie, tak

to podjęty zgodnie przez duet autorek

jak ochotniczki, znajdują się na poziomie

protest przeciwko różowej wstążce. Do

wyraźnego wyjścia z egoistycznej troski

czasu lektury książki sama akceptowałam,

o własną osobę. Jednak inny postulat

podobnie jak wiele Amazonek, ten skromny

wydaje się bardzo zasadny: by etyka

znaczek, upowszechniony szeroko w

troski stała się jawnym i zaaprobowanym

naszym społeczeństwie, rozpoznawalny

elementem

a

tak przez chore, jak i zdrowych, jako

pojęcie siostrzeństwa piękną ideą więzi

symbol choroby i kobiet chorych na raka

międzyludzkich w naszym środowisku.

piersi. Różowa wstążka oraz akcje z nią

programu

Amazonek,

Bardzo słusznie obie autorki

związane upubliczniły sprawę choroby,

książki zwracają uwagę na konieczność

przyczyniły się do „zdarcia” z niej otoczki

edukowania

choroby wstydliwej i związanych z nią

pacjentek

w

zakresie

nawiązywania kontaktu z lekarzem, w

wielu, dotykających kobiety, mitów.

tym nauczenia członkiń stowarzyszeń,
jak

rozmawiać

Przekonywująca

wykładnia

z

przedstawicielami

sprzeciwu autorek spowodowała zmianę

na

temat

własnego

moich zapatrywań na szerzącą się „kulturę

zdrowia, podczas której najważniejsza

różowej wstążki” w ogóle. Nie chcę

jest umiejętność zadawania właściwych

przynależeć do tej części społeczeństwa,

pytań, egzekwowania odpowiedzi od

która nie zna pochodzenia znaczka i

lekarza, żądanie respektowania swojego

sposobu jego wykorzystywania przez

prawa do poznania wyników diagnozy

różne

i do otrzymania wyjaśnień dotyczących

żerujące

służby

zdrowia

firmy,

głównie

kosmetyczne,

na

braku

świadomości
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dotyczącej mechanizmów rynkowych w

autorek, ułatwia powrót do wybranych

sprzedaży produktów z różową wstążką

fragmentów. Wartością dodatkową jest

i reklam tych produktów, opartych na

aneks z wykazami filmów do dyskusji

nieszczerej sugestii, że część dochodów

grupowej,

z ich sprzedaży idzie na Amazonki lub

zagadnień do dyskusji w klubie Amazonek,

na kampanię uświadamiającą w zakresie

a także indeks osób wymienionych w

raka piersi. Przyłączam się równocześnie

książce oraz indeks rzeczowy, który jest

do apelu autorek, by Amazonki uznały

swoistym „przewodnikiem” po treści

za swoje, jedyne logo, potwierdzające

publikacji.

naszą tożsamość – znaczek łuczniczki
napinającej łuk.

amazońskich

i

Zachęcam koleżanki Amazonki,
a

Książka, o której piszę, jest bardzo

patografii

także

kobiety

przeczytania

niezrzeszone,

tego

do

interesującego

starannie opracowana, tak pod względem

opracowania, które ma także cechy

merytorycznym, jak i edytorskim. Użycie

poradnika dla klubów należących do

odmiennych czcionek do tekstów obu

Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

V Marsz Radości i Nadziei
pod hasłem

„Wiedza jest naszą szansą”
Teresa Mnich
Po raz piąty Stowarzyszenie

wyleczenie. Chcemy wiedzieć więcej, bo

Amazonek w Krośnie organizowało w

łatwiej jest wówczas pokonać lęki i opory

październiku, miesiącu walki z rakiem

w rozmowach o chorobie. Październikowe

piersi, Marsz Radości i Nadziei – tym

marsze radości i nadziei to dowód na to,

razem pod hasłem „Wiedza jest naszą

że chorobę można pokonać. Nie chcemy

szansą”. Bo to właśnie wiedza jest naszą

chować się po katach, zamykać w sobie,

szansą na życie. Im więcej wiemy na temat

nasze marsze sygnalizują chęć przełamania

naszej choroby, tym łatwiej jest się z nią

istniejącego w społeczeństwie tabu

zmierzyć. Im szybciej choroba zostanie

– wyrażającego się w słowach: lepiej

ujawniona, tym większe są szanse na jej

nie wiedzieć. Marsze to krzyk kobiety
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– „zobacz ja żyję” i „jeśli ja mogłam

większym mieście, gdzie istnieją kluby

pokonać raka tobie też się to uda”, „dołącz

Amazonek organizowane są takie marsze.

do nas i cieszmy się razem z życia”. Razem

Na zaproszenie klubów zrzeszonych

jest o wiele łatwiej zmierzyć się z chorobą,

w Unii Podkarpackiej Amazonek

jeśli o niej wiesz i bez względu na to, na

– wyjeżdżamy do różnych miast, by

jaki rodzaj nowotworu chorujesz.

wesprzeć swoją obecnością koleżanki

Październik to miesiąc wytężonej

klubowe. Nasze radosne parady kończą się

pracy we wszystkich klubach Amazonek

wykładami specjalistów i wypuszczeniem

w Polce. Ustanowiony przez Aleksandra

100 różowych baloników z życzeniami

Kwaśniewskiego 17 października 1997

radości życia dla wszystkich Amazonek

r. Dniem Walki z Rakiem Piersi, jest dla

zmagających się aktualnie z chorobą.

nas miesiącem kampanii podnoszenia

Tegoroczny marsz pod patronatem

świadomości społecznej na temat

Prezydenta Miasta, w Krośnie – odbył

profilaktyki i leczenia raka piersi. W ten

się 25 października. Tematy na nasze

sposób pragniemy „oswoić” zdrowych

spotkania wybiera nam samo życie.

z informacją, że istnieje zagrożenie i

Mamy pełną świadomość, że w obecnym

należałoby aktywnie zaangażować się w

zanieczyszczonym świecie, pełnym

profilaktykę raka piersi. Prawie w każdym

chemicznych polepszaczy, spulchniaczy,
przedłużaczy ważności produktów, w
zatrutym środowisku, nasz organizm
choruje z nadmiaru konserwantów i
innych chemicznych substancji. Stąd plaga
nowotworów, chorób kardiologicznych,
diabetologicznych, a coraz młodsze
pokolenia zmagają się z tymi problemami.
W tym roku wykładowcami na naszym
spotkaniu byli: lek med. Aleksandra
Stryjkowska-Góra z Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynacji Populacyjnych
Programów Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi – Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Rzeszowie z tematem
„Leczenie raka piersi u kobiet w ciąży”,
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oraz dr Izabela Betlej z Państwowej

oraz uczestniczyli w poczęstunku

Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

zorganizowanym dla gości i uczestników

z tematem „Zioła w profilaktyce i

marszu.

terapii nowotworów”. Po wykładach

Uczestników

poczęstunku,

można było skorzystać z indywidualnej

obsługiwała młodzież z Zespołu Szkół

konsultacji lekarskiej. Drugi temat

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie (w

wykładów nawiązywał do powrotu natury

ramach praktyki), która przygotowała

i związany był z projektem, jaki realizuje

piękny wystrój stołów. Poczęstunek

Stowarzyszenie Amazonek „Uczymy

złożony z sałatek, ciasta, owoców,

się przez całe życie” – GRUNDTVIG

wędlin, soków, kawy i herbaty częściowo

– „Bliżej natury.”

przygotowały same Amazonki przy udziale

Po wykładach odbyła się dyskusja

sponsorów. Spotkanie zakończyło się ok.

– z sali padały pytania, na które prelegenci

godz. 17.00 – uczestnicy spotkania byli

udzielali odpowiedzi. Na zakończenie

bardzo usatysfakcjonowani i zadowoleni

spotkania

z uzyskanych podczas wykładu informacji

wykładowcy

otrzymali

skromne upominki z Krośnieńskich

oraz

z

indywidualnych

Hut Szkła zakupione przez Amazonki

kuluarowych.

rozmów
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Słabość przekuwana w siłę

Zalety ponad piętnastoletniego ruchu samopomocowego
Stalowowolskich „Amazonek”
Halina Dąbrowska, Dagmara Lipińska
Stalowowolskie „Amazonki”
w roku podsumowania ponad 15letniej działalności zorganizowały
wiele przedsięwzięć, które podkreślają
jak bardzo potrzebne jest ciągłe
dążenie do osiągnięcia optymalnej
sprawności psychofizycznej przez
kobiety leczone z powodu nowotworu
piersi. Bardzo ważnym elementem
w zdrowieniu jest przynależność
do ruchu samopomocowego. W
stalowowolskim
stowarzyszeniu
zaszedł proces, który przyniósł wiele
dobrego członkiniom – nie tylko pod
względem poznawczym (tu: poprawa
sytuacji pod wpływem otrzymywanej
wiedzy
o
psychologicznym
funkcjonowaniu chorej i jej otoczenia),
ale też emocjonalnym (tu: wzbudzenie
przekonania, że nikt, kto należy
do grupy, nie jest osamotniony w
problemie).
W maju b.r. udało nam się
zorganizować kurs komputerowy dla
„Amazonek 55+”. Koleżanki, które
ze względu na chorobę nie są aktywne
zawodowo i społecznie, mogły

przekonać się, że o wiele łatwiej jest
żyć we współczesnym świecie,
używając komputera. Coraz więcej
argumentów przemawia za tym, że
grupy wsparcia – w szczególności
rozwijające się poprzez umacnianie
więzi międzyosobowych (ale także
te zawiązywane przez internet)
– dostarczają Amazonkom korzyści
emocjonalnych
i
zdrowotnych.
Swoistego dowodu na to dostarczyło
bardzo ciekawe zakończenie kursu u
zaprzyjaźnionej z Amazonkami rodziny
Łabęckich z Ulanowa. Zakończenie
przerodziło się w miłe, integracyjne
spotkanie. Jego dopełnieniem był
„Flis Galarami” przepiękną rzeką
San i słuchanie opowieści flisackich,
snutych przez retmana Mieczysława
Łabęckiego.
Maria
Łabęcka
poczęstowała
nas
regionalnymi
proziakami, chrupaczkami i flisackim
chlebkiem.
Maj b.r był takim miesiącem,
w którym intensyfikacja działań
mobilizowała wszystkie członkinie
naszego
stowarzyszenia
do
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wyjątkowej
aktywności.
Udało
nam się zorganizować i zaprosić
członków lokalnej społeczności
do udziału w prelekcji dr Artura
Drobniaka, onkologa, specjalisty ze
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach.
1 czerwca udało nam się także
zorganizować uroczyste podsumowanie
ponad 15-letniej działalności, w
którym uczestniczyło ok. stu osób,
w tym przedstawiciele samorządu
lokalnego, parlamentarzyści i nasi
przyjaciele. Prezentacja multimedialna,
okolicznościowe foldery i ulotki, a także
bezpośrednie rozmowy z Amazonkami
przybliżyły zaproszonym gościom
specyfikę działalności Stowarzyszenia,
specyfikę często bardzo trudną
do udźwignięcia ze względu na
trudny proces zdrowienia niejednej
członkini... Podczas tej uroczystości
przyjęto do grona Stalowowolskich
Amazonek trzy honorowe członkinie
stowarzyszenia w osobach Urszuli
Guzek, Zofii Jurkowskiej i Marii
Brzezińskiej. Dr Barbara Kozik, dr
Zbigniew Gola, dr Wojciech Korkowski
i mgr psychologii Stefania Makarewicz
odznaczeni zostali „Bursztynowym
Łukiem Amazonki”, ustanowionym
przez Federację dla „Przyjaciół
Amazonek” – osób bardzo zasłużonych

dla naszego ruchu. Odznaczenia te
przyjęte zostały ze szczególnym
wzruszeniem, a wręczyły je pierwsze
honorowe członkinie stowarzyszenia,
panie Janina Sagatowska, senator
RP, i Bogumiła Banasik, wspierająca
nas w wielu działaniach. Sześć
najbardziej aktywnych koleżanek,
w tym nasza seniorka Tosia Świercz
otrzymały duży Łuk Amazonki oraz
listy dziękczynne i gratulacje od władz
samorządowych. Podziękowania za
pracę wolontaryjną i ciągłą gotowość
wzajemnego wspierania się, za trwanie
w dobrej wspólnocie Halina Dąbrowska
skierowała do wielu członkiń
Stowarzyszenia. Nasze koleżanki z
zaprzyjaźnionych klubów Amazonek
Unii Podkarpackiej w udzielanych
wywiadach medialnych podkreślały
wagę wzajemnej przyjaźni, współpracy
i integracji.
Bardzo ważnym wydarzeniem
roku
2013
była
organizacja
tematycznych 5-dniowych warsztatów
psychologiczno-edukacyjnointegracyjnych dla 30 osób w
Poznańskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji MALTA w terminie od 1521.07.2013 r. W czasie odbywających
się tam warsztatów zdobywałyśmy
wiedzę i umiejętności pomocne nam
w codziennym życiu. Spotkania
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prowadzili: rehabilitantka Joanna
Standar, psycholożka Katarzyna Cieślak
oraz lekarz onkolog Dariusz Godlewski,
a także nasze koleżanki z dobrze
działającego Klubu Poznańskiego i
władz Federacji. Uczestniczki tych
warsztatów podkreślają, że dzięki nim
bardziej świadomie mogą wydobywają
się z samotności, uczą się twórczo żyć,
nabywają tożsamości niezwiązaną ze
stygmatyzacją chorobą, ale przede
wszystkim mocniej identyfikują się
i solidaryzują z innymi kobietami
po leczeniu onkologicznym i
bardziej profesjonalnie pracują na
rzecz wspólnego dobra oraz zmiany
świadomości w traktowaniu samej
choroby.
Amazonki
zwiedziły
Sanktuarium w Licheniu i Górę Świętej
Anny, Poznań i zamek w Kórniku,
zobaczyły Panoramę Racławicką we
Wrocławiu i odbyły rejs statkiem

po Odrze. Wszystkie te zadziałania
przekonują, że choroba onkologiczna,
tak trudna do pokonania – zmienia
nastawienie do życia. Amazonki chcą
i czerpią z życia to, co daje im radość,
ubogaca je wewnętrznie, niesie nadzieję
na dalsze życie „mimo wszystko”.
Te projekty dofinansowane
zostały przez Gminę Stalowa Wola.
Stalowowolskie
Amazonki
doszkalają się, by umiejętnie prowadzić
Punkt Informacji i Konsultacji
„Amazonka Pik”. Pełnią tam dyżury
przeszkolone
wolontariuszkiochotniczki; do dyspozycji chorych i
ich rodzin (jeżeli tego wymaga sytuacja)
jest też psycholog i rehabilitant. Drzwi
PUNKTU otwarte są dla wszystkich
kobiet, które potrzebują pomocy, i dla
tych, które chcą nieść pomoc innym.
Posiadamy Biblioteczkę Amazonki, w
zasobach której znajdują się publikacje
autorstwa ekspertów z wielu dziedzin.
Październik
to
miesiąc naszej corocznej
pielgrzymki na Jasną
Górę w Częstochowie.
W tym roku był to
dwudniowy wyjazd do
Sanktuarium Maryjnego w
Częstochowie i Gidlach. A
pod koniec tego miesiąca
zorganizowałyśmy

NASZE ŻYCIE Nr 62

23
Biuletyn Środowiska Amazonek

warsztaty pt. „Pielęgniarka przyjaciółką
kobiety leczonej z powodu nowotworu
piersi”. Na warsztatach podjęto
następujące tematy: „Rak piersi –
przyczyny i czynniki ryzyka. Badania,
diagnozowanie,
operacje”
oraz
„Proces terapeutyczny i rehabilitacja
– wczesna pooperacyjna i późniejsza”.
Oprócz warsztatów przygotowałyśmy
też konferencję pt. „Jak Amazonki
mogą pomóc pielęgniarkom w okresie
życia, najtrudniejszym dla pacjentki
onkologicznej”, dla ok. stu osób.

było nas dwie: pisząca te słowa oraz
Grażynka. Na pierwsze spotkanie
zorganizowane przez nas, przyszło
18 kobiet a obecnie w naszym
stowarzyszeniu zarejestrowanych jest
ponad 140 kobiet. Zgłaszają się do nas
także mężczyźni, u których wykryto
raka piersi, wykonano mastektomię,
i którzy chcą czerpać z naszych
doświadczeń, nie będąc w naszym
Stowarzyszeniu.
Ponadto
Stalowowolskie
Stowarzyszenie corocznie organizuje
wyjazdy szkoleniowo-rehabilitacyjne
Na koniec tego podsumowania, dla kobiet dotkniętych rakiem piersi
jeszcze kilka informacji o minionych i ich opiekunów. Takich wyjazdów
dziejach klubu, ujętych statystycznie. warsztatowych
zorganizowałyśmy
Na początku działalności w sumie 11. Najbardziej utkwiły
nam w pamięci warsztaty dotyczące
profesjonalnej nauki chodzenia z
kijkami Nordic Walking w Korbielowie
w 2009 r., warsztaty zorganizowane
także dla członkiń Unii Podkarpackiej w
2007 r. w Jaworze (Bieszczady) i 2011
r. w Krynicy i Bukowinie Tatrzańskiej.
Bardzo pożyteczne i mobilizujące dla
nas były warsztaty edukacyjne w 2012
r. w Czarnej (Bieszczady), na temat roli
muzykoterapii w pokonywaniu choroby
nowotworowej.
W ciągu tych piętnastu lat nasze
Stowarzyszenie zorganizowało także
10 wyjazdów grupowych (zawsze
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od 15-20 osób) na 14-to dniowe
turnusy rehabilitacyjne do różnych
ośrodków. Z naszego doświadczenia
wynika, że najbardziej przyjaznym
ośrodkiem rehabilitacyjnym dla
Amazonek jest D.W. „Mazowsze
SPA” Ustroń, w którym byłyśmy
aż cztery razy, zawsze otoczone
szczególną opieką i profesjonalną
pomocą
rehabilitacyjną.
Dla
Amazonek zawsze przygotowywany
jest tam specjalny program, zawsze też
jesteśmy zakwaterowywane w bardzo
komfortowych warunkach. Także turnus
w Panoramie Morskiej w Jarosławcu w
2006 r. był niezapomniany ze względu
na wypoczynek i integrację, a turnus
w Ciechocinku organizowany w
Klinice „Pod Tężniami” był dla nas
bardzo owocny, tak pod względem
uzyskanej pomocy rehabilitacyjnej,

jak i integracji.
Od dziewięciu lat jesteśmy
klubem
wiodącym
w
Unii
Podkarpackiej, współpracujemy także
z klubem kobiet po mastektomii
„Venusze” z Żyliny na Słowacji, a
także z Unią Kobiet Słowackich ze
Sniny.
Stowarzyszenie
w
ciągu
minionych piętnastu lat co roku
organizowało szkolenia w zakresie
podnoszenia poziomu wiedzy na
temat leczenia i profilaktyki chorób
nowotworowych.
Zachęcamy
do
badań
mammograficznych,
zaangażowałyśmy się w uruchomienie
pracowni
mammograficznej
w
naszym mieście, prowadzimy też
akcję mającą na celu przywrócenie w
Stalowej Woli możliwości podawania
chemioterapii. Mamy swoje stoisko
podczas Dni Stalowej Woli
i innych imprez lokalnych,
zaangażowałyśmy się w
prezentację w naszym
mieście wystawy „Niejedna z
jedną”. Staramy się zaistnieć
w społeczności lokalnej
i brać aktywny udział w
życiu miasta. Możemy
śmiało powiedzieć, że przez
piętnaście lat działalności
Stalowowolskie Amazonki
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wpisały się na stałe w kalendarz
imprez Stalowej Woli, w świadomość
mieszkańców, w ich serca i myśli.
Dzięki licznym akcjom promującym
zdrowie i propagującym badania
profilaktyczne jest o nas głośno,
spotykamy się z wieloma dowodami
życzliwości oraz z konkretnym
wsparciem.
W nasze działania zawsze
angażują się nasi najbliżsi: mężowie,
rodzeństwo, dorosłe dzieci – za co
jesteśmy im niezmierni
wdzięczne. To dzięki nim
nasze Stowarzyszenie
jest jak wielka, bardzo
przyjazna sobie rodzina.
Otrzymywane
wsparcie
finansowe
pozwala
nam
na
organizuję całorocznej,
stacjonarnej rehabilitacji
w wodzie na basenie i

na sali gimnastycznej
w
Przychodniu
dr
Zbigniewa
Goli,
a
także
stacjonarnych,
specjalistycznych
10dniowych
turnusów
rehabilitacyjnych
w
Samodzielnym
Publicznym Zakładzie
Opieki
Zdrowotnej
pod
patronatem
dr
Wojciecha Korkowskiego i Pani Zofii
Jurkowskiej.
Na naszej drodze spotkałyśmy
wiele wspaniałych, niezapomnianych
osób. Jedną z nich była Basia
Gosieniecka – psycholog kliniczny
z Poznania, zaprzyjaźniona z
Amazonkami z całej Polski, do ostatniej
chwili swego życia współpracująca z
nami i wspierająca nas bardzo gorąco...
Basi już nie ma, jest teraz z nami mgr
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psychologii Stenia Makarewicz, oddana
bezgranicznie chorym kobietom i ich
rodzinom.
Miałyśmy możliwość spotkać
także dobrą, mądrą dr Ewę Maciąg
– podającą nam w Stalowej Woli
chemię. Teraz dobrze i ze szczególnym
poświęceniem opiekuje się nami
dr Barbara Kozik z Tarnobrzega.
Na początku naszej drogi był też dr
Antoni Frańczak i dr Bohdan Rakowski
– podejmujący się pierwszych
operacji onkologicznych w Stalowej
Woli i Nisku, tworzący podwaliny
pod powstawanie w tych miastach
oddziałów onkologicznych.
Były wśród nas koleżanki,

których nigdy nie zapomnimy. Była
Ela, Marylka, Krysia, Danusia,
Halinka i wiele innych... Wiele się od
nich nauczyłyśmy, przede wszystkim
wyjątkowej pokory wobec życia i
wobec czasu, który zawsze jest dla nas
wyjątkowym darem...
Zawsze też będzie nam
towarzyszył – jako motto życiowe na
naszej drodze w zdrowieniu – wiersz
Basi Gosienieckiej:
„... nie dać rakowi nic więcej,
nic ponad to, co sam musi wziąć.
Nie dać naszej rodziny,
ani z życia jednej godziny.
Trwać w wielkiej podzięce
za każdy dzień, cień... i noc...”.

Bukowskie Towarzystwo Amazonki:

Istniejemy już dziesięć lat

Dokładnie 25 września 2003 r.
powstało Stowarzyszenie Amazonki w
Buku. Dzięki władzom samorządowym
siedziba nasza mieści się w MGOK.
Celem naszej działalności jest
wzajemne wspieranie się i przybliżenie
problemu choroby nowotworowej
kobietom, oraz uświadomienie im, że
można z tym walczyć, wygrać i żyć.
Z okazji dziesiątej rocznicy powstania
klubu odbyło się spotkanie, na którym
obecni byli Burmistrz Miasta i

Gminy Buk, Przewodniczący Rady,
przedstawiciel PCPR w Poznaniu,
Przewodnicząca Federacji Amazonek,
dyrektor MGOK w Buku oraz redaktor
lokalnej gazety ,,Kosynier Bukowski”.
Rocznicę obchodziłyśmy z radością.
Osoby szczególnie aktywne w
działaniach na rzecz Stowarzyszenia
i środowiska lokalnego otrzymały
pamiątkowe dyplomy, a także
podziękowania i wyróżnienia. Prezes
klubu Teresa Filipiak otrzymała
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Rubinowy Łuk z rąk p. Krystyny
Wechmann, przewodniczącej Federacji.
Bursztynowe Łuki przyznałyśmy Marii
Bielawskiej, Grażynie Andrzejewskiej
– dyrektor MGOK współpracującej
od początku z Amazonkami oraz
psycholog Grażynie
Kwaśniewskiej.
Istniejemy
już dziesięć lat. Przy
wsparciu
Urzędu
Miasta i Gminy w
Buku korzystamy z
rehabilitacji,
która
pozwala nam odzyskać
sprawność fizyczną.
Pani psycholog pomaga
nam w każdej sytuacji,
zawsze gotowa do
pomocy. Wspiera nas PCPR i
Starostwo Powiatowe, dzięki temu
możemy korzystać z wyjazdów
rekreacyjno-szkoleniowych.
Dwukrotnie korzystałyśmy ze szkoleń
finansowanych ze środków unijnych,
organizowanych przez Federację
Amazonek w Poznaniu, kilka osób
wyjechało na turnus rehabilitacyjny
do Inowrocławia. W trakcie szkoleń
brałyśmy udział w spotkaniach
z
wizażystką,
kosmetyczką,
rehabilitantem,
psychologiem,
dietetyczką, doradcą zawodowym i
prawnikiem. Corocznie uczestniczymy
w Spartakiadach Amazonek, świetnie się

tam bawimy i osiągamy dobre wyniki.
Amazonki z naszego klubu wykazują
się szerokimi zainteresowaniami i
wieloma talentami. Każdego roku
przygotowujemy wystawę prac
plastycznych naszej przewodniczącej

– Teresy Filipiak i wystawę
fotografii Doroty Nowakowskiej.
Zapraszamy wtedy także na wieczór
z poezją prowadzony przez młodzież
gimnazjalną. W ten sposób dążymy
do integracji ludzi bardzo młodych z
pokoleniem starszym.
W czasie dziesięciu lat naszej
działalności
zorganizowałyśmy
wiele spotkań z kobietami na
wioskach, w Bukowiance, w szkole
ponadgimnazjalnej w Trzciance. Były
także spotkania mieszkanek miasta i
gminy Buk z lekarzami onkologami
organizowane w kinie ,,Wielkopolanin”
oraz w MGOK w Buku.
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Współpracujemy z gimnazjum
im. płk. K. Zenktelera w Buku, w
którym odbywały się spotkania
z młodzieżą, wykłady prowadziła
tam p. Elżbieta Batura i p. Grażyna
Kwaśniewska. Co dwa lata na naszą
prośbę przyjeżdża mammobus –
prowadzimy wtedy zapisy
na badania i zawsze
jest pełna lista chętnych
osób. Uczestniczymy
w organizacji akcji
krwiodawstwa wspólnie
z fundacją ,,Wojtusiaki”.
We współpracy z
Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem
Kultury
organizujemy
też
pikniki rodzinne dla
mieszkańców miasta i
gminy Buk.

Zawsze jesteśmy chętne do
pomocy osobom potrzebującym
wsparcia w chorobie i w trakcie
leczenia.
W ciągu ostatnich dwóch lat
odeszły od nas cztery koleżanki, które
na zawsze zostaną w naszej pamięci.

Ogólnopolska Spartakiada Amazonek
- Szczecinek 2013
Koniec lata dla nas Amazonek to
wyczekiwany czas zmagań sportowych.

m.in. Ciechocinek, Wągrowiec, a ostatnio
Szczecinek.

Tradycyjnie od paru lat spotykamy

I tak właśnie 7 września 2013r.

się z Amazonkami z całej Polski,

ruszyłyśmy do tego pięknego miasta

by uczestniczyć w Ogólnopolskiej

Szczecinka, nazywanego kiedyś Perłą

Spartakiadzie Amazonek.

Pomorza Zachodniego, położonego

Ta sportowa impreza miała już

malowniczo, wśród lasów, pomiędzy

miejsce w takich wspaniałych miastach jak

dwoma jeziorami Trzesiecko i Wielimie,
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a liczące 40 tysięcy
mieszkańców.
Dzień

był

przepiękny, niesamowite
słońce zawitało w nasze
okna z samego rana,
wywołując w nas pozytywne
odczucia. Tegoroczna XIX
Ogólnopolska Spartakiada
połączona była z XV-leciem
istnienia Stowarzyszenia
Amazonek ze Szczecinka,
które

było

głównym

organizatorem imprezy.
W

zawodach

uczestniczyły 32 zespoły
sportowe, m.in. z Wrześni,
Warszawy,
Świdnicy,

Poznania,
Bełchatowa,

Sandomierza, Kalisza i,
oczywiście, ze Szczecinka.
Rywalizowano w wielu
dyscyplinach,

m.in.

takich jak bieg z jajkiem,
strzelanie z wiatrówki, z łuku, chodzenie
na tzw. „nartach”, bieg w portkach dla
trzech osób zszytych po boku i bieg w
goglach, w których świat wydawał się
istnieć w dwóch wymiarach. Ubaw był
po pachy. Było niesamowicie wesoło,
muzycznie i kolorowo. Przyznam, że

mimo iż celem naszym była integracja
i dobra zabawa, to emocje i rywalizacja
udzieliły się wszystkim zawodniczkom
i bardzo dobrze, bo sport takie właśnie
odczucia ma rodzić, ma motywować do
zwycięstwa, do działania i pokonywania
barier. Przecież właśnie taka była nasza
walka, kiedy zmagałyśmy się z chorobą i
dążyłyśmy do wygrania walki, bitwy.
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W tym roku I miejsce zajęły
dziewczyny z Sandomierza, II miejsce
z Bełchatowa, a III miejsce dziewczyny
ze Szczecinka! Wręczenie pucharów,
medali i dyplomów odbyło
się w kinie Wolność.
Niesamowite zakończenie
spartakiady, pełne miłych
słów, wzruszeń, zakończone
występem

Bogdana

Trojaka i zespołu Terne
Roma. Radość amazonek
była ogromna. Miło było
zobaczyć tyle dziewczyn
emanujących szczęściem i
zadowoleniem. Ten ich błysk w oku musi
starczyć na cały rok.
Po wręczeniu nagród udałyśmy się
na uroczystą kolację. Bogato zastawiony
stół, wspaniały tort, miła obsługa, muzyka
do północy…, och, do tych
chwil będziemy wracać
wspomnieniem

bardzo

długo.
Przyznam,

że

Szczecinek mnie zauroczył.
Cieszę się, że wraz z grupą
amazonek

zdążyłyśmy

zwiedzić

miasto

w

promieniach słońca.
Dziękujemy miastu

Szczecinek za gościnę i myślą zawsze
zostaniemy z Wami
Pozdrawiam Was dziewczyny i w
zdrowiu i szczęściu do następnego razu.
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Nowe, piękne włosy
na całe życie !

Piękne włosy od zawsze są atrybutem urody. Zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Przerzedzenie włosów czy, co gorsze, ich utrata stanowi wielki problem dla obu płci
i często prowadzi do depresji i obniżenia samooceny. Na szczęście jest na to sposób.
Unikalna w Polsce metoda reimplantacji włosów.
Każdy z nas okresowo traci włosy. Wypadanie do około100 włosów na
dobę nie powinno być zmartwieniem. Jeżeli jednak zauważymy włosy nie tylko na
poduszce, ale ich widoczny ubytek na głowie, to jest to sytuacja wyjątkowo stresująca
dla każdego. A stres sam w sobie jest powodem wypadania włosów: w stresie wydziela
się substancja obkurczająca naczynia zaopatrujące mieszki włosów, co przyspiesza ich
miniaturyzację.
Chemioterapia ratuje życie, ale choroba, która doprowadziła do konieczności jej
zastosowania sprawia, że osoba chora jest poddawana ogromnemu stresowi przez bardzo
długi okres czasu. Oba równocześnie działające czynniki działają z ogromną siłą. Ale jest
na to sposób! Unikalna w Polsce i holistyczna, wielopłaszczyznowa metodą reimplantacji
włosów. Stosowana przez p. dr Renatę Kłak w Centrum Zdrowia i Urody TAIS w
Warszawie oraz w klinice Facelook w Zduńskiej Woli.
Są dwie metody wykonywania przeszczepu: metoda klasyczna i FUE (Folicular
Unit Extraction). W metodzie klasycznej wycina się z tylnej części głowy pasek skóry
o określonej długości i szerokości ok 1 - 1,5 cm i dzieli się go na poszczególne zespoły
mieszkowe (po jednym, dwa i więcej włosów) a następnie przeszczepia w okolicę, gdzie
włosów brak. W metodzie FUE pobiera się poszczególne zespoły mieszkowe bez wycinania
paska. Druga część zabiegu jest identyczna. Pacjent nie ma blizny po zabiegu. Dlaczego
więc u kobiet nie wykonuje się zabiegu metodą FUE? Powód jest prosty: warunkiem
wykonania zabiegu tą metodą jest zgolenie włosów w obszarze „dawczym” do 1 mm ...
Panie po chemioterapii i poddane jednocześnie długiemu stresowi mogą poddać
się i jednej i drugiej metodzie, w zależności o
diagnozy lekarza wykonującego reimplantację.
Dodać też należy, że włosy pobierane z tyłu
czaszki mają wspaniała właściwość: nie są
poddawane takiemu działaniu hormonów jak te
na środku głowy (tak jest w przypadku kobiet
i mężczyzn) więc reimplantowane włosy są
włosawami „na całe życie”!
REKLAMA * RKLAMA * REKLAMA * REKLAMA * REKLAMA * REKLAMA
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Unikalność naszej metody polega na tym, że pacjenta poddajemy mezoterapii
PRZED wykonaniem zabiegu przeszczepienia, przygotowując skórę głowy tak, by
stanowiło lepsze, bo odżywione, podłoże, co sprawia że mieszki włosowe dobrze się
„przyjmują”. I zalecamy też ostrzykiwanie po zabiegu. Coraz częściej przygotowanie
pacjenta do zabiegu polega na wstrzykiwaniu osocza bogatopłytkowego (my takie
podejście stosujemy). Osocze to uzyskuje się poprzez pobranie od pacjenta od kilku
(ok. 8 ml krwi) (zestaw REGENERIS) i poddaniu jej procesowi wirowania. Płytki
krwi zawierają w swojej strukturze ziarnistości, z których w momencie nakłucia skóry
dochodzi do uwolnienia czynników wzrostu modelujących proces wzrostu i odbudowy
mieszka włosowego. Doradzimy też rodzaj terapii do zastosowania w domu, jeśli jest
taka konieczność z różnych względów (w tym finansowych).
Nie zaleca się noszenie peruki w sposób ciągły, ponieważ powoduje
niedotlenienie skóry głowy, utrudniające proces rośnięcia włosów.

Proponujemy też zagęszczanie „optyczne” włosów (tzw. prześwitów) poprzez
zastosowanie mikrotatuażu, co daje doskonałe rezultaty. Mikrotatuaż stosuje się również
w przypadku pacjentów, którzy z rożnych powodów nie decydują się na przeszczep,
oczekujących na przeszczep, przy łysieniu po chemioterapii w oczekiwaniu na porost
włosów.
Dr Renata Kłak

www.myfacelook.com.pl.
www.salontais.pl

Lekarz Medycyny Estetycznej

REKLAMA * RKLAMA * REKLAMA * REKLAMA * REKLAMA * REKLAMA
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Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie
uczestniczy w projekcie
Grundtvig „Bliżej natury”
Czym jest projekt „Bliżej Natury”?
Nasz projekt „Bliżej Natury”
związany jest z dwoma ważnymi w
naszych czasach zagadnieniami –
starzeniem się społeczeństwa oraz ochroną
środowiska naturalnego. Współpraca
będzie koncentrować się na działaniach
edukacyjnych w zakresie ochrony
środowiska skierowanych do osób w wieku
50+. Realizacja projektu trwa od września
2012 do sierpnia 2014.
Uczestnicy odwiedzą ciekawe
miejsca, które związane są z różnymi aspektami ochrony środowiska oraz wezmą
udział w warsztatach ekologicznych, które
odbędą się w naturalnym otoczeniu.
Obszarem
szczególnego
zainteresowania tego projektu jest
zrównoważony styl życia. Lokalne
władze, organizacje pozarządowe oraz
inni eksperci zaangażowani w działania
związane z edukacją dorosłych oraz
ochroną środowiska, zaoferują seniorom
interaktywne zajęcia edukacyjne dotyczące
różnych aspektów zrównoważonego stylu
życia.

·

Partnerzy projektu:

ProActivate
Irlandia

Ireland,

Galway,

·

Uniwersytet
Turcja

Akdeniz

Antalya,

·

Stowarzyszenie
Krosno, Polska

Amazonek,

Działania w ramach projektu
1. Spotkania międzynarodowe
Przedstawiciele
Stowarzyszenia
Amazonek w Krośnie wzięli udział w
dwóch spotkaniach międzynarodowych
(Czechy, Irlandia), poświęconych
wymianie doświadczeń w zakresie ochrony
środowiska krajów uczestniczących w
projekcie.
2. Warsztaty
Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie
zorganizowało warsztaty dla seniorów:
· Psychologiczne aspekty ochrony
środowiska.
·

Ustawa śmieciowa 2013. Nowe
zasady gospodarki odpadami.

·

Ekologiczne
urody.

kosmetyki

dla

Adres strony internetowej projektu:
www.cton.org
Autor: koordynator projektu Zdzisław
Socha
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OCHOTNICZKI :
Maria Adamczyk
Dorota Aksamit
Krystyna Bańcerek
Krystyna Basińska
Helena Bąk
Sabina Bielicka
Jadwiga Boińska
Danuta Cechelt
Alicja Fabiańska
Mirosława Grabarczyk
Dorota Grudzińska
Elżbieta Grzegorek
Mariola Grzegorska
Elżbieta Hornung
Janina Jackowiak
Anna Jasińska
Maria Kałek
Danuta Kot
Ewa Kucharska
Janina Lemańska
Jadwiga Lupińska
Maria Majewska
Ewa Musiał
Beata Nowacka
Teresa Nowacka
Helena Pawlak
Małgorzata Pielichowska
Danuta Szawalla
Grażyna Sikorska
Lidia Sufinowicz
Iren Śniegowska
Beata Tietz
Stanisława Tubacka
Elżbieta Wachowiak
Elżbieta Witczak
Krystyna Wechmann
Łucja Werblińska
Beata Wańkowicz
Barbara Zapart

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

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

Anna Jasińska- Członek Zarządu
Beata Tietz - Członek Zarządu
Małgorzata Pielichowska - Członek Zarządu
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Wrzesień
6-8

7
11-15
14

XIX Ogólnopolska Spartakiada „Amazonek” w Szczecinku. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna z Sandomierza, drugie drużyna z Bełchatowa,
trzecie miejsce drużyna ze Szczecinka
Obchody X-lecia Szamotulskich Amazonek „Halszka”
Ogólnopolskie Szkolenie Nowych Liderek w Ciechocinku. Szkolący: mgr
Katarzyna Cieślak, mgr Marek Cieślak, dr Magdalena Doś, dr Janusz Doś,
dr Elżbieta Paczkowska
IV Dzień organizacji pozarządowych w Poznaniu – Generujemy dobrą
energię dla Poznania!

20

Udział prezes Federacji Krystyny Wechmann w Seminarium organizowanym
przez Fundację Watch Health Care poświęconemu tematyce
onkologicznej.

21-22

Udział Amazonek w szkoleniu ”Zarządzaj sobą na zielonej ścieżce”
organizowanym przez Akademię im. Leona Kożmińskiego w Warszawie.

21-27

Ogólnopolskie Warsztaty szkoleniowe dla Par /Amazonka z partnerem / w
OSW „Kama” w Sierakowie

23

Udział Amazonek w konferencji „Pacjent Wykluczony” organizowanej przez
Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

25
25

Uroczystości jubileuszowe Klubu w Buku (X-lecie )
X-lecie klubu w Aleksandrowie Kujawskim pod hasłem „Kocham Cię
Życie”
Szkolenie rehabilitantów w Kołobrzegu. Prowadzący: dr Magdalena Doś,
dr Janusz Doś, dr Andrzej Krajewski
Szkolenie Ochotniczek I stopnia w Poznaniu. Prowadzący: psycholog
mgr Katarzyna Cieślak oraz rehabilitantka Joanna Standar

27-28
27-29
28

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” zagościła w Kampanii-Poszerzamy
HERyzonty podczas Gali KSW w Łodzi.

28

VI „Marsz Życia i Nadziei” w Pleszewie. Hasło przewodnie manifestacji
„Mężczyźni kontra rak piersi”

Październik
4-5

XVI Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasnej Górze w Częstochowie „Myśmy
uwierzyli Miłości”

5-6

Ciąg dalszy szkolenia - Akademia im. Leona Kożmińskiego

11-13

Szkolenie Ochotniczek I stopnia w Krakowie. Prowadzący: psycholog
mgr Teresa Turuk-Nowak, rehabilitant mgr Krystyna Puto
Obchody jubileuszu XX-lecia klubu w Łomży
Uroczysta Akademia z okazji X – rocznicy Stowarzyszenia Amazonek
z Zawiercia
Międzynarodowa konferencja „Razem pokonamy raka” w Kijowie. Marsz
życia i Nadziei „Cały Świat w walce z rakiem”. Udział Beaty Tietz oraz Lidii
Sufinowicz z poznańskich Amazonek.
VI Kaliski Marsz Życia i Nadziei pod hasłem „Bądź Kobietą Zdrowia”
Uhonorowanie wyróżnieniem Krystyny Wechmann w konkursie „Społecznik

12
16
16-20
17
18
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Roku 2013” Tygodnika Newsweek
Marsz życia i Nadziei w Radomiu
Akcja prozdrowotna pt. „Kocham Cię Życie” w Krzyżu Wielkopolskim
(konsultacje lekarskie, prezentacje bielizny itp.)
VIII Aukcja Charytatywna Dzieł Sztuki i Przedmiotów Kolekcjonerskich pt.
„Ziarno Sztuki - Ogród Nadziei” w Warszawie
Stalowa Wola – konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi,
prelekcje pod hasłem „Pielęgniarka przyjaciółka kobiety leczonej z powodu
nawrotu raka piersi”

28

Federacja organizatorem konferencji prasowej inaugurującej Kampaniię
społeczno-edukacyjną „Poszerzamy HERyzonty”w Warszawie. Udział
w konferencji znakomitych sportowców Kingi Baranowskiej i Sławomira
Chmary

29

X-lecie Amazonek w Jaworznie połączone z konferencją pod hasłem
„Wczesne wykrycie raka gwarancją życia”
IV Gala Dress for Success w Starym Browarze w Poznaniu – zbliżenie
kobiet sukcesu z tymi przed którymi sukces stoi otworem. Udział Krystyny
Wechmann, Łucji Werblińskiej oraz Beaty Nowackiej

29
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22-24
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Grudzień
5

6-7

6
11

18

Udział prezes Federacji Krystyny Wechmann w debacie dotyczącej
NPZCHN w Ministerstwie Zdrowia
Konferencja naukowa „Wyzwania w onkologii od profilaktyki do leczenia”
odbyła się w Centrum Kongresowo Dydaktycznym Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
X-lecie Amazonek z Białogardu
Szkolenie Ochotniczek II stopnia w Olsztynie. Prowadzący: psycholog
mgr Katarzyna Cieślak, rehabilitant mgr Krystyna Puto
Udział Krystyny Wechmann w konferencji prasowej nt; Onkologia 2013 w
PAP w Warszawie.
Wystawa portretów poznańskich Amazonek „THE BEAUTY AND THE
BREAST” w Parlamencie Europejskim. Wystawa zorganizowana dzięki euro
poseł Sidonii Jędrzejewskiej oraz autorce fotografii Katarzynie Piweckiej,
I Ogólnopolski Kongres Amazonek „- Zaawansowany Rak Piersi” w
Warszawie.- Spotkanie Konwentu Seniorek.
Spotkanie dla poznańskich ochotniczek zorganizowane przez firmę POFAM
z okazji Dnia Wolontariatu
Ogólnopolskie Seminarium dla przedstawicielek Unii Wojewódzkich
Amazonek w Sierakowie
-Wdrożenie Kampanii „Poszerzamy HERyzonty” -„Zaawansowany Rak
Piersi”
- Konferencja wdrożeniowa- „Kluby Amazonek â?? Twoją szansą”
Wieczór Wigilijny Amazonek i przedstawicieli organizacji pacjenckich
zrzeszonych w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
Uroczysta Gala- Wolontariusz Roku 2013 w Poznaniu. Nominowni Danuta
Kot szefowa poznańskich ochotniczek w kategorii indywidualnej oraz
poznańskie ochotniczki w kategorii zespołowej.
Spotkanie opłatkowe poznańskiego Towarzystwa” Amazonki”
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Kluby
Amazonek
Aleksandrowskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Wojska Polskiego 21
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 663 657 350 / 54 282 49 92
amazaleks@o2.pl

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

Klub Kobiet po Mastektomii Amazonki
ul. Hoża 2
16-300 Augustów
tel: 601 640 661

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

Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Hubalczyków 2
11-200 Bartoszyce
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

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

Białopodlaskie Stowarzyszenie "Amazonki"
ul. Okopowa 3
21-500 Biała Podlaska
tel. 500 250 565
booozenka@o2.pl

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

Klub Amazonki w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel. (0-85) 664 68 13 / 697 610 948
regina-zelech@o2.pl

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

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

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

Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim
ul. 11 Listopada 10
17-100 Bielsk Podlaski
tel: 792 30 47 39 / 857 312 020
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 5/8
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: 662 841 177
Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek „BSA”
ul. Kamienna 4, 49-300 Brzeg
tel. 692 331 821
Klub Amaonki przy Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych „Od Nowa” w Brodnicy
ul. Nad Drwęcą 1A
87-300 Brodnica
tel: 603 383 883 / 790 560 526

Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”
ul. Połaniecka 11
22-100 Chełm
tel. 507 898 340
amazonki.chelm@vp.pl
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 99 / 668 143 976

Ciechanowskie Stow. Kobiet po Mastektomii

ich Rodzin i Przyjaciół „Amazonki”
NASZE
ŻYCIE
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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. 665 394 865

Darłowski Klub Amazonek
ul. J. Matejki 17
76-150 Darłowo
tel: 665 394 865
dar.amazonki@poczta.fm
Działdowskie Stowarzyszenie “Amazonki”
ul. Księżodworska 23
13-200 Działdowo
tel. 516 993 435
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. 604 608 483
Gliwickie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
tel. (32) 283 24 55 / 603 382 539
amazonki.gliwice@o2.pl

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

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

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

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

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

Stow. Karkonoski Klub Amazonek
ul. Bankowa 15
58-500 Jelenia Góra
tel. 693 295 442

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

NASZE ŻYCIE Nr 62

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Chrobrego 40/41
62-200 Gniezno
tel. (61) 425 80 66 / 600 415 401
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
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

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 / 730 070 008
amazonki@onkol.kielce.pl
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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 / 668 531 208
amazonki.krzeszowice@gmail.pl
Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo
"Amazonki"
ul. Daszyńskiego 10
64-761 Krzyż Wielkopolski
tel. 880 951 145
amazonki.krzyz@interia.pl
Stow. Kutnowski Klub „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

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

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

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

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Amazonka
ul. B. Chrobrego 37
64-100 Leszno
tel: (65) 520 51 15 / 606 460 589
amazonkileszno@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

Legnickie Stow. Amazonek „Agata”
ul. Jordana 17
59-220 Legnica
tel. 533 654 645 / 661 500 092
agaty.amazonki.legnica@onet.pl
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii
Amazonki
ul. Zwycięstwa 12
84-300 Lębork
tel. 505 021 949

Stowarzyszenie “Łużyckie Amazonki”
ul. Mickiewicza 7
59-800 Lubań
40
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
krystynaziem@wp.pl
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 / 513 279 885
Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
tel. (81) 752 62 22 / 509 907 550
amazonkileczna@wp.pl
Stowarzyszenie Kobiet
z Problemem Onkologicznym
Al. Piłsudskiego 11 a pok. 410
18-400 Łomża
tel. (86) 473 32 63 / 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 / 426 849 854
amazonki@amazonki-lodz.org
Stowarzyszenie Amazonek
pl. Słowiański 5
82-200 Malbork
tel. 608 894 569

Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Stow. Kobiet z Problemem Onkologicznym
Mastektomii i innych Chorobach Onkologicznych ul. Legnicka 21
„Amazonka”
59-830
Olszyna Nr 62
NASZE
ŻYCIE
ul. Narutowicza 6
tel. 506 82 84 24
06-500 Mława
tel. 501 595 057
Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”
al. Wojska Polskiego 37
Klub Amazonek
10-228 Olsztyn
ul. Kościuszki 10
tel. (89) 539 82 89 / 607 256 679
88-300 Mogilno
amazonki-olsztyn@wp.pl
tel. 695 748 946
Opoczyński Klub „Amazonek” OKA
Morąskie Stowarzyszenie „Amazonek”
ul. Kopernika 3a
ul. Dworcowa 9 ,
26-300 Opoczno
14-300 Morąg
tel. 607 378 217
tel. (89) 757 34 52
amazonki.opoczno@op.pl
Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”
ul. Grunwaldzka 7
41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 12 67 / 510 125 908
kontakt@amazonki-myslowice.pl
Nekielskie Towarzystwo "Amazonki"
ul. Poznańska 25 62-330 Nekla
tel. 725 074 674 / 600812 887
stenia05@wp.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 / 502 009 597
malgorzatapolakiewicz@gmail.com

Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego
ul. Tańskiego 2 , 39-300 Mielec
tel: (17) 582 40 60 / 795 723 112
amazonki-mielec@wp.pl

Podhalańskie Amazonki
ul. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ
tel. 505 600 233 / 730 730 062
podhalanskieamazonki@gmail.com

Klub Amazonek
ul. K. Wyszyńskiego 3/1
64-400 Międzychód
tel. 600 59 18 39

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

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

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

Klub Amazonka przy Opolskim Centrum
Onkologii
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole
tel. 609 404 754
Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”
ul. Targowa 11
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 764 41 90 / 508 497 650
Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki
os. Ogrody 16
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 248 01 50 / 513 13 59 17
Ostródzkie Towarzystwo Amazonki
ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda
tel. (89) 646 03 80 / 607 162 680
Ostrowski Klub “Amazonki”
ul. B. Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 512 264 164 / 501 135 813
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 68 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

NASZE ŻYCIE Nr 62

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek
„Razem Raźniej”,
ul. Wolności 1,
62-045 Pniewy,
tel. 604 134 009 / 664 134 009
krystyna.borowiak@wp.pl

Świętokrzyski Klub Amazonki filia w
Sandomierzu
ul. Opatowska 4
27-600 Sandomierz
tel. 531 366 988 / 506 108 074
klub@amazonki.sandomierz.pl
Stowarzyszenie "Amazonki z Sędziszewa"
ul. Kard. Wyszyńskiego 4
28-340 Sędziszów
tel. 695 031 782
swebocka@gmail.com

Stowarzyszenie Kobiet
po Mastektomii Polickie Amazonki
ul. Marii Konopnickiej 2
72-010 Police
tel. (91) 317 04 40

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

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

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

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
amazonka0360@interia.pl
Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Pucku
ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
tel. 609 892 708
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 / 607 195 313
zosiak@wp.pl
Stowarzyszenie Rawicki Klub “Amazonka”
ul. Ignacego Buszy 5
63-900 Rawicz
tel: 782 065 479 / 605 437 181

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 Stow. „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
slupsk.amaz@gmail.com
Stowarzyszenie “Amazonka”
ul. Chopina 25
55-050 Sobótka
tel: (71) 316 22 40 / 500 63 88 72
Sosnowieckie Stow. Amazonek „Życie”
ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
tel. 603 384 414 / 510 182 354
ssazycie@wp.pl

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

41

Sulechowskie Stowarzyszenie
„Amazonek”
ul. Licealna 18 a
66-100 Sulechów skr. poczt. 77
tel. 695 675 920
amazonki.sulechow@wp.pl
Klub Kobiet po Mastektomii “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 Rehabilitacyjne Kobiet po
Mastektomii “Amazonka”
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 665 242 075

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

Starachowicki Klub „Amazonek”
ul. Mrozowskiego 9
27-200 Starachowice
tel. (41) 274 33 10

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

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

Klub Kobiet ”Amazonka” przy
Starogardzkim Centrum Rehabilitacji
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 697 012 011 / 731 485 787
amazonka.2003@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonek
„Pomocna Dłoń”
ul. Konstytucji 3 Maja 11
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 830 13 16 / 505 816 084
stowarzyszenieamazonek@o2.pl

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

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

Tarnogórskie Stowarzyszenie Amazonki
ul. Sienkiewicza 16
42-600 Tarnowskie Góry
tel: (32) 381 87 62 / 501 666 530

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 „Amazonka”
ul. Lwowska 178a,
33-100 Tarnów
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tel: (14) 631 53 06 / 602 383 600
tarnowskieamazonki@onet.pl
Stowarzyszenie Tczewskie Amazonki
ul. Żwirki 49
83-110 Tczew
tel. 502 448 128
Tomaszowskie Stowarzyszenie
„Amazonek”
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 796 181 255
ela-galek@wp.pl
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 / 748 473 608
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)846 16 16 / 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 Stowarzyszenie 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 / 566 880 028

Klub Stowarzyszenie Amazonek i Osób
z Problemem Onkologicznym
Blanowska 40
NASZEul.ŻYCIE
Nr 62
42-400 Zawiercie
tel. 503 586 239 / 603 122 413
Wągrowieckie Stowarzyszenie „Amazonki”
amazonki.zaw@gmail.com
ul. Kcyńska 61
62-100 Wągrowiec
Zbąszyńskie Stowarzyszenie Amazonek
tel. 691 115 845
"Stokrotka"
ul. Garczyńskich 5
Stowarzyszenie Kobiet po
64-360 Zbąszyń
Mastektomii „Agaty”
tel. 515 252 104 / 683 868 610
Al. Wyzwolenia 51
64-510 Wronki
Zduńskowolskie Stowarzyszenie
tel. (67) 254 26 19
“Amazonka”
ul. Kilińskiego 1d
Stowarzyszenie Wrzesiński Klub “Amazonek”
98-220 Zduńska Wola
ul. Chopina 9
tel: 604 914 072
62-300 Września
amazonki.zdwola@onet.pl
tel. (61) 640 08 00 / 515 137 887
Stowarzyszenie Amazonek i Osób z
Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich
Chorobami Nowotworowymi
ul. Garbarska 11a
ul. Warszawska 1/113
67-400 Wschowa
59-900 Zgorzelec
tel. 511 612 171 / 603 282 472
tel. 509 560 789 / 795 370 344
amwscho@interia.pl
zgorzeleckieamazonki@o2.pl
Stowarzyszenie „Amazonki”
przy Szpitalu F. Ceynowy
ul Jagalskiego 10
84-200 Wejherowo
tel. (58) 672 66 09 / 607 686 036

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

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

Złotowski Klub Amazonki
na Rzecz Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Krajna"
ul. Konopnickiej 15a
77-400 Złotów
tel. (67) 263 35 86 / 604 728 299
amazonki.zlotow@wp.pl

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 / 506 178 523
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 / 713 455 043
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 Leczeniu Raka Piersi
Amazonki , ul. Kolegiacka 16
22-400 Zamość
tel. (84) 638 52 82 / 846 186 660
zamojskieamazonki@poczta.onet.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

