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„Bo zwyciężać mogą Ci, którzy wierzą, że mogą”
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Agata Młynarska, dziennikarka Polsat

Obecny, jubileuszowy numer naszej „Gazety” 
różni się zasadniczo od jej dwudziestu po-
przednich wydań.
Zwykle w  „Gazecie Amazonki” poruszałyśmy 
istotne dla naszego środowiska wydarzenia, 
propagowałyśmy podejmowane akcje, infor-
mowałyśmy o  nowościach medycznych czy 
farmaceutycznych dotyczących Amazonek.
Aktualny 21. numer naszej „Gazety” – to pod-
sumowanie 25 lat działalności klubu war-
szawskiego – pierwszego klubu Amazonek 
w  Polsce. Historia i  prehistoria, wspomnienia, 
pożegnania, refleksje i  świadectwa uczestni-
ków tamtych wydarzeń. Numer ten ma cha-
rakter historyczny i stanowi rodzaj dokumentu 
do wykorzystania przez przyszłych badaczy 
zjawiska, jakim jest niewątpliwie Ruch Polskich 
Amazonek. Na temat początków powstania 
idei tego Ruchu oraz pierwszych form organi-
zacyjnych wypowiadają się w  jubileuszowym 
numerze profesjonaliści zaangażowani bezpo-
średnio w jego powstanie w Warszawie, Ama-

zonki – z  jedną z założycielek Zofią Michalską 
na czele, lekarze – patroni powstawania klu-
bów w innych miastach Polski oraz inne osoby, 
którym idea Amazonek jest bliska, które chcą 
uczestniczyć w procesie spisywania jej dziejów.
Całość należy traktować, jako przyczynek do 
historii formowania się idei stowarzyszeń i ini-
cjatyw oddolnych, a  zwłaszcza wolontariatu 
oraz wzrastającej roli samych pacjentów, po 
długim okresie rządów totalitarnych w Polsce.
Oddając głos naocznym świadkom, chce-
my uchronić od zapomnienia to, co działo 
się przez ostatnie 25 lat. Chcemy –  my se-
niorki Ruchu – by Amazonki zrzeszone aktu-
alnie w  tak dużej liczbie w  Stowarzyszeniu, 
twórczo nawiązywały do naszych dokonań. 
Dedykujemy ten numer naszym młodszym  
koleżankom, które tak pięknie piszą o  tym, 
co dał im Klub, wierząc, że sprostają One 
wyzwaniom nowych czasów i  poprowadzą 
kolejne pokolenia Amazonek w  myśl hasła:  
POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SOBIE.
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NASI DARCZYŃCY

25 LAT w życiu każdego człowieka to szmat czasu, a 25 lat w życiu chorej na raka  to lata świetlne,  
to suma osiągnięć i sukcesów wielu, wielu ludzi, a nade wszystko wola walki  pokonania choroby przez samą zainteresowaną.  

Ogólny rozwój światowej onkologii, a stąd postęp w leczeniu chorych na raka w Polsce, z roku na rok przynosi nowe możliwości, sprzyja 
coraz lepszym i skuteczniejszym wynikom leczenia.  

Zaangażowanie i wiedza sztabu ludzi: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i psychologów  
pozwalają mieć coraz większą nadziejęna pokonanie tej choroby.

Dziś z okazji naszego święta w imieniu członkiń Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa – Centrum, Zarządu Stowarzyszenia  
oraz własnym pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces leczenia i pracę naszego Stowarzyszenia. 

Dziękuję przede wszystkim przyjaciołom, którzy są przy nas, gdy tego potrzebujemy – przedstawicielom:  
służby zdrowia, instytucji administracji państwowej, firm, które nas wspierają i dzięki którym konsekwentnie podnosimy jakość życia 

chorych na raka kobiet. Dziękuję też indywidualnym osobom, które pomagają nam i są przy nas na co dzień.
„BO ZWYCIĘŻAĆ MOGĄ CI, KTÓRZY WIERZĄ, ŻE MOGĄ” (Wergiliusz)

Wszyscy razem tworzymy nową jakość w dziedzinie ochrony życia ludzkiego – bez Was Drodzy Państwo, Drodzy Przyjaciele  
nie byłoby nas nie byłoby naszych małych zwycięstw. 

DZIĘKUJEMY.

Elżbieta Kozik

   Prezes Stowarzyszenia „Amazonki” 
Warszawa-Centrum

PODZIĘKOWANIE
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Z Wami zaczynałam to dzieło, które dzi-
siaj możemy nazwać Ruchem Amazonek 
w Polsce. Czas wyrzeźbił już nasz wizeru-
nek, w mojej ocenie pozytywny i piękny. 
Możemy być dumne z istnienia i działania 
Amazonek w Polsce.

25 lat, to dużo czasu, to duża część ży-
cia, szczególnie cenna dla Amazonek, za-
równo z  punktu widzenia osobistego jak 
i wspaniałej, konstruktywnej działalności.

Rocznice są zawsze okazją do wspo-
mnień. Tu, w tym gronie, nie muszę przy-
pominać, jak to się wszystko zaczęło. 
Klub Warszawski przez 5 lat działał samo-
dzielnie, jako jedyny w  Polsce. Od 1991 
roku zaczęły powstawać kluby w  innych 
miastach i  tak od 25 lat konsekwentnie 
Amazonki przyczyniają się do szerzenia 
oświaty onkologicznej, do podnoszenia 
świadomości społecznej i  wiedzy o  raku 
piersi, o  profilaktyce, o  ukojeniu umysłu 
i serca kobiet, które przeszły przez te trud-
ne doświadczenia.

Na początku nie było łatwo. Musiałyśmy 
przekonać Służbę Zdrowia do swego pro-
gramu, musiałyśmy znaleźć kadry i środki 
na jego realizację.

Pracujemy wg dewizy:
Pomagając innym – Pomagasz sobie!
Jest to generalna zasada wszystkich 

organizacji samopomocowych, ale w  na-
szym przypadku miała ona wyjątkowy, 
głęboko ludzki sens. Niepowtarzalne 
piękno ofiarowania swojej pomocy przez 
kobiety mocno doświadczone przez los.

Przyznać się Wam muszę, że w  1987 
roku – kiedy razem z trzema pacjentkami 
(Elżbietą Jaworską, Bożeną Krawczyk, Zo-
fią Michalską) zakładałyśmy pierwszy Klub 
w Warszawie – nikt, oprócz nas, nie wie-
rzył w powodzenie tego przedsięwzięcia.

Zwyciężyła jednak wiara w  słuszność 
sprawy, nadzieja – że świat medyczny to 
zrozumie i  zaakceptuje i  nade wszystko 
miłość, którą miałyście w  sercach próbu-
jąc pomóc chorej kobiecie.

Tak powstał pierwszy punkt naszego 
programu – sercem pisany! Do dzisiaj 
Ochotniczki stanowią „sól ziemi” naszej 
organizacji, główną i najcenniejszą grupę 
w naszych Klubach.

Być Ochotniczką – to brzmi dumnie! 
I  organizatorzy szkolenia, i  wykładowcy, 
i  uczestniczki wkładają w  to dzieło bar-
dzo dużo wysiłku, zaangażowania i  serca 
– właśnie serca.

Dziękuję Wam, Drogie Ochotniczki, 
za Waszą postawę i  za Waszą pracę. Bez 
Was rzeczywistość szpitalna wielu kobiet 
byłaby trudniejsza i  smutniejsza – to Wy 
niesiecie do szpitali światło nadziei po-
przez swój pozytywny przykład, Wy koicie 
pierwszy, silny ból.

Chwała Wam za to!
Drugim, bardzo ważnym, punktem 

programu było zadbanie o nas samych –  
rehabilitacja psychofizyczna członkiń.

Z  mozołem tworzyłyśmy bazę mate-
rialną niezbędną do prowadzenia zajęć, 
a  sprzęt, uzyskiwany przez Amazonki 
w  ciągu lat z  dotacji Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, do dzisiaj służy wszystkim kobietom, 
które tego rodzaju pomocy potrzebują, 
nie tylko członkiniom Klubu Warszawa – 
Centrum. To bardzo piękna postawa.

I  wreszcie wspomnieć należy o  trze-
cim, podstawowym zadaniu Amazonek – 
o udziale we wszystkich działaniach mają-
cych na celu wczesne wykrycie zagrożenia 
– o profilaktyce.

Wasze doświadczenia upoważniają Was 
do zwracania uwagi na konieczność kon-
trolowania piersi przez całe dorosłe życie. 
I choć profilaktyką zajmują się wykwalifi-
kowane służby medyczne i  różne organi-
zacje – udział Amazonek w  tych akcjach 
jest nie do przecenienia – Wy uwierzytel-
niacie to, na co inni tylko wskazują. Jeste-
ście niezastąpione.

Wiem, że umiecie się świetnie bawić, że 
umiecie razem odpoczywać, stowarzyszać 
się na wycieczkach i wyjazdach, pielgrzy-
mować. Wiem, że lubicie być razem.

To dla mnie wielka radość. Z  małej 
iskierki wykrzesanej w  Warszawie 25 lat 
temu powstał wspaniały płomień ukie-
runkowanej i  sprawnie zorganizowanej 
działalności na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia psychofizycznego, na rzecz pod-
noszenia zdrowotności polskich kobiet.

Wierzę, że ten płomień nigdy nie zga-
śnie, że właśnie Wy będziecie pielęgno-
wać ten kaganek i dbać będziecie o jego 
jasny i czysty płomień.

Dzisiaj w szeregach Amazonek w Polsce 
jest już kilkanaście tysięcy kobiet. Dbajcie 
nadal, tak jak to czyniłyście dotychczas, 
o terytorialny rozwój Klubów, o utrzyma-
nie linii ideologicznej, o  wielkie wspólne 
dobro.

W tej akcji będę zawsze z Wami.
Wy tu, w Warszawie, możecie także z sa-

tysfakcją myśleć o sobie, jako współtwór-
cach Federacji Polskich Klubów Kobiet 
po Mastektomii „Amazonki” – włożyłyście 
w jej rozwój dużo serca i bardzo dużo cięż-
kiej pracy.

Jesteście też współautorkami wizerun-
ku Federacji na forum międzynarodowym.

Macie prawo czuć się współmedalistka-
mi prestiżowego odznaczenia Światowej 
Organizacji Reach to Recovery wręczone-
go mi na X Konferencji w Lublanie w 1998 
roku.

Życzę Wam utrzymania tej dobrze wy-
branej linii działania, życzę Wam hartu 
ducha, serca, ciepła i  wytrwałości na tej 
drodze.

Bądźcie zawsze wierne sobie!

Krystyna A. Mika

Przedruk z „Gazety” nr 1 z uaktualnieniami 

Drogie mi, WarszaWskie amazonki!

Amazonki dwudziestego wieku
dr Krystynie A. Mice

Amazonki dwudziestego wieku

ujeżdżają swój los

niszczą fatum, które nad nimi zawisło

bronią ich jest siła ducha

i wiara w zwycięstwo

nad sobą

Wypowiadają wojnę własnej słabości

Urządzają wyprawy do żródła mocy

Nie oddają swoich dzieci

Ujeżdżają swój los

Na własnych nogach

Strzelają w samo jądro choroby

Raczącego się ciałem ludzkim

Pasożyta

Irena Wręga

NASI TWÓRCY
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na nasze zaproszenie odpowiedzieli:
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Długa droga amazonek od strachu 
i osamotnienia do radości i dumy

Niemal całe życie towarzyszą mi sprawy 
związane z rakiem. Mając 15 lat chodziłem 
w nocy do apteki po morfinę dla umiera-
jącego na raka ojca. Później moja ciotka 
ginęła z powodu raka piersi. I  tak niemal 
cała rodzina od strony ojca odchodziła na 
nieuleczalną wówczas chorobę o złowro-
gim brzmieniu „rak”.

Później, już w  Instytucie Onkologii zo-
baczyłem, że raka można wyleczyć. W la-
tach pięćdziesiątych XX wieku wyleczony 
już był co piąty pacjent. Ale była też dru-
ga strona medalu. Cztery osoby z  pięciu, 
które zachorowały na nowotwór złośliwy, 
otrzymywały w  ambulatorium Instytutu 
Onkologii przy ul. Wawelskiej 15 „wyrok 
śmierci”. Był on realizowany w formie skie-
rowania: „dalsza opieka lekarza rejonowe-
go” lub skierowania do jednego z  trzech 
„oddziałów dla przewlekle chorych na no-
wotwory” na Mazowszu tj. w Wyrozębach, 
Żyrardowie lub „Królikarni” w  Warszawie 
(gdzie zresztą pracowałem na pół etatu 
poza Instytutem Onkologii). Piszę o  tych 
sprawach dlatego, aby zobrazować zmia-
nę sytuacji i  atmosfery dotyczącej raka, 
która nastąpiła w ciągu aktywności zawo-
dowej jednego człowieka.

Wspaniała atmosfera i  zaangażowanie 
polskich onkologów w  walkę z  rakiem 
była niezwykła. Kontynuowano znako-
mite tradycje i  doświadczenia polskich 
lekarzy i  społeczeństwa z  czasów II Rze-
czypospolitej. Plakaty Koła Pań Polskiego 
Komitetu Do Zwalczania Raka z  lat dwu-

dziestych XX wieku informujące, że „wcze-
śnie rozpoznany rak jest uleczalny” nadal 
są aktualne, a  telefon zaufania i  aktyw-
ność Koła Pań mogły być pierwowzorem 
dla Amazonek.

Wszystkie programy walki z  rakiem 
w  Polsce (1924, 1952, 1976 i  2005) miały 
wpisane dwa zadania:

1) Edukacja społeczeństwa.
2) Zmiana postaw i  zachowań społe-

czeństwa i chorych.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesią-

tych ubiegłego wieku co czwarta kobieta 
z  rakiem piersi miała szansę na wylecze-
nie. Przełom nastąpił w  latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Trzeci pro-
gram zwalczania raka w  Polsce (Program 
Rządowy PR-6 i  Centralny Program Ba-
dawczo-Rozwojowy 11,5-C.P.B.R-11,5), był 
realizowany w  latach 1976-1990. Spowo-
dował znaczną poprawę wyleczalności 
nowotworów złośliwych w  Polsce. Reali-
zowano dobre plany (osobą wiodącą był 
prof. Tadeusz Koszarowski) i  były pienią-
dze na jego realizację. Mimo różnic poli-
tycznych i  ekonomicznych, Polska była 
postrzegana na świecie jako kraj niemal 
wzorowy w  walce z  rakiem. Realizowano 
równocześnie wiele zadań, które odmie-
niły polską onkologię. Rozwijano wszyst-
kie dziedziny w  zakresie zwalczania raka 
i  budowano również bazę, czyli sieć on-
kologiczną, w  tym Centrum Onkologii 
na Ursynowie w  Warszawie. Te działania 
spowodowały zmianę postaw i zachowań 

społeczeństwa w stosunku 
do chorych na raka i  cho-
rych na nowotwory. Szyb-
ko podwyższała się szansa 
wyleczenia raka piersi z ok. 
25% w latach sześćdziesią-
tych XX wieku do ponad 
75% w pierwszej dekadzie 
XXI wieku.

Lata osiemdziesiąte. 
ubiegłego wieku szczegól-
nie sprzyjały inicjatywom 
obywatelskim. Powstaniu 
i  rozwojowi ruchu Ama-
zonek pomogły ukazujące 
się w  mediach informacje 
o znanych kobietach, które 
publicznie przyznały się do 
tego, że miały raka piersi. 
Informacje o tym, że znana 
aktorka Ingrid Bergman, 
Julia Child (królowa kuchni 
i  autorka książek kuchar-
skich w  USA), Betty Ford 
(pierwsza dama USA) i wie-
le innych sławnych kobiet 
na świecie poinformowało 
opinię publiczną, że cho-
rowały na raka piersi, były 

wówczas szokujące. Szczególne wrażenie 
zrobiło zdjęcie na okładce „The New York 
Times” obnażonej klatki piersiowej pięk-
nej modelki Matuschki, która pokazała 
jak wygląda kobieta po dwóch mastekto-
miach. Te przemiany w mentalności cho-
rych i społeczeństwa spowodowały, że za-
częto używać słowa rak piersi (nie sutka), 
a  z  materiałów oświatowo-zdrowotnych 
zniknęły rysunki, których miejsce zajęły 
zdjęcia kobiet (ulotki, książki, filmy itp.).

Potrzeba racjonalnego podejścia do 
„choroby zwanej rakiem” dojrzewa-
ła zarówno u  chorych jak i  u  ich rodzin, 
a  zwłaszcza w  środowisku medycznym. 
O  tym myślały i  rozmawiały Panie, któ-
re spotkały się w  1982 roku (dr Krystyna 
Mika, mgr Zdzisława Pilicz i  Elżbieta Ja-
worska) i  osoby, które w  1984 roku reak-
tywowały Polski Komitet Zwalczania Raka. 
Głównym animatorem powstania klubu 
Amazonek w Warszawie była dr Krystyna 
Mika, której determinacja i  energia za-
pewniły wspaniały początek tego ruchu. 
Rozwój i sukcesy Amazonki zawdzięczają 
korzystnej zmianie sytuacji w świadomo-
ści społeczeństwa, poprawie w  wykry-
waniu, leczeniu i szansach na wyleczenie 
z raka piersi, ale przede wszystkim temu, 
że mają znakomite liderki. Pani Elżbieta 
Kozik jest najlepszym tego przykładem.

Tylko, co z nazwą tego ruchu? Może wy-
starczą „Amazonki” jako dzielne, mądre, 
wzbogacone chorobą i  leczeniem kobie-
ty? Bo przecież co raz mniej jest mastekto-
mii, a wkrótce będzie to rzadkość.

W  imieniu całego Polskiego Komitetu 
Zwalczania Raka i  swoim własnym życzę 
Amazonkom długiego życia bez stresu 
i chorób oraz wzbogacenie każdego dnia, 
tygodnia, roku, wspaniałą, twórczą inicja-
tywą i dumą z dobrze spełnionego życia.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski

NASI TWÓRCY
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Pamiętam amazonki z tamtych lat
Powstanie Klubu 
„Amazonki” po-
przedziło stwo-
rzenie metody 
p o s t ę p o w a n i a 
rehabilitacyjnego 
dla kobiet po le-
czeniu raka piersi. 
W 1972 roku prof. 
Andrzej Kułakow-
ski wprowadził 
jako element le-
czenia dla pacjen-
tów onkologicz-
nych pierwszą 
komórkę rehabili-
tacyjną dla kobiet 
po leczeniu raka 
piersi. Miało to 
miejsce w  Insty-
tucie Onkologii 
przy ul. Wawel-
skiej.

Program ten 
powstał na ba-

zie doświadczeń zdobytych w  ramach 
umowy polsko-amerykańskiej w  latach  
1972-76.

Celem kompleksowego programu było 
nie tylko ograniczenie następstw fizycz-
nych, ale również psychicznych, leczenia 
raka piersi. Program obejmował:
•	 rehabilitację psychofizyczną  

w czasie pobytu w szpitalu,
•	 rehabilitację ambulatoryjną,
•	 postępowanie specjalne w przy-

padku wystąpienia obrzęku limfa-
tycznego kończyny górnej strony 
operowanej i wad postawy będą-
cych następstwem zabiegu opera-
cyjnego,

•	 postępowanie utrwalające  
uzyskane wyniki.

Pamiętam rok 1985, kiedy w  Centrum 
Onkologii rozpoczął pracę Zakład Rehabi-
litacji. Byłyśmy we dwie: dr Krystyna Mika 
i ja: kierownik Zakładu i pierwszy pracow-
nik. Niedługo później była nas więcej: Ma-
rzenka Skalska-Gawor, Ela Cygan, Marysia 
Chmielewska, Ania Wojciechowska, Ela 
Mazur. Przychodziły pierwsze pacjentki, 
głównie kobiety po mastektomii opero-
wane w Instytucie Onkologii przy Wawel-
skiej i  w  innych szpitalach warszawskich. 
Wszystkie, z zapałem, pracowały nad po-
wrotem do sprawności, stosując się do na-
szych wskazówek. Pragnęłyśmy, aby każ-
da Pacjentka opuszczająca nasz zakład, 
była w pełni zrehabilitowana i aby kobiety 
pracujące zawodowo mogły powrócić do 
pracy. Pacjentki: Bożena Krawczyk, Zofia 
Michalska i  Elżbieta Jaworska opowie-
działy nam, jak pracują nad utrzymaniem 
sprawności i  poprawą kondycji ogólnej 
pod kierunkiem wspaniałej Pani mgr Zdzi-
sławy Pilicz, która podjęła się prowadze-
nia grupy gimnastycznej dla kobiet po 

leczeniu raka piersi, w wynajętej sali przy 
ul. Polnej w Warszawie. Pacjentki mówiły 
nam, jak wiele radości i  satysfakcji dają 
im wspólne ćwiczenia i  spotkania. Brały 
udział w  wyjazdach do sanatoriów, któ-
re organizowała dr Mika – tam mogły się 
zrelaksować, odreagować niekiedy obcią-
żające leczenie, jak: chemioterapię, radio-
terapię. Starały się zapomnieć o ciężkich 
przejściach związanych z chorobą, zaczy-
nały myśleć o przyszłości.

Dr Mika – kobieta czynu, która gdy 
przestawała działać, zaczynała się nudzić 
– wciąż szukała nowych rozwiązań.

Z Jej chęci działania zrodziła się inicja-
tywa założenia pierwszego w Polsce Klu-
bu Kobiet po Mastektomii, którą gorąco 
poparł prof. Kułakowski i  Obywatelski 
Komitet Zwalczania Raka z  profesorem 
Zbigniewem Wronkowskim na czele. 

Klubowi pomieszczeń użyczył Zakład 
Rehabilitacji, był styczeń 1987 r. Wszy-
scy wspólnie: klubowiczki i  pracownicy 
Zakładu Rehabilitacji pod kierunkiem  
dr Miki – myślałyśmy nad nazwą. Doszły-
śmy do wniosku, że „AMAZONKI” to jest 
właśnie to. Ja – ręką niezwyczajną do 
plastycznych wyczynów – wykonałam 
„niemrawy” szkic – kobiety trzymającej 
łuk z napiętą cięciwą i strzałą zakończoną 
sercem.

Wraz z  dr Miką udałyśmy się do pla-
styka, któremu opowiedziałyśmy, co 
przestawia szkic i  co chciałybyśmy, aby 
uzyskał finalnie. Wspólnie stworzyliśmy 
logo pierwszego w  Polsce Klubu Kobiet 
po Mastektomii „Amazonki”, które miało 
symbolizować kobietę sprawną, zdolną 
do walki o  swoje zdrowie, pokonującą 
przeciwności losu i chętną nieść pomoc.

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...
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Pierwsze członkinie Klubu Warszawskie-
go, to Panie z grupy mgr Pilicz: Ela Jawor-
ska, Bożenka Krawczyk, Zosia Michalska 

oraz Danusia Poćwierz, Jadzia Drągowska, 
Marylka Niewiadomska, Hania Maksymo-
wicz, Tereska Stefańska, Janeczka Grzego-
rzewicz, Ewa Książak, jak również wiele in-
nych kobiet, które pragnę tu przeprosić za 
to, że ich imiona umknęły z mej pamięci.  
Pod czujnym okiem dr Miki, w  każdą 
środę Amazonki pracowały nad swoją 
sprawnością, wymieniały się doświadcze-
niami, organizowały wspólne wyjścia do 
teatru i do kina. Wspólnie wypracowywa-
ły „kształt” Amazonek – który stał się pod-
waliną obecnego wizerunku wszystkich 
Klubów Kobiet po Mastektomii w Polsce. 
Jestem dumna z  tego, że jako pierwsza 
prowadziłam ćwiczenia dla Amazonek 
w  ich Klubie, którego kierownikiem sta-
łam się w  niedługim czasie (funkcję tę 
później nazwano – Opiekunem). Legi-
tymację Klubu z  jednym z  pierwszych 
numerów – zachowałam, jako cenną pa-
miątkę.

Klub „Amazonki” prowadził działania 
na rzecz utrzymania sprawności psycho-
fizycznej swoich członkiń, jak również 
czuwał nad zaopatrzeniem ich w  spe-
cjalistyczną bieliznę i  protezy. Każda 
kobieta po amputacji piersi powinna 
jak najprędzej być zaopatrzona w  od-
powiednio dobraną protezę piersi oraz 
stanik. Przy formułowaniu kryteriów do-
boru tego zaopatrzenia Klub „Amazonki” 
dzielnie wspierał działania Zakładu Re-
habilitacji. Powstanie pierwszego pol-
skiego modelu stanika specjalistyczne-
go było poprzedzone szeregiem testów 
i  analiz, w  których czynny udział brały 
Amazonki. Ważną rzeczą była jakość sta-
ników i  protez – dorównująca standar-
dom światowym. Te artykuły znalazły 
miejsce w  nowopowstających sklepach 
specjalistycznych organizowanych przez 
Amazonki.

Prowadzenia pierwszego sklepu ze spe-
cjalistycznym zaopatrzeniem podjęła się 
Amazonka Liliana Zalewska. W  sklepie 
dostępne były staniki i protezy. Staraniem 
p. Wiesławy Dąbrowskiej-Kiełek pojawiła 
się również bielizna nocna oraz kostiumy 
gimnastyczne i  kąpielowe zaopatrzone 
w kieszonki do umieszczenia protezy, któ-
rych modele zaprojektował Instytut Wzor-
nictwa Przemysłowego.

Wspólnym staraniem Zakładu Rehabi-
litacji i  Klubu „Amazonki” powstały filmy 
szkoleniowe: „Po odjęciu piersi” i  „Ama-
zonki”, do których scenariusze napisała dr 
Mika, wyreżyserowała p. Danuta Wejroh, 
a  operatorem w  obu filmach był Ryszard 
Jakubczak. Amazonki zagrały w  obu fil-
mach, wkładając w to wiele serca i doda-
jąc obu obrazom autentyczności.

Do dziś dnia filmy te służą studentom 
i  osobom odbywającym szkolenia w  za-
kresie rehabilitacji w onkologii.

„Amazonki” korzystające z  fachowych 
porad dr Miki nie ustawały w realizacji no-
wych pomysłów.

Wzorem światowej organizacji Reach 
to Recovery postanowiły utworzyć grupę 
Ochotniczek, które za zgodą szpitali wi-
zytowały pacjentki operowane z powodu 
raka piersi, służąc im poradą, informacją 
i  wsparciem psychicznym, dając tym sa-
mym nadzieję na powrót do życia rodzin-
nego, społecznego i zawodowego. Ochot-
niczki były tego wiarygodnym dowodem.

Traktując rzecz globalnie, niezbędne sta-
ły się dla Amazonek informacje dotyczące 
dostępności opisywanego zaopatrzenia, 
postępowania w  życiu codziennym, ro-
dzinnym, zawodowym i  społecznym. Za-
istniała potrzeba napisania poradników. 
Najpopularniejszym z  nich stała się tzw. 
„różowa książeczka” (z  racji koloru okład-
ki). Doczekała się ona ośmiu kolejnych 
wydań w  tysiącach egzemplarzy i  była 
rozpowszechniana na terenie całej Polski. 
Amazonki zawsze traktowały swoje działa-
nia kompleksowo dążąc do przywrócenia 
rodzinie i  społeczeństwu kobiet dotknię-
tych przez to ciężkie schorzenie.

Amazonki (szczególnie te najsłabiej 
uposażone) potrzebowały pewnego 
wsparcia pod postacią usankcjonowanych 
prawnie ulg. Mogły je uzyskać poprzez 
orzeczenie stopnia niepełnosprawności. 
Wszystkie działania Klubu wynikały z pro-
gramu, który do dziś dnia stanowi podwa-
liny działalności każdego Stowarzyszenia 
w Polsce. Nie sposób nie wspomnieć, że na 
wzorcach Klubu warszawskiego powstała 
sieć klubów (stowarzyszeń) obejmująca 
całą Polskę. Są one zrzeszone w Federacji 
Stowarzyszeń „Amazonki”.

Drogie Amazonki, życzę Wam abyście 
pozostały takie, jakie jesteście – pełne po-
mysłów, inicjatywy, wzajemnej życzliwo-
ści i chęci niesienia pomocy innym.

Pozostańcie kobietami, które walczą 
i wygrywają.

mgr Małgorzata Procner
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moje rozmowy z amazonkami
na początku było słowo…pani zosiu

Dr Krystynę Mikę poznałam już na-
stępnego dnia po operacji, którą mi prze-
prowadzono w  1982 roku. Gdy leżałam 
w szpitalu na Wawelskiej, gdzie wówczas 
znajdowało się Centrum Onkologii, wie-
czorem przyszła do mnie rehabilitantka, 
zupełnie odmienna od personelu medycz-
nego. Uśmiechnięta, zadbana, elegancka 
nawet w białym szpitalnym fartuchu. Pan 
sobie nawet nie wyobraża, jakie to miało 
znaczenie! Tym bardziej, że Ona podeszła 
do mnie i powiedziała: „Pani Zosiu, jak się 
pani czuje?” Po imieniu! Przestałam się 
czuć jedną z wielu chorych, zrozumiałam, 
że dla Niej jestem konkretną osobą. Prze-
cież Ona musiała wcześniej zdobyć się na 
ten wysiłek, żeby sprawdzić jak mam na 
imię, niby niewiele, w  końcu karta wisi 
przy łóżku i  jest też dostępna w dyżurce, 
ale jednak lekarze czy pielęgniarki rzad-
ko interesują się człowiekiem jako czło-
wiekiem, jest się dla nich przypadkiem 
choroby. Zanim przystąpiła do ćwiczeń 
chwilkę porozmawiała, może niezbyt dłu-
go, w  końcu miała sporo pracy, niemniej 
zrobiło mi się miło i z większym zapałem 
przystąpiłam do wykonywania Jej pole-
ceń. Poza tym jakoś otucha we mnie wstą-
piła, że co ma się stać, to się stanie, ale póki 
co żyję i muszę jakoś uporać się z tym, co 
mnie spotkało.

Jak tylko dr Mika zobaczyła, że czuję się 
na tyle dobrze, iż mogę wstać i  chodzić, 
zaprosiła mnie i inne pacjentki na bardziej 
intensywne ćwiczenia. Ale szpital na Wa-
welskiej, zbudowany przed wojną, nie był 
dostosowany do nowoczesnych metod re-
habilitacji. Urządzono to więc tak, iż część 
korytarza została wydzielona i  tam do 
ściany były poprzyczepiane najpro stsze 

przyrządy, za pomocą których robiłyśmy 
ćwiczenia rozciągające. Szło mi nawet nie-
źle, ale ponieważ ręka bardzo się przykur-
czała, to te parę dni ćwiczeń ledwo, ledwo 
ją rozruszały. Doktor Mika twierdziła, że 
czeka mnie jeszcze kilka tygodni inten-
sywnej rehabilitacji. Nie kryła więc przede 
mną prawdy, ale też miała generalne prze-
konanie, że ręka na pewno wróci do nor-
my, że ból będzie wynagrodzony i  czło-
wiek znów stanie się sprawny – może nie 
tak jak przed operacją, ale jednak. A poza 
tym ona sama miała w sobie wiele ciepła 
i tak jakoś zaczynało się jej wierzyć.

Z początku dr Mika rehabilitowała mnie 
indywidualnie. Dopiero zaczynała pracę 
na Wawelskiej, nie miała swego pokoju, 
a wieczorami, jak prowadziła tę rehabilita-
cję indywidualną, to zajmowała gabinety 
lekarskie. Pamiętam jak dziś, że często nie 
udawało nam się skończyć ćwiczeń, bo 
sprzątaczki nas wyganiały. Zupełnie nie 
szanowały jej pracy, bo nawet lekarze trak-
towali dr Mikę z góry, jakby wciąż dawali 
do zrozumienia, że jej praca nie jest tak 
ważna, a w ogóle to przecież ona nie jest 
po medycynie, a po jakimś tam AWF-ie. Ale 
dla mnie te ćwiczenia były bardzo ważne. 
Miały jeszcze jedną zaletę, która wówczas 
wydawała mi się wadą: nieraz zdarzało się, 
że spotykałam się tam z  innymi kobieta-
mi po mastektomii. A to czekając na swoją 
kolej rozmawiałam sobie z  babką, która 
właśnie była po ćwiczeniach, a  to któraś 
przyszła za wcześnie albo dr Mika się spóź-
niła i godziny się poprzesuwały. Początko-
wo starałam się unikać kontaktów z inny-
mi pacjentkami. Bałam się, że będziemy 
rozmawiać tylko o nowotworach i swoich 
nieszczęściach, a ja chciałam wyzdrowieć 

i być jak najdalej od tego tematu, ale jak 
któraś kobieta sama zaczynała ze mną 
rozmowę, to przecież nie mogłam jej po-
wiedzieć, że nie chcę słuchać. I  tak jakoś 
wychodziło, że rozmawiało się o  wszyst-
kim. O  chorobie też, ale nie w  formie  
„o, my nieszczęśliwe, jak wielki krzyż na 
nas spadł!”, a raczej wspólnie zastanawia-
łyśmy się jak sobie radzić, wymieniałyśmy 
się doświadczeniami.

Któregoś dnia, dość niespodziewanie, 
dr Mika wezwała do siebie jednocześnie 
mnie, Elę Jaworską i  Bożenkę Krawczyk, 
które razem też chodziły do niej na ćwi-
czenia. Powiedziała: „Drogie panie, ja was 
doprowadziłam do jako takiej sprawności. 
Jeszcze jakiś czas będę z wami indywidu-
alnie pracować, ale niedługo to się skoń-
czy. Wciąż mam nowe pacjentki. Ale szko-
da by było, gdyby ta nasza praca poszła 
na marne. I  tak sobie myślę, że warto by 
stworzyć coś w  rodzaju grupy rehabilita-
cyjno-gimnastycznej. No ale ktoś się musi 
tym zająć… I  dlatego poprosiłam panie 
do siebie”.

Rzeczywiście czułyśmy potrzebę takiej 
grupy. I nie tylko dla siebie – tych kobiet, 
które chciały brać udział w  zajęciach – 
było przecież o wiele więcej. Tylko, że na 
samym początku pojawił się jeden poważ-
ny problem, który na długo zawiązał nam 
ręce, bo spotykać się to my mogłyśmy, ale 
ktoś musiał prowadzić te ćwiczenia.

Dr Mika nie mogła tego robić, bo praco-
wała na Wawelskiej, miała dużo pacjentek 
i nie bardzo potrafiła znaleźć czas jeszcze 
na jakieś nasze ćwiczenia. Po drugie Ona 
rehabilitowała leczniczo i  Jej zadaniem 
było doprowadzenie do sprawności. A ce-
lem grupy gimnastycznej miało być pod-

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...

dr Krystyna A. Mika Elżbieta Jaworska Zofia Michalska
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trzymanie tej sprawności, plus ewentual-
nie uprawianie jakiś sportów, które byłyby 
dostępne po operacji. Potrzebny był więc 
nam ktoś inny. Najlepiej oczywiście jakiś 
wuefista po rehabilitacji. Z  początku wy-
dawało się, że nie będzie większych pro-
blemów. Tym bardziej, że ja pracowałam 
na uczelni wojskowej, gdzie nie brakowało 
wuefistów. Podobnie Elżbieta, była adiunk-
tem na Wydziale Chemii Politechniki War-
szawskiej i działała w tamtejszym AZS-ie. 
No i  zaczęłyśmy się rozpytywać w  tych 
naszych środowiskach, wśród znajomych. 
I  pamiętam, że wystarczyło, abyśmy po-
wiedziały, że chodzi o pracę z osobami po 
operacji onkologicznej, a  wszyscy tak ja-
koś się usztywniali, po czym nagle okazy-
wało się, że są bardzo zajęci, nie mają ani 
chwili wolnego czasu, właśnie wyjeżdżają, 
albo zupełnie się na tym nie znają i pole-
cają swoich znajomych. Nie dość – jak tyl-
ko przeprowadziłam pierwsze rozmowy – 
zauważyłam, że pozostali wuefiści zaczęli 
mnie unikać. Podobnie sprawy przebiega-
ły u Eli. Z jedną różnicą – od wielu lat była 
Ona zaprzyjaźniona z niejaka panią Zdzi-
sią Pilicz. Razem należały do AZS-u, razem 
jeździły na spływy kajakowe, na narty i na 
konie. Obie były bardzo wysportowane, 
i  właśnie pani Zdzisia była absolwentką 
Akademii Wychowania Fizycznego i  pro-
wadziła zajęcia WF-u  ze studentami Po-
litechniki. Ona też pomagała Elżbiecie 
w  poszukiwaniach odpowiedniej osoby, 
a  kiedy coraz bardziej stawało się jasne, 
że znalezienie kogoś, kto by poprowadził 
ćwiczenia z  kobietami po raku piersi jest 
chyba niemożliwe, w  pewnym momen-
cie sama zaproponowała: „Dziewczyny – 
powiedziała – ja wiem, że się nie nadaję, 
bo ukończyłam kierunek nauczycielski, 
a  nie rehabilitację, ale póki nie znajdzie 
się ktoś bardziej odpowiedni i  jeśli nie 
boicie się ćwiczyć pod moim kierunkiem, 
możemy popróbować.” Najpierw jednak 
pani Zdzisia poszła do dr Miki i prof. Kuła-
kowskiego. Dr Mika dała Jej jakieś książki, 
artykuły, wyjaśniła na czym sprawa pole-
ga i obiecała, że na pierwszych zajęciach 
będzie, popatrzy, zawsze we dwie to raź-
niej, a przy tym, dr Mika w końcu parę lat 
pracuje nad tym problemem…W każdym 

razie zaczęło się. Najpierw na sali gimna-
stycznej Politechniki, potem, kiedy stam-
tąd nas wyrzucono, to sobie wynajęłyśmy 
salę w  szkole obok, potem w  innej szko-
le… Tak się tułałyśmy, ale jednocześnie 
coraz bardziej byłyśmy zadowolone z  tej 
gimnastyki. Raz, że Pani Zdzisia okaza-
ła się na tyle dobra z anatomii, że można 
było do niej przyjść, kiedy coś bolało i Ona 
wymyślała konkretne ćwiczenia. Poza tym 
Ona i  w  domu, i  nawet jadąc na zajęcia 
z nami, cały czas kombinowała, jakie musi 
zrobić nam ćwiczenie, żeby pracowały, te 
mięśnie, a nie inne. W efekcie gimnastyka 
nigdy nie była jednostajna, wciąż nas za-
skakiwała jakimiś nowymi elementami, aż 
się człowiekowi chciało przychodzić. Po 
prostu z  czystej ciekawości. Początkowo 
było nas kilka, ale dr Mika posyłała do na-
szej grupy coraz to nowe dziewczyny, tak, 
że w  październiku ćwiczyło nas ze dwa-
dzieścia.

I  to przestała być tylko grupa gimna-
styczna, zaczęłyśmy przychodzić na ćwi-
czenia także po to, aby wzajemnie się 
wspierać, podtrzymywać na duchu. I kie-
dyś pomyślałyśmy, że wyszłyśmy z  doł-
ka dzięki takim osobom jak dr Mika i ten 
dług trzeba jakoś spłacić. Tym bardziej, że 
takim samym doświadczeniom cały czas 
są poddawane inne kobiety. I my możemy 
im ofiarować nasz optymizm oparty na 
własnych przeżyciach, to, że przynajmniej 
w danej chwili myśmy wygrały walkę z ra-
kiem. Poszłyśmy z  tym do dr Miki. Aż jej 
się oczy zaświeciły, kiedy nas usłyszała. 
Powiedziała, że coś podobnego robią ko-
biety w innych krajach i ona nawet myśla-
ła, czy by tej idei się nie dało na nasz grunt 
przeszczepić, a  skoro my, zupełnie nie 
wiedząc o tego typu ruchach, wpadłyśmy 
na identyczny pomysł, to trzeba to ko-
niecznie zrobić. I obiecała nam pomóc, bo 
choć nie była zbyt lubiana w szpitalach, to 
jednak miała tam jakieś znajomości.

Początkowo było tak, że dr Mika mówiła, 
że w tym i tym szpitalu, w sali numer, leży 
taka a  taka pani i  żeby do niej iść i  zwy-
kle już nas umawiała na określony dzień 
i porę. I pamiętam, że te pierwsze wizyty 
były dla nas bardzo trudnymi przeżyciami. 
W szpitalu na Banacha, gdzie bywałyśmy 

najczęściej, na szczęście była kawiarenka 
i kiedy wychodziłyśmy, zszokowane prze-
życiami pacjentek , siadałyśmy przy kawie 
i  rozładowywałyśmy się gadaniem, a kie-
dy już trochę poznałyśmy personel szpi-
tala, to już coraz rzadziej korzystałyśmy 
z pomocy dr Miki. Ale wiem, że bez Niej, 
nie udałoby się tego ruchu stworzyć. My-
ślę, że ona kierowała naszymi poczynania-
mi, nawet jeśli sobie do końca z tego nie 
zdawałyśmy sprawy.

Opowieści Zofii Michalskiej  
wysłuchał i opracował Wojciech Mikołuszko

Fragment książki „Rozmowy z Elżbietą”

RYMOWANKA 
OKOLICZNOŚCIOWA
DLA ZDZISŁAWY
na 28 listopada 2007 r.

Dla każdego pokolenia
Potrzebny PUNKT ODNIESIENIA
Jakaś stałoś, jakieś dobro
(nie musi być zaraz Ziobro!).
Dla nas „dziewcząt gimnastycznych”,
(trochę starszych, ale licznych),
Jest to Zdzisia wciąż niezmienna
I dla zdrowia bardzo cenna.
Niezależnie od pogody,
Wieku, stanu oraz mody,
Wciąż do ruchu nas zachęca,
Czasem nawet się poznęca,
Nad „obiektem” zbyt leniwym
(a może już zbyt leciwym!?).
Takim, co to się nie sprężą,
By uzyskać zwinność węża.
No więc teraz w dniu Jej Święta.
Gdy zamilkły już ptaszęta.
My „sto lat” Jej zaśpiewajmy.
Naszych uczuć wyraz dajmy!

H.B.

mgr Zdzisława Pilicz
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Na prośbę świętokrzyskich Amazonek 
w  pierwszej części przedstawię pokrótce 
moje związki ze Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii. W drugiej części – spróbuję od-
powiedzieć na pytanie postawione powy-
żej przez Amazonki Warszawskie.

Z  onkologią jestem związany zawo-
dowo od początku, tzn. od 1974 r., kiedy 
podjąłem pracę najpierw jako lekarz on-
kolog w Przychodni Onkologicznej na ul. 
Kościuszki w Kielcach w dość spartańskich 
warunkach, gdzie działały cztery gabinety 
lekarskie, a pacjentki na badania diagno-
styczne i chemioterapię jeździły do Krako-
wa i do Warszawy.

W  1982 r. pojawiła się idea budowy 
ośrodka onkologicznego dla potrzeb wo-
jewództwa świętokrzyskiego, a  tymcza-
sem przez kilka następnych lat przychod-
nia działała w dzisiejszym budynku opieki 
paliatywnej przy ul. Jagiellońskiej.

Jako dyrektor będącego w  budowie 
szpitala onkologicznego byłem świad-
kiem jego narodzin: pierwsze kopnięcie 
koparki miało miejsce 11 lipca 1983 roku 
o godz. 7.30. Najbardziej zasłużone osoby 
wspierające, to prof. Tadeusz Koszarow-
ski, ówczesny wojewoda Józef Płoskonka 
i doc. dr inż. Maciej Lubczyński. ŚCO zosta-
ło powołane 1.02.1991 r. jako szpital, a od 
marca 1995 r. działa jako Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii obejmując teren całe-
go obecnego województwa świętokrzy-
skiego i terenów do niego przyległych.

Kiedy myślę o  największych trudno-
ściach związanych z  budową na prze-
strzeni minionych 38 lat, to chyba na 
plan pierwszy wysuwa się permanentny 
brak pieniędzy. Czasem wydawało się, że 
mimo ogromnego postępu prac, dalej nie 
da rady, że kłopoty złamią ludzi, a w kon-
sekwencji to przedsięwzięcie będzie ska-
zane na niepowodzenie. Ale determinacja 
ludzi, pasja i wyobraźnia sprawiły, że po-
wstało Świętokrzyskie Centrum Onkolo-
gii na przekór wszelkim wątpliwościom. 
Dzięki wytrwałości i  uporowi dotrzymy-
wano jednak kolejne terminy, oddawano 
do użytku następne budynki, zaczęło się 
wyposażanie szpitala w sprzęt i aparaturę. 
Równolegle zaczęło się też szkolenie kadry 

medycznej w Warszawie. Ludzie z otwartą 
głową i  rękoma gotowymi do pracy uzy-
skiwali cenzus specjalisty – onkologa, czę-
sto kosztem rodziny i  życia osobistego. 
Z  dzisiejszego punktu widzenia problem 
nie tkwił w  wybudowaniu obiektu, ale 
w  uruchomieniu placówki leczniczej. To 
zabrało najwięcej sił i środków, przy czym 
jak zawsze muszę podkreślić zasługi ludzi, 
z którymi pracowałem i nadal mam szczę-
ście współpracować: niezawodnych, kom-
petentnych, obdarzonych wolą działania, 
przedsiębiorczych, odpowiedzialnych.

Dziś w szpitalu pracuje 200 lekarzy, po-
nad 440 pielęgniarek, a  także ogromne 
usługi oddają specjaliści z innych dziedzin 
nauki: fizycy, biolodzy, biochemicy, infor-
matycy, pracownicy techniczni. W 95% ka-
dra wywodzi się z Ziemi Świętokrzyskiej.

Wyposażenie obiektu stanowi nieba-
gatelny element procesu diagnozowania. 
Obecnie posiadamy aparaturę najnowszej 
generacji, jaką dysponują najnowocze-
śniejsze ośrodki onkologiczne w  Europie 
i Stanach Zjednoczonych.

W  porównaniu z  latami osiemdziesią-
tymi ubiegłego wieku 
odnotowujemy mi-
lowy skok w  zakresie 
diagnostyki, o  czym 
nawet nie śmiałem 
marzyć. Dzięki no-
woczesnym urzą-
dzeniom możliwe 
jest monitorowanie 
procesów nowotwo-
rowych na poziomie 
molekularnym. Trze-
ba zaznaczyć, że kie-
lecki szpital nigdy nie 
używał radu. Wszyst-
kie zastosowane tu 
zdobycze techniki 
izotopowej są pre-
cyzyjne, zapewniają 
bezpieczną eksplo-
atację zarówno w sto-
sunku do personelu 
obsługującego apa-
raturę, jak również są 
bezpieczne dla zdro-

wia pacjentów. Jako jeden z  nielicznych 
ośrodków w  kraju, ŚCO spełnia wszelkie 
wymogi europejskie.

Nasze Centrum współpracuje z  różny-
mi organizacjami międzynarodowymi, 
w tym: International Agency for Research 
on Cancer, European Network of Cancer 
Registries (członek) i  European Organisa-
tion of Cancer Institutes (członek). Jeste-
śmy również ośrodkiem koordynującym 
kilka programów przeciwnowotworo-
wych.

W sukurs medycynie przychodzi postęp 
w dziedzinie nauk technicznych, ale onko-
logia, podobnie jak cała medycyna, uczy 
pokory. Mamy świadomość, że pozostaje 
jeszcze bardzo dużo do zrobienia, szcze-
gólnie w zakresie leczenia, ale najważniej-
sze jest holistyczne podejście do pacjen-
ta, któremu szwankuje nie tylko ciało, ale 
i  dusza, i  psyche. Musimy zawsze pamię-
tać, że człowieka chorego trzeba trakto-
wać w sposób indywidualny.

Jako lekarz jestem zaniepokojony wzra-
stającą liczbą zachorowań na nowotwory. 
Przyczyny są wielorakie. Niewątpliwie ma 
na to wpływ zanieczyszczenie środowiska 
i  styl życia: nieracjonalne odżywianie, złe 
nawyki, brak ruchu, stres, używki, a także 
wydłużenie życia. Tendencja wzrostu da-
nych statystycznych wynika też z możliwo-
ści nowoczesnej aparatury diagnostycz-
nej, zwiększającej poziom wykrywalności. 
Czterdzieści lat temu rak traktowany był 
jak wyrok, a  dziś choroby nowotworowe 
zaliczamy do chorób przewlekłych, tzn. 
dających się leczyć i podnoszących szansę 
na przeżycie dzięki stosunkowo wczesne-
mu wykryciu i  nowoczesnym terapiom. 
I  tu dokonała się rewolucja w  zakresie 
mentalności oraz podejścia medycyny do 
choroby nowotworowej.

Czym są dla mnie amazonki
Na pytanie „Czym są dla mnie Amazonki” odpowia-
da czterech polskich lekarzy od początku związanych 
z naszym Ruchem, inicjatorów powstania pierwszych 
klubów Amazonek w Polsce. O historii drugiego w kra-
ju klubu – Świętokrzyskich Amazonek pisze dr Stani-
sław Góźdź. Dr Stanisław Niepsuj opowiada o powsta-
niu klubów Amazonek w woj. warmińsko-mazurskim, 
a dr Edward Krajewski o Klubie w Toruniu. Nasz lekarz 
i przyjaciel, dr Sławomir Mazur wypowiada się o wielo-
letniej współpracy z Warszawskim Stowarzyszeniem.

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...

dr Stanisław Góźdź
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Pamiętajmy jednak, że plany przewidy-
wały przyjmowanie 300 pacjentów dzien-
nie, a tymczasem dziś przyjmujemy śred-
nio 1200 chorych, których z  roku na rok 
przybywa. Dla mnie, jako onkologa, naj-
ważniejszy jest człowiek, jego potrzeby 
i  warunki leczenia. Cała dostępna apara-
tura medyczna jest oczywiście przydatna, 
niezbędna, ale człowiek potrzebuje dru-
giego człowieka. Chory nie może zostać 
sam ze swoją chorobą, bo w  samotności 
i z dala od profesjonalnej pomocy, mimo 
najnowszych zdobyczy techniki, nie od-
czuje poprawy zdrowia. W związku z tym 
życie wymusza wyjście choremu naprze-
ciw. Stąd pomysł otwierania oddziałów 
onkologicznych w  szpitalach na terenie 
województwa. Aby skrócić chorym drogę 
do szpitala, został otwarty w Starachowi-
cach oddział chemioterapii dziennej. Pla-
nowane jest również uruchomienie od-
działu dziennego w Ostrowcu.

Czym są dla mnie Amazonki

Z  rozmów prowadzonych trzydzieści 
lat temu z pacjentami wynikało niezbicie, 
że po zakończeniu leczenia szpitalnego 
dokonuje się w  nich przewartościowanie 
poglądów na życie, toteż wychodzeniu 
z  choroby towarzyszy zupełnie inny sys-
tem wartości niż przed zachorowaniem. 
Naturalnym sprzymierzeńcem w procesie 
zdrowienia jest rodzina, która ma zwykle 
dobre intencje, ale z  powodu braku wie-
dzy i doświadczenia nie jest w stanie spro-
stać oczekiwaniom chorego, a co gorsza, 
nie zawsze potrafi (z  różnych względów) 
dostarczyć mu wsparcia. Moi pacjenci 
otwierali się na wszystko, co mogło przy-
wrócić im zdrowie, wymieniali swoje do-
świadczenia, ale ich działalność oparta 
była na improwizacji drogą prób i błędów. 
Tak zaczął dojrzewać pomysł zorganizo-
wania pomocy w  zasięgu ręki. Widząc 

konieczność wspierania osób dotknię-
tych chorobą nowotworową, zapropono-
wałem zorganizowanie formalnej grupy 
pacjentów i  ludzi pragnących nieść im 
pomoc. Chodziło głównie o  to, aby wes-
przeć pacjentów w  nowej dla nich sytu-
acji życiowej. Ten pomysł zaowocował 
założeniem klubu „Amicus”, który powstał 
w 1988 roku i skupiał pacjentów po choro-
bie nowotworowej. Od początku istnienia 
trzon klubu stanowiły Amazonki.

Dla mnie, jako lekarza, ważny jest każ-
dy pacjent, jego indywidualne potrzeby 
i  oczekiwania. Człowiek chory nie może 
być samotną wyspą. Dobrze jest, gdy 
może czerpać siłę z grupy, otrzymywać od 
niej wsparcie wzbogacone o wiedzę leka-
rzy. Wtedy uczymy się nawzajem.

Po kilku latach „Amicus” przekształcił się 
w Klub „Amazonki” skupiający kobiety po 
chorobie nowotworowej piersi. Działal-
ność klubu stała się ważnym uzupełnie-
niem i  kontynuacją rehabilitacji fizycznej 
prowadzonej w  ówczesnej przychodni 
onkologicznej. Wkrótce z  pomocą psy-
chologów zaczęto prowadzić w klubie re-
habilitację psychiczną, pojawiały się coraz 
ciekawsze formy pracy, i co ważne, grupa 
lekarzy współpracujących z Amazonkami 
była coraz szersza. Jestem pełen podziwu 
dla tych kobiet, które potrafią brać spra-
wy w  swoje ręce, zmierzyć się z  najcięż-
szym przypadkiem, są cierpliwe i uważne. 
Z całym szacunkiem dla przedsiębiorczo-
ści i aktywności kobiet mogę żartobliwie 
powtórzyć przysłowie: „Gdzie diabeł nie 
może, tam babę pośle”. Amazonki są wy-
różniającą się grupą pacjencką z  uwagi 
na otwartość, z jaką mówią o swojej cho-
robie. Nie ma w nich zahamowań związa-
nych z  publicznym mówieniem o  choro-
bie, są wyzbyte z kompleksów, posiadają 
wyjątkową umiejętność porozumiewania 
się z  innymi. Dzięki temu wyszły na ze-
wnątrz dokonując rzeczy wielkiej: zmiany 

fałszywych przekonań społecznych doty-
czących raka. Poczucie wstydu zamieniły 
na potrzebę profilaktyki przeciwnowo-
tworowej, biorą udział w licznych kampa-
niach profilaktycznych, akcjach prozdro-
wotnych, organizują Marsz Życia i Nadziei. 
Amazonki są przykładem budowania 
umiejętności koncentracji w sobie sił du-
chowych, fizycznych i  psychicznych, aby 
móc korzystnie wpływać na stan swojego 
zdrowia. Pobudzaniu systemu obronnego 
organizmu służą organizowane w  klubie 
zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia odde-
chowe, ćwiczenia w  wodzie, warsztaty 
z  psychologiem, terapia tańcem, terapia 
śmiechem, spotkania z  kapelanem, spo-
tkania z lekarzami. Zaś to, czego się uczą, 
przekazują innym chorym. Nieocenioną 
rolę spełniają Ochotniczki pojawiające się 
przy łóżku szpitalnym, których osobiste 
doświadczenie i przykład, są źródłem siły 
i  otuchy dla pacjentek rozpoczynających 
walkę z nowotworem piersi. Świętokrzyski 
Klub „Amazonki” jako drugi po Warszawie 
klub w Polsce w 2013 roku zacznie obcho-
dy 25-lecia działalności.

Mam satysfakcję, kiedy widzę, że wraz 
z  ŚCO rosną w  siłę pacjenci zorganizo-
wani w  grupach i  stowarzyszeniach pa-
cjenckich. Obok Świętokrzyskiego Klubu 
„Amazonki” dobrze funkcjonują stomicy 
zrzeszeni w  POLiLKO oraz bezkrtaniow-
cy skupieni w  Stowarzyszeniu Laryngek-
tomików. Jako ciekawostkę dodam, że 
pacjenci po laryngektomii, dzięki prote-
zom krtani, śpiewali kolędy na spotkaniu 
opłatkowym. Skrzydeł dodaje mi fakt, że 
pojawiła się potrzeba współpracy różnych 
grup pacjentów onkologicznych, wymia-
ny doświadczeń, udziału w konferencjach 
i  szkoleniach, spotkaniach okolicznościo-
wych.

dr n. med. Stanisław Góźdź
 

 

Sprawiły mi Panie wielką radość zaprosze-
niem do wypowiedzenia poglądu na te-
mat Czym są dla mnie Amazonki.

Zaproszenie oprawiły Panie „nakazem” 
zwięzłości wypowiedzi. Obawiam się,  
że to ostatnie może być trudne, ale spró-
buję.

Z chwilą uzyskania samodzielności, jako 
Ordynator Oddziału, pierwszą rzeczą, jaką 
uczyniłem było otworzenie drzwi oddzia-
łu dla odwiedzających – spowodowałem 
tym przeciąg, który sprawił powiew idei 
samopomocowej tworzącego się Klubu 
Amazonki w  Warszawie. Sprowadzając 
rzecz do faktów, nasza Amazonka, pani 
Danuta Śleszyńska, wspólnie z dr Krystyną 
Miką zaraziły mnie tą ideą. Zrozumiałem – 
sam nie podołam, w walce z panoszącym 
się rakiem piersi potrzeba dużo wojska. 
Pobór rekruta był prosty i w zasięgu ręki, 
a  może lepiej skalpela. Rzucone wśród 
pacjentek hasło stało się nośnym, co do-
prowadziło do szybkiej samoorganizacji 
Amazonek.

Dobry przykład doprowadził do szyb-
kiego rozmnożenia się klubów, które funk-
cjonują samodzielnie w każdym większym 
warmińsko-mazurskim mieście.

Odpowiadając wprost na pytanie, czym 
One dla mnie są, odpowiadam:
•	 żywym przykładem, że raka można  

pokonać
•	 bogatymi w nadzieję
•	 wyciągniętą pomocną dłonią  

do pozostających w ciemnościach  
cierpień fizycznych i psychicznych

•	 przedłużeniem i uzupełnieniem  
lekarskich i pielęgniarskich procedur

•	 ochotniczkami pracującymi na swój 
kobiecy, opiekuńczy sposób  
bez sztywnych procedur

•	 samokształcącym się, bezhabitowym 
zakonem „Służebnice Zdrowiu”

•	 w każdym większym mieście samodziel-
nym zespołem kulturalno-oświatowym

•	 swoistym memento „rak nie śpi”
•	 zdolnymi do poświęceń w każdej  

potrzebiedr Stanisław Niepsuj
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•	 osobami, u których dystans od serca do 
mózgu jest krótszy niż powszechnie

•	 kobietami, u  których ubytek fizyczny 
jest naddatkiem człowieczeństwa

•	 szukającymi pocieszenia i pocieszającymi
•	 zrozumiałymi i rozumiejącymi
•	 kochane i kochające
•	 są wreszcie moimi córkami, bo ojcem 

swoim mnie zwą.
Tak można by o  Nich bez końca, ale 

więcej nie będzie, bo ma być „krótko”. Nie 
wiem, czy spełniłem oczekiwanie, gdyby 
nie, niech usprawiedliwi mnie św. Tomasz 
z Akwinu:

„Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, 
że się starzeję i  pewnego dnia będę sta-
ry. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku 
mniemania, że muszę coś powiedzieć na 
każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz 
mi chęć prostowania każdemu jego ście-
żek. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi 
starcy to jedno ze szczytowych osiągnięć 
szatana”.

Z amazońskim pozdrowieniem
dr Stanisław Niepsuj 

 

Oczekiwanie

Wychodzisz na ulicę pełną gwaru,
Strzępki rozmów mijanych ludzi,
Jęk samochodów, jazgot tramwajów
Trzask otwieranych drzwi 
sklepów i bram domów
Miasto się budzi.
Nowy dzień witasz
Któryś tam, z trzystu 
sześćdziesięciu pięciu w roku,
CO ci przyniesie ten dzień? 
Sam siebie pytasz?
Idziesz ulicą, krok po kroku,
Niesiesz w oczach nieme pytanie,
Niesiesz ze sobą bagaż 
przeżyć, złudzeń i doznań,
Radość smutku i całą tę 
uczuć gmatwaninę,
Wspomnień i przeżyć, których 
nikomu nie zwierzyć.
Znajoma ulica – fragment domu,
Błysk pamięci – ból odczucia, 
że wszystko minęło
Jak wszystkie uczucia –
Nic! – Co by do dzisiaj przetrwało.
Idziesz więc przez miasto rankiem,
A idąc, wciąż czekasz,
Na spotkanie podobnego 
do ciebie człowieka,
Który zgubił treść życia 
i jego motywację,
Życiowy kaleka.
Czy odnajdzie swoją bytu rację?
 – Poczeka –

Warszawa, 4.09. 1983 r.

Liliana Zalewska

Czym są dla mnie Amazonki
To długa, ale bardzo pouczająca historia. 

25 lat temu, pracując w  Poradni Onkolo-
gicznej, dominującą grupę zgłaszających 
się pacjentów stanowiły kobiety z choro-
bami piersi. Większość z  nich to były pa-
nie pierwszorazowe z  guzami piersi do 
diagnostyki i  dalszego leczenia, w  zależ-
ności od rozpoznania. Rozpoznanie raka 
było wyrokiem – skazaniem na cierpienie, 
wykluczeniem z  życia zawodowego, to-
warzyskiego oraz niejednokrotnie rodzin-
nego, prowadzącym do szybkiej śmierci. 
Tak do raka piersi podchodziła większość 
kobiet i lekarzy.

Przeprowadzałem z  chorymi bardzo 
długie rozmowy, lecz w  większości przy-
padków nie osiągałem zamierzonego 
celu. Chore były zagubione, bardzo czę-
sto osamotnione, z  brakiem możliwości 
porozmawiania i  zwierzenia się ze swo-
ich doznań, przemyśleń i  lęków. Będąc 
częstym bywalcem Centrum Onkologii 
w  Warszawie przy ul. Wawelskiej byłem 
świadkiem wielu rozmów Amazonek (pa-
cjentek) z  kierownikiem Zakładu Rehabi-
litacji Centrum Onkologii p. dr Krystyną 
Miką. Często w te rozmowy i spotkania an-
gażował się ówczesny kierownik Oddziału 
p. prof. Andrzej Kułakowski i inni koledzy. 
Miałem także okazję spotykania się z tymi 
Paniami i ja. Byłem zbudowany tym, co ro-
bią i ich bliskością z kadrą leczącą.

Po wielu przemyśleniach postanowi-
łem tę warszawską atmosferę przenieść 
na nasz teren. Kilkakrotnie spotykałem się 
z p. dr Miką i udało mi się Ją zaprosić do 
Torunia na spotkanie instruktażowe z my-
ślą założenia Klubu „Amazonek”.

Dr Mika zaproszenie przyjęła z  wielką 
radością i w umówionym terminie spotka-
liśmy się w Sali Konferencyjnej Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego. Na spotkanie 
zaprosiłem siedem pacjentek, kierownika 
Przychodni – dr T. Chojnackiego i  przed-
stawiciela władz samorządowych Torunia 

– p. G. Potarzyńskiego. Spotkanie odbyło 
się w  dniu 24 kwietnia 1992 r. Cel został 
osiągnięty – uczestniczące Panie zostały 
przekonane o sensie i celowości założenia 
Klubu i  pracy dla koleżanek dotkniętych 
chorobą w  trakcie i  po leczeniu. Po nie-
długim czasie odbyło się kolejne spotka-
nie w Domu Nauki przy ul. Prostej, gdzie 
powołaliśmy do życia toruński oddział 
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka i po 
usankcjonowaniu tej pozarządowej orga-
nizacji założyliśmy Klub „Amazonek” w To-
runiu. Pierwszą przewodniczącą Klubu zo-
stała p. Elżbieta Malcer. Wybór był bardzo 
trafny. Pani Elżbieta okazała się doskonałą 
organizatorką, potrafiącą zjednywać lu-
dzi, dodawać otuchy słabym i  łagodzić 
konflikty niepokornych. Spotkaliśmy się 
z  bardzo dużą życzliwością wielu osób, 
dzięki którym Klub znalazł siedzibę, mógł 
się rozwijać i prowadzić swoją działalność. 
Z roku na rok przybywało nam Amazonek, 
a Klub bardzo się rozwijał i rozszerzał for-
my pomocy. Powstała Sekcja Ochotniczek 
– Pań, które po szkoleniach i kursach cho-
dzą do szpitali pomagać chorym koleżan-
kom w przezwyciężeniu szoku związane-
go z  rozpoznaniem raka i  koniecznością 
poddania się odpowiedniej dla każdej 
z  nich terapii. Jest to wspaniała pomoc, 
bo któż może dać więcej serca, otuchy 
i zrozumienia niż osoba, która ma to już za 
sobą i cieszy się zdrowiem i tym, że może 
nieść pomoc innym.

Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam 
się stworzyć Klub Amazonek i dobrać ta-
kie osoby, które od pierwszego spotka-
nia instruktażowego do dnia dzisiejszego 
uczestniczą w życiu Klubu.

Jestem bardzo wdzięczny p. Elżbiecie 
Malcer za jej oddanie i ogrom pracy, jaki 
włożyła w tworzenie Klubu. Dzięki jej za-
angażowaniu i  umiejętnościom organi-
zacyjnym powstało to, z  czego jesteśmy 
dumni, co funkcjonuje i  dalej rozwija 
się. Pani Elżbieta prowadziła Klub przez 
osiemnaście lat, obecnie jest Honorową 
Przewodniczącą i  dalej czynnie uczestni-
czy w życiu Klubu.

Co mi dały Amazonki?
•	 inne spojrzenie na chorych – chory po-

winien być moim partnerem a  nie pe-
tentem,

•	 sens społecznego działania pomimo 
różnego odbioru społecznego,

•	 wiarę w  siłę organizacji i  stowarzyszeń 
samopomocowych – chory chorego 
zrozumie i  może mu bardzo dużo po-
móc,

•	 wreszcie wiarę w kobiety – ich zaanga-
żowanie w  pracę, zdolności organiza-
torskie i  chęć niesienia pomocy innym 
oraz umiejętność godzenia się z  prze-
ciwnościami losu. To one ukształtowały 
ostatecznie moją osobowość jako on-
kologa i  wpłynęły na program mojego 
działania w tej dziedzinie. Jestem im za 
to wdzięczny.

dr n. med. Edward Krajewski

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...

dr Edward Krajewski
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Byłem ich pierwszym lekarzem klubowym

W  roku 1984 rozpocząłem pracę w  In-
stytucie Onkologii. Na samym początku 
natknąłem się na Amazonki. Sprawiła to 
charyzmatyczna Pani dr Krystyna Mika, 
wokół której pojawiły się przyszłe Ama-
zonki, a że byłem pod tzw. ręką, na hasło: 
„Kolego! Czy mógłby Pan pomóc?” – od-
powiedziałem - „Tak”. No i tak się zaczęło.

Muszę przyznać, że od początku inte-

resował mnie fakt tych inicjatyw pacjenc-
kich. Można byłoby się rozwodzić nad 
polityczno-społecznym aspektem tego 
fenomenu, ale zostawię to socjologom. 
Czułem także potrzebę szerszego frontu 
natarcia na zwalczanie raka i pomyślałem 
sobie – dlaczego nie! Dlaczego te Panie 
obdarzone jakimś niewiarygodnym zapa-
łem, które zamiast załamywać ręce chcą 
się rehabilitować, działać w  grupie, po-
magać innym – dlaczego NIE? Działanie 
w grupie jest łatwiejsze i skuteczniejsze.

Tymczasem w  Centrum Onkologii po-
wstał Zakład Rehabilitacji, na którego 
czele stanęła wspomniana już dr Krystyna 
Mika. Z  wykształcenia była fizjoterapeut-
ką. Szybko rozrastał się Jej młody zespół. 
Od czasu do czasu potrzebował jednakże 
konsultacji lekarza, bo bardzo serio trak-
tował swoją rolę. Jak już wspomniałem 
byłem pod ręką. Na początku kontakty 
były sporadyczne – zawsze rzeczowo sta-
wiane problemy, nieraz bardzo skompli-
kowane. W tym czasie dużo było zaburzeń 
limfatycznych. Obrzęki były na porządku 
dziennym. Oprócz spraw ściśle medycz-
nych do rozwiązania, w  czym chętnie 
uczestniczyłem, zachwycała mnie troska 
o  zdrowie pacjentek, niemalże Krucjata 
przeciwko temu, co mówiono na temat 
raka w naszym kraju. Częścią tej Krucjaty, 
do której dołączył Polski Komitet Zwalcza-
nia Raka, był powstały w styczniu 1987 r. 
Klub Amazonek. Pomysł był znakomity. 
Zagospodarowane zostały nie ujawnione 
nigdy przedtem zasoby energii kobiet, 
przecież mocno dotkniętych przez los. By-
łem świadkiem narodzin tego Ruchu. Nie-
wątpliwą siłą Amazonek jest młodzieńczy 
entuzjazm i determinacja z jaką podejmu-
ją się kolejnych wyzwań. Wydaje się, że nie 
ma dla Was rzeczy niemożliwych. Tak było 
od początku i tak jest dzisiaj. Fenomenem 

jest również to, że program sformułowany 
na początku, ciągle obowiązuje i przystaje 
do bieżących potrzeb. Rozszerzacie formy 
działania, ale sens jest ciągle ten sam.

Pomaganie drugiemu człowiekowi 
jest również pomocą dla samego siebie.

Jestem również wyznawcą tej maksy-
my. Dlatego w pierwszych latach istnienia 
Klubu Amazonek Warszawa – Centrum, 
byłem do Waszej dyspozycji w  każdą 
ostatnią środę miesiąca (a także na każdy 
sygnał dr Miki – jeżeli widziała jakieś więk-

sze problemy do wyjaśnienia), a przez kil-
ka ostatnich lat spotykamy się regularnie 
dwa razy w  miesiącu. Wiele godzin spę-
dziliśmy wspólnie na wykładach i różnego 
rodzaju szkoleniach w Warszawie i w Iwo-
niczu. Panie chętnie przyswajały sobie 
niezbędną wiedzę medyczną. Ja chętnie 
dowiadywałem się od Was o problemach 
życia po mastektomii. Uczyłem się Was!

Z licznymi Amazonkami jestem zaprzy-
jaźniony, ale nie ułatwia to relacji pacjent-
-lekarz. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze 
jestem w stanie spełnić wszystkie oczeki-
wania. Prosiłbym tutaj o zrozumienie i wy-
rozumiałość.

I  aż trudno uwierzyć, że to już 25 lat 
minęło! Porównując jednakże sytuację 
obecną i tą z lat osiemdziesiątych – kiedy 
rozpoczynała się nasza współpraca – zro-
biliśmy bardzo dużo. Nastąpiły ogromne 
zmiany w  programie i  sposobie leczenia 
raka piersi, w podejściu kobiet do choroby, 
do sposobu jej leczenia, a także nastąpiła 
ogromna przemiana w postrzeganiu tego 
problemu. W latach osiemdziesiątych fakt 
chorób nowotworowych był postrzegany 
przez ówczesne państwo i społeczeństwo 
jako rzecz wstydliwa i nie będąca proble-
mem zdrowotnym. Współcześnie wszyst-
ko radykalnie się zmieniło, miedzy innymi 
również dzięki Amazonkom. Także Waszą 

obecność w  szpitalach oceniam bardzo 
wysoko. Nierzadko sam proszę Ochot-
niczki, aby pomogły mi w  konkretnych 
sytuacjach. Ich doświadczenie choroby, 
poparte właściwym przeszkoleniem, jest 
wielkim wsparciem dla wielu chorych.

Ruch Amazonek jest niewątpliwie pio-
nierskim w Polsce. Myślę, że wiele nowo-
powstałych organizacji pacjentów wzoro-
wało się na Was.

dr n. med. Sawomir Mazur

dr Sławomir Mazur

dr Sławomir Mazur wśród Amazonek Warszawa - Centrum
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Dookoła nas wielu jest takich ludzi, którzy załatwiają, 
kombinują, mają kontakty. Dorabiają się dzięki powiąza-
niom, znajomościom, łapówkom. Osiągają, zdobywają, 
trwają na stanowiskach dla zysku, a nie dla społecznego 
pożytku. Rozpowszechnia się taki styl życia. I  co gorsza 
– jest coraz częściej akceptowany. Cwaniak, kombinator 
– taki model człowieka, bywa otoczony nawet pewnym 
podziwem.

W gruncie rzeczy jednak nie zadajemy sobie zbyt często 
pytania: Czy my chcemy być społeczeństwem takich zała-
twiaczy i oszustów? Czy chcemy w takim społeczeństwie 
żyć?

Ano – nie chcemy. Bo to jest poniżające – być hołotą 
walcząca o swoje miejsce bez zasad, albo nie wiadomo do 
końca na jakiej zasadzie. Lepiej jest być normalnym spo-

łeczeństwem. Lepiej jest żyć wśród ludzi kierujących się 
umiejętnością odróżniania dobra od zła i  trzymania się 
tego.

Żeby to zmienić nie wystarczą ani z  rzadka spotykani 
wybitni intelektualiści, ani jeszcze rzadsi – wielcy mężowie 
stanu. Do tego potrzebne są AMAZONKI. To one są w na-
szym społeczeństwie prorokami normalności. Bo one są 
z innymi w wielkiej niedoli. Współczucie jest dla nich nor-
malne. Działanie na rzecz słabszych jest dla nich normą 
i obyczajem. Pomagają sobie. Akceptują nawet jeśli nie są 
rozumiane i  akceptowane. Potrafią być cierpliwe. Wśród 
nas Amazonki zbudowały społeczność normalną.

Barbara Czerska - Pieńkowska

Dr Barbara Czerska-Pieńkowska jest doktorem filozofii. To Ona jest autorką sen-
tencji, którą powtarzamy od wielu lat, ponieważ najtrafniej sformułowała w jed-
nym zdaniu istotę naszego Ruchu. W jednym zdaniu zawarła również przeogromną 
prawdę, stanowiącą treść życia kobiet po leczeniu raka piersi.

Dziękujemy!
„Amazonki” Warszawa – Centrum

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...

„amazonki to spotkanie najtrudniejszego 
doświadczenia z najgłębszą nadzieją.”
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Czym są dla mnie Amazonki
To rzadka dzisiaj cecha, być otwartym 

na innych ludzi! 
Babcia wpoiła mi zasadę: „każdy spo-

tkany człowiek jest cząstką Twojej dro-
gi życiowej”. Nie przypuszczałam, że tak 
bardzo ważną cząstką mojej, staną się 
wyszkowskie Amazonki. Za nazwą Ama-
zonka zawsze stoi jakiś ktoś, może istota 
zwiewna, jakiś Anioł, ale zawsze posiada 
On piękne, kobiece kształty.

Dzięki Amazonkom zrozumiałam, że 
rak to nie wyrok śmierci, dzięki nim prze-
trwałam najgorsze chwile w moim życiu. 
Miałam dużo szczęścia, bo natychmiast 
po operacji zjawiła się z zapytaniem: „Jak 
pomóc” wieloletnia Amazonka, Jadzia. 

Czy można zapomnieć Jej troskę 
o  moje samopoczucie? Niezapomniane 
będą dla mnie chwile, gdy organizowała 
mi wyjazdy do Warszawy na chemiotera-
pię, trzymała za rękę i głaskała po twarzy, 
dodając otuchy w  jej znoszeniu. Często 
wspominam też przynoszone mi przez 
Basię i  Sabinkę pyszne kiszone ogórki, 
które podczas przyjmowanej chemii były 
najlepszym, często jedynym moim sma-
kołykiem. Było też wiele innych, pięknych 
gestów, które nie sposób wymienić w tej 
krótkiej refleksji. Powiększyłam grono 
wyszkowskich Amazonek, będąc prze-
konana, że są one pełne miłości do życia 
i ludzi, wiary w ludzką dobroć i uczciwość 
i przekonań, że celem życia jest niesienie 
pomocy innym. Przy powszechnej, nie-

Czym są dla mnie Amazonki
Był początek lata, a w moim sercu jesz-

cze wiosna. Miałam 32 lata i wiele planów, 
marzeń, nadziei na przyszłość. Serce rwa-
ło się do pełni życia. I nagle z początkiem 
lipca wszystko runęło w  gruzach. Zawalił 
mi się cały świat. Słowo „rak” rozrywało mi 
uszy. Paraliżowało każdy zakamarek mo-
jego ciała i mojej duszy. Świat stracił bar-
wy, a  mój mózg rozsądek. Wcześniej na-
wet nie zastanawiałam się co myśli i czuje 
osoba, która stoi w  obliczu śmiertelnej 
choroby. Teraz już wiem. Czy się bałam? 
Tak. Czy wpadłam w  rozpacz? Tak. Czy 
zadałam sobie pytanie „dlaczego ja”? Tak. 
Czyli prawidłowe odczucia. Po operacji za-
częłam zbierać swoje rozdarte serce, łatać 
to, co podziurawiła rozpacz. Nie chciałam 
by choroba zmieniła coś w  moim życiu. 
Chciałam żyć i miałam cel. Rodzina, w tym 
dwoje małych jeszcze dzieci. Rzuciłam 
chorobie rękawicę i  zaczęłam walczyć 
z otwartą przyłbicą. W 1991 roku wstąpi-
łam do Klubu Amazonek w Centrum On-
kologii. Może ktoś zapyta – po co? Żeby 
podzielić się doświadczeniem, żeby nieść 
wsparcie. Dziś jestem przeszło 22 lata po 
pierwszej chorobie, bo w  między czasie 
zaliczyłam drugiego raka. I  dziś mogę 
powiedzieć czym są dla mnie Amazon-

ki. Amazonki, to Anioły, które unoszą nas 
ponad strach, który paraliżuje. Ponad ból, 
który rozrywa. Ponad rozpacz, która od-
biera zmysły. Utulają w swych skrzydłach, 
by ukoić, uspokoić, wyciszyć. To One pro-
wadzą przez nową drogę w  życiu. Rów-
nają nam wertepy pod stopami. Opatrują 
rany, ocierają gorzkie łzy. Są drogowska-
zem, nadzieją, oparciem. To One zostawia-
ją swoje rodziny, swoje potrzeby i biegną 
pomagać innym, słabszym, przestraszo-
nym. To One płaczą, śmieją się i czują ból 
razem z innymi. Amazonki, to wspólnota, 
jedność, nadzieja, której nie doświadczy-
łabym gdybym nie zachorowała na raka. 
Amazonka, to też ja. Ja, która w  obliczu 
choroby przy wsparciu innych dźwignę-
łam się z  gruzów i  odbudowałam swoje 
życie na nowo. Odzyskałam kolory i spo-
kój. I  może moim życiem jeszcze nie raz 
wstrząśnie jakiś ból, to wiem, że w pobliżu 
może za ścianą, może za rogiem jest oso-
ba, która tak jak ja wie, co znaczy bezsil-
ność wobec przeznaczenia. Razem jest 
lepiej, lżej, spokojniej. Razem uniesiemy 
na swoich skrzydłach nadzieję i rozsypie-
my ją po całym kraju, świecie, by trafiła do 
każdej potrzebującej i przestraszonej. 

Helena Śliwińska

Na nasze pytanie: „Czym są dla Ciebie Amazonki?” odpowie-
działy także kluby z Mazowieckiej Unii Wojewódzkiej – to 
dowód istniejącego między nami związku. Część tych klubów, 
to nasze dawne filie – bo taki był kiedyś rodowód nowopow-
stających klubów. Część korzystała na początku z naszych rad 
i doświadczeń. To owocuje współpracą i przyjaźnią. Staramy 
się nadal spotykać, wymieniać doświadczenia i wspierać wza-
jemnie. Z przyjemnością wiec zamieszczamy w jubileuszowym 
numerze „Gazety Amazonki” wypowiedzi Amazonek z mazo-
wieckich Klubów.

Czy warto było? 

W tych starych murach, w maleńkiej Sali

I w wygniecionej pościeli

Leżę i myślę, czy warto było? 

Gonić przez życie z wesołą miną.

Gonić i gonić na oślep przed siebie 

Wszystkie zmartwienia rzucać za siebie

Co brzydkie deptać, co ładne zbierać

I namiętnością się nie opierać. 

 Czy warto było? – nie martwić się wcale 

O wielkie sprawy i o detale.

 Czy warto było? – w białej sukience 

Za laurowym biec wielkim wieńcem

Motyle łapać w siatkę drucianą

 I za żelazną gdzieś stanąć ścianą. 

Czy warto było? – pamiętać wszystko

To co daleko i to co blisko. 

Polne kwiatuszki zbierać na łące

I gasić serca płonące.

Dziś gdy na łożu w tej Sali leżę-

W nic już nie wierzę. 

Nie wierzę w to, co nie widziałam 

I w to nie wierzę, co nie słyszałam. 

I nie żałuję wcale niczego 

Z mojego życia tak bogatego. 

Helena Śliwińska

Czym są dla mnie amazonki
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Amazonki – w  starożytności, waleczne 
kobiety, który obcinały sobie jedną pierś, 
aby lepiej strzelać z  łuku. Współcześnie 
można powiedzieć to samo, waleczne ko-
biety, które pozwalają sobie obciąć jedną 
pierś, a nawet dwie, aby żyć, a jeżeli strze-
lać, to tylko z łuku, którego grot strzały za-
kończony jest sercem.

 Najlepiej Amazonki, które znam, 
opisała koleżanka lekarka w wierszu, który 
pokazuje kim są dla niej i czym się zajmują 
Amazonki.

Aktywne w każdej dziedzinie życia – takie 
są, ponieważ nie stać je na udawane życie. 
Mają świadomość, że to, co robią można 
zrobić tylko dobrze. W  innym przypadku 
szkoda życia. Wszystkie chcą jak najszyb-
ciej wracać do pracy. Koleżanka nie wy-
trzymała nawet pół roku na zwolnieniu, 
inna pracowała i  jeździła na chemiotera-
pię. Nie tylko pracują, ale pracują dobrze. 
Chcą pokazać jak ich praca jest ważna i jak 
ją dobrze wykonują.

Mają energię nie do zużycia - można tak 
powiedzieć patrząc, jak aktywnie spędza-
ją czas. Nie ma w  ich życiu chwili, która 
jest pozostawiona bez zaplanowanego 

wypełnienia. Często jest tak, że przed 
chorobą wykonywały o wiele mniej zajęć 
i  były mniej aktywne. Wypełniają każdą 
chwilę życia w pracy i poza pracą. Na ak-
tywnym spacerze, można częściej spotkać 
Amazonki niż zdrowe osoby. Chętniej ko-
rzystają z  wycieczek, wyjazdów i  więcej 
od innych poświęcają czasu dzieciom, 
wnukom. Cieszą się z wizyty rodziny, zna-
jomych, zawsze są uśmiechnięte i przez to 
odbierane jak osoby „nie do zdarcia”.

Autentyczne, świadome, uważne – tak, 
coś w  tym jest, skoro osoba zdrowa, wy-
kształcona tak pomyślała. Nie ma czasu na 
udawanie, na zrzucanie winy na innych, 
pochopne decyzje.

Z nimi jestem cztery razy w roku w teatrze 
– Teatr, to na nowo odkryty sposób na od-
prężenie, spędzenie wolnego czasu, a na-
wet wykradzenie czasu z wiru zajęć i szyb-
kiego tempa życia. To zatrzymanie swojej 
uwagi na ludziach żywych, wyrażających 
własne uczucia. To uzależnienie, które na-
daje bieg życia w ciągu roku, to plany na 
wyjazd, wspólne spędzenie wolnego cza-
su wśród ludzi, którzy kochają sztukę.

One namówiły mnie do konta w Interne-
cie – rzeczywiście Iwonka nie miała konta 
w  Internecie i  nie chciała go założyć, ale 
dała się namówić. Amazonki nie boją się 
nowoczesności, nie zamykają się w  sko-
rupie, nie zatrzymują czasu, korzystają ze 
wszystkich zdobyczy nauki i cieszą się, że 
mogą pomóc innym nie koniecznie cho-
rym i  potrzebującym opieki. Mają konta 
w Internecie, karty kredytowe, wyjeżdżają 
na urlopy i pokazują, że żyje się cały czas.

Najlepiej kawały opowiadają na świecie – 
i to te o blondynkach i nie tylko. Śmieją się 
szczerze i wyszukują następne na kolejne 
spotkania.

Kobiety cieszące się z każdego spotkania 
– rzeczywiście tak wygląda, że cieszą się 
z każdego spotkania. Zawsze są uśmiech-
nięte, przynoszą potrawy przygotowane 

przez siebie, przygotowane przez przyja-
ciół, kupione w zaufanym sklepie. Wszyst-
ko jest ubrane w  życzliwość, wzajemną 
troskę i zainteresowanie. Ubierają się od-
świętnie i  celebrują spotkanie. Z  trudem 
się rozstają, ale z radością wracają do życia 
rodzinnego

I  jestem ich klubowym fotografem – tak 
Iwona jest naszym fotografem. Dzięki 
temu możemy oglądać nasze metamorfo-
zy, ulotne chwile, które by przeszły w za-
pomnienie. Mamy kronikę, którą prowa-
dzi koleżanka wspierająca nas w zdrowiu 
i  chorobie. Komentuje nasze spotkania 
i dzięki temu stają się historią, którą prze-
każemy potomnym.

Amazonki to dobra nazwa dla takich 
kobiet jak my, dzielnych i czujących sens 
życia, który czasami przelewają na papier 
i krąży jako wiersz.

Prezes Stowarzyszenia Amazonki  
w Makowie Mazowieckim

Elżbieta Czapska

stety bezduszności lekarzy wręczających 
kartkę papieru informującą o  tej okrut-
nej chorobie, bez odrobiny współczucia 
i  zwykłej ludzkiej solidarności – działal-
ność społeczna Amazonek jest zjawiskiem 
nadzwyczajnym. 

W  codziennej działalności łączy nas 
przecież tak wiele: spotkania, dyżury, 
wspólna wymiana myśli, wiedzy i  do-
świadczeń związanych z  pokonywaniem 
choroby, a także niesienie dobrego słowa 
i  pomocy tym, które doznają nieszczęść 
w życiu. 

Ciągle wierzymy, że los Amazonek nie 
będzie obojętny decydentom, którzy 
stanowią prawo, a tym samym wyjdą na-
przeciw naszym codziennym zmaganiom 
nie tylko z  tą coraz bardziej powszechną 
chorobą, ale także z jej rujnującymi nasze 
organizmy następstwami. 

Za nazwą Amazonka zawsze stoi ktoś, 
kto pocieszy w  smutku, odwiedzi, poda 
łyk wody, potrzyma za rękę, a co najważ-
niejsze obudzi nadzieję w wyzdrowienie. 

Dla mnie Anioły na tej ziemi, to właśnie 
spotkane w życiu Amazonki, które zawsze 
niosły mi pomoc, gdy jej potrzebowałam. 
Rak nie tylko miał mnie zabić, miał mi 
coś dać – dał mi wyszkowskie Amazon-
ki i  świadomość, że dobro, które od nich 
otrzymałam, muszę oddać innym. 

W  przypadku choroby nowotworowej 
jakże niebywałego dla nas znaczenia na-
bierają słowa Biblii: „Choroba ta nie jest na 
śmierć, ale dla chwały Bożej” (Biblia. Nowy 
Testament. 11,4)

Sprawcą zorganizowania się wyszkow-
skich Amazonek w  roku 1998 była ów-
czesna kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej pani Maria Ślubowska (dziś na 
emeryturze), matka chrzestna naszego 
Stowarzyszenia, doradca i dobry duch na-
szych poczynań. Oczywiście na pierwsze 
spotkanie zaprosiła Was – przedstawiciel-
ki z Klubu w Centrum Onkologii. Pierwsze 
rady i  pomoc merytoryczną uzyskałyśmy 
od Was cudowne dziewczyny, wspaniale 
zorganizowane i prężnie działające w Klu-

bie w  Centrum Onkologii. Tak naprawdę, 
to na początku dzięki podpatrywaniu 
Waszych poczynań, my na małą skalę sta-
rałyśmy się przenosić na „naszą małą oj-
czyznę” sprawdzone przez Was w konkret-
nym działaniu wzorce.

Dzięki Wam i organizowanym przez Was 
spotkaniom, poznałyśmy dziewczęta z in-
nych klubów, nawiązały się bliskie znajo-
mości, a potem przyjaźnie. Wiele z  nich 
wiązało się ze Stowarzyszeniem w Łomży 
z  nieodżałowaną Ewą Iwanowską i  Anią 
Dąbrowską.

A teraz już okrzepłe w działaniu, czasem 
lekko zmęczone życiem osobistym, walką 
z  nawrotami choroby, wypalone – z  na-
dzieją oczekujemy mimo wszystko jutra.

Najtrudniej jest nam przeżyć rozsta-
nia na które nie mamy wpływu. Odejścia 
koleżanek są dla nas traumatyczne – ale 
pamięć o  nich, przesłania, jakie po sobie 
pozostawiły, dają nam siłę do dalszego 
działania.

Wyszkowska Amazonka, Ewa

Czym są dla mnie Amazonki

Aktywne w każdej dziedzinie życia.
Mają energię nie do zużycia.
Autentyczne, świadome, uważne.
Z nimi jestem cztery razy 
w roku w teatrze.
One namówiły mnie do 
konta w Internecie.
Najlepiej kawały opowiadają na świecie.
Kobiety cieszące się z każdego spotkania.
I jestem ich klubowym fotografem.

Iwona

Nie można

Nie można tak zginąć, 
tak przepaść, tak odejść.
Nie można tak nie żyć i już.
Nie po to się żyje, pracuje, istnieje,
żeby to wszystko było nagle nie ważne.
Nie można tak nagle nie istnieć.
Tak niewiele przecież trzeba,  
żeby odejść, zostawić wszystko.
Wszystkie skarby, które są tak ważne, 
bez których nie można żyć.
Dlatego walczymy, działamy, żyjemy.

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR...
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Janeczko, jesteś jedną z  najstarszych 
stażem Amazonek. Jakie najważniejsze 
sprawy zajmowały w tych wczesnych la-
tach Waszą uwagę?

Wtedy najważniejsza była rehabilitacja 
kobiet po mastektomii. Sprawa ta nie była 
wówczas popularna ani wśród pacjen-
tek, ani wśród lekarzy onkologów. Uwa-
żali oni, że upośledzenie ręki po stronie 
operowanej, to normalna konsekwencja 
operacji ratującej przecież życie. Jedynie  
dr Mika stała na stanowisku, że sprawność 
ręki można przywrócić, a w każdym razie 
znacznie poprawić. Szukała jednak opar-
cia w  samych pacjentkach, wiedząc, że 
bez ich aktywnego udziału sprawy się nie 
wygra. Dużą uwagę poświęcała tzw. reha-
bilitacji przyłóżkowej, prowadzonej bez-
pośrednio po operacji oraz gimnastyce 
rehabilitacyjnej w  swoim, otwartym wła-
śnie na Ursynowie Zakładzie Rehabilitacji, 
którego dr Mika była twórcą i  kierowni-
kiem. Nas natomiast, starała się nakłonić 
do organizowania w  Klubie gimnastyki 
rehabilitacyjno-rekreacyjnej. W  tym cza-
sie – już od paru lat – działała tzw. Grupa 
z Polnej, prowadzona w ramach TKKF przy 
Politechnice Warszawskiej przez panią 
mgr Zdzisławę Pilicz – pierwszego rehabi-
litanta, który odważył się zająć kobietami 
po raku piersi. Wkrótce i w naszym Klubie 
powstała taka grupa gimnastyczna.

No, a inne zadania?
Drugim, bardzo ważnym zadaniem była 

sprawa Ochotniczek. Dr Mika zaraz na 
początku uprzytomniła nam – tym, któ-
re przeszłyśmy mastektomię – jak ważne 
jest nasze świadectwo dla kobiet, które 
rozpoczynają dopiero swoją walkę z  ra-
kiem piersi „Wy jesteście wiarygodne, bo 
doświadczyłyście tego osobiście. Kiedy 
my lekarze, czy rehabilitanci staramy się 
przekonywać pacjentki, że można wygrać 
walkę o  życie – patrzą na nas sceptycz-
nie – mówicie tak, bo wam za to płacą – 
stwierdzają”. Oczywiście rozumiałyśmy, że 
dr Mika ma rację. Ale było to trudne wy-
zwanie. Należało wprowadzić Ochotniczki 
do szpitali pokonując rozmaite trudności 
formalne i bariery psychologiczne. Z oka-
zji trzeciej rocznicy powstania Klubu zo-
stał wyprodukowany film służący również 
temu celowi. Opowiadał o pracy polskich 
Ochotniczek. Jego premierę 4 kwietnia 
1990 r. obejrzało wielu znakomitych gości, 
lekarzy i dziennikarzy, a angielska wersja 
została pokazana zagranicą.

Jak wyglądała organizacja pracy 
w Klubie?

Pracę prowadziłyśmy w  kilku stałych 
sekcjach.

Ochotniczkami kierowała Bożena 
Krawczyk. Za moich czasów, jeszcze 

przed pierwszym szkoleniem, miałyśmy 
12 Ocho tniczek, które obsługiwały 5 szpi-
tali. Tu muszę wtrącić, że w czerwcu 1992 r. 
odbyło się w Warszawie pierwsze ogólno-
polskie szkolenie Ochotniczek wg progra-
mu Reach to Recovery. Było to znaczące 
wydarzenie. Obecna była przewodnicząca 
Reach to Recovery pani F. Timothy i  inni 
goście zagraniczni. Przeszkolono wów-
czas 30 Ochotniczek w tym 12 z terenu ca-
łej Polski i 18 z Warszawy. Jak pamiętasz, 
obie byłyśmy uczestniczkami tego szkole-
nia. Obecny program i  sposób przygoto-
wywania polskich Ochotniczek wzorowa-
ny jest na tym warszawskim z roku 1992.

Sekcja gimnastyczna, o  której już mó-
wiłam, rozwijała się bardzo dynamicznie. 
Wciąż powstawały nowe grupy ćwiczeń 
i rosła ilość ich uczestniczek.

Telefon Zaufania przejęłyśmy od Zakła-
du Rehabilitacji wyznaczając, stałe dyżury 
Amazonek.

Sekcja korespondencji: odpisywałyśmy 
na liczne listy. Odpowiadałyśmy na pyta-
nia, udzielałyśmy informacji. Wysyłałyśmy 
także paczki (często za wschodnią granicę) 
z  zaopatrzeniem ortopedycznym i  z  pro-
tezami, które otrzymywałyśmy z  różnych 
darów (były to przeważnie protezy wypro-
dukowane na Zachodzie).

Sekcja kulturalna rozprowadzała bilety 
do kin i teatrów. Prowadziłyśmy też warsz-
taty dziewiarskie, gdzie koleżanki podno-
siły swoje umiejętności i  wymieniały się 
doświadczeniami, ćwicząc jednocześnie 
upośledzone ręce i  usprawniając palce. 
Organizowałyśmy integracyjne spotkania 
za miastem. Np. kilka odbyło się w Powsi-
nie. Były to ogniska połączone z grą w pił-
kę czy kometkę. Obchodziłyśmy także 
imieniny, wigilię i wielkanocne jajeczko.

W  każdą pierwszą środę miesiąca od-
bywały się zebrania całego Klubu, na 
które zapraszani byli – tak, jak obecnie – 
interesujący ludzie poruszający ciekawe 
tematy: medyczne, żywieniowe, psycho-
logiczne, prawne (orzecznictwa ZUS, nie-
pełnosprawności, rent itp.). Czasami by-
wali goście z zagranicy Anglii czy Holandii, 
poruszając np. problemy hospicjów.

Dużo trudu poświęciłyśmy sprawie 
organizacji pierwszego sklepu z  akceso-
riami dla kobiet po mastektomii przy ul. 
Mickiewicza, którego kierownikiem zosta-
ła Liliana Zaleska. Później, jeszcze za mojej 
kadencji, otwarty został sklep przy ulicy 
Puławskiej, zorganizowany przez Barbarę 
Adamczyk.

W  tym czasie nawiązane też zostały 
pierwsze kontakty z  mediami. Ponieważ 
było nas coraz więcej, wprowadziłyśmy 
legitymacje członkowskie. Wtedy też po-
wstała nasza pierwsza pieczątka i  logo, 

znany dziś wszystkim symbol polskich 
Amazonek – kobieta z  napiętym łukiem, 
strzelająca sercem. Posłużył on za wzór do 
odznaczeń amazońskich – Łuków.

A  co jeszcze ważnego robiłyście dla 
innych, nie tylko dla członkiń waszego 
Klubu?

Dewizą naszego ruchu było zawsze: 
„Pomagając innym – Pomagasz sobie”. 
Przecież cała działalność Ochotniczek, to 
była praca dla innych. Podobnie Telefon 
Zaufania, czy paczki. Ciekawym zdarze-
niem w  czasie mojej kadencji było prze-
jęcie części beletrystycznej likwidowanej 
w  roku 1989 biblioteki Akademii Nauk 
Społecznych. Były tam różne pozycje od 
wartościowych, białych kruków, do cał-
kiem przeciętnych romansów czy krymi-
nałów. Po uporządkowaniu, umieściły-
śmy te książki w  dwóch wielkich szafach 
w holu Zakładu Rehabilitacji. Zostały one 
potem przekazane zaprzyjaźnionym szpi-
talom. Część np. trafiła na Wawelską, część 
do Centrum Onkologii. Co się z  nimi da-
lej stało – nie wiem. W  każdym razie ten 
pomysł nie bardzo wypalił. Dopiero po la-
tach koncepcja biblioteki dla chorych od-
żyła w naszym Klubie i chyba tym razem 
się udało.

Co jeszcze zostało zrobione z  myślą 
o innych?

Dr Mika bardzo zabiegała o  udostęp-
nienie sanatoriów dla Amazonek z  całej 
Polski i uzyskała początkowo 10, a potem 
50 miejsc rocznie w  trzech sanatoriach, 
gdzie pracowali przeszkoleni w  Warsza-
wie w Zakładzie dr Miki rehabilitanci i pro-
wadzili na miejscu zajęcia z kobietami po 
mastektomii, w tym masaż limfatyczny. 

I  tak doczekałaś trzeciej rocznicy po-
wstania pierwszego Klubu Amazonek 
w Polsce?

Tak, jako przewodnicząca organizo-
wałam imprezę z  tej okazji. A  teraz – kto 
by to pomyślał – szykuję się do udziału 
w  uroczystościach 25-lecia istnienia Klu-
bu! W najśmielszych marzeniach nie przy-
puszczałam, że tego dożyję. Któż by śmiał 
przypuszczać, że tak szybko, tak żywioło-
wo, tak wspaniale rozwinie się nasza idea. 
Dziś działa około 200 Klubów Amazonek 
w  całej Polsce, ale my byłyśmy pierwsze 
i dałyśmy dobry przykład!

Dziękuję za rozmowę.

z Janiną grzegorzewicz  
przewodniczącą w latach 1989-91 
rozmawia zofia michalska

WSPOMINAJĄ NASZE PRZEWODNICZĄCE
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z anną mróz, przewodniczącą klubu  
organizatorką Jubileuszu 10-lecia amazonek 
rozmawia Wiesława Dąbrowska-kiełek 

Rok 1997 – dziesięciolecie istnienia 
Amazonek w Polsce i 10 rocznica powsta-
nia Klubu Amazonek w Warszawie. Byłaś 
wówczas przewodniczącą Klubu i  wraz 
z  jego gospodynią – Niną Sienkiewicz 
organizowałyście to wielkie przedsię-
wzięcie. Liczyłyśmy na 200 osób, a było 
ich 400. Takiego tłumu w „salonach Re-
dutowych” Zakładu Rehabilitacji Cen-
trum Onkologii nikt przed tym i po tym 
nie widział. Dostojni Goście, tłumy i my 
– kobiety po zwycięskiej walce o  rzecz 
najdroższą, o życie. Jak zapamiętałaś ten 
dzień, co zostało w nas po 15 latach?

Sama dzisiaj, w  pierwszym zdaniu wy-
mieniłaś dwie rocznice. Nam to wcale nie 
odpowiadało. Uważałyśmy, że zawłasz-
czono nam nasze święto, wysuwając na 
pierwszy plan Ruch Amazonek w  Polsce. 
Doktor Mika zadając retoryczne pytania, 
uprzytomniła nam pewne fakty:
•	 gdzie powstał pierwszy klub Amazonek?
•	 gdzie narodziły się Ochotniczki?
•	 gdzie powstała Federacja?

Wszystko to działo się w  Warszawie. 
Stąd poszła iskra na cały kraj. Wkład każde-
go Klubu jest ważny, cenny, ale pierwsze 
byłyście Wy, i Wy stworzyłyście podwaliny, 
zarówno organizacyjne jak i programowe. 
Tak więc musiałyśmy przyznać Jej rację. 
O  ile wiem nasze wątpliwości pojawiały 
się również w latach późniejszych, wysu-
wane już prze inne osoby, w innych oko-
licznościach. Wynik dyskusji był taki sam. 
I tak oto w 1997 roku postawiono pierw-
szy kamień milowy – po raz pierwszy ob-
chodzono święto polskich Amazonek – 
wszystkich Amazonek.

Były chyba i inne nowości? 
Oczywiście. Wspomniałaś grono dostoj-

nych, honorowych gości. Było to 25 osób 
– przedstawiciele świata nauki, kultury, 
parlamentu, organizacji społecznych i biz-
nesu zaangażowanych w różne formy krze-
wienia idei walki z rakiem piersi. A przede 
wszystkim w  pełnym składzie czołówka 
polskich onkologów, a  także Pierwsza 
Dama RP – pani Jolanta Kwaśniewska, 

przewodnicząca Reach-to-Recovery pani 
Elizbeth Mc-Crum, żona ambasadora USA 
w  Polsce pani Lisa Rey, przewodnicząca 
Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem Pier-
si pani Maria Spassowska-Grochulska, ak-
torzy i muzycy: pani Grażyna Brodzińska, 
pani Anna Seniuk, pan Janusz Sent, pan 
Damian Damięcki. Takie grono było tu po 
raz pierwszy.

Kolejne nowości to: pierwsze wydanie 
pisma jubileuszowego z  ciekawą zawar-
tością merytoryczną (program szkolenia 
Ochotniczek, program działania Klubu, 
sondażowe badania opinii publicznej, hi-
storia). Opracowano też dla całego Ruchu 
5 folderów tematycznych dla pacjentów.

Kolejna nowość to Łuk Amazonki, które-
go Ty zresztą byłaś projektodawcą.

Ja tylko podsunęłam taki pomysł, 
a  projektowali go i  wykonali artyści 
plastycy. To było wówczas nasze odzna-
czenie. Panie otrzymywały Srebrny Łuk 
Amazonki w  formie broszki, panowie 
miniaturkę tego łuku w formie szpilki do 
krawata.

Łuk zrobił karierę – są dzisiaj liczne jego 
odmiany. Przede wszystkim powstał Zło-
ty Łuk Amazonki – nasze główne, jakże 
ważne odznaczenie. Natomiast Srebrny 
Łuk pozostał równocześnie naszą odzna-
ką przynależności do Amazonek. Naszych 
Przyjaciół honorujemy dzisiaj Bursztyno-
wym Łukiem

 A pamiętasz pianino?
Tak oczywiście. Dostałyśmy połowę 

sumy od prof. Koszarowskiego, resztę ze-
brałyśmy same od drobnych sponsorów. 

O  ile wiem do dzisiaj nam służy. Ale po-
wiedziałabym jeszcze o  jednej sprawie – 
o  przygotowaniu tego święta od strony 
kulinarnej, co było dla nas wielkim wy-
zwaniem, bo o cateringu nikt wtedy nie 
słyszał. Przygotowanie przyjęcia dla 200 
osób zostało wykonane rękami samych 
Amazonek. Te piękne koreczki, tartinki, 

pikantne maleńkie tartyletki nie były dzie-
łami żadnej garmażerii czy restauracji. Je-
dynie przepiękne piętrowe sękacze były 
zamówione w  Białostockiem. Przygoto-
wałyśmy też po raz pierwszy coctail Ama-
zonka. Pamiętam, że Pani Prezydentowa 
była zachwycona stołem. Ja do dzisiaj je-
stem z niego dumna. Uważam, że był naj-
piękniejszym z  dotychczas przygotowa-
nych. Nina zapewne też tak uważa, bardzo 
się wówczas napracowała.

Tak powstała piękna i smaczna trady-
cja naszego Amazońskiego stołu, którą 
staramy się kontynuować dzieląc tę ra-
dość z naszymi darczyńcami i przyjaciół-
mi.

Oby tak dalej!

WSPOMINAJĄ NASZE PRZEWODNICZĄCE

Łuk Kryształowy

Łuk Dwudziestolecia

Łuk Bursztynowy

Łuk Srebrny

Łuk Złoty
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Zacznijmy od standardowych pytań. 
Kiedy wstąpiłaś do Klubu Kobiet po Ma-
stektomii „Amazonki” i  kiedy zostałaś 
Ochotniczką?

Do Klubu przyjęto mnie w  1993 roku, 
a  jakieś pół roku później, po odbytych 
szkoleniach zostałam Ochotniczką. Szko-
lenia były podobne do tych, które odby-
wają się obecnie. Prowadziły je te same 
panie psycholog i  te same rehabilitantki. 
Oparte były o program Reach to Recove-
ry, ale przystosowany do potrzeb i warun-
ków polskich.

Pracowałaś w  Zarządzie Klubu, po-
wiedz, kiedy to było i na czym polegały 
Twoje zadania?

Do zarządu Klubu zostałam wybrana 
w  roku 1995. Moim głównym zadaniem 
była obsługa tzw. Telefonu Zaufania. Ten 
numer telefonu był dostępny w każdą śro-
dę od godziny 15.00 do 18.00. Rozmowy 
prowadziły te same Ochotniczki, które od-
wiedzały pacjentki w szpitalach.

To był telefon stacjonarny, który został 
nam udostępniony przez Zakład Rehabi-
litacji Centrum Onkologii.

Tak, przez prawie dwa lata sama dyżu-
rowałam przy tym telefonie, nie mogłam 
wtedy uczęszczać na zajęcia rehabilitacyj-
ne, więc podjęłam się tego zadania. W ko-
lejnych latach był prowadzony grafik dy-
żurów Ochotniczek. 

Porozmawiajmy o  okresie, w  którym 
zostałaś przewodniczącą Stowarzysze-
nia. Było to w  bardzo smutnych oko-
licznościach, po śmierci Teresy Komo-
rowskiej w  2001 r. Pamiętam Tereskę 
jako osobę bardzo energiczną, a  przy 
tym ciepłą i opiekuńczą. Jaka pozostała 
w Twoich wspomnieniach?

Tereskę znałam wiele lat, wspominam 
Ją jako osobę sympatyczną i  miłą dla 
wszystkich. Uważała, że trzeba jak naj-
więcej działać dla dobra członkiń nasze-
go Klubu, a także zachęcać pacjentki, aby 
do niego wstępowały. Przyjęła styl pracy  
dr Krystyny Miki, chciała żebyśmy się czę-
sto spotykały, żeby nasze więzi się po-
głębiały. Myślę, że to było dla niej prio-
rytetem. Miałam z  Tereską bardzo dobry 
kontakt, a  mimo to zaskoczyła mnie jej 
śmierć, bo nie wiedziałam, że jest aż tak 
bardzo chora. Do końca pracowała i stara-
ła się nie mówić o swojej chorobie, chociaż 
wszystkie wiedziałyśmy, że jest w  trakcie 
poważnego leczenia.

Jak w czasie Twojej kadencji wygląda-
ła praca Stowarzyszenia, co było najbar-
dziej istotne? Działy się wtedy bardzo 
ważne rzeczy: 15-lecie Stowarzyszenia 
„Amazonki” Warszawa-Centrum, gala 
i  konferencja, pierwszy numer naszej 

„Gazety”, strona internetowa. Były to mi-
lowe kroki naprzód.

Czas wymusił na nas zmiany. Powsta-
wały coraz to nowe filie naszego Klubu, 
które przekształcały się w  Stowarzysze-
nia  przyjmując osobowość prawną. Za-
częłyśmy inaczej pracować; odbywały się 
wtedy szkolenia nie tylko Ochotniczek, 
ale też członkiń Klubu. W tym czasie Fede-
racja powołała 4 Regiony, które po pew-
nym czasie zostały zastąpione przez Unie 
Wojewódzkie. Ułatwiły one przekazywa-
nie informacji i współpracę miedzy coraz 
większą liczbą Stowarzyszeń powstają-
cych w Polsce. 

Ważnym wydarzeniem były obchody 
naszego 15-lecia, które odbywały się na 
terenie Centrum Onkologii. Konferencja, 
okolicznościowe wykłady i  odznaczenia 
miały miejsce w  Sali im. prof. T. Kosza-
rowskiego, a poczęstunek i loterię zorga-
nizowałyśmy w  Zakładzie Rehabilitacji. 
W naszej uroczystości uczestniczyło wiele 
Amazonek z  całej Polski i  oczywiście za-
proszeni goście, nasi przyjaciele i sympa-
tycy, zarówno lekarze, rehabilitanci, jak 
i przedstawiciele nauki oraz dziennikarze.

W  czasie, gdy byłam przewodniczącą 
kontynuowałyśmy wyjazdy na turnusy 
rehabilitacyjne i brałyśmy udział w sparta-
kiadach Amazonek. I jeszcze jedna wspól-
na sprawa – pielgrzymka do Częstochowy.

Tak, pamiętam pierwszą, w  której 
uczestniczyłam w  1998 roku, jeszcze 
z Teresą Komorowską… 

Zawsze jesienią jeździmy na pielgrzym-
kę. Od 15 lat w  pierwszą sobotę paź-
dziernika spotykamy się na Jasnej Górze. 
W  każdym roku jest nas niestety coraz 
więcej – bo kobiet chorujących na raka 
piersi przybywa – ale co niezmiernie istot-
ne z  tych spotkań czerpiemy siłę ducha 
i radość życia.

A  potem 20-lecie naszego Stowarzy-
szenia. W tym okresie jesteś nadal w Za-
rządzie. Z inicjatywy seniorek naszego 
klubu i Eli Kozik zostaje powołany Kon-
went Seniorek. Zostajesz sekretarzem 
Konwentu. Na czym polega jego zada-
nie?

Konwent został powołany po to, aby 
stać na straży i przypominać o etosie Ama-
zonek, aby uzmysławiać kolejnym członki-
niom, jak i  dlaczego powstał nasz Ruch. 
Aby wskazywać, że troska o chorego jest 
rzeczą najważniejszą. Służymy po prostu 
środowisku Amazonek i  pomagamy wła-
dzom Federacji w szerzeniu naszej misji.

Od 2010 roku jesteś członkiem Zarzą-
du Federacji Stworzeń Amazonki. Za co 
odpowiadasz w Zarządzie Federacji?

W Zarządzie Federacji zajmuję się spra-

wami bieżącym, koordynowaniem dzia-
łalności Stowarzyszeń w całej Polsce. Kon-
taktujemy się głównie przez telefon albo 
drogą mailową. Uczestniczę też w spotka-
niach Zarządu.

A teraz kilka pytań natury ogólnej, bo 
nie da się streścić tak długiej działalno-
ści w kilku zdaniach, powiedz czy bycie 
Amazonką, działającą w  Stowarzysze-
niu, daje Ci szczególną satysfakcję i  jak 
ważne jest w Twoim życiu?

Jak ważne jest w  moim życiu..? Sama 
wiesz, że bardzo. Daje mi wiele, zawiązu-
jemy przyjaźnie, nowe znajomości. Jeże-
li nie pojawisz się w Klubie, to zaraz ktoś 
się zainteresuje, zadzwoni, spyta, czy coś 
się dzieje, czy pomóc? To jest jak rodzina. 
Działam i pracuję tyle lat prowadząc Tele-
fon Zaufania (teraz jest to telefon komór-
kowy, czynny w godzinach 9.00 do 17.00) 
i  mam świadomość, że wykonuję bardzo 
dobrą i  ważną pracę. To ogromna satys-
fakcja.

Czy jakieś wydarzenie albo spotkanie 
utkwiło Ci szczególnie w  pamięci? Coś, 
co wydało Ci się niezwykłe? 

Pierwsza samodzielna wizyta w  szpita-
lu na Wołoskiej u  pacjentek. Spotkałam 
tam pacjentkę-lekarkę, która stwierdziła, 
że wszystko wie na temat swojej choroby, 
nie potrzebuje żadnych materiałów i  nie 
chce rozmawiać. Gdy byłam na kolejnym 
dyżurze w szpitalu jakież było moje zdzi-
wienie, gdy ta sama pacjentka podeszła 
do mnie i poprosiła o chwilę rozmowy. Po-
nownie spotkałam ją po kilku latach, teraz 
czasami do siebie dzwonimy, ta pani dok-
tor została naszym sympatykiem i bardzo 
docenia pracę Ochotniczek.

Zostałaś odznaczona Kryształowym 
Łukiem. Kiedy, gdzie i  jakie to ma dla 
Ciebie znaczenie?

To miało miejsce w  Poznaniu, z  okazji 
15-lecia Federacji Stowarzyszeń Amazon-
ki zostałam uhonorowana Kryształowym 
Łukiem i  otrzymałam legitymację nr 1. 
Byłam bardzo wzruszona i  zadowolona 
z tego, że moja praca na rzecz Amazonek 
została doceniona.

z Wiesławą kunicką, przewodniczącą klubu 
organizatorka Jubileuszu 15-lecia amazonek
rozmawia ewa grabiec-raczak
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Elu, pojawiłaś się w Klubie 1996 roku i od 
razu zostałaś uznana przez koleżanki za 
osobę opatrznościową, człowieka na 
nowe czasy. Skąd wzięła się taka opinia?

To nie było tak od razu. Najpierw szu-
kałam swojego miejsca w Klubie. Przyglą-
dałam się pracy koleżanek. Z  podziwem 
patrzyłam na działania Wiesi Dąbrowskiej, 
osoby niezwykle kreatywnej. Na dr Mikę, 
która nieustannie nas inspirowała, przy-
chodziła z  co raz to nowymi pomysłami. 
Stawiała przed nami kolejne wyzwania. 
W  pewnym momencie zauważyłam, że 
moje ekonomiczne wykształcenie może 
się przydać, w  tych trudnych czasach 
transformacji gospodarczych. Dotąd Klub 
działał pod patronatem Polskiego Komi-
tetu Zwalczania Raka, który finansował 
wszystkie nasze przedsięwzięcia, ale oka-
zało się, że w załamującej się gospodarce 
nie ma pieniędzy na działalność tzw. orga-
nizacji społecznych. Zaczęły powstawać 
liczne organizacje pozarządowe, których 
pracę finansowali różni sponsorzy: firmy 
prywatne, koncerny zagraniczne, a  także 
instytucje państwowe. Aby pozyskiwać 
– i  potem rozliczać – fundusze od spon-
sorów trzeba było przyjąć osobowość 
prawną. To wiązało się z zupełnie innymi 
zadaniami i ja podjęłam się ich wykonania.

I  to Tobie przypadło w udziale przepro-
wadzić Warszawski Klub przez te prawne 
meandry?

Nie tylko nasz Klub, który przekształcił 
się w Stowarzyszenie, ale i całą Federację 
Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki”. Napisałam statut, z  którego 
później korzystało wiele klubów Amazo-
nek przyjmujących osobowość prawną 
stowarzyszenia, a także osobny statut dla 
Federacji. Była to bardzo żmudna praca 
i dla mnie bardzo trudna, bo przecież nie 
jestem prawnikiem. Kolejnym krokiem 
było uzyskanie statusu Organizacji Pożyt-
ku Publicznego, co uprawnia nas do otrzy-
mywania 1% podatku od dochodów.

W tym okresie pracowałaś najpierw jako 
finansistka w Federacji i pełniłaś funkcję 
wiceprzewodniczącej Warszawskiego 
Klubu, a potem Prezesa Federacji Stowa-
rzyszeń w  czasie przekształceń. Później 
byłaś wiceprzewodniczącą i  członkiem 
Zarządu Federacji, by od 2002 roku ob-
jąć stanowisko prezesa Stowarzyszenia 
„Amazonki” Warszawa-Centrum. Przed 
jakimi stanęłaś wówczas wyzwaniami?

Przede wszystkim trzeba było zadbać 

o  finanse Stowarzyszenia. Muszę przy-
znać, że bardzo mi była w tym pomocna 
wypracowana przez lata, bardzo wysoko 
ceniona marka Amazonek – charyzma-
tycznej, o wieloletnim doświadczeniu or-
ganizacji pacjenckiej. Ale poza marką trze-
ba było sponsorom zaproponować coś 
więcej – interesujące, przemyślane, a po-
tem precyzyjnie zrealizowane projekty.

Na takie działania sponsorzy chętnie 
dają pieniądze?

Tak, sponsorzy chętnie podpisują się 
pod wszelkim akcjami edukacyjnymi, pro-
gramami profilaktycznymi, wydawnictwa-
mi służącymi szerokim rzeszom pacjentów 
czy społeczeństwa. Niestety, czego nie ro-
zumieją niektóre z  koleżanek, sponsorzy 
nie dają pieniędzy na nasze przyjemności. 
Żeby przetrwać i  sprostać wyzwaniom 
nowych czasów, Klub musiał zmienić swój 
charakter. Być nie tylko miejscem zamknię-
tego, przyjaznego azylu, gdzie spotykamy 
się by świętować nasze małe uroczystości 
takie jak: imieniny, Wielkanoc, Wigilię, ale 
otworzyć się i włączyć w szersze działania 
nie tylko na rzecz Amazonek czy kobiet 
chorych na raka piersi. Aby zapewnić na-
szym klubowiczkom bezpłatnego leka-
rza, rehabilitanta, psychologa trzeba było 
przyciągnąć sponsorów.

Jakie to były konkretnie akcje?
Przede wszystkim związane z  rakiem 

piersi: Marsze Różowej Wstążki orga-
nizowane co roku wspólnie z  AVON  
Cosmetics Polska, szkolenie pielęgniarek 
z  palpacyjnego badania piersi przepro-
wadzone przez kanadyjskie stowarzy-
szenie Amber Heart, program edukacyj-
ny „Różowa Wstążeczka” skierowany do 
dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych 
w całej Polsce zrealizowany we współpra-
cy z Kancelarią Prezydenta, Ministerstwa-
mi Oświaty i  Zdrowia, Stacjami Sanitar-
no-Epidemiologicznymi, „Twoje pierwsze 
USG piersi” program profilaktyczny dla 
kobiet w wieku 25-45 lat, „Gabinety z Ró-
żową Wstążką” projekt włączający lekarzy 
ginekologów w  badanie piersi realizo-
wany wspólnie z  AVON, Samsung Irena 
Women’s Run bieg wyłącznie dla kobiet 
pod patronatem medalistki olimpijskiej 
Ireny Szewińskiej i  prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz. Liczne wydawnic-
twa edukacyjne, no i „Gazeta Amazonki”, 
której 21 numer właśnie się ukaże dzięki 
wsparciu wieloletniego sponsora, firmy 
Vipharm S.A.

Czy włączałyście się też w  międzynaro-
dowe działania związane z  propagowa-
niem wiedzy o raku piersi?

Współorganizowałyśmy z  firmą ROCHE 
na terenie Polski międzynarodową kam-
panię edukacyjną „Breast Friends – Przy-
jaciel od Piersi” uświadamiającą wagę 
wsparcia, jakiego udziela chorej kobiecie 
przyjaciel. Projekt ten był związany z wy-
stawą zdjęć znanych osób z  różnych kra-
jów i  ich przyjaciół, wspólnie walczących 
z rakiem piersi, a w kolejnych latach z ak-
cją koszulową firmy Hexeline i konkursem 
prac plastycznych z  logo „Breast Friends”, 
a  w  tym roku z  plebiscytem „Doceńmy 
przyjaciół od piersi”.

Czy to prawda, że Wasza działalność 
w pewnym momencie tak się rozszerzy-
ła, że rozsadziłyście mury pokoiku uży-
czanego od lat przez Zakład Rehabilita-
cji Centrum Onkologii?

Można by tak żartobliwie powiedzieć, 
ale nam chodziło o  coś więcej. Oczywi-
ście chciałyśmy mieć wreszcie kawałek 
miejsca dla siebie, w którym mogłybyśmy 
choćby przechowywać nasze dokumenty, 
ale także chciałyśmy stworzyć coś, co słu-
żyłoby już nie tylko nam Amazonkom, ale 
wszystkim chorym onkologicznie. Tak po-
wstał pomysł budowy Centrum Edukacyj-
no-Terapeutycznego przy Zakładzie Reha-
bilitacji Centrum Onkologii. Rzeczywiście 
Centrum przylega do ścian naszego daw-
nego pokoiku.

Macie teraz siedzibę, której może Wam 
pozazdrościć nie jeden Klub…

Tak, tylko jest to pomieszczenie służące 
nie tylko nam. Sobie zostawiłyśmy jeden 
niewielki pokój, w którym na co dzień pra-
cuje nasz sekretariat i  Telefon Zaufania, 
pełnią dyżury Ochotniczki. Główna sala, 
w której odbywają się nasze comiesięczne 
zebrania, bogato wyposażona przez firmę 
SAMSUNG w  sprzęt audiowizualny, służy 
jako miejsce spotkań, szkoleń, konferencji 
wszystkim potrzebującym. Zebranie środ-
ków na ten cel było ogromnym wysiłkiem. 
Lista darczyńców jest długa i upamiętnia 
ją marmurowa tablica wmurowana w ścia-
nę Centrum Onkologii.

Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeu-
tycznego rozpoczęła nowy etap w dzia-
łalności Stowarzyszenia, na czym on po-
lega?

Wyszłyśmy poza krąg projektów zwią-
zanych tylko z  rakiem piersi. Zaczęłyśmy 

z elżbietą kozik, prezesem stowarzyszenia 
„amazonki” Warszawa-Centrum  
w ostatnich 10 latach 

rozmawia Aleksandra Rudnicka

WSPOMINAJĄ NASZE PRZEWODNICZĄCE
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pracę na rzecz wszystkich pacjentów on-
kologicznych i walki ze wszystkimi rodza-
jami nowotworów. Centrum Edukacyjno 
-Terapeutyczne wybudowałyśmy dla 
wszystkich chorych na nowotwory. Uwa-
żamy, że na nas Amazonkach, mających 
za sobą najdłuższą tradycję walki z rakiem 
w  Polsce, spoczywa moralny obowiązek 
dzielenia się swoim doświadczeniem, wie-
dzą i osiągnięciami z chorymi na inne ro-
dzaje raka. Są z tym związane dwa ostat-
nio zrealizowanych przez nas projekty.

Biblioteka „Amazonki chorym na raka”, 
która działa w  holu głównym Centrum 
Onkologii. Mogą z niej korzystać wszyscy 
pacjenci przebywający w szpitalu o każdej 
porze dnia i nocy. Każdy może podarować 
książki do naszej biblioteki i sam wypoży-
czyć z niej książkę, w tym o tematyce on-
kologicznej. Wszystko działa na zasadzie 
dobrej wiary i  jak dotąd dobrze funkcjo-
nuje.

Drugi projekt to powołanie Poradni 
Amazonki udzielającej konsultacji inter-
netowych, telefonicznych i  osobistych 
wszystkim chorym na raka. W  poradni 
można uzyskać pomoc lekarza onkologa, 
fizjoterapeuty, psychoonkologa, pielę-
gniarki, a  także prawnika no i  porozma-
wiać z  Ochotniczką. Poradnia to projekt 
na wielką skalę i funkcjonuje dzięki dobrej 
woli i zaangażowaniu wielu osób. Nie jest 
to akcja spektakularna, ale bardzo po-
trzebna chorym na raka i  im bliskim. Sta-
le rozszerzamy naszą pomoc, o kolejnych 
specjalistów. Działalność Poradni Ama-
zonki przerosła nasze oczekiwania, bo 
w  zamierzeniu miała ona pomagać tylko 
chorym na raka piersi, ale potrzeby okaza-
ły się dużo większe i staramy się im spro-
stać, pomagając wszystkim pacjentom 
onkologicznym i ich bliskim.

A na co teraz zbieracie fundusze?
Na Dom Chorych na Raka, „dom nadziei 

dla chorych onkologicznie”, gdzie pacjent 
pod opieką specjalistów poczuje się do-
brze i bezpiecznie. Do tej pory zebraliśmy 
700.000 zł, ale to za mało, żeby ruszyć 
z budową. Liczymy na darczyńców, ważna 
jest każda kwota. Takiego Domu nie ma 
jeszcze w Polsce, a jest bardzo potrzebny. 
Rak jest chorobą przewlekłą, przechodzą-
cą przez różne fazy i  zwłaszcza osobom 
samotnym potrzebna jest pomoc.

Polskie Amazonki Ruch Społeczny to 
Twoja najnowsza inicjatywa, czemu ma 
służyć?

Najkrócej mówiąc – wobec coraz bar-
dziej pogarszającej się sytuacji w  funk-
cjonowaniu służby zdrowia zwłaszcza na 
polu onkologii, zintegrowaniu wszystkich 
sił do walki z  rakiem tzn.: pacjentów ich 
rodzin i  przyjaciół, lekarzy, pielęgniarek 
oraz wszystkich zainteresowanych i chcą-
cych pomóc. W aktualnej sytuacji głos jed-
nej organizacji pacjentów, nawet z  taką 
charyzmą jak Amazonki, nie jest w stanie 
dotrzeć i wywrzeć presję na decydentach, 

aby chorym onkologicznie zapewnić wła-
ściwe i nowoczesne leczenie na poziomie 
europejskim. A  nowotwory w  Polsce to 
już epidemia. Dlatego my – Warszawskie 
Amazonki – postanowiłyśmy stworzyć 
podwaliny szerokiego ruchu do walki z ra-
kiem. Polskie Amazonki Ruch Społeczny 
to realizacja naszego hasła na szerokim 
społecznym forum – pomagając innym 
pacjentom onkologicznym, dzieląc się na-
szą wiedzą i doświadczeniem, pomagamy 
sobie, bo same wiele byśmy nie zdziałały. 
Tak też dzisiaj powinnyśmy rozumieć i wy-
pełniać naszą amazońską misję.

Co PARS zrobił na rzecz pacjentów  
onkologicznych?

Zaczęliśmy od szkolenia pielęgniarek 
środowiskowych z  tzw. „minimum onko-
logicznego”. Przeszkoliłyśmy pielęgniarki 
z 8 województw. Zależy nam na tym, żeby 
pielęgniarki środowiskowe, które są naj-
bliżej chorych i  ich rodzin, szerzyły wie-
dzę o chorobach nowotworowych, zwra-
cały uwagę na wszelkie wczesne oznaki 
raka. Aktualnie skupiamy się na walce 
o  dostępność leków ratujących życie dla 
wszystkich chorych na czerniaka.

Elu, prowadzenie organizacji pacjentów, 
która skutecznie działa w  dzisiejszych 
czasach wymaga od liderki wielu umie-
jętności i cech, jakich?

Przede wszystkim ogromnego zaan-
gażowania, poświęcenia czasu i wiary, że 
to, co robimy ma sens, służy ogólnemu 
dobru. Trzeba z  uporem dążyć do celu. 
Moim pierwszym sukcesem w  pracy dla 
Amazonek było pozyskanie grantu z Fun-
dacji Batorego. Przede mną próbowało to 
zrobić kilka osób, ale im się nie udało, a ja 
się zaparłam. Tak samo było z realizacją in-
nych projektów, tyle że nie wszystkie moż-
na zrealizować w pojedynkę. Liderka musi 
umieć przekonać innych własnym przy-
kładem do celów, które sobie stawia. Musi 
też podążać za najnowszymi osiągnięcia-
mi, a  zwłaszcza za nowoczesnymi tech-
nologami komunikowania się takimi jak 
Internet. To wspaniałe, że mogę na Face-
booku rozmawiać jednocześnie z 200 oso-
bami. Nie wyobrażam sobie działalności 
Stowarzyszenia bez strony internetowej. 
Leader nie musi i nie może być specjalistą 
w każdej dziedzinie, ale musi umieć korzy-
stać z wiedzy i rad fachowców.

A  umiejętności marketingowe. Ty sobie 
doskonale radzisz z w tym zakresie.

To też jest potrzebne, bo możesz ro-
bić wspaniałe rzeczy, ale jeśli nikt o  tym 
nie będzie wiedział, to tak jak byś nic nie 
robiła. Stąd dobra współpraca z  media-
mi bardzo pomaga naszym działaniom 
i  bardzo dziękuję mediom za zaintere-
sowanie dla naszej pracy i  problemów. 
Symbole i  mądre sentencje towarzyszą 
Ci w pracy, co one dla Ciebie znaczą?

Budowie Centrum Edukacyjno-Tera-
peutycznego patronowała Wenus Ama-

zonek, statuetka, którą ofiarowałyśmy 
naszym darczyńcom. Na 25-lecie Klubu 
powstała statuetka Amazonki, honorująca 
naszych wieloletnich przyjaciół. Co roku 
znajduję hasło, motto, wokół którego sku-
piamy nasze klubowe działania. To wszyst-
ko upiększa i pogłębia refleksję o tym, co 
robimy.

A  jakie motto przyświeca Wam w  tym 
roku i  co chciałaś za jego pośredni-
ctwem przekazać swoim klubowym  
koleżankom?

Myśl Wergiliusza:„Bo zwyciężać mogą ci, 
którzy wierzą, że mogą”. Wiara to podsta-
wa, zarówno w działaniach jednostek, jak 
i grup. Każda z nas musi wierzyć, że wygra 
z chorobą, a wszystkie musimy wierzyć, że 
zrealizujemy cele, które przed sobą posta-
wiłyśmy, choćby budowę „Domu Chorych 
na Raka”.

I  tego Wam życzę z  okazji Jubileuszu 
i na następne lata – WIARY.

2004 poświęcamy  
walce z nawrotami choroby

2005 ogłosiłyśmy rokiem  
praw pacjenta i edukacji

2006 ogłosiłyśmy  
rokiem Amazonek

2007 – rokiem przyjaciół Amazonek

„Wiedzieć, to znaczy zwyciężyć”  
motto na 2008 rok

„Amazonki dla zdrowia kobiet” 
motto na 2009 rok

„Być zwyciężonym i nie ulec  
to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć 

 na laurach – to klęska” 
(J.Piłsudski) My nie spoczniemy!!! 

motto na 2010 rok 

„Życie to najcenniejszy dar”  
motto na 2011 rok 

„Bo zwyciężać mogą Ci,  
którzy wierzą, że mogą” (Wergiliusz) 

motto na 2012 rok
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IRENA OPŁOCZYŃSKA
Zrobiłam się bardziej otwarta na ludzi
Stowarzyszenie Amazonek jest dla mnie 

rodzajem wspólnoty, która dała mi i daje 
ogromne wsparcie w pokonaniu choroby. 
Dzięki Klubowi mam możliwość kontaktu 
z  fachowcami: lekarzami, fizjoterapeu-
tami, z  psychologiem. Mogę na bieżąco 
zwracać się do nich ze swoimi problema-
mi.

W  czasie naszych spotkań, wyjazdów, 
wycieczek, pielgrzymek poszerzam nie 
tylko wiedzę na temat raka, ale i  ogólne 
horyzonty – dowiaduję się wielu cieka-
wych rzeczy na różne tematy.

Nauczyłam się też prosić o  pomoc, 
przedtem bałam się tego robić.

Serdeczne, koleżeńskie stosunki, jakie 
panują w  Klubie sprawiły, że stałam się 
bardziej otwarta na ludzi i ich sprawy. Sta-
łam się silniejsza psychicznie, przeszłam 
szkolenie dla Ochotniczek i teraz ja poma-
gam innym kobietom, co daje mi ogrom-
ną satysfakcję.

HALINA RODZIEWICZ
Czuję się dobrze, gdy jestem po-

trzebna innym
Nie wiem jakby wyglądało moje życie 

bez Klubu. Trafiłam tu zaraz po rehabilita-
cji. Bardzo szybko weszłam w obce środo-
wisko – dzięki otwartości, przyjacielskiej 
atmosferze jaka jest w Klubie. Zajęłam się 
sprawami wolontariatu, zostałam Ochot-
niczką.

Zaczęłam żyć sprawami Klubu, podej-
mowanych akcji, poczułam się potrzebna. 
A że mam naturę społecznicy, to czuję się 
dobrze, gdy jestem potrzebna innym..

Jestem w środowisku, które odpowiada 
na moje potrzeby, ale ja jestem szczęśli-
wa, że też mogę dać coś innym. Nie są to 
rzeczy wielkie, ale sprawiające radość, na 
przykład. uśmiech na twarzy kobiety, któ-
rą odwiedzam w szpitalu.

Szczególne więzy, które łączą nas w Klu-
bie, a wynikające ze wspólnego doświad-
czenia walki z rakiem, sprawiły, że odczu-
wam ogromną potrzebę bycia w  grupie. 
Daje mi to poczucie stabilizacji, której tak 
bardzo poszukiwałam po chorobie. Wiem, 
że znajdę tu zrozumienie i akceptację.

Sama też się zmieniłam. Stałam się bar-
dziej łagodna, bardziej wyrozumiała, ro-
zumiejąca problemy innych. Poznałam 
tyle różnych, ciekawych, wartościowych 
kobiet, tyle różnych ludzkich historii, że 
teraz niczemu się nie dziwię.

WANDA PĘCONEK
Nauczyłam się słuchać innych
Trafiłam do Klubu zaraz po rehabilitacji, 

dzięki Krysi Puto. Nie byłam w najlepszym 
stanie psychicznym. W Klubie odzyskałam 
wiarę w  to, że mogę wyzdrowieć, że rak, 
nie zawsze jest śmiertelną chorobą.

Kiedy przyszłam pierwszy raz do Ama-
zonek trafiłam akurat na imieniny kilku 
koleżanek. Zobaczyłam pięknie przygo-

towany stół i grono roześmianych kobiet. 
„One nie mogą być chore” – pomyślałam. 
Zostałam serdecznie przyjęta i po niedłu-
gim czasie włączyłam się w życie Klubu.

Zawsze lubiłam pracę społeczną, dzia-
łalność na rzecz innych, tu znalazłam 
znakomite miejsce, by pomagać innym. 
Zostałam Ochotniczką. Byłam w pełni dys-
pozycyjna, jeździłam na szkolenia. 

Tak samo rzetelnie starałam się pełnić 
swoje środowe dyżury. Pomagałam lu-
dziom nie tylko w sprawach choroby, ale 
doradzałam w różnych życiowych proble-
mach, korzystając ze swojego doświad-
czenia ławnika. Zgodnie z wiedzą wynie-
sioną ze szkoleń Ochotniczek, starałam się 
działać bez zaangażowania emocjonalne-
go, na trzeźwo.

Dzięki pracy w Klubie nauczyłam się słu-
chać innych, stałam się cierpliwa. Ogrom-
ną satysfakcję przynosi mi życzliwość 
tych, którym pomogłam. Zdarza się, że na 
mieście spotykam ludzi, którzy dziękują 
mi za to, że kiedyś ich wysłuchałam i da-
łam, dobrą praktyczną radę.

MARIA SZELĄGOWSKA
Odzyskałam wolę życia
Trafiłam do Klubu w najtragiczniejszym 

momencie życia. Byłam po operacji, któ-
rą przeszłam 3 tygodnie po śmierci męża. 

Co dał mi klub
AMAZONKI O SOBIE I O KLUBIE

Kilka naszych koleżanek zgodziło się odpowiedzieć na 
pytanie: „Co dał mi Klub?” I choć są to osoby w różnym 
wieku, z różnym stażem klubowym w ich wypowie-
dziach wspólne jest jedno – za pomoc, jaką otrzyma-
ły, starały się odpłacić wsparciem udzielonym innym. 
Wszystkie Amazonki podkreślają, że bycie członkiem 
Stowarzyszenia, nie tylko przyniosło im wymierne 
korzyści w walce z chorobą, ale skłoniło do spłacenia 
długu wdzięczności, do działania w miarę własnych 
możliwości na rzecz amazońskiej społeczności i podej-
mowanych przez nią akcji w myśl hasła: POMAGAJĄC 
INNYM – POMAGASZ SOBIE.
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Nie chciałam żyć, byłam w  szoku. Zosta-
łam sama. Dzięki Amazonkom odzyska-
łam wolę życia.

Kiedy przyszłam pierwszy raz do Klubu 
obchodzono właśnie imieniny. Zobaczy-
łam grupę radosnych, eleganckich kobiet 
zgromadzonych wokół pięknie nakryte-
go stołu. Podeszła do mnie uśmiechnięta 
Łucja i…już nie byłam sama. Wstąpiło we 
mnie życie. Wkrótce Klub stał się moim 
drugim domem.

Przychodzę tu z przyjemnością. Staram 
się odwdzięczać Koleżankom za okazaną 
życzliwość i  serdeczność swoją pracą na 
rzecz Klubu. Byłam członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia, a  kiedy Ela Kozik rzuciła 
pomysł zorganizowania mini-kawiarenki 
w  holu Instytutu, aby umilić nasze spo-
tkania, zakupiłam za własne pieniądze 
termosy, kawę, herbatę i  wcieliłam w  ży-
cie ten pomysł. Teraz naszą kawiarenką 
z najtańszą na świecie kawą i herbatą zaj-
muje się Krysia. Ktoś czasami przyniesie 
ciasteczka i jest miło.

GRAŻYNA HABER
Nie byłam z tym sama
Byłam dwa miesiące po operacji, kie-

dy zapisałam się do Klubu. Usłyszałam, 
że mogę dalej korzystać z gimnastyki 
usprawniającej i dowiedzieć się więcej 
o leczeniu raka piersi. W tamtym czasie 
niewiele było dostępnych informacji na 
temat tego nowotworu. Podświadomie 
czułam, że Klub będzie miejscem, którego 
potrzebuję. Pierwsza osobą, którą spotka-
łam była Ela Kozik. Na moje pytanie: „Czy 
mogę się przyłączyć do grona Amazonek?” 
– odpowiedziała z entuzjazmem – „Oczy-
wiście, za dwa dni jest Marsz, przyjdź na-
wet z rodziną”. Od tamtej pory często mąż 
towarzyszył mi w corocznym Marszu Ró-
żowej Wstążki. Mimo że w pierwszych la-
tach po operacji jeszcze pracowałam i nie 
miałam za wiele czasu, jak tylko mogłam 
przychodziłam do klubu. Zdałam sobie 
sprawę, że muszę mieć kontakt z innymi 
Amazonkami i  korzystać z  ich doświad-
czenia. Spotkałam wiele wspaniałych ko-
leżanek. Dowiedziałam jak radzić sobie 
z chorobą. Już nie byłam sama. Włączyłam 
się czynnie w  pracę klubu. Brałam udział 
w spotkaniach i  konferencjach, także za 
granicą, tematycznie związanych z rakiem 
piersi, pracą organizacji walczących z no-
wotworami w Europie i  na świecie. Dzie-

liłam się zdobyta wiedzą z koleżankami 
klubowymi. Pełniłam dyżury w Biurze Sto-
warzyszenia.Wcześniej nigdy nie wyobra-
żałam sobie, że spotkam jeszcze w swoim 
życiu tylu fajnych ludzi. Dzisiaj jeśli z  ja-
kiegoś powodu nie jestem w Klubie. cze-
goś mi brakuje.Potrzeba oddania tego, co 
się dostało od losu, wywołuje chęć dzia-
łania i  robienia czegoś dla innych ludzi. 
Mogłam to realizować będąc tam. Dzięki 
Amazonkom mój powrót do zdrowia był 
o wiele łatwiejszy.

JANINA SIENKIEWICZ
Nie przed każdym można się tak 

otworzyć
Jestem klubową weteranką. Do Klubu 

przyszłam 20 lat temu za namową dr Miki. 
W  tym roku obchodzę swój mały osobi-
sty jubileusz. Wtedy Klub był jedynym 
miejscem, w  którym mogłam się spo-
tkać z  osobami, które miały takie samo 
doświadczenie choroby jak ja. Nie przed 
każdym można się tak otworzyć, jak przed 
inną Amazonką.

Dwadzieścia lat temu rak był chorobą 
budzącą grozę, o  której nie wiele wie-
dziano i mówiono, bo był to temat tabu. 
W  Klubie mogłyśmy swobodnie wymie-
niać doświadczenia, wspierać się w walce 
z chorobą. To był nasz azyl.

Tworzyłyśmy nasze klubowe tradycje – 
obchodziłyśmy wspólnie imieniny, Wiel-
kanoc, Wigilię, rocznice. Każda z klubowi-
czek miała swój wkład w  przygotowanie 
uroczystości. Robiłyśmy wszystko we wła-
snym zakresie. Moim wielkim klubowym 
sukcesem, który wspominam z  dumą, 
było przygotowanie stołu na Dziesięcio-
lecie Klubu. Na 3 lata opuściłam warszaw-
skie Amazonki, bo pomagałam koleżan-
kom z Piaseczna w tworzeniu klubu. Dziś 
jestem w Konwencie Seniorek i staram się 
przekazywać swoje doświadczenia młod-
szym koleżankom.

ALICJA KOLASA
Odkryłam w sobie talenty
Klub dał mi poczucie wartości. Odkry-

łam w  sobie zupełnie nowe talenty. Pa-
radoksalnie dzięki chorobie, rozwinęłam 
zainteresowania sportowe. W Klubie wraz 

z innymi koleżankami biorę udział w zaję-
ciach gimnastycznych, które nie tylko słu-
żą usprawnieniu, ale pozwalają zachować 
lepsze samopoczucie psychiczne no i – co 
jest ważne – ładną sylwetkę. Z  przyjem-
nością uczestniczę w  naszych turnusach 
rehabilitacyjnych, wnosząc w  nie swój 
wkład – prowadzę poranną gimnastykę.

Mam też więcej czasu na hobby. Brałam 
udział w  konkursach plastycznych reali-
zowanych przez Federację Stowarzyszeń 
„Amazonki”, zdobywając główne nagrody 
za moje kilimy i lampę ceramiczną.

Klub to dla mnie miejsce, w którym po-
znałam wielu ciekawych ludzi, zawarłam 
nowe przyjaźnie. Wsparcie i  akceptacja, 
które otrzymałam w  Klubie pozwoliły mi 
rozwinąć się w zupełnie nowych dla mnie 
dziedzinach i  nauczyły, że nie należy sa-
memu stawiać sobie barier. 

GRAŻYNA PAWLAK
Ćwierćwiecze
Ćwierćwiecze, czyli więcej niż pokole-

nie. To skojarzenie zawsze budzi szacunek. 
W takim okresie przychodzi na świat nowe 
życie, dojrzewa i może już zacząć własną, 
niezależną egzystencję. Ze wszystkimi jej 
radościami, nadziejami i smutkami. Może 
być barwne, kolorowe, nieprzewidywalne, 
a  niekiedy naznaczone lękiem i  brakiem 
wiary w przyszłość. 

25 lat temu w  umysłach i  sercach do-
świadczonych chorobą kobiet narodziła 
się myśl, by to, jedyne jakie mają życie, 
uczynić łatwiejszym, ciekawszym i  pięk-
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niejszym dla siebie i  im podobnych. Czy 
im się udało? Po stokroć razy tak. Jestem 
jedną z beneficjentek zasianego przez Nie 
ziarna nadziei. 

Przerażona, bez wiary w  przyszłość 
przyszłam do Amazonek (wówczas jeszcze 
Klubu Kobiet po Mastektomii) dziesięć lat 
temu. Co mnie tam sprowadzało? Przede 
wszystkim ciekawość, jak wyglądają ko-
biety, które przeżyły. Jak długo żyją i czy 
bardzo są okaleczone. Nie byłam ciekawa 
ich stanu ducha, byłam przekonana, że 
podobnie jak ja, są przerażone i smutne. 

I  cóż zastałam – spokojne, uśmiech-
nięte, empatyczne kobiety. Żadna z  nich 
nie odpowiadała zbudowanemu przeze 
mnie wizerunkowi. Nie po drodze było 
im ze smutkiem. Promieniały wewnętrzną 
radością. Tworzyły aurę ciepła i  żywego 
zainteresowania drugim, jakże często za-
gubionym w zimnych murach szpitalnego 
gmachu, człowiekiem. Były przykładem, 
że można przeżyć i można żyć pięknie. Zo-
stałam z nimi na długie lata, a zamieszkały 
w  moim sercu, kto wie czy nie do końca 
życia? Dały mi wiarę i  niezbędne siły do 
walki z chorobą. Zapewne mają ogromny 
udział w tym, że nie poddałam się. Wręcz 
przeciwnie – doceniłam życie. Zobaczy-
łam jego bogactwo, zapragnęłam korzy-
stać z niego jak najdłużej. To, że dzisiaj cią-
gle podążam dalej i  dalej, smakuję życie 
i  rozkoszuję się jego urodą zawdzięczam 

owemu spotkaniu sprzed dekady. 
Drogie wspaniałe Amazonki, dobre du-

chy nadające kształt pięknej idei. Dzięki 
Wam tym obecnym i Nieobecnym jestem 
tu dzisiaj. Za to wszystko składam wyrazy 
ogromnej wdzięczności. Niech każda na-
stępna zagubiona i  przerażona kobieta 
zobaczy w Was to piękno, siłę i wiarę. 

ELŻBIETA SAMSELSKA
Odzyskałam nadzieję przeżycia na-

stępnych lat
Do Klubu Amazonek wstąpiłam 18 

lat temu. Zachęciły mnie do tego Lusia 
Szczawińska i  Teresa Komorowska. Oce-
niam, że grupa liczyła około 50 osób. Pa-
nowała serdeczna atmosfera, a  ja byłam 
onieśmielona i  zagubiona. Wiadomości 
zdobywane od pacjentek pod gabinetem 
lekarskim przed wizytą albo badaniami 
budziły grozę, natomiast zrzeszone Ama-
zonki były pogodne, koleżeńskie, sponta-
niczne i wrażliwe. Służyły pomocą i  radą, 
co pozwoliło mi pozbyć się lęku związa-
nego z  chorobą i  zaadoptować w  społe-
czeństwie. W  Klubie mogłam skorzystać 
z  kompleksowej rehabilitacji fizycznej, 
psychologicznej oraz lekarskiej, wymie-
niać z koleżankami różne doświadczenia, 
nawet kulinarne. Tu w grupie otrzymałam 
duże wsparcie – odreagowałam. Odzyska-
łam nadzieję przeżycia następnych lat. 

Dzięki organizowanym prelekcjom 

i szkoleniom pogłębiłam wiedzę medycz-
ną i  psychologiczną. Pozbyłam się stresu 
związanego z chorobą i stałam się otwar-
ta w stosunku do ludzi. Czułam się wyróż-
niona wstępując 5 lat temu do Konwentu 
Seniorek, ponieważ poszerzyłam grono 
koleżanek i zdobyłam nowe doświadcze-
nia w pełnieniu misji Amazonek. Wreszcie 
poczułam, że już jestem na tyle odporna 
psychicznie, że mogę pomagać innym 
chorym, więc zostałam Ochotniczką. Peł-
nię dyżury w Zakładzie Rehabilitacji Cen-
trum Onkologii. Praca ta przynosi mi wiele 
satysfakcji.

nasze PrzeWoDniCząCe

AMAZONKI O SOBIE I O KLUBIE / NASZE PRZEWODNICZĄCE

Elżbieta Jaworska
współzałożycielka 
Klubu i jego pierwsza 
przewodnicząca

Hanna Maksymowicz Maria Niewiadomska Janina Grzegorzewicz
przewodnicząca w 
latach 1989-1991 

Alina Turska
przewodnicząca przez 
dwie kolejne kadencje

Anna Mróz
organizowała  
10-lecie Klubu

Teresa Komorowska Wiesława Kunicka
organizowała 
15-lecie Klubu

Elżbieta Kozik
przewodnicząca przez 
ostatnie 10 lat
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„gazeTa amazonki” – To JUŻ 10 LaT

Agnieszko chciałabym, byśmy razem 
zastanowiły nad rolą, jaką „Gazeta Ama-
zonki” odrywa w  życiu Warszawskiego 
Stowarzyszenia, jej historią i  dalszymi 
losami. Niech to nie będzie wywiad tyl-
ko rozmowa.

„Gazecie Amazonki” należy się poważ-
na, sumująca jej dokonania rozmowa. Jest 
już przecież wydawana przez 10 lat, mamy 
więc okrągłą rocznicę – Jubileusz 10-lecia, 
a  to jest już 21 numer. Ja włączyłam się 
w  życie „Gazety” nieco później, po spo-
tkaniu z Zosią Michalską, która wręczając 
mi jeden z pierwszych numerów „Gazety”, 
tym samym zaszczepiła we mnie bycie 
z Amazonkami, tak jakbym była z nimi za-
wsze. Olu, czy pamiętasz, kto był pomysło-
dawcą „Gazety”?

To była inicjatywa Eli Kozik, jak zwykle 
w Jej wypadku, niesłychanie ambitna. To 
nie miało być kolejne, zwykłe pisemko 
klubowe, nie gazetka tyko „Gazeta”. Co 
prawda nazwa jest myląca, bo gazeta to 
pismo codzienne, a nasze wydawnictwo 
jest półrocznym periodykiem.

Eli chodziło o zewnętrzną formę pisma, 
które miało przypominać codzienną gaze-
tę, no i  o  jej zawartość. To nie miało być 
pismo tylko z życia Warszawskiego Klubu, 
ale pismo podejmujące problemy istotne 
dla wszystkich polskich Amazonek. Dlate-
go od początku, od pierwszych numerów 
zwróciło moją uwagę.

To przede wszystkim zasługa pierwszej 
Redaktor pisma Wiesi Dąbrowskiej, która 
zadbała o  wysoki poziom merytoryczny 
„Gazety”. Umiała, wydobyć ciekawe ma-
teriały od autorytetów w  danej dziedzi-
nie. Każdy numer pisma miał swój temat. 
Wiesia, jak zwykle twórczo, kreatywnie, 
z  wyczuciem formy, rozwinęła i  wcieliła 
w życie pomysł rzucony przez Elę. Współ-
praca z  Wiesią dla mnie osobiście była 
nie tyko pouczająca, ale była samą przy-
jemnością. Bardzo sobie ceniłam nasze 
spotkania w sprawie „Gazety”.

Pierwsze numery w  dziale „Pogłębia-
my wiedzę o raku piersi” poruszały ważne 
dla Amazonek tematy z  zakresu leczenia 
systemowego raka piersi, nowoczesnych 
terapii czy psychoonkologii. Dla mnie jed-
nak najbardziej wartościowe było to, że 
obok naukowych artykułów, dotyczących 

danego zagadnienia, w piśmie były wypo-
wiedzi Amazonek, które dzieliły się z inny-
mi chorymi swoim osobistym doświad-
czeniem i  wiedzą o  przebytym leczeniu. 
Pisały o tym jak radzić sobie z konkretnymi 
problemami, dawały świadectwo tego, że 
można przetrwać chemio- i  radioterapię, 
że przy pomocy psychoonkologa można 
pokonać strach przed rakiem i nauczyć się 
z nim żyć. Dlatego, kiedy zastanawialiśmy 
się w firmie Vipharm, jak wesprzeć działal-
ność Stowarzyszenia „Amazonek” Warsza-
wa-Centrum, postanowiliśmy sponsoro-
wać druk każdego numeru „Gazety”.

W  pewnym momencie Ty także włą-
czyłaś w redagowanie naszego pisma.

Napisałam kilka artykułów o  tematyce 
farmaceutycznej m.in. o  nowoczesnych, 
polskich lekach dla chorych na raka piersi. 

Po tym, jak Wiesia Dąbrowska zosta-
ła szczęśliwą babcią, redakcję „Gazety” 
przejęła Ela Kozik, by przekazać ją Gra-
żynie Pawlak. Ostatnie numery redago-
wała Beata Drzewosowska we współpra-
cy z  Iwoną Kmitą i  Anią Mazurkiewicz. 
„Gazeta Amazonki” pod ich redakcją 
zmieniła, unowocześniła szatę graficzną 
i wprowadziła nowe działy, a m.in. stały 
dwugłos Beaty i Ani dotyczący bieżące-
go tematu numeru.

A teraz historia zatoczyła koło, bo Jubi-
leuszowy 21 numer przygotowała Wiesia 
Dąbrowska, która obok Zosi Michalskiej 
jest najstarszym świadkiem, a  zarazem 
osobą współtworzącą historię Amazonek. 
Osobą, która stara się uchronić od zapo-
mnienia dorobek Amazonek, udokumen-
tować ich dzieje. Ten numer „Gazety” dla 
przyszłych badaczy Ruchu Amazonek za-
wiera wiele cennych materiałów.

Muszę tu przypomnieć ważną rolę 
pierwszej graficzki „Gazety Amazonki” 
Kasi Ciemny, która nadała pismu określo-
ny charakter, a przede wszystkim zadba-
ła o  to, żeby „Gazeta” była przez Panie 
czytana bez problemów, żeby czcion-
ka była duża, a  układ stron wyrazisty. 
W ciągu tych 10 lat pismo przeszło mały 
lifting, ale jego zasadniczy charakter nie 
uległ zmianie. Nadal jest główka, będąca 
niejako logotypem „Gazety Amazonki” 
i podział na działy, no i mimo wielu dys-
kusji pozostał duży format A3.Ten numer 
ukazuje się w nieco zmienionej oprawie 

graficznej, co wiąże się ze zmianą logo 
Warszawskiego Stowarzyszenia, na 
prostsze i  nowocześniejsze. Nie byłoby 
też pisma bez Ewy Grabiec-Raczak, któ-
rej znakomite, profesjonalne fotografie 
dokumentujące wiele wydarzeń z  życia 
Warszawskiego Klubu, są zarazem wspa-
niałymi ilustracjami w „Gazecie”.

Dla mnie, jako sponsora „Gazety Ama-
zonki” jest też ważne, że przekroczyła 
ona klubowe granice i  jest z  zaintereso-
waniem czytana przez wszystkie polskie 
Amazonki. My ze swojej strony kolportu-
jemy pismo wśród dużej grupy współpra-
cujących z  nami lekarzy w  całym kraju. 
Chcemy, żeby lekarze poza materiałami 
merytorycznymi dotyczącymi raka piersi, 
poznali także punkt widzenia pacjenta na 
prowadzoną terapię, a  Amazonki potra-
fią to znakomicie przekazać. Dlatego nie 
żałujemy środków na „Gazetę”, wierząc 
w  charyzmę Amazonek w  szerzeniu ich 
misji. Realizujemy też w ten sposób hasło, 
które przyświeca działalności naszej firmy: 
„Z lekarzami dla pacjentów”.

Mnie cieszy to, że pismo stało się fo-
rum wypowiedzi dla członkiń Stowa-
rzyszenia, które mogą tu pisać nie tylko 
o problemach związanych z terapią, ale 
i o aktualnych sprawach Klubu, podzie-
lić się swoimi wrażeniami z  wyjazdów, 
turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzy-
mek, pożegnać koleżanki, które odeszły 
na zawsze. Dzięki temu, że „Gazeta” jest 
współredagowana przez same Amazon-
ki, ma charakter wiarygodny. Jest źró-
dłem nadziei dla innych kobiet, świadec-
twem tego, że mimo tak wyniszczającej 
choroby jak rak, można żyć i  pracować, 
cieszyć się każdą chwilą.

Na koniec jeszcze „Czym są dla mnie 
Amazonki” – dla mnie są PRZYJAŹNIĄ, 
która trwa bez względu na to jak często 
się spotykamy - ważne, że rozumiemy się 
bez słów i  przywołujemy naszymi myśla-
mi. Życzę „Gazecie Amazonki” następnych 
10 lat i  kolejnych 20 numerów, a  przede 
wszystkim jak największej liczby czytelni-
czek, które będą z zainteresowaniem się-
gały po „Gazetę”.

A  ja dziękuję firmie Vipharm za przy-
jaźń i wsparcie w szerzeniu misji Amazo-
nek, której nośnikiem jest „Gazeta”. 

JUBILEUSZ „GAZETY AMAZONKI”

O „Gazecie Amazonki” rozmawiają  
dr Agnieszka Szelejewska dyrektor 
polskiej firmy farmaceutycznej Vipharm SA,  
sponsorującej pismo  
oraz Aleksandra Rudnicka, wydawca.
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1. GRUPA Z POLNEJ
Nieformalna grupa kobiet po mastek-

tomii działająca od listopada 1982 r. sku-
piona wokół liderki – Elżbiety Jaworskiej 
– rozpoczyna rehabilitację „klubową” pod 
okiem dr Krystyny A. Miki, prowadzoną 
przez wybitną profesjonalistkę, mgr Zdzi-
sławę Pilicz. Grupa ta działa do dnia dzi-
siejszego. Była ona zalążkiem Klubu War-
szawa-Centrum.

KRONIKA 1987-2012

2. PIERWSZE POLSKIE AMAZONKI
7 stycznia 1987 roku z inicjatywy dr Krystyny A. Miki i trzech pacjentek: Elżbiety Ja-

worskiej, Zofii Michalskiej i Bożeny Krawczyk, członkiń „Grupy z Polnej” i członkiń Oby-
watelskiego (Polskiego) Komitetu Zwalczania Raka, powstaje pierwszy w Polsce Klub 
Kobiet po Mastektomii „Amazonki”. Tak wyglądałyśmy 25 lat temu.

3. OCHOTNICZKI – „SÓL ZIEMI” NASZEGO RUCHU
Ochotniczki zaczynają swoją działalność w szpitalach od początku istnienia Klubu. 

W 1991 r. dr K. Mika nawiązuje kontakt z międzynarodową organizacją kobiet po le-
czeniu raka piersi  Reach to Recovery, aendą UICC. W roku 1992 odbywa się w naszym 
Klubie pierwsze profesjonalne szkolenie wg metody R+R dostosowanej do realiów pol-
skich przez dr Małgorzatę Adamczak i mgr Teresę Turuk-Nowak, dla Ochotniczek z całej 
Polski.

4. PORADNIKI, INFORMATORY I  INNE 
WYDAWNICTWA

W  roku 1979 dr K. Mika opracowuje 
pierwszy „Poradnik dla kobiet po odjęciu 
piersi” wydany przez PZWL. Karierę zrobi 
tzw. „różowa książeczka”, która uzyskała 
osiem kolejnych wydań, po kilka tysięcy 
każde, aż do 2004 r. Służyła kobietom po 

leczeniu raka piersi przez ponad 25 lat. 
Dzisiaj mamy dziesiątki różnych wydaw-
nictw.

25 najważniejszych wydarzeń  
lat działalności Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum 1987-2012
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5. POLSKIE AMAZONKI CZĘŚCIĄ MIĘDZYNARODOWEGO  
RUCHU „REACH TO RECOVERY INTERNATIONAL”

Od 1991r. utrzymujemy stałe kontakty z  organizacją Reach 
to Recovery. Bierzemy udział w  konferencjach tej organizacji. 
W roku 1998 dr K.A. Mika została odznaczona specjalnym meda-
lem. Wyróżnienie to otrzymuje na każdej Konferencji co 2 lata tyl-
ko 1 osoba. Medal wręczała przewodnicząca Reach to Recovery  
Elizabeth McCrum, która w roku 1997 była u nas w Warszawie.

6. FEDERACJA POLSKICH KLUBÓW KOBIET PO MASTEKTOMII 
AMAZONKI = FEDERACJA STOWARZYSZEŃ AMAZONKI

16 lutego 1993 r. powołana została w  Warszawie Federacja 
Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” pod pa-
tronatem Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Klub Warszawa 
–Centrum organizuje zebranie założycielskie. Delegatki z  14 
istniejących ówcześnie Klubów wybierają władze nowej Orga-
nizacji. Przewodniczącą zostaje Zofia Michalska przez 2 kolejne, 
czteroletnie kadencje, aż do 2000 r.

7. MEDIA I MY
Od początku naszego istnienia interesowały się nami media, 

ale za nasilenie zainteresowania możemy uznać wywiad z Boże-
ną Krawczyk w 1991 r. w „Twoim Stylu”. Ona pierwsza w Polsce 
podała swoje nazwisko i  pokazała swoją twarz. Od tego czasu 
nieustannie udzielamy wywiadów w  telewizji, prasie codzien-
nej i periodykach. A, że jesteśmy „pod ręką” – bo w Warszawie –  
okazji mamy bardzo dużo, czasami nawet za dużo!

8. FILIE, REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI
Od roku 1993 następuje gwałtowny rozwój Ruchu. W 1994 r. 

powstaje nasza pierwsza filia – Warszawa Praga-Południe, któ-
rej przewodniczącą zostaje Helena Śliwińska, członkini naszego 
Klubu. Następnie powstaje Wola, Ochota, Bemowo, a także Klu-
by w innych miastach: Łomży, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie, 
itd. Z czasem wszystkie te ośrodki uzyskały osobowość prawną. 
W Warszawie obecnie jest 6 Klubów. Tak się bawiłysmy na spo-
tkaniu naszego Regionu w wiodącym Klubie w Łomży.

najważniejszych wydarzeń  
lat działalności Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum 1987-2012
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9. DĄŻ DO SPRAWNOŚCI
W 1995 r. Klub w Poznaniu i osobiście koleżanka 

Krystyna Wechmann, organizują pierwszą Sparta-
kiadę Amazonek. Bierzemy w nich udział każdego 
roku. Do roku bieżącego odbyło się ich 17. Obecnie 
organizuje je Federacja Stowarzyszeń Amazonki.

10. NASZ PIERWSZY JUBILEUSZ
Uroczyste obchody 10-lecia w  roku 1997. Po raz pierwszy obchodzono 

święto wszystkich polskich Amazonek – 10-lecie Ruchu Amazonek w Polsce. 
Na uroczystości obecni byli wspaniali goście, m.in.: Pani Jolanta Kwaśniew-
ska, Pani Elizabeth McCrum, Pani Liza Rey. Wprowadziłyśmy wówczas od-
znakę – Łuk Amazonki. W roku 2000 powstaje najwyższe nasze odznaczenie 
„Złoty Łuk Amazonki”

11. OSOBOWOŚĆ PRAWNA – OKNO NA NOWE CZASY
W czerwcu 1998 r. uzyskałyśmy osobowość prawną. Statut 

Klubu opracowała i przeprowadziła nas przez skomplikowane 
formalności koleżanka Elżbieta Kozik. Było to bardzo ważne 
wydarzenie, które wpłynęło na rozszerzenia programu dzia-
łania Klubu, a talenty menedżerskie Eli (finanse, gospodarka, 
organizacja) bardzo się Klubowi przydały.

12. PIĘTNASTY RAZ PIELGRZYMUJEMY DO CZĘSTOCHOWY
Bierzemy udział w  I  Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po  

Leczeniu Raka Piersi na Jasną Górę, w dniu 24 października 1998 
r., zorganizowaną przez Klub w Częstochowie. Od tej pory jeździ-
my tam każdego roku w pierwszą sobotę października.

13. AVON, OGROMNE WYZWANIA I DUŻA PRZYJEMNOŚĆ
Klub nasz od 1998 r. bierze czynny udział w Wielkiej Kam-

panii Życia - „Avon kontra rak piersi”, realizując kolejno ponad 
10 programów o zasięgu ogólnokrajowym , takich jak „Różowa 
wstążeczka” z minister Barbarą Labudą, „Twoje pierwsze USG 
piersi” i  inne. To osoba Elżbiety Kozik zachęciła kierownictwo 
tego potężnego koncernu do trwałej, wieloletniej współpracy 
z naszym Klubem.

KRONIKA
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14. WSPÓLNE DROGI – WSPÓLNE 
PRZEŻYWANIE – WSPÓLNA RADOŚĆ

W 2000 r. zostajemy Klubem wiodącym 
Mazowieckiej Unii Wojewódzkiej Federacji 
Stowarzyszeń Amazonki. Obecnie w  Unii 
zrzeszonych jest 20 Klubów. Spotkania są 
dla nas wyzwaniem i  wielką przyjemno-
ścią. Na organizowane wycieczki, do sana-
toriów i na turnusy rehabilitacyjne wyjeż-
dżają z  nami koleżanki z  innych Klubów. 
I  dbamy o  to, żeby nie zagubić tej więzi. 
Na zdjęciu powyżej nasz wyjazd do Wilna 
(Łomża, Wyszków, Warszawa).

15. GAZETA AMAZONKI NA XV LECIE.
16 lutego 2002 r. obchody jubileuszo-

we 15-lecia Stowarzyszenia „Amazonki” 
Warszawa – Centrum poprzedziło przygo-
towanie periodyku, który przetrwał już 10 
lat. Wydałyśmy wówczas pierwszy numer 
naszej „Gazety”. Obecnie zredagowały-
śmy już numer 21 – rozpoczynając drugie 
dziesięciolecie jej istnienia. Regularność 
wydawania naszej Gazety zawdzięczamy 
sponsorowi – Firmie Vipharm S.A.

16. STRONA INTERNETOWA, FACEBOOK 
Nasza strona została założona przez Łukasza Tomic-

kiego, wnuka Eli Kozik, który później był jej administra-
torem. Jej utworzenie 10 lat temu miało na celu przeka-
zywanie ważnych informacji na temat raka piersi. Strona 
umożliwiła także pokazanie naszego życia i wielu intere-
sujących wydarzeń. Zaczęły pojawiać się na niej zdjęcia 
i nowe wiadomości tak ważne dla pacjentek i ich bliskich.

www.amazonki.coi.waw.pl
29 maja 2012 r. powstał profil naszego Stowarzyszenia 

na Facebooku. Dzięki niemu dostęp do Amazonek stał 
się jeszcze łatwiejszy. Na profilu zamieszczane są infor-
macje o akcjach przez Nas organizowanych, a ponadto 
zdjęcia i filmy. Dzięki możliwości komentowania możemy 
poznać opinie o podejmowanych przez Stowarzyszenie 
działaniach i dzielić się nimi z internautami. 

www.facebook.com/AmazonkiWarszawa

17. PRAWO DO 1% PODATKU
W roku 2004, dzięki staraniom Eli Kozik uzyskujemy status organizacji pożytku pu-

blicznego, co skutkuje możliwością pozyskiwania środków na dalekosiężne cele. Po za-
kończeniu budowy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego zbieramy środki na budowę 
Domu Chorych na Raka. W roku 2005 otrzymałyśmy ogólnopolską nagrodę Akademii 
Rozwoju Filantropii za program zagospodarowania funduszy uzyskanych z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych.
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18. ZŁOTY OTIS I NASZA WENUS
Złoty Otis to Nagroda Zaufania. Otrzymałyśmy ją po 

raz pierwszy w roku 2004, a po raz kolejny w roku 2007. 
W 2010 r. Ela Kozik została członkiem Kapituły tej Nagro-
dy. W ślad za pierwszym Złotym Otisem, dostałyśmy pięk-
ną rzeźbę – Wenus Amazonek – dłuta Pana Włodzimierza 
Pytkowskiego, która patronowała budowie Centrum Edu-
kacyjno-Terapeutycznego, była i  jest pięknym symbolem 
solidarności i mocy Amazonek.

19. MY I  CENTRUM EDUKACYJNO- 
TERAPEUTYCZNE, NASZA SIEDZIBA

20-lecie naszego Klubu uczciłyśmy 
pomysłem rozbudowy Zakładu Rehabi-
litacji Centrum Onkologii w  Warszawie 
przez stworzenie Centrum Edukacyjno-
-Terapeutycznego. Wszyscy poparli naszą 
inicjatywę, ale nikt nie wierzył w  jej suk-
ces. Tym większe było zaskoczenie, kiedy 
w roku 2007 słowo stało się ciałem. Obok 
dużej Sali konferencyjnej mamy pokój na 
biuro i maleńką kuchnię.

20. DWADZIEŚCIA 20-LETNICH AMA-
ZONEK NA 20-LECIE

U progu naszego 20-lecia Ela Kozik wy-
myśliła utworzenie Konwentu Seniorek 
– grupy, która dzięki swojej wiedzy i  do-
świadczeniu będzie strzec etosu Ruchu 
Polskich Amazonek, przekazywać nasze 
idee kolejnym pokoleniom, służyć całe-
mu środowisku Amazonek oraz poma-
gać władzom Federacji na wszystkich jej 
szczeblach. I tak się stało. Konwent Senio-
rek Ruchu Amazonek funkcjonuje od 2007 
roku. Przejął też rolę kapituły Złotego Łuku 
Amazonki.

21. „BARWY WOLONTARIATU” –  
BARWAMI ZOSI MICHALSKIEJ

Zainaugurowany w  2001 r. Konkurs 
Centrum Wolontariatu pt. „Barwy Wolon-
tariatu” w  2010 r. zakończył się dla nas  
sukcesem. Ze zgłoszonych 450 kandyda-
tów wybrano najlepszą dziesiątkę, a wśród 
tej grupy Kapituła doceniła postawę i pra-
cę Zosi Michalskiej, jednej z  pierwszych 
Ochotniczek w  Polsce. Towarzyszyłyśmy 
Zosi w Belwederze i na Gali Wolontariatu, 
a Zosia przyjęła to wyróżnienie jako uzna-
nie dla wszystkich Ochotniczek.

KRONIKA
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22. PORADNIA AMAZONKI
Poradnia Amazonki to nowoczesna metoda dotarcia do ekspertów i uzyskania kon-

sultacji medycznej, rehabilitacyjnej, pielęgnacyjnej jak również wsparcia psychologicz-
nego, a nawet prawnego. Wybierasz najdogodniejszą dla siebie formę kontaktu – masz 
do dyspozycji internet, telefon, spotkanie osobiste. Poradnia powstała przy udziale Pol-
skiej Unii Onkologii.

23. BIBLIOTEKA DLA PACJENTÓW  
CENTRUM ONKOLOGII

Pierwsza próba zorganizowania biblio-
teki miała miejsce na przełomie lat 80. 
i  90. (patrz wypowiedź J. Grzegorzewicz 
w  niniejszej „Gazecie”). Nie przetrwała ze 
względu na brak samodzielnego lokalu. 
Obecnie biblioteka jest znakomicie zorga-
nizowana, łatwo dostępna. Każdy pacjent 
może z  niej skorzystać. Księgozbiór jest 
coraz większy i pochodzi wyłącznie z da-
rów. Zagospodarowałyśmy część holu Za-
kładu Rehabilitacji za zgodą kierownictwa 
Centrum Onkologii.

24. W JEDNOŚCI SIŁA
Polskie Amazonki Ruch Społeczny zo-

stał powołany do życia w  2009 r. przez 
„Amazonki” Warszawa – Centrum i  ich 
przyjaciół. Nasze wieloletnie doświad-
czenie w  pokonywaniu barier wskazuje, 
że tylko społeczna mobilizacja obywate-
li zjednoczonych wokół problemu może 
zmienić kształt funkcjonowania polskiej 
onkologii. Należą do niego nie tylko pa-
cjenci, ale także ich rodziny, przyjaciele, 
lekarze, pielęgniarki, specjaliści, społecz-
nicy – słowem wszyscy, którym nie jest 
obojętny stan polskiej onkologii. Dołącz-
cie do nas!

25. NAGRODA IMIENIA ŚW. KAMILA
Światowy Dzień Chorego został ustano-

wiony przez naszego Papieża Jana Pawła II 
w dniu 13 maja 1992 r. Nagroda św. Kamila 
– patrona chorych i  pracowników służby 
zdrowia – ustanowiona została w  2007  r. 
Główną ideą nagrody jest honorowanie 
osób i instytucji, które w sposób znaczący 
przyczyniły się do budowania kultury miło-
sierdzia. W roku 2011 taką właśnie nagrodę 
z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Pana Bronisława Komorowskiego otrzy-
mała nasza przewodnicząca – Elżbieta  
Kozik.
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Co roku żegnamy ich kilka. Wszystkie żegnamy gorącym 
sercem, ciepłym słowem, pięknym kwiatem, w skupie-
niu i głębokim żalu. Ewidencji nie prowadzimy, nie zna-
my ich liczby. Imiona i ich twarze towarzyszą nam przez 
długie lata, czasami przez całe 20, czy 25 lat i więcej. 
Elżbieta Jaworska, Bożenka Krawczyk i Janeczka  
Orlińska były wśród nas w różnym terminie i przez róż-
ny okres czasu. Elżbieta Jaworska – niestrudzona pro-
pagatorka ruchu i ćwiczeń, była twórcą pierwszej grupy 
gimnastycznej kobiet po mastektomii – „Grupy z ulicy 
Polnej”. Była współzałożycielką Amazonek w Warsza-
wie i ich pierwszą przewodniczącą. Odeszła szybko – już 
w 1990 roku. 

Druga współzałożycielka Ruchu Polskich Amazonek 
– Bożenka Krawczyk, była z nami przez blisko 20 lat,  
Janeczka Orlińska znacznie krócej – zaledwie 6 lat.
Wraz z nimi – wierszem dedykowanym przewodniczącej 
wyszkowskiego Klubu Ali Pióro – w sposób symboliczny 
żegnamy wszystkie nasze koleżanki, które odeszły w cza-
sie tych 25 lat. 
Za Ich odważne, owocne i godne życie, za piękne przy-
mioty Ich serc i charakteru, za przywilej doświadczenia 
Ich przyjaźni, za Ich bezinteresowną służbę ludziom, za 
pełną cichego bohaterstwa ostatnią Ich walkę – pragnie-
my Im dzisiaj wyrazić nasz ogromny szacunek i najser-
deczniej Im za to podziękować.
Przywołujemy Je dzisiaj oddając kolejny raz Im i wszyst-
kim innym, które odeszły – naszym kochanym, nigdy 
niezapomnianym koleżankom, hołd.

PoŻegnania

elżbieta Jaworska ala Pióro

Była doktorem chemii, absolwentką 
Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Che-
micznego Uniwersytetu Warszawskie-
go. Pracowała w  Zakładach Jądrowych 
w  Świerku pod Warszawą. Tam zaanga-
żowała się w działalność opozycyjną Soli-
darności, za co w ramach represji, została 
wraz z  grupą kolegów przeniesiona do 
Instytutu Chemii Przemysłowej na war-
szawskim Żeraniu. Tu pracowała do końca 
życia, zajmując kierownicze stanowiska. 
Była bardzo twórczym, pełnym inicjaty-
wy pracownikiem. Miała duże osiągnięcia 
zawodowe. Była ceniona przez kierownic-
two i lubiana przez kolegów. Zawsze peł-
na życia, wesoła, dowcipna. Bardzo atrak-
cyjna, inteligentna. Kiedy była już bardzo 
chora i nie wstawała z łóżka – z domu kie-
rowała swoim wydziałem i kończyła ostat-
nią pracę naukową.

Na raka piersi zachorowała w 1982 roku 
mając 46 lat. Przeszła radykalną mastekto-
mię i  radioterapię w  Instytucie Onkologii 
przy ul. Wawelskiej w Warszawie (Centrum 
Onkologii na Ursynowie jeszcze nie ist-
niało). Tam też była rehabilitowana przez 
samą dr Mikę.

Elżbieta całe życie czynnie uprawiała 
sport. W czasie studiów należała do AZS-u, 
a potem do Ogniska TKKF przy Politechni-
ce Warszawskiej. Stąd Jej pomysł utwo-
rzenia grupy gimnastycznej dla kobiet po 
mastektomii, w  której mogłyby one, pod 
profesjonalnym kierunkiem, uprawiać 
ćwiczenia rehabilitacyjne w  stopniu do-
puszczalnym po przebytej operacji. Jesie-
nią 1982 roku, dzięki wsparciu i  pomocy  
dr Miki, taka grupa rehabilitacyjna roz-
poczęła swoje zajęcia, stając się wkrót-
ce kolebką pierwszego Klubu Kobiet po 
Mastektomii w  Polsce. Kiedy powstał on  
7 stycznia 1987 r. – prawie wszystkie 
uczestniczki rehabilitacji stały się jego 
członkiniami. Elżbieta Jaworska została 
pierwszą przewodniczącą Klubu. W  tym 
czasie była już członkiem – założycielem 
reaktywowanego właśnie OKZR, którego 
jedną z  sekcji stała się wspomniana gru-
pa rehabilitacyjna zwana „Grupą z Polnej” 
od miejsca prowadzonych zajęć. Wkrótce 
Elżbieta weszła do pierwszego Zarządu 
nowopowstałego OKZR jako członek od-
powiedzialny za tę grupę. Kiedy w  Klu-
bie narodziła się myśl pomocy kobietom 
w  szpitalu rozpoczynającym swoje zma-
gania z  rakiem – Elżbieta została jedną 
z trzech pierwszych Polskich Ochotniczek. 
Niestety nie doczekała pierwszego pro-
fesjonalnego szkolenia zorganizowane-
go przez Reach to Recovery w 1992 roku 
w  Warszawie dla polskich Ochotniczek – 
choć od początku zdawała sobie sprawę 
z  konieczności takiego przygotowania 
osób powołanych do wspierania chorych 
kobiet.

Elżbieta Jaworska zmarła 10 września 
1990 r. w szpitalu przy ul. Banacha w War-
szawie, po długiej, bardzo dzielnie i świa-
domie znoszonej, chorobie przerzutowej, 
mając 54 lata. Osierociła męża i córkę. Zo-
stała pochowana na Starych Powązkach 
w rodzinnym grobowcu nieopodal IV Bra-
my.

Zofia Michalska

Jeszcze

Jeszcze 
zamkniętą piąstkę wnuczki 
otworzyć 
dmuchnąć lekko
ostatnim oddechem 
jak kiedyś 
bosonoga na łące
dmuchała mleczne kotki
mleczy
z zadziwieniem 
że tak szybko ulatują 

Jeszcze
ciemne oczy brata 
wpatrzone w jej twarz 
z lękiem 
uspokoić 
- nie teraz - 
pamiętasz wspólne wyprawy 
śmiechy żarty 

Jeszcze 
pożegnać wszystkie 
drobne rzeczy
zabawne kapelusze
pantofelki
„masz takie małe stopy
to niewiarygodne”

Jeszcze
wspomnieć wszystkich
którzy zostaną
jak im powiedzieć
czym byli

za mało czasu
za dużo myśli
a słowa się gubią

Jeszcze
z trudem podnieść głowę
spojrzeć w okno
słońce
takie piękne słońce
taki piękny świat
 
Jeszcze
Trochę…

Amelia Kozon - Bubel

IN MEMORIAM
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Bożena krawczyk

Janina orlińska - mucha

W dniu swoich imienin, 13 marca 2001 
roku, zmarła nasza Koleżanka i Przyjaciółka 
Bożenka Krawczyk. Była niezwykłym czło-
wiekiem. Dotknięta we wczesnym okresie 
życia rakiem piersi, poddana dwom ope-
racjom oraz naświetlaniom promieniami 
rentgenowskimi, żyła, odczuwając dotkli-
wie skutki tak intensywnej terapii. Nie za-
łamała się jednak. Zdeterminowana miło-
ścią do dwojga malutkich wówczas dzieci 
i odpowiedzialnością za nie, podjęła walkę 
z chorobą, w której wytrwała przez prze-
szło 30 lat. Nie zmarnowała tego czasu. 
Wychowała córkę i syna, pracując cały czas 
zawodowo w Instytucie Lotnictwa. Stwo-
rzyła im dom pełen ciepła i  mądrej uwa-
gi. Towarzyszyła w smutkach i kłopotach, 
pomagała przebrnąć przez trudny okres 
dorastania i  układania dorosłego życia. 
Doczekała się wnuków (ostatni, czwarty, 
urodził się w dzień po Jej śmierci).

W  latach 80. włączyła się czynnie 
w dzieło tworzenia Ruchu Polskich Ama-
zonek, stając się jego współzałożycielką. 
Wykorzystując swoje trudne doświad-
czenia, jako jedna z pierwszych Ochotni-
czek niosła pomoc i  wsparcie kobietom 
zmagającym się z  chorobą, obdarzając 
je sercem, dobrą radą i otuchą niemal do  

ostatnich chwil swojego życia.
Pierwsza przełamała wewnętrzny opór 

i  zgodziła się na opublikowanie swego 
zdjęcia oraz ujawnienie nazwiska w prasie 
w  przekonaniu, że służy to dobrej spra-
wie, pomaga uwierzytelnić świadectwa 
składane przy łóżku operowanych kobiet 
przez osoby uratowane z choroby.

W 2000 roku została odznaczona przez 
Międzynarodowy Ruch Kobiet po Mastek-
tomii Reach to Recovery, a  w  roku 2001 
przez Federację Polskich Klubów Kobiet 
po Mastektomii – Złotym Łukiem Ama-
zonki. Całe Jej życie i działalność przepo-
jone były życzliwym ciepłem i  mądrym 
optymizmem zabarwionym swoistym po-
czuciem humoru.

Na ostatnią prostą swej trudnej drogi 
weszła na miesiąc przed śmiercią. Przez te 
długie i ciężkie dni uczyła nas już nie jak 
żyć, ale jak umierać z pokorą i godnością. 
A dziś nie ma Jej już wśród nas!

Jak trudno uwierzyć, Bożenko, że ode-
szłaś, jeszcze trudniej pogodzić się z tym, 
a  najtrudniej żyć i  pracować dalej bez  
Ciebie.

Amazonki
Wspomnienie z „ Gazety Wyborczej”

Przed kilku laty do grona warszawskich 
Amazonek – kobiet dotkniętych rakiem 
piersi – dołączyła Janina Orlińska-Mucha, 
droga nam Janeczka, której osobę i dzieło 
życia pragniemy uczcić i zachować o Niej 
pełną szacunku i miłości pamięć.

Janeczka była z nami od kilku lat, i była 
to obecność bardzo cenna, charakter Jej 
bowiem ukształtowany był z  cennego 
kruszcu. Należała do nieodwracalnie już 
odchodzącej formacji – formacji polskiej 
inteligencji, dla której najważniejszy-
mi, poświadczonymi nierzadko życiem, 
wartościami były: patriotyzm, męstwo 
w  obronie wolności Ojczyzny, bycie po-
trzebnym dla kraju i ludzi, godność i wier-
ność zasadom moralnym w  życiu osobi-
stym.

Janeczka w pełni doświadczyła trudne-
go losu swego pokolenia i przyjęła go, nie 
uchylając się przed jego wyzwaniami.

Tak, jak w  młodości chlubnie odpo-
wiedziała na wezwanie Ojczyzny, tak 
odważnie i  owocnie przeżyła swe doj-
rzałe lata, z  których ostatnie naznaczone 
były zmaganiem się z  chorobą. W  dwa 
lata po pierwszym leczeniu nowotworu  
piersi została wolontariuszką – Ochotnicz-
ką Klubu Kobiet po Mastektomii „Ama-
zonki” Warszawa - Centrum. Odwiedzała 
w  szpitalach operowane z  powodu raka 
piersi kobiety, aby w  osobistej rozmowie 

służyć im swoją wiedzą, doświadczeniem 
i dobrą radą, wspierać i nieść ulgę w psy-
chicznym cierpieniu, zachęcać do walki 
o zdrowie i życie. Janeczka obdarzała swe 
rozmówczynie nie tylko dobrym i mądrym 
słowem, ale również tym, co niewyrażalne 
– a tak ważne dla psychicznego dobrosta-
nu – ogromną kulturą osobistą, wewnętrz-
nym spokojem i pogodą ducha, ciepłym, 
pełnym światła uśmiechem. W  swych 
przyjaźniach i  kontaktach koleżeńskich, 
podczas spotkań w  gronie Amazonek,  
Janeczka prezentowała wysokie standar-
dy zachowania: przyzwoitość, uczynność, 
grzeczność, była pełna życzliwości, otwar-
ta i przyjacielska – była po prostu dobrym, 
łagodnym, serdecznym człowiekiem, 
wnoszącym do swego otoczenia harmo-
nię, wewnętrzne światło, a także wiele, nie 
opuszczającej Jej nigdy, radości życia.

Ostatnie, najtrudniejsze tygodnie życia 
Janeczki, wypełnione cierpieniem, dopeł-
niły się tak, jak przeżyła swe życie – silna 
duchem, z godnością umiała pogodzić się 
z nieuchronnością śmierci.

Nasza mądrość i  moralna wrażliwość 
wzrasta i  będzie wzrastać dzięki Tobie  
i Tobie podobnym ludziom.

Teresa Wysocka-Bobryk
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Zarząd Stowarzyszenia

Elżbieta Kozik - prezes Zarządu
Wiesława Kunicka - wiceprezes
Zofia Michalska - wiceprezes
Elżbieta Wojciechowska  - sekretarz
Margarita Piątkiewicz  - skarbnik
Ewa Grabiec- Raczak - członek
Krystyna Nader - członek
Albina Piekarniak  - Komisja Rewizyjna
Halina Rodziewicz - Komisja Rewizyjna
Elżbieta Samselska  - Komisja Rewizyjna

Telefon Zaufania

664-75-70-50 – czynny pon.- pt., godz. 9.00-17.00

Biuro

22 546-28-97 – czynne pon. - pt., godz.10.-13.00

Największe inicjatywy Stowarzyszenia

1. Objęcie przez nasze Ochotniczki opieką pacjentek z  rakiem piersi 
w pięciu warszawskich szpitalach.

2. Zorganizowanie kompleksowej opieki lekarskiej nad członkiniami 
Stowarzyszenia.

3. Aktywne samopomocowe oddziaływanie na środowisko kobiet do-
tkniętych rakiem piersi.

4. Stale rozwijana i doskonalona działalność szkoleniowo-informacyj-
na.

5. Systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier lęku przed ra-
kiem poprzez edukowanie społeczeństwa.

6. Wybudowanie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego przy Zakła-
dzie Rehabilitacji Centrum Onkologii.

7. Powołanie Poradni Amazonki, udzielającej konsultacji interneto-
wych, telefonicznych i osobistych wszystkim chorym na raka.

8. Utworzenie Biblioteki „Amazonki chorym na raka” w Centrum Onko-
logii w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 5.

Instytucje i organizacje wspierające Stowarzyszenie

A New Therapy, Amoena, Avon Cosmetics Polska, AstraZeneca, 
Bayer Schering Pharma, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja TVN 
„Nie jesteś sam”, GlaxoSmithKline, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A., 
Media TV Plus Sp. z o.o., Novartis Poland Sp z o.o., Polska Unia Onkologii, 
Roche Polska, Samsung, Sanofi-Aventis, „Twój Styl”, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Vipharm S.A., Zakład Rehabilitacji, 
Centrum Onkologii, indywidualni sponsorzy, osoby prawne i fizyczne

Osoby szczególnie zasłużone dla Ruchu Amazonek

dr Krystyna A. Mika
prof. dr hab. Zbigniew Wronkowski

Ochotniczki pracujące w Stowarzyszeniu

Irena KASIŃSKA Wanda PĘCONEK
Bożena KOLENDA  Margarita PIĄTKIEWICZ
Anna KORCZAK  Albina PIEKARNIAK
Janina KUĆ  Albina RADZIKOWSKA
Wiesława KUNICKA  Halina RODZIEWICZ
Anna LIPKA Elżbieta SAMSELSKA
Zofia LIPSKA  Krystyna SIKORSKA-KRAJEWSKA
Teresa MACIEJOWSKA  Regina SWARCEWICZ-BALICKA
Zofia MICHALSKA  Łucja SZCZAWIŃSKA
Krystyna NADER  Maria SZELĄGOWSKA
Irena OPŁOCZYŃSKA  Elżbieta WOJCIECHOWSKA

W Poradni Amazonki na terenie Centrum Onkologii przyjmują:

dr n. med. Jadwiga Barylak – lekarz Centrum Nadzoru Kardiologicz-
nego, specjalista chorób wewnętrznych – pon., śr.,czw., pt., godz., 
9.00-12.00,wt., godz.9.00-15.00, pok. nr 8
REHABILITANCI: dr Hanna Tchórzewska-Korba – specjalista II stop-
nia – wt., godz. 14-18, pok. nr 9
Rehabilitacja ruchowa: mgr Krystyna Puto – śr., godz.14.30-15.15, 
duża sala gimnastyczna
Rehabilitacja ruchowa: mgr Justyna Krzyż-Grodecka – wt . i czw. 
w godz.14.30-15.15, duża sala gimnastyczna
PSYCHOLOG: mgr Agnieszka Waluszko – przyjmuje w środy 
w godz. 13.00-15.00, pok. nr 3
Dyżury Ochotniczek z Ochotniczką możesz porozmawiać o wszyst-
kim – wt. i śr., godz. 10.00-13.00
Biuro Amazonki – pon.- pt., godz.10.00-13.00

Centrum Pomocy Telefonicznej

Bezpłatna Infolinia, lekarz onkolog tel. 800 49 34 94, pon. – 
czw.,godz. 16.00 - 22.00
Rehabilitant tel. 22 546 26 33 lub 22 546 25 86, wt., godz. 14.00-18.00
Pielęgniarka tel. 22 713 86 02 lub 602 61 00 29, pon. godz. 10.00-18.00 
Ekspert od problemów z włosami: Izabela Szymczak  
tel. 609 822 872, pon. godz. 20.00-22.00
Radca prawny tel. 698 965 923, śr., godz. 19.00-20.00
Ochotniczka tel. 664 757 050, pon. – pt., godz. 9.00-17.00
Psycholog tel. 780 509 863, pon., godz. 10.00-13.00
Biuro Amazonki tel. 22 546 28 97, pon. – pt.10.00-13.00

Centrum Pomocy Internetowej

Jeśli potrzebujesz porady lekarzy onkologów i innych specjali-
stów jak: pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, prawnik, kosme-
tolog – wejdź na stronę internetową:
www.amazonki.org.pl lub www.poradniaamazonki.pl

AKTUALNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

siedzibą stowarzyszenia „amazonki” Warszawa-Centum
jest zakład rehabilitacji Centrum onkologii,

ul. W. k. roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. 22 546-28-97, fax 22 546 31 71

amazonki@coi.waw.pl
www.amazonki.org.pl

redakcja numeru jubileuszowego:
Wiesława Dąbrowska-kiełek

Współpraca:
Członkinie stowarzyszenia  

„amazonki” Warszawa-Centrum
Fot. ewa grabiec-raczak

i zdjęcia archiwalne

Konto bankowe:
83 1020 1055 0000 9402 0016 6280

KRS
0000023411
Wydawca:

aleksandria@zigzag.pl

NASI SPECJALIŚCI 
CZEKAJĄ NA WASZE PYTANIA


