
Słowo wstępne

 Drodzy nasi Czytelnicy.

Znów idzie zima, święta przed nami a my
spotykamy się na łamach naszego pisma. Równo rok temu 
oddałyśmy w Państwa ręce nasz jeszcze cieplutki biuletyn. I 
nie inaczej jest tym razem. Wprawdzie marzy nam się ciągle 
większa częstotliwość takich spotkań ale rzeczywistość jak 
zawsze weryfikuje marzenia.  Może kiedyś…..

 Cały rok pracowałyśmy dzielnie nie oddając się leni-
stwu i nie spoczywając na laurach. Kalendarium chociaż 
w niewielkim stopniu przybliża działania Agatek. Zawiera 
w sobie jednak tylko ważniejsze wydarzenia. Niezmien-
nie czynne, pragnące więcej i lepiej, nie ustajemy w pracy 

na rzecz amazonek. Pisze tu o koleżankach z Zarządu bo kolejną kadencję w niezmienionym 
składzie mamy przed sobą a to zobowiązuje. To co się dzieje opisują nasze koleżanki w różny 
sposób - prozą i wierszem. Spotkania, wyjazdy, szkolenia, rehabilitacja, wydarzenia nie tylko z 
naszego klubowego życia. Każdorazowo gdy dostajemy nawet najmniejszą notatkę to radość 
nasza jest ogromna bo świadczy to chęci podzielenia się z innym własnymi spostrzeżeniami. 

Tym razem mamy sporo poezji bo przecież nie można przejść obojętnie nad tym co w 
duszy gra naszym koleżankom. Stałe pozycje o zdrowiu, samobadaniu , trochę wiedzy medycz-
nej , której nigdy dość. Jak zawsze przedstawiamy kolejnego artystę malarza aby chociaż w tak 
minimalnej formie być z wielka sztuką w kontakcie. 

Myślę, że z zadowoleniem przeczytacie Państwo to co mamy do zaoferowania na na-
szych łamach . Mam taką nadzieje, bo przecież od wielu już lat staramy się aby każdy znalazł tu 
chociaż mały fragment, który go zainteresuje.

         Joanna Łukomska

Życzymy:

... nadziei,

...własnego skrawka nieba,

...zadumy nad płomieniem świecy,

...filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

...piękna, poezji, muzyki,

...pogodnych świąt zimowych,

...odpoczynku, zwolnienia, oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół,

...chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem

i wspomnieniami.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT !
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Zarząd Stowarzyszenia

Prezes - Ryszarda Olszewska - Łapko
Wiceprezes - Dorota Janiszyn
Wiceprezes - Joanna Łukomska
Sekretarz - Krystyna Puzoń
Członek Zarządu - Janina Koput
Członek Zarządu - Elżbieta Budzyń
Członek Zarządu - Małgorzata Adamska

Współpracują z nami 

Kasia Skumiał - rehabilitantka
Mirka Szymańska - rehabilitantka
Iwona Smyk Kazana - psycholog
Małgorzata Krause - muzykoterapeutka
Dorota Hołownia - terapia tańcem

Pomagają nam:

Urząd Miejski w Szczecinie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

a także:
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

TELEWIZJA POLSKA SZCZECIN
POLSKIE RADIO SZCZECIN

KURIER SZCZECIŃSKI
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH

POFAM 
SCHERING PHARMA

HEUTHES - WOJCIECH GRZYBEK
 

oraz

OGROMNA RZESZA DARCZYŃCÓW 1% PODATKU 

Którym dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszym działaniem i za wsparcie.

Ryszarda Olszewska-Łapko



4 Cele statutowe

1. Rehabilitacja fizyczna i psychiczna ko-
biet po mastektomii

• odzyskanie i podtrzymywanie spraw-
ności fizycznej przez prowadzenie odpo-
wiedniej rehabilitacji ruchowej
• psychoterapia prowadzona indywidu-
alnie i zespołowo oraz wzajemna niepro-
fesjonalna pomoc i wsparcie psychiczne.

2. Patronowanie podstawowej działalno-

ści, jaką jest praca Ochotniczek - kobiet 
po leczeniu raka piersi, które po odpo-
wiednim przeszkoleniu udzielają wspar-
cia psychicznego i informacji chorym 
kobietom przed i tuż po mastektomii.
3. Działanie służące profilaktyce nowo-
tworowej piersi.
4. Współpraca z rodzinami chorych ko-
biet.

Cele statutowe naszej organizacji to:



51% podatku na Stowarzyszenie

przekraczającej 1% podatku należnego 
wynikającego:

• Z zeznania podatkowego złożonego w 
terminie określonym dla jego złożenia, 
albo
• Z korekty zeznania, o którym mowa w 
pkt. 1, jeżeli została dokonana w ciągu 1 
miesiąca od upływu terminu dla złożenia 
zeznania podatkowego
• Po jej zaokrągleniu do pełnych dziesią-
tek groszy w dół

Warunkiem przekazania kwoty 1%   jest 
zapłata w pełnej wysokości podatku na-
leżnego stanowiącego podstawę obli-
czenia, nie później niż w terminie dwóch 
miesięcy od upływu terminu dla złożenia 
zeznania podatkowego.

Nasze dane:

Będziemy wdzięczne za okazaną pomoc i zrozumienie naszych działań!!!

       Z wyrazami szacunku
       Zarząd Stowarzyszenia

Dlatego mamy nadzieję, że zdecydują 

Państwo o tym aby 1% swojego podat-

ku dochodowego za rok 2010 przeka-

zać Stowarzyszeniu „Agata”. 

Jest to możliwe, ponieważ 27 kwietnia 
2004 roku Stowarzyszenie „Agata” po-
stanowieniem sądu Rejonowego dla m. 
Szczecina otrzymało status organizacji po-
żytku publicznego (nr KRS 0000006292), 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
Zgodnie z obowiązującą ustawą o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, 
Urząd Skarbowy ma obowiązek, na wnio-
sek płatnika, przekazać na rzecz organiza-
cji pozarządowej kwotę  w wysokości nie 

A P E L U J E M Y I P R O S I M Y ! 

Przekażcie Państwo 1% swojego podatku dochodowego 

za rok 2010 naszemu Stowarzyszeniu.

S z a n o w n i P a ń s t w o ! 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz firmom i instytucjom za dotychczaso-
we wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia w ramach odpisów od podatków oraz 
dotacji i darowizn. Wierzymy, że nie zawiedziemy okazanego nam zaufania i będziemy 
mogły realizować nasze cele statutowe, przede wszystkim udzielania wszechstronnej 
pomocy kobietom po leczeniu raka piersi.

PKO BP S.A. I Oddz. Szczecin
Numer 17 1020 4795 0000 9602 0080 6356

Stowarzyszenie Amazonek „Agata”
ul. Mikołaja Kopernika 7 
70-241 Szczecin

Numer KRS 0000006292
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Ochotniczki czynne:

Bednarska Halina - liderka ochotniczek
Adamska Małgorzata
Budzyń Elżbieta
Cichocka Mirosława
Janiszyn Dorota
Kachnowicz Urszula
Kapcio Krystyna
Koput Janina
Kowalik Marianna
Kowalska Teresa
Krupowies Wiesława
Krzywiecka Stanisława
Kusyk Stefania
Kuśnierz Bogusława
Kurtz Maria
Lebioda Dorota
Lniak Hanna
Łapko Ryszarda
Łukomska Joanna
Mackiewicz Mirosława
Marek Barbara
Prochorowicz Marlena
Prusak Kazimiera
Puzoń Krystyna
Ratajczak Zofia
Sobiech Ewa
Szponarska Bogusława
Wieczorek Maria

Seniorki:

Adamowicz Irena
Grunwald Anna
Jakubowska Maria
Karpińska Halina
Karpienia Barbara
Kowalczyk Janina
Miłek-Szkudlarek Janina
Mochol Wanda
Tymińska Danuta

Ty i Ja

„Czasami dzień jest równy nocy
Księżyc świeci długo jak słońce
Harmonia światła i ciemności

Czasami łza jest równa radości
Po policzkach spływa jej kropla

a śmiech rozświetla twarz
Harmonia radości i smutku

Zycie to księżyc i słonce
To łza i radość

Tak długo jak szanujemy Siebie
jest kropla i promyk ciepła
księżycowy blask i uśmiech

Dzień i noc naszych wspomnień
Harmonia istnienia

Ty i Ja”
 

Poznań, rok 2006
Joanna Zurawska Flemming
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1. Białogardzkie Stowarzyszenie 

„Amazonka”

(p. Małgorzata Witkowska tel. 664 41 48 92)
Plac Wolności 1 (III piętro)
78-200 BIAŁOGARD
e-mail amazonki.bialogard@wp.pl

2. Klub „AMAZONKI”

(p. Elżbieta Betlińska tel. 665 39 48 65)
ul. Wieniawskiego 13 (dawne przedszkole)
76-150 DARŁOWO
 tel. klub. 94 31 44 341
Adres do korespondencji: ul. Matejki 17 
e-mail e.duwe@wp.pl

3. Stowarzyszenie Kobiet 

z Problemem Onkologicznym „Ewa”

(p. Ewa Kamińska tel.dom. 91 41 83 230)
ul. Pocztowa 15-18 (w przedszkolu)
72-100 GOLENIÓW 
tel. klub. 91 41 85 920
adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 10/10
e-mail ewa.amazonki@wp.pl

4. Stowarzyszenie Kobiet po 

Mastektomii

(p. Maryla Najdowska tel.  603 05 85 93)
Plac Zwycięstwa 37
62 - 300 GRYFICE
e-mail amazonka1960@o2.pl

5. Stowarzyszenie Amazonek „Ewa”

(p. Ewa Olejarz tel. 504 189 263)
ul. Kościuszki 17
74-100 GRYFINO
e-mail ewa1.olejarz@wp.pl

6. Stowarzyszenie Amazonek 

Kołobrzeg

(p. Irena Klimek tel. 608 107 070)
ul. Wąska 1
78-100 KOŁOBRZEG, 
tel. klub. 94 35 42 145
e-mail romamazonki@op.pl 

7. Stowarzyszenie Koszaliński Klub

„Amazonka”

(p. Wanda Szuster tel. 608 070 308)
ul. Morska 9
75-212 KOSZALIN 
tel. klub. 94 34 12 946
e-mail klubamazonkakoszalin@neostrada.pl

8. Stowarzyszenie Kobiet z Problema-

mi Onkologicznymi „Lila - Róż”

(p. Ewa Kuś tel. 509 996 102)
ul.Wojska Polskiego 7
72-200 NOWOGARD
e-mail: lila_roz@op.pl
  
9. Stowarzyszenie Kobiet po 

Mastektomii „Polickie Amazonki”

(p. Barbara Grygorcewicz tel. 693 593 322)
ul. Bankowa 9a / 7
72-009 POLICE 
tel. klub. 91 31 77 433

10. Stowarzyszenie Amazonek 

„Stokrotka”

(p. Halina Gutowska tel. dom. 91 57 39 136)
Plac Majdanek 7
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
tel. klub. 91 57 70 709
e-mail amazonki_stargard@wp.eu

KLUBY AMAZONEK

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
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11. Stowarzyszenie Amazonek 

w Szczecinku

(p. Grażyna Kuszmar 604 451 024)
ul. 9-go Maja 12
78-400 SZCZECINEK
tel. 888 196 928
e-mail amazonki.szczecinek@op.pl

12. Stowarzyszenie Kobiet po 

Chorobie Raka Piersi „Anna”

(p. Anna Wesołowska 601 889 946 
tel. dom. 91 32 12 841)
ul. Piastowska 55
72-600 ŚWINOUJŚCIE 
tel. klub. 91 32 22 052
e-mail amazonki-stow@wp.pl 

13. Świdwińskie Stowarzyszenie 

„Amazonka”

(p. Zdzisława Rudnicka 662 792 467 
tel. dom. 94 36 54 779)
ul. Kołobrzeska 43
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 36 50 088
e-mail:amazonkaswidwin@poczta.onet.pl

14. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 

Wałeckiej „Amazonka”

(p. Urszula Florczak tel. 502 441 053)
ul. Dąbrowskiego 6
78-600 WAŁCZ
e-mail: ewamarekborowscy@wp.pl

15. Stowarzyszenie Amazonek „Agata”

(p. Ryszarda Olszewska-Łapko)
ul. Mikołaja Kopernika 7
770-241 SZCZECIN
tel. klub. 91 48 81 868
e-mail agata_szczecin@op.pl

Kluby Amazonek w województwie zachodniopomorskim

MOJA PRZYGODA

ZAPISAŁAM W PRZESZŁOŚCI

SIŁĘ I MARZENIE ISTNIENIA

POWĘDROWAŁAM W DAL… UMYSŁU, 

ŻEBY ZOBACZYĆ CZY JESTEM

OKALECZONE SERCE ZOSTAWIŁAM

W PRZEDPOKOJU ŻYCIA

ODNALAZŁAM SIEBIE

… BYŁAM

POGUBIONE PŁATKI RÓŻY

MOJEGO ISTNIENIA

POZBIERAŁAM W DŁONIE

I ZANIOSŁAM DO TERAŹNIEJSZOŚCI

JESTEM…

JESTEM TU, GDZIE MOJE MIEJSCE

JESTEM POŚRÓD WAS TAK, JAKBYM

NIGDY NIE ZAMKNĘŁA ZA SOBĄ DRZWI

CIESZĘ SIĘ WASZYM SZCZĘŚCIEM,

WASZYM UŚMIECHEM

JESTEM…, BO TUTAJ LOS

ZAPISAŁ MI MIEJSCE

JESTEM POŚRÓD TRAW I PAPROCI
WSPÓLNEGO LOSU

I…
JESTEM SZCZĘŚLIWA”

Szczecin, 08. Listopada 2010.

JoannaZurawskaFlemming



9Kalendarium 2010

Styczeń

• uroczyste podziękowanie ochotnicz-
kom Seniorkom za wieloletnią pracę

• spotkanie z dr St. Plawgo - Jak wybie-
rać żywność aby być zdrowym

• kuchnia pięciu przemian - Elżbieta 
Mettananda

• Podaruj 1% - Galaxy

Luty

• msza św. w intencji amazonek w ko-
ściele NSPJ , po mszy imieniny Agatek 
w klubie

• POFAM - Poznań prezentacja bielizny 
• kuchnia pięciu przemian - Elżbieta 

Mettananda

Marzec

• spotkania z cyklu „Człowiek i jego dzie-
ło” - wykład dr Tomasza Byrskiego. Mu-
zeum Narodowe ul. Wały Chrobrego 3

• Walne Zebranie Członkiń Stowarzysze-
nia - sprawozdawczo-wyborcze

• wernisaż prac Uli Kachnowicz
• Biała sobota, Pałac pod Globusem 
• spotkanie z kardiologiem
• jajeczko wielkanocne 

Kwiecień

• wykład z cyklu „Człowiek i jego dzieło - 
dr E Kowalska „Czy komórki nowotwo-
rowe są nieśmiertelne”

• wyjazd na X-lecie Stowarzyszenia Ama-
zonek w Kołobrzegu

• V Lecie Stowarzyszenia Amazonek w 
Wałczu

• spotkanie z kulturą hinduską - p. Anita 
Agnihotri

• spotkanie z dziennikarką Krystyną Pohl
• wykład dr J. Siemińskiej pt. „Jak ukła-

dać się z samym sobą”

Maj

• 7-dniowe warsztaty edukacyjne w Mię-
dzywodziu

• Muzeum Narodowe wykład dr M Sie-
mińska, dr Jan Konieczny: 

• ”Jak myśleć o nowych odkryciach w na-
ukach empirycznych” 

• wyjazd na turnus do Dziwnówka
• pokaz bielizny i kostiumów kąpielo-

wych POFAM 
• V Regionalna Spartakiada Amazonek 

woj. Zachodniopomorskiego

Kalendarium styczeń - grudzień 2010

 Od poniedziałku do czwartku odbywała się gimnastyka rehabilitacyjna w dwóch 
grupach.
 Od poniedziałku do piątku wykonywane były drenaże limfatyczne ręki po stronie 
operowanej przez nasze rehabilitantki Mirkę i Kasię.

Stale powtarzające się zajęcia to:

• poniedziałek - (do końca czerwca) zajęcia z psychologiem Iwoną Smyk Kazana
• wtorek - muzykoterapia z p. Małgorzatą Krause 
• czwartek - taniec brzucha z p. Dorotą Hołownia
• w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca - spotkanie z ochotniczkami

(czynnie działającymi)

A ponadto: 
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• wyjazd ochotniczek do Darłówka na 
warsztaty psychologiczne i na turnus 
rehabilitacyjny

• Szczecinek na Różowo-Amazonki dla 
zdrowia kobiet

Czerwiec

• Polskie Radio Szczecin Studio S1 spo-
tkanie edukacyjne pt. Nowoczesne 
Metody leczenia raka piersi”

• Pokaz Tańca brzucha wykonany przez 
nasze członkinie

Lipiec i sierpień - przerwa wakacyjna

Wrzesień

• 11 Strzelecka Spartakiada Amazonek w 
Białogardzie

• Wycieczka do Białegostoku i Wilna

Październik

• XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Amazo-
nek do Częstochowy + Licheń

• wspólne oglądanie filmu „Moje piersi 
mogą zabić”

•  Różowa wstążka Galaxy - marsz człon-
kiń i ich rodzin 

• pokaz smacznego gotowania Termo-
mix

• spotkanie edukacyjne „Profilaktyka i le-
czenie przerzutów raka do kości” -wy-
kład 

• dr Aliny Jaremy z Zachodniopomor-
skiego Centrum Onkologii

• Amazonki są wśród nas - radość ży-
cia - druga manifestacja Amazonek w 
Stargardzie Szczecińskim i szkolenie 
ochotniczek II st. 

 

Listopad 

• spotkanie z psychologiem - Jak radzić 
sobie ze stresem

• rekonstrukcja brodawki metodą trój-
wymiarową - Beata Gibas

• niedosłuch badanie i leczenie

Grudzień

•  spotkanie z psychologią
• uroczyste Spotkanie Wigilijne połączo-

ne z Dniem Wolontariusza - Royal Pal-
lace

 

Były również wspólne wyjścia do teatru 
czy na koncerty w większych lub mniej-
szych grupach nie mówiąc już o piciu 
kawy, herbaty, śmiechu, niewinnych plo-
teczkach czy drobnym pochlipywaniu 
w kącikach. Jak to w życiu nie tylko u ama-
zonek.

PORY ROKU

Nasze istnienie jest jak pory roku,
Wiosną - kiedy człowiek się rodzi

Raczkuje, wstaje i chodzi.

A później - latem mijają lata,
Dzieciństwo, miłość i starość

Życie ze sobą przeplata.

I jesień najpiękniejsza
Maluje nam świat kolorami

Przypomina o tym - co za nami.

Zima przenosi nas do wieczności
Maluje wszystko na biało.

By nic z kolorów życia nie zostało.

I tak od zarania w wieczność
Pory roku przemijają

Człowieka lata oznaczają.
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HYMN AMAZONEK

  W SERCU WAS LUDZIE NOSZĘ
  W SERCU ZA WAMI PROSZĘ
  Z SERCA PIOSENKI ŚPIEWAM
  W SERCU URAZY NIE MAM

     REF.
    NIE MA RZECZY, NIE MA RZECZY NIEMOŹLIWYCH,
    WSZYSTKICH LUDZI USZCZĘŚLIWIĘ,
    TYLKO DAJ MI PANIE PROSZĘ SKRAWEK NIEBA
    I NIC WIĘCEJ I NIC WIĘCEJ MI NIE TRZEBA.

      SERCEM DO WAS PRZEMAWIAM
      SERCE MIŁOŚCIĄ ZAPRAWIAM
      DO SERCA TROSKI ZBIERAM
      SERCE ME DLA WAS ZAMIERA

          REF.
         NIE MA RZECZY…….
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 To nic, że już 
jesień - „Stokrotki” w 
październiku!
 Po raz kolejny 
Stargardzkie „Sto-
krotki” miały wielką 
przyjemność gościć 
Liderki Zachodniopo-
morskiej Unii Amazo-
nek oraz Ochotniczki: 
ze Szczecina, Nowogardu, Świnoujścia, 
Darłowa, Białogardu, Świdwina, Kosza-
lina, Szczecinka, Gryfina, Dobrej Nowo-
gardzkiej, Kołobrzegu. Gościem wspie-
rającym nasze działania była wiceprezes 
Federacji Lusia Werblińska oraz dr Małgo-
rzata Adamczak nieoceniony psycholog i 
przyjaciel amazonek.
 23 i 24 października to dwa szcze-
gólne dni dla „Stokrotek”. Przybycie kole-
żanek z innych klubów jest dla nas waż-
nym przeżyciem. Spotkania integracyjne 
dodają nam pozytywnej energii do dzia-
łania oraz pokonywania własnych słabo-
ści. Stało się już tradycją organizowanie 
w tym czasie szkolenia „ochotniczek”. 
W tym roku Certyfikaty „Ochotniczki” II 
stopnia otrzymało 13 amazonek, które 
szkoliły się pod kierunkiem psychologa dr 
Małgosi Adamczak. Liderki klubów nato-
miast spotkały się z przewodniczącą Unii 
Zachodniopomorskiej Rysią Łapko oraz 
wiceprezesem Federacji Lusią Werblińską. 
Spotkanie to było okazją do wymiany in-
formacji ważnych dla naszych spraw co-
dziennych, podzielenia się własnymi do-
świadczeniami, wytyczeniu sobie nowych 
istotnych celów naszej pracy. Wsparciem 
w realizacji naszych codziennych spraw 

były informacje Lusi 
Werblińskiej oraz jej 
szersze spojrzenie na 
przyszłość, dalszy roz-
wój oraz potrzebę in-
tegrowania się wokół 
najistotniejszych po-
trzeb naszych ama-
zonek zrzeszonych 
w tak wielkim ruchu 

jakim jest Federacja. Warto podkreślić w 
naszym przypadku wspaniałą współpracę 
w ramach naszej Unii. Dzięki jej działalno-
ści możemy towarzyszyć sobie nawzajem 
w ważnych dla nas wydarzeniach z życia 
klubów Zachodniopomorskiego. Przy 
wspaniałej współpracy z przewodniczą-
cą Unii Rysią Łapko wzbogacamy nasze 
spotkania. W tym roku Liderki spotkały 
się z psychologiem – doradcą „Stokrotek” 
- Anną Klinik, podczas którego miały oka-
zję wzmocnić „komunikację” i lepiej się 
poznać.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszyło ha-
sło „Amazonki są wśród nas – Radość Ży-
cia”.
 23 X 2010 o godzinie 19.00 po raz 
drugi w Stargardzie pod tym hasłem za-
manifestowana została „Radość Życia”. 
Wszystkie amazonki, pod osłoną wie-
czoru, przeszły ulicami naszego miasta 
pod Stargardzkie Centrum Kultury. Jak 
w roku poprzednim, był to przepiękny 
widok Pań, które emanowały niezwykłą 
energią i radością. Niosły tę radość i po-
zytywną energię, aby symbolicznie po-
dzielić się nią ze wszystkimi kobietami, 
które zmagają się z chorobą raka piersi w 
całej Polsce. Tym symbolicznym gestem 

AMAZONKI SĄ WŚRÓD NAS - „RADOŚĆ ŻYCIA”
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manifestowały swoją obecność w życiu 
społeczności lokalnej. Obecność godną i 
aktywną, zagrzewającą do stawiania czoła 
trudnym wyzwaniom. Radość życia i bycia 
razem w chwilach i radosnych i trudnych 
tworzy niezwykłą jedność kobiet dotknię-
tych przez los. Symbolem tej jedności 
było tradycyjne wypuszczenie 101 balo-
nów z przesłaniem do wszystkich Amazo-
nek w Polsce. Jeden z nich był szczegól-
ny, biały z napisem „pamiętamy” o tych, 
które od nas odeszły. Towarzyszyły nam 
od początku symboliczne słowa i piękna 
melodia „Kocham cię życie”. Balony, ko-
łysząc się wymownie przez długą chwilę 
nad naszymi głowami, poszybowały w 
przestrzeń lekko targane przez wiatr. Na-
sze myśli w tym momencie skierowane 
były do wszystkich bezimiennych kobiet 
w całej Polsce, ale szczególnie ciepło do 
amazonek z Brzeszcza, Kalisza, Pleszewa i 
Częstochowy, które, w tym samym dniu i 
o tej samej porze wysyłały swoje balony 
„Radości Życia”. Jest to przeżycie niezwy-
kłe i dostarcza pozytywnej energii na dłu-
gi czas. Na zakończenie „happeningu” tra-
dycyjnie wykonany był hymn amazonek 
przez wszystkich uczestników. Ważnym 
dla nas było wsparcie duchowe i osobiste 
przedstawicieli naszych władz; starosty 
stargardzkiego, prezydentów miasta, rady 
powiatu. Przyłączyła się również młodzież 

szkolna. Dziękujemy wszystkim osobom, 
które pomagały nam w organizacji tej 
imprezy, a szczególnie pani dyrektorowi 
MDK - Eli Szumskiej i współpracownikom 
oraz Zosi Ławrynowicz, która czuwała i 
kierowała przebiegiem. Dziękujemy rów-
nież „mediom”, które wspierają nasze dzia-
łania na co dzień. Heppening był krótki, 
lecz bogaty w doznania duchowe.
 Po zakończonej imprezie wszystkie 
powróciłyśmy do naszego stowarzyszenia 
na wspólną kolację, która była okazją do 
wspólnych pogawędek przy degustacji 
potraw przygotowanych własnoręcznie 
przez „Stokrotki”. W czasie kolacji towa-
rzyszyli nam również nasi goście, którzy 
w ten sposób wyrazili swoje wsparcie ko-
bietom walczącym z chorobą raka piersi, 
a jednocześnie mieli okazję doświadczyć 
radości życia płynącej od amazonek z ca-
łego województwa.
 „Stokrotki” bardzo serdecznie dzię-
kują wszystkim koleżankom amazonkom 
które w tych dniach miały przyjemność 
gościć w Stargardzie. Dziękujemy rów-
nież koleżankom z klubów w Polsce, które 
przyłączyły się do tej inicjatywy. Zapra-
szamy za rok. Mamy nadzieję, że będzie 
to kolejne niezwykłe wydarzenia w życiu 
kobiet – amazonek.

Pozdrawiam
Halina Gutowska

 
Z ostatniej chwili Mamy już informację że 
jeden z balonów wylądował w Estonii. Rok 
temu jeden „zawinął” na Bornholm. 
A skąd wiadomo? Do każdego z balonów 
przyczepiona była zabezpieczona przed 
deszczem karteczka zawierająca w dane in-
formacyjne klubu „Stokrotka”
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CUD NIEPODLEGŁOŚCI

 10 listopada 1918 roku z Magde-
burga przybył do Warszawy JÓZEF PIŁ-
SUDSKI. Następnego dnia z rąk RADY 
REGENCYJNEJ przyjął najwyższą władzę 
wojskową, a po kilku dniach cywilną. Jako 
TYMCZASOWY NACZELNIK PAŃSTWA 
skupił w swoich rękach pełnię władzy w 
tworzącym się państwie polskim. Już sam 
tytuł nawiązywał do tradycji pierwszego 
naczelnika, a zarazem wodza pierwszej 
insurekcji TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
 Józef Piłsudski obejmując władzę 
w powstającym państwie polskim, miał 
przed sobą bardzo trudne zadanie. Pię-
trzyły się zagrożenia zewnętrzne a sytu-
acja wewnętrzna była skomplikowana. 
Ziemie Polskie zagrożone były niszczyciel-
ską rewolucją bolszewicką ze wschodu ale 
i od zachodu. Do pełni obrazu dodać trze-
ba dramatyczną sytuację aprowizacyjną i 
olbrzymie zniszczenia wojenne na terenie 
całego kraju.
 W tej sytuacji podstawowym zada-
niem było utrzymanie spokoju w kraju. I 
tym wyzwaniom w listopadzie 1918 roku 
Józef Piłsudski jako NACZELNIK PAŃSTWA 
okazał się właściwym człowiekiem na 
właściwym miejscu i właściwym czasie. 
Nie tylko sama osoba NACZELNIKA PAŃ-
STWA ale i jego pierwsze decyzje politycz-
ne świadczyły o tym, że trafnie rozpoznał 
on hierarchię stojących przed nim zadań. 
Chodziło o uniknięcie niepotrzebnej eska-
lacji nastrojów rewolucyjnych co dla kraju 
wyniszczonego materialnie przez wojnę i 
znajdującego się miedzy dwoma rewolu-
cjami, było jesienią 1918 roku kwestią ży-
cia lub śmierci.
 Dobrze to zrozumiał ROMAN 
DMOWSKI szef komitetu narodowego 

PIEŚŃ LEGIONISTÓW POLSKICH

Anonim

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Piłsudski
Prowadź na bój krwawy,
Pod Twoim przewodem
Wejdziem do Warszawy.

Tyś nas zbudził do oręża,
Tyś zbudził rycerzy,

Przekonałeś, że zwycięża
Tylko ten, kto wierzy.

Marsz, marsz, Piłsudski…

Wstali Strzelcy – Legioniści
Na Twe zawołanie,

Dziś zwycięstwo nam się ziści:
Polska zmartwychwstanie!

Marsz, marsz, Piłsudski…

Skruszymy moskiewskie pęta,
Będziem żyć w swobodzie.

Nasza sprawa – sprawa święta,
Słuchaj nas narodzie!

Marsz, marsz, Piłsudski…
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polskiego, obserwujący sytuację w Polsce 
z Paryża. Dmowski rozumiał, że nakazem 
chwili jest kompromis między nim a Pił-
sudskim.
 Przed zbliżającą się konferencją po-
kojową w Wersalu 18 stycznia 1919 roku, 
RZECZPOSPOLITA miała jednolity rząd 
uznawany przez wszystkie znaczące siły 
polityczne w Polsce, oraz przez zwycięskie 
mocarstwa. 
 K o m p r o m i -
sową kandydatu-
rą, która stanęła na 
czele koalicyjnego 
rządu była osoba 
IGNACEGO JANA PA-
DEREWSKIEGO, WY-
BITNEGO PIANISTY 
I KOMPOZYTORA, 
WIELKIEGO PATRIO-
TY, i członka K.N.P. 
Rząd utworzony 
przez Ignacego Jana 
Paderewskiego, któ-
ry kierował Powsta-
niem Wielkopolskim 
od 27 grudnia 1918, 
został uznany nie tyl-
ko przez ententę, ale 
także przez wszyst-
kie ośrodki władzy na ziemiach polskich.
 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że w czasie rodzącej się NIEPODLEGŁOŚCI 
w 1918 roku CZOŁOWI POLSCY politycy 
wykazali się dalekowzrocznością i kom-
promisem, a Piłsudski jako NACZELNIK 
PAŃSTWA związał odbudowę państwa z 
szybkim przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem wolnych i demokratycznych wy-
borów do SEJMU USTAWODAWCZEGO, 
które odbyło się już w styczniu 1919 roku.
A więc pierwszy PARLAMENT II RZECZY-

POSPOLITEJ został wyłoniony dwa mie-
siące po 11 listopada 1918 roku i to mimo 
toczącej się już wówczas na wszystkich 
granicach kraju wojen w obronie odzy-
skanej wolności. Dzień 11 listopada został 
ustanowiony NARODOWYM ŚWIĘTEM 
NIEPODLEGŁOŚCI i jest dniem wolnym od 
pracy. 
 Główne obchody, z udziałem naj-

wyższych władz pań-
stwowych odbywają 
się w Warszawie na 
placu Piłsudskiego 
przed GROBEM NIE-
ZNANEGO ŻOŁNIE-
RZA.
 Defilada wojskowa 
odbywa się w takt 
granych przez orkie-
stry, pieśni patrio-
tycznych powstałych 
w okresie rodzącej 
się NIEPODLEGŁO-
ŚCI. 
 Już podczas I wojny 
światowej w 1915 
roku jeden z legioni-
stów Józefa Piłsud-
skiego opracował 
wersję MAZURKA 

DĄBROWSKIEGO pt. PIEŚŃ LEGIONISTÓW 
POLSKICH. Pieśń ta ukazała się w dniu 19 
marca 1919 roku w imieniny Józefa Pił-
sudskiego, w Warszawie i sprzedawano ją 
po 10 fenigów (taka wtedy obowiązywała 
w Polsce waluta).
 Najsłynniejszą pieśnią LEGIONÓW 
POLSKICH utworzonych przez Józefa Pił-
sudskiego jest pieśń „MY PIERWSZA BRY-
GADA” i najsłynniejszą pieśnią żołnierską z 
okresu I wojny światowej. Po wojnie stała 
się nieoficjalnym hymnem wojska pol-
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Buczkowskiego.
 W programie znalazły się m.in. pie-
śni „Rota” F. Nowowiejskiego, „Legiony” 
w opracowaniu J. Szyrockiego, „Polskie 
kwiaty”, „Za Niemen” i „Lwów jest jeden 
na świecie” opr. M. Jasińskiego, a także 
piosenki bardziej radosne takie jak: „Umó-
wiłem się z nią na dziewiątą”, „Nie kochać 
w taką noc” i „Zimny drań” w opr . M. Ja-
sińskiego. Między pieśniami w wykonaniu 
chóru, Wojciech Sandach recytował wier-
sze patriotyczne: „Gawęda o miłości ojczy-
stej” W. Szymborskiej, „Polsko nie jesteś ty 
już niewolnicą” L. Staffa, „ Pierwsze ostat-
nie słowo” J. Kulmowej, „Być może” St. R. 
Dobrowolskiego, „Oblicze ojczyzny” T. Ró-
żewicza, „Moja piosenka” i „Moja ojczyzna” 
C. K. Norwida.
 Różnorodność doboru utworów 
muzycznych pod względem tematycz-
nym, melodyjnym i wykonawczym, od-
dzielanych recytacjami wierszy wielkich 
poetów, dostarczyło wiele wzruszeń i 
stworzyło podniosły nastrój. Nie dziwi 
fakt, że młody chór odnosi sukcesy za gra-
nicą i należy mu życzyć dalszego rozwoju 
kariery.

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z OBCHO-
DAMI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI SĄ ZE 
WSZECH MIAR GODNYM UCZCZENIA WY-
DARZENIEM W HISTORII NASZEGO NARO-
DU, KTÓRE ZMIENIŁO LOSY POLSKI, EURO-
PY I ŚWIATA. 

Opr. na podst.:
Historia Polski

Informacje prasowe
Śpiewniki

  
Urszula Olszewska

skiego, a także byłą jedną z kandydatek 
do miana hymnu narodowego. Pieśń po-
wstała jesienią 1917 roku. Za autorów jej 
tekstu są uznani legioniści: Tadeusz Bier-
nacki (pozbawiony w 1946 roku obywatel-
stwa polskiego przez radę ministrów PRL) 
i Andrzej Tadeusz Hałacińśki (internowany 
w Kozielsku i zamordowany przez NKWD 
w Katyniu).
 W owym czasie powstało jeszcze 
wiele pieśni, które nie sposób wszyst-
kie omówić, pisane są w klimacie walki 
o odzyskanie niepodległości i miłości do 
upragnionej ojczyzny, przetrwały do dziś 
i są zawsze obecne na różnych uroczysto-
ściach. 

 W tym roku szczecinianie mają oka-
zję uczestniczyć w licznych uroczysto-
ściach odbywających się na ulicach i pla-
cach miasta oraz w salach koncertowych 
i modlitwach za ojczyznę w kościołach, 
przez cały miesiąc listopad. 
 Jeden z koncertów pt. „Nie rzucim 
ziemi skąd nasz ród” odbył się w auli im. 
Prof. Babińskiego Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, podczas którego wykonywał 
pieśni patriotyczne chór Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, pod batutą Tadeusza 
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МY, PIERWSZA BRYGADA

sł. Tadeusz Biernacki i Andrzej Hałaciński

Legiony to żebracza nuta,
Legiony to ofiarny stos,

Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los!

Му, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,

Na stos
Rzuciliśmy swój życia los,

Na stos, na stos!

Nie chcemy już od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 

Już skończył się czas kołatania 
Do waszych serc, do waszych kies.

Му, Pierwsza Brygada...

О, ile mąk, ile cierpienia, 
О, ile krwi, przelanych łez, 

Pomimo to nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił wędrówki kres.

Му, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć to móc! 

Leliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódz! 

Му, Pierwsza Brygada...
Inaczej się dziś zapatrują 

I trafić chcą do naszych dusz, 
I mówią, że nas już szanują, 

Lecz właśnie czas odwetu już. 

Му, Pierwsza Brygada... 
Dziś nadszedł czas pokwitowania 

Za mękę serc i katusz dni, 
Nie chciejcie więc politowania, 

Zasadą jest: za krew chciej krwi!

Му, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry, 

Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew, i marzeń sny. 

Му, Pierwsza Brygada... 

Dzisiaj już my, jednością silni, 
Tworzymy Polskę, przodków mit, 
Że wy w tej pracy nie dość pilni, 

Zostanie wam potomnych wstyd!

Му, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni. 

Wśród fałszów siać siew szlachetności 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

Му, Pierwsza Brygada...
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Antyrakowy dekalog Krzysztofa Krauzego 
wysłuchał w Durbanie Witold Szabłowski.

Cztery lata temu dowiedziałem się, że 
mam raka prostaty. Nie doceniłem powa-
gi sytuacji, zlekceważyłem przeciwnika. 
Na usprawiedliwienie mam tylko tyle, że 
doświadczenie uczy, że umierają inni. Nikt 
nie dopuszcza myśli, że sam może umrzeć 
- mówi Krzysztof Krauze, reżyser „Długu”, 
„Mojego Nikifora” i „Placu Zbawiciela”.

Był luty 2006 r. Zrobiłem na pamiątkę kilka 
autoportretów na tle oszronionych drzew, 
potem dałem sobie wyciąć prostatę, na-
świetliłem się i uwierzyłem, że będzie 
dobrze. Dziś wiem, że to była ucieczka w 
krainę baśni o cudownym uzdrowieniu. 
Prostatę obchodziłem dookoła, nie zajrza-
łem nawet do internetu. Bardziej niż raka 
bałem się na wakacjach rekina. Lekarze 
też nie zawracali sobie mną głowy. Nikt 
nie wziął za moje leczenie najmniejszej 
odpowiedzialności. Nie wyłączając mnie 
samego.
Szczęśliwa gwiazda świeciła mi aż do 
ubiegłego roku. W październiku okazało 
się, że mam przerzuty w kościach. W krę-
gach, żebrach, stawach biodrowych. I jeśli 
natychmiast nie zacznę się leczyć, jeśli nie 
zmienię stosunku do swojej choroby, każ-
dy następny rok będzie cudem darowany. 
Teraz już nie chodziło o komfort życia, gra 
toczyła się o samo życie. Czym grozi prze-
rzut do kręgosłupa? Kompresją kręgów, 
przerwaniem rdzenia... Barwnym, za to 
krótkim życiem na morfinie.

Rozpocząłem leczenie. Kilka tygodni 
później życie wyrzuciło mnie na brzeg 
Oceanu Indyjskiego, w Durbanie, w RPA. 
Przyjechałem tu pisać scenariusz, ale rak 

szybko to skorygował - terapia rozpoczęta 
w Polsce okazała się nieskuteczna. Pojawi-
ły się nowe przerzuty. Onkolog, który się 
tu mną zajął, Polak dr Waldemar Szpak, 
zaproponował ścieżkę, której nie przewi-
dywały żadne procedury. Podjęliśmy le-
czenie, którego nie zrefundowałby żaden 
ubezpieczyciel. Ani w Polsce, ani w RPA, 
ani w USA. Po upływie pół roku mogę po-
wiedzieć, że założyliśmy chorobie kaga-
niec.

To wszystko stało się możliwe, ponieważ 
znaleźli się ludzie, którzy przyszli mi z po-
mocą. Jedni użyczyli mi mieszkania, inni 
wsparli mnie finansowo. I to było pierw-
sze, zupełnie niezwykłe doświadczenie z 
rakiem: odkryłem, jak wielu mam przyja-
ciół! To Wy ocaliliście mi życie. Dziękuję.

Pracuję i leczę się. Rozpocząłem kolejny 
cykl chemii. Codziennie maszeruję sie-
dem kilometrów z kijami do nordic wal-
king. Ćwiczę na siłowni, pływam. Blokada 
testosteronu, którą przechodzę, niszczy 
mięśnie. Muszę je odbudować - one trzy-
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mają kręgosłup osłabiony przerzutami. 
Naszkicowałem kilka scenariuszy filmo-
wych, przeczytałem górę książek. Wiele 
moich wyobrażeń o raku się nie sprawdzi-
ło. Sporo jednak się nauczyłem - o choro-
bie i o sobie samym. Chcę się z wami tą 
wiedzą podzielić.

1. Badaj się - choć trudno w to uwierzyć, 
nie jesteś nieśmiertelny
Lęk przed chorobą nie może odebrać ci 
zdrowego rozsądku. Rak wykryty w koń-
cowej fazie może być nieuleczalny. Jeśli 
palisz, żyjesz w stresie, którego nie potra-
fisz rozładować, jesz byle jak, byle gdzie i 
byle szybciej, nie uprawiasz sportu poza 
wyścigami na trzypasmówce do Gdańska, 
jeśli w twojej rodzinie były przypadki raka 
- zbadaj się.

Badanie PSA, którego podwyższony po-
ziom sygnalizuje raka prostaty, kosztuje 
w prywatnej klinice 70 zł. Warto, wierz mi, 
ja zbadałem się za późno. Nie z oszczęd-
ności. Po prostu trudno uwierzyć, że przy-
plącze ci się przewlekła albo nieuleczalna 
choroba. A jednak...

Na udział w katastrofie lotniczej masz 
szansę jak jeden do trzech milionów, na 
zachorowanie na raka prostaty jak jeden 
do trzy, milion razy większą. Nie ekscytuj 
się katastrofami w mediach, a zajmij się 
swoim własnym życiem.

Brak odzewu polskich kobiet na bezpłatne 
badania mammograficzne jest prawdziwą 
narodową tragedią. Tu trzeba postawić 
krzyż, a nie przed Pałacem Prezydenckim.

2. Rak to nie wyrok

Panuje opinia, że rak to wyrok śmierci. 
Zła, myląca, bardzo szkodliwa opinia. Rak 
nie musi skończyć się śmiercią! To, czy 
umrzesz, zależy od ciebie, od twojej woli 
przeżycia. Jesteś dla siebie Panem Bo-
giem. To brzmi jak herezja, ale żeby prze-
żyć, musisz odrodzić się w nowej wierze. 
W wierze w niewyczerpaną siłę własnej 
woli.

Jeśli usłyszałeś od lekarza: „To jest rak”, od 
tego momentu twoim głównym wrogiem 
nie jest rak, ale rozpacz. Twój strach i nie-
pewność. Jeśli lekarz mówi ci: „Zostało 
panu niewiele życia, radzę uporządkować 
sprawy” - nie wierz mu! Znane są przypad-
ki ludzi, którzy wyszli z raka, choć byli tak 
beznadziejnym stanie, że kontrolowali już 
tylko swój oddech. Od tego, jak myślisz, 
zależy 75 proc. terapii. Operacje, naświe-
tlenia, chemia, terapia hormonalna, to 
„tylko” pozostałe 25 proc. Jak inaczej wy-
tłumaczyć, że jeden pacjent umiera po 
trzech miesiącach, a drugi z taką samą 
diagnozą, w takim samym stanie... po kil-
kunastu latach, na zupełnie inną chorobę?

Zapamiętaj, ty decydujesz, czy będziesz 
żył. Nie lekarz, nie rak. Ty! Kieruj się na-
dzieją. Jest taka lekarska anegdota: Jeśli 
pacjent uprze się żeby żyć, medycyna jest 
bezradna. Wszystko zależy od tego, czy 
rozdmuchasz iskrę nadziei, czy zapali się 
płomieniem, który oświetli ci przyszłość.

Wiele rodzajów raka jest dziś całkowicie 
uleczalnych. Naświetlenia i chemia, któ-
rych wszyscy boją się jak ognia, są dziś 
dużo lepiej wycelowane niż kiedyś. Mają 
nieporównywalnie mniej skutków ubocz-
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nych. Medycyna czyni olbrzymie postępy. 
Przyjmij je z wdzięcznością. Patrz na sto-
jak z kroplówkami jak na drzewo życia.

W Polsce łatwo się raka wystraszyć. Kiedy 
wchodzi się do centrum onkologiczne-
go, choćby na warszawskim Ursynowie, 
wchodzi się do czyśćca! Labirynt kolejek, 
zrezygnowani, zagubieni, wyczerpani 
czekaniem pacjenci. Brak elementarnego 
współczucia wyrażony choćby brakiem 
zwykłych krzeseł. Odbyt polskiej służby 
zdrowia. W takich momentach przypomi-
na mi się nasz Sejm i myślę bez satysfakcji, 
że jedna trzecia parlamentarzystów przej-
dzie przez ten odbyt. A jeśli palą, to co 
drugi. Takie są statystyki. Przejdą zamie-
nieni w Bezimiennych i Zrozpaczonych. 
Może wtedy przypomną sobie, że kiedyś 
zagłosowali za brakiem reformy, za świę-
tym partyjnym spokojem.

Z drugiej strony, kiedy czytam raport NIK-u
 o wielomilionowych kontraktach zawie-
ranych pomiędzy lekarzami a firmami 
farmaceutycznymi, mam wrażenie, że 
istnieje silne lobby, które nie chce zmian, 
blokuje je wszelkimi dostępnymi sposo-
bami. Jeśli lekarz testujący lek dla firmy 
farmaceutycznej dostaje 4,5 tys. euro „od 
łba”, a wszystko odbywa się na darmo-
wym szpitalnym łóżku, to czy taki lekarz 
będzie szedł w awangardzie zmian?

 3. Nie szukaj najlepszego lekarza - szukaj 
dobrego

Każdy, kto się leczy, szuka jak najlepszego 
lekarza. Najlepiej - profesora.

Pułapka polega na tym, że profesor nigdy 
nie ma czasu. Typowy polski obrazek to 

taki właśnie profesor w rozwianym far-
tuchu, a za nim dziesięciu asystentów. 
Pierwszy raz spotykasz się z nim - później 
widujesz już tylko tych asystentów.

Niektórzy uważają, że trzeba unikać pro-
fesorów, a chodzić do lekarzy, którzy do-
piero robią karierę i którym jeszcze na 
czymś zależy. Tak mam w RPA. Mój onko-
log nie jest profesorem. Może dzięki temu 
zawsze ma dla mnie czas, a jeśli dzwonię, 
a nie może odebrać - zaraz oddzwania. 
Nawet w środku nocy.

Profesor więc czy doktor? Trudno roz-
strzygnąć, to sprawa ludzkich charakte-
rów. Wychowania, odpowiedzialności, za-
wodowego etosu.

Niezależnie jednak, kogo wybierzesz, nie 
idź sam. Idź z żoną, przyjacielem. Weź 
sąsiada, kogokolwiek, tylko nie idź sam. 
Jesteś zdenerwowany, przestraszony i bę-
dziesz zapamiętywać to, co najmniej waż-
ne. Najczęściej to, co chciałbyś usłyszeć. 
Włącz magnetofon. Odsłuchaj to potem 
na spokojnie. Załóż notatnik, w którym 
będziesz zapisywał historię choroby. Za-
biegi, leki, spostrzeżenia. I najważniejsze: 
pytania do lekarza. Dzięki temu noteso-
wi weźmiesz sprawy w swoje ręce. Przej-
miesz dowodzenie.

4. Zasięgaj drugiej opinii

Masz do niej prawo. W Polsce lekarz może 
się za coś takiego obrazić. Niech się ob-
raża. Tu chodzi o Twoje życie. Musisz na-
uczyć się asertywności.

W RPA „second opinion” to norma. Ale 
tutaj rynek medyczny w dużej części jest 
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oparty na prywatnych firmach. A że pie-
niądze idą za pacjentem - lekarz, który źle 
leczy, nic nie zarobi. Za błędy lekarskie 
rozlicza rynek. Każdy lekarz zrobi więc 
wszystko, by ustrzec się pomyłki.

Marzę, że doczekam się w Polsce czasów, 
kiedy lekarze będą zabiegać o pacjentów, 
a nie pacjenci ustawiać się pod gabineta-
mi z kopertami w rękach. Z taksówkami 
się udało, nie tracę więc nadziei.

Ta druga opinia, może nawet trzecia, to 
drugi lub trzeci lekarz. Wybierz tego, do 
którego poczułeś zaufanie. To jedyne kry-
terium. Zaufanie jest nicią, która wypro-
wadzi cię z labiryntu choroby. Nie zerwij 
jej, lekarz ma prawo do pomyłki, nie skre-
ślaj go natychmiast. Wymagaj od niego 
tyle, ile wymagasz od siebie.

 5. Nie zadowalaj się diagnozą urologa, 
chirurga, nefrologa ani nikogo, kto nie jest 
specjalistą od raka. Jeżeli masz raka - idź 
do onkologa

Mojego raka odkrył mój przyjaciel chirurg 
urolog. Nie chciał mnie operować (nawet 
auto kumplowi jest niezręcznie sprzeda-
wać, mogą być pretensje i reklamacje do 
końca życia), więc skierował mnie do zna-
nego profesora, mistrza skalpela. Gdyby 
inny mój przyjaciel, radiolog, go odkrył, 
pewnie by mi założył izotop i naświetlał. 
Każdy ciągnie w swoją stronę.

Znany profesor urolog wyciął mi prostatę. 
Czy potrzebnie? Nie wiem. Tu w RPA by 
mi jej nie usunęli. Przy moich wynikach 
badań uznano, że komórki raka przesko-
czyły gruczoły i dostały się już do krwi. 
Taka operacja to poważne okaleczenie i 

osłabienie odporności. Nie wygrzebałem 
się z tego do dziś. A komórki raka zawijały 
czekoladki w sreberka, już gnieździły się w 
kościach.

Profesor chirurg dał mi na nową drogę 
życia list polecający do znajomego ra-
diologa w centrum onkologii na Ursyno-
wie. Radiolog mnie naświetlił. Przy okazji 
„usmażył” mi pęcherz, czyli zmniejszył go 
dwukrotnie, bo zamiast siedem tygodni, 
naświetlał mnie pięć. Zapewne NFZ po-
pędzał, kolejki do radioterapii są przecież 
olbrzymie, maszyny zwykle stare, awaryj-
ne, przestoje wielogodzinne.

Każdy wykonał w zasadzie, co do niego 
należało, tylko z chwilą kiedy zamykały 
się za mną drzwi zapominał, że ktoś taki 
jak pacjent K. istnieje. Żaden z nich nie za-
dzwonił, nawet przez zwykłą ciekawość. 
„Proces” Kafki.

I mogę to zrozumieć, w Polsce system le-
czenia buduje mur pomiędzy lekarzem a 
pacjentem. Opowiadała mi przyjaciółka, 
że przyłapała swego lekarza w centrum 
na Ursynowie, jak próbował zabarykado-
wać się przed nią w toalecie. Lekarz, który 
„nie rozpoznaje” na korytarzu własnego 
pacjenta, to standard. Tego chyba uczą już 
w Akademiach Medycznych...

W ręce onkologa trafiłem dopiero kiedy 
się okazało, że mam nowe przerzuty. Sta-
nowczo za późno. W RPA.

Nareszcie ktoś znalazł czas, żeby wszystko 
po kolei mi wytłumaczyć, miałem prawo 
robić notatki, nagrywać. Nareszcie ktoś 
wziął odpowiedzialność za moje leczenie. 
Więcej, doktor Szpak zmotywował mnie, 
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żebym wziął w tym aktywny udział. To 
jemu zawdzięczam, że ćwiczę, pływam.

6. Nie odtrącaj rodziny i bliskich

Ja na początku powiedziałem Joannie, 
mojej żonie, że z czym jak z czym, ale z ra-
kiem to będę sobie radził sam. To jest mój 
własny scenariusz i film.
 I to był wielki błąd. Bardzo niemądre 
słowa. Zachowałem się jak bohaterowie 
„Długu”, którzy też myśleli, że sami dadzą 
sobie radę z szantażystą. I stracili wszyst-
ko, z rodziną włącznie.

Musisz w leczenie włączyć rodzinę, przy-
jaciół. Nie ukrywaj swojej choroby. Ludzie, 
którzy nas otaczają, jeśli mają nam po-
móc, muszą wiedzieć, co się dzieje. Jeśli 
ich wykluczymy, po „ochronnym okresie 
współczucia” przyjdą zniecierpliwienie, 
irytacja, gniew. To jest podobny syndrom 
jak w rodzinie alkoholika. Choruje cała ro-
dzina.

Przewlekła, nieuleczalna choroba prowo-
kuje trudne pytania i podsuwa bezlitosne, 
niesprawiedliwe, najczęściej pochopne 
odpowiedzi. Dlaczego mnie się to przyda-
rzyło? Czyja to wina, że jestem chory? I za-
czyna się piekło, o którym począwszy od 
Jean-Paul Sartre’a wiadomo, że to piekło 
to inni: rodzina, współpracownicy, sąsiad, 
którego pies narobił na twoją wycieracz-
kę.

Dlatego buduj więzi. Poświęć innym choć-
by dziesięć minut dziennie, to niezły spo-
sób na walkę z depresją. Depresją, która 
krzepi twojego raka lepiej niż cukier.

7. Szukaj wsparcia

Poszukaj psychoonkologa. Pomoże ci uło-
żyć się ze światem. Pomoże zobaczyć w 
raku coś więcej niż przewlekłą chorobę. 
Choć to dziwnie zabrzmi: odkryje ci drugą, 
tę dobrą twarz choroby. Rak to nie tylko 
straty, to także zyski. Pod warunkiem, że 
przebudujesz swoje życie. Paradoksalnie, 
choroba bywa najlepszym lekarzem. Tyl-
ko musisz nauczyć się śmiać, kiedy chcesz 
płakać. Ktoś obliczył, że 90 proc. naszych 
chorób to niespełnione pragnienia.

Poszukaj grupy wsparcia - ludzi w twoim 
położeniu, gotowych podzielić się do-
świadczeniem. Statystyki wskazują, że 
stopień całkowitych wyleczeń w przy-
padku kobiet z rakiem piersi jest o poło-
wę wyższy, jeżeli należały one do grupy 
wsparcia.

Uważaj jednak na fałszywych doradców. 
96 proc. pacjentów, którzy przeżyli raka, 
rozpoczynali i kończyli program terapeu-
tyczny oferowany przez medycynę kon-
wencjonalną. Musisz być bardzo ostroż-
nym co do cudownych leków, których 
akwizytorzy mówią, że łyżeczka dziennie 
zastąpi radioterapię razem z chemią. Za-
chowaj zdrowy rozsądek. Wiem, że to 
trudne, rozpacz podpowiada szalone stra-
tegie. Na niczym się tak dobrze nie zara-
bia, jak na ludzkim lęku.

8. Bądź gotów dużo w swoim życiu zmie-
nić

Z rakiem jest jak z każdą inną chorobą, 
są tylko dwie formy leczenia: to, co wzro-
sło, musi zostać zmniejszone, a to, co się 
zmniejszyło, trzeba zwiększyć. Co wzro-
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sło? Liczba komórek rakowych. Co się 
zmniejszyło? Odporność twojego orga-
nizmu, która umożliwiła mnożenie się ko-
mórek raka.

W 30 proc. odpowiada za to palenie, w 35 
proc. nieodpowiednie odżywianie, w 10 
proc. czynniki dziedziczne, w 5 proc. oty-
łość i brak ruchu.

Ja po czterdziestu latach rzuciłem papie-
rosy. Z dnia na dzień. Palenie zwiększa 
przyrost komórek rakowych o połowę. I 
wiesz co? Cała chemia, blokada testoste-
ronu, to jest nic w porównaniu z dwiema 
paczkami papierosów, które wypalałem 
(plus stres, zarwane noce, alkohol i często 
dużo złych myśli i słów). Chemia w porów-
naniu do tego jest śmiechu warta. Chemię 
to ja miałem przez czterdzieści lat, od cza-
su pierwszej fajki.

W następnej kolejności zabrałem się za 
mięśnie. Puściłem maszynę w ruch. Wyni-
ki badań pokazują, że czynniki odgrywa-
jące ważną rolę w zwalczaniu raka są bez-
pośrednio stymulowane przez ćwiczenia. 
Modyfikują naszą równowagę hormonal-
ną, zmniejszają nadmiar estrogenów i te-
stosteronu, ograniczają poziom cukru we 
krwi.

Zmieniłem wreszcie dietę. Zacząłem od-
żywiać się świadomie. Jem produkty 
nieprzetworzone, unikam czerwonego 
mięsa. Proteiny czerpię z ziaren, roślin 
strączkowych, warzyw. Czasami pozwa-
lam sobie na ryby. Nie używam cukru, 
tłuszczy zwierzęcych. Sięgnąłem w tej 
sprawie po literaturę: „Dieta w walce z ra-
kiem” Richarda Beliveau i Denisa Gingrasa, 
„Antyrak” Davida Servan-Schreibera. Za-

cząłem studiować dietę makrobiotyczną. 
Może zrobię krok w tę stronę.

Pracuję też nad swoim charakterem. To w 
nim ukryty jest klucz do wyzdrowienia. 
Co z tego, że pływałeś godzinę, jeśli przez 
tę godzinę nie mogłeś wyrzucić z głowy 
kłótni z żoną albo urazy do szefa? Co ci 
po makrobiotycznej diecie, jeśli z nerwów 
masz ochotę wymiotować?

Sporządź listę tego, co Cię osłabia, przyj-
rzyj się sobie uważnie. Zdiagnozuj się. 
Może to lęk, może gniew, zazdrość? Peł-
ne miłości relacje z rodziną, przyjaciółmi, 
krewnymi, współpracownikami wzmac-
niają nas. Ich brak pogrąża nas w samot-
ności i rozpaczy. Czy potrafisz wybaczać? 
Czy nosisz latami urazy w sercu? Umiesz 
być wdzięczny? Tolerancyjny?

Być może potrzebny jest ci przewod-
nik, który pogodzi cię z sobą samym i ze 
światem. Ścieżek jest wiele. Święte księgi, 
guru, medytacja, duchowi mistrzowie z 
pewnością ci pomogą, pozwolą oszczę-
dzić czas. Jednak ostatni fragment drogi, 
kiedy dokonasz prawdziwego wglądu w 
siebie, musisz pokonać sam, o własnych 
siłach. Nieuleczalna, przewlekła choroba 
to podróż powrotna, podczas której bu-
dzisz się ze snu życia zmysłowego.
9. Pytaj, szukaj, drąż

Mogę powiedzieć, że w moim wypadku 
pewnie lekarze nie zrobili wszystkiego, co 
mogli i powinni. Ale ja też zrobiłem o wie-
le za mało. Z rakiem nie ma tak, że przy-
chodzi pacjent do lekarza i mówi: „Niech 
mnie pan leczy”. Rak wymaga kreatywno-
ści.
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Dieta, ruch i panowanie nad swymi emo-
cjami to trzy najważniejsze ścieżki do 
ozdrowienia. Na każdej z nich jest miejsce 
na nowe pomysły, eksperymenty, odkry-
cia. Mądrze jedz, ćwicz, rozciągaj ciało, za-
pisz się na jogę. Medytuj, żeby zapanować 
nad umysłem, wizualizuj, że pozbywasz 
się ostatniej komórki raka.

Sięgnij do przeszłości, ale nie po to, żeby 
szukać winnych. Zastanów się, co osłabiło 
twój system immunologiczny, że rak mógł 
się rozwinąć. Jak reagowałeś na tamte 
toksyczne sytuacje? Czy dzisiaj potrafisz 
zachować się inaczej? Zapisz to w swoim 
notesie.

10. Myśl pozytywnie!

Rak to przede wszystkim wyzwanie. Ci, co 
z niego wyszli, mówią, że nigdy by się tak 
nie przebudowali wewnętrznie, gdyby nie 
choroba. Każda książka napisana przez 
osobę, która z niego wyszła, kończy się 
słowami: „Jestem wdzięczny”.

Nie traktuj raka jak wroga, raczej spójrz 
jak na przyjaciela. Dzięki niemu rzuciłeś 
palenie, zacząłeś się ruszać, zmieniłeś sto-
sunek do bliskich. Dziś doceniasz czas, 
który ci ofiarowują. Zacząłeś się racjonal-
nie odżywiać. Rak nauczył cię wytrwało-
ści, wzmocnił twoją wolę, zbudował więzi 
z innymi ludźmi, pomógł dokonać wglą-
du w siebie samego. Nauczył cię kochać i 
rozpoznawać miłość, oddzielać ziarno od 
plew. Nauczył cenić chwilę. Cieszyć się z 
drobiazgów. Przysporzył ci przyjaciół. I tak 
na to trzeba patrzeć! Bądź mu wdzięczny!

Źródło: Gazeta Wyborcza

MÓJ CZAS

„SPOKOJNE SERCE
NADAL CZEKA,

ZBŁĄKANE MYSLI
UKRYTE,

W KRYSZTALE
ZAPOMNIENIA.

W ODDALI, GDZIEŚ
NA KRAŃCU

ŚWIATA,
ZNÓW RODZĄ SIĘ

MARZENIA
O SZCZĘŚCIU.

TAK BLISKO BYŁY,
A TAK DALEKO,

DALEJ NIŻ SIĘGA
MYŚL ZAWODNA,
DALEJ NIŻ SERCA

NIĆ SIĘ PLĄCZE

JAK JE ZATRZYMAĆ
POŚRÓD KOSZMARU?

JAK SPRAWIĆ
BY NIE ULEGŁY

ROZŁĄCE?

ZATRZYMAM W SERCU
ZAPACH

PRZESZŁOŚCI,
ZATRZYMAM MARZENIA

I MYŚLI SKRYTE.

ODNAJDĘ RADOŚĆ
W RAMIONACH

NICOŚCI,
BO CHYBA TAKIE JEST

PRAWDZIWE
ŻYCIE.”

Szczecin, 27.paźdz.2010 r.
JoannaZurawskaFlemming
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Opieka stomatologiczna nad pa-

cjentem leczonym onkologicznie

 Rocznie w Polsce rozpoznawanych 
jest ponad 114 tysięcy nowych przypad-
ków zachorowań na nowotwory złośliwe 
(298 zachorowań na 100 tys. ludności). 
Podstawowymi metodami leczenia sto-
sowanymi w onkologii są radioterapia, 
chemioterapia, postępowanie chirurgicz-
ne, a najczęściej ich skojarzenie. Dobór 
metody zależy od rodzaju nowotworu, 
jego stopnia zaawansowania i stanu ogól-
nego pacjenta. Radioterapia i leczenie 
systemowe cytostatykami (tzw. chemia) 
prowadzi często do powikłań w jamie 
ustnej. Niewłaściwe przygotowanie sto-
matologiczne pacjenta przed i w trakcie 
leczenia onkologicznego może skutko-
wać koniecznością redukowania dawek 
cytostatyków, trudnościami w utrzyma-
niu rytmu leczenia i podaniem mniejszej 
niż zaplanowana dawki promieniowania. 
Zmiany w jamie ustnej pojawiające się u 
pacjentów okologicznych stanowią dla 
nich poważny problem zarówno zdro-
wotny, jak i emocjonalny. Towarzyszące 
pacjentom silne dolegliwości bólowe 
uniemożliwiają prawidłowe odżywianie, 
mówienie, korzystanie z uzupełnień pro-
tetycznych. Bardzo często nasilenie zmian 
i reakcja na ich leczenie zależą od stanu 
wyjściowego jamy ustnej przed rozpoczę-
ciem radio - lub chemioterapii. Rolą leka-
rza stomatologa jest w związku z tym jest 
ścisła współpraca z lekarzem onkologiem 
oraz wdrożenie odpowiednio wcześnie 
działań zapobiegajacych niepożądanym 
objawom ubocznym w jamie ustnej. Do 
najczęściej spotykanych powikłań lecze-
nia onkologicznego należą:

• zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 
(mucositis)
• zapalenie przyzębia (parodontoza)
• kserostomia (suchość w jamie ustnej)
• infekcje bakteryjne i grzybicze
• zmiana poczucia smaków
• upośledzenie odżywiania
• nieprawidłowy rozwój narządu żucia u 
dzieci poddanych radio- i chemioterapii
• próchnica popromienna, popromien-
na martwica kości, zwłóknienie mięśni 
żwaczy - toksyczność specyficzna dla ra-
dioterapii okolicy głowy i szyi

 
 W stanie fizjologicznym błona ślu-
zowa podlega ciągłej odnowie w odpo-
wiedzi na proces obumierania i złuszcza-
nia się zewnętrznej warstwy komórek 
dojrzałych. Uszkadzające działanie che-
mioterapii i/lub radioterapii koncentruje 
się przede wszystkim na warstwie prolife-
rującej (odnawiającej się). Skutkuje to sta-
nem, w którym odnowa komórkowa jest 
niewydolna, co doprowadza do objawów 
klinicznych w postaci ubytku błony śluzo-
wej. Z tego powodu zaczyna się rozwijać 
zapalenie błony śluzowej objawiające się: 

• bólem
• obrzękiem
• rumieniem (zaczerwienieniem)
• nadżerką, owrzodzeniem, pęknięciem
• czasem samoisnym krwawieniem
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 Wszystkie te objawy powodują dys-
komfort, uniemożliwiają przyjmowanie 
posiłków stałych, a nawet półpłynnych, co 
uposledza odżywianie i podanie bardzo 
silnych leków przeciwbólowych. Nadżerki 
owrzodzenia i pęknięcia stanowią wrota 
infekcji, co zwykle przy spadku ogólnej 
odporności prowadzi do nadkażenia bak-
teryjnego i/lub grzybiczego błony sluzo-
wej jamu ustnej.
Kserostomia charakteryzuje się suchością 
w obrębie jamy ustnej, której towarzyszą: 
pieczenie oraz zmiany na powierzchni 
języka, spierzchnięcie warg, pękanie ką-
tów ust. Mogą również wystąpić trudno-
ści w mówieniu, spożywaniu pokarmów, 
połykaniu a także w użytkowaniu protez 
ruchomych. Kserostomia zmienia właści-
wości buforowe śliny (zmiany w składzie 
ilościowym i jakościowym śliny), a więc i 
zdolność do mechanicznego oczyszcza-
nia, co prowadzi do próchnicy zębów oraz 
szybkiego postępu choroby przyzębia 
(paradontozy).
Kserostomia i spadek odporności chorego 
stwarzają warunki do rozwoju patogen-
nych bakterii, wirusów i grzybów. Do naj-
częstrzych zakażeń należą grzybice wy-
wołane przez Candidia albicans. Infekcja 
objawia się obecnością miękkich, białych 
nalotów, usunięcie których może ujawnić 
powierzchowne nadżerki błony śluzowej, 
pieczeniem, wrażliwością i uczuciem su-
chości jamy ustnej.
Aby zapobiec lub ewentualnie złagodzić 
następstwa napromieniowania i chemio-
terapii, a tym samym poprawić komfort 
życia chorych, bardzo ważny jest kontakt 
pacjenta ze stomatologiem odpowiednie 
przed, w trakcie, jak i po leczeniu onkolo-
giczym.

Przed leczeniem onkologicznym

W profilaktyce powikłań po chemio - 
i radioterapii istotną role odgrywa bardzo 
dokładne przygotowanie stomatologicz-
ne pacjenta. Sanacja uzębienia i przyzę-
bia powinna być przeprowadzona ok. 3 
tygodnie przed rozpoczęciem leczenia 
onkologicznego. Pod terminem sanacja 
rozumiemy usunięcie z jamy ustnej po-
tencjalnych ognisk zakażenia. Powinna 
ona obejmować:
1. dokładne badanie jamy ustnej z oceną 
radiologiczną uzebienia i tkanek przyzębia
2. wyleczenie wszelkich zmian próchni-
cowych
3. wymianę lub korektę wadliwych wy-
pełnień
4. dokładne usunięcie złogów nazębnych 
(kamienia) naddziąsłowych i poddziąsłowych
5. leczenie stanów zapalnych dziąsęł i 
błony śluzowej jamy ustnej
6. poinstruowanie pacjenta o bezwzględ-
nej konieczności utrzymywania jamy ust-
nej w należytej higienie oraz stosowanie 
wzmożonej profilaktyki fluorkowej (flu-
oryzacja)
7. ekstrakcję (usunięcie) zębów wątpli-
wych, zniszczonych, nierokujących pełne-
go wyleczenie
8. tymczasowe zdjęcie ruchomych uzu-
pełnień protetycznych (protez) i aparatów 
ortodontycznych
 Postępowanie lecznicze zaczyna 
się od wykonania skalingu (usunięcia ka-
mienia nazębnego) oraz leczenia chorób 
przyzębia, leczenia próchnicy i wymiany 
wypełnień wadliwych i amalgamatowych. 
Następnie zaleca się usunięcie zębów 
wątpliwych i nierokujących pełnego wy-
leczenia. Postępowanie chirurgiczne po-
winno być przeprowadzone co najmniej 
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10-14 dni przed planowaną radio- i/lub 
chemioterapią. Wskazane jest wykonywa-
nie zabiegów z zastosowaniem antybioty-
koterapii ogólnej.

W trakcie leczenia onkologicznego

Ograniczenie powikłań w jamie ustnej 
podczas leczenie onkologicznego jest 
warunkowane ścisłym stosowaniem się 
pacjenta do wskazań stomatologa. Zale-
cenia dla pacjenta:
1. delikatne, staranne szczotkowanie zę-
bów, dziąseł i języka po każdym posiłku i 
przed snem z użyciem szczoteczki z bar-
dzo miękkim włosiem oraz pasty zawiera-
cjącej fluor
2. kontynuację fluoryzacji kontaktowej 
(indywidualne łyżki wypełnione żelem 
fluorkowym, lakierowanie zębów)
3. bardzo delikatne czyszczenie prze-
strzeni międzyzębowych nicią stoma-
tologiczną, w przypadku pojawienia się 
krwawienia zaprzestać czyszczenie nicią 
po konsultacji ze stomatologiem
4. częste picie niewielkich ilości wody, 
ssanie kostek lodu, pastylek, dropsów lub 
żucie gumy bez cukru i środków aroma-
tycznych
5. płukanie czystą przegotowaną wodą 
lub naparem siemienia lnianego jamy ust-
nej, co zapewnia nawilżanie błony śluzo-
we, unikanie profesjonalnych płukanek
6. natłuszczanie podsychających ust 
czystą wazeliną i nieużywanie w tym cza-
sie pomadek do ust
7. wyjmowanie aparatów ortodontycz-
nych i protez na noc albo całkowite ich 
odstawienie w czasie leczenia 
8. unikanie ostrych i kwaśnych pokar-
mów, całkowite powstrzymanie się od pi-
cia alkoholu i palenia papierosów

 Przez cały czas przyjmowania radio 
i/lub chemioteraii niezbędny jest kontakt 
ze stomatologiem, który w przypadku sil-
nych objawów ubocznych wdroży specja-
listyczną diagnostykę i leczenie. Zalecenia 
wydawane indywidualnie dla pacjenta po 
konsultacji przez dentystę :
1. kserostomia - stosowanie leków działa-
jących ślinopędnie (Pilokarpinum hydro-
chloricum), w przypadku braku pobudze-
nia ślinianek przy pomocy ww.preparatów 
stosuje się substytuty śliny
2. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 
- w celu wyeliminowania dolegliwości bó-
lowych stosuje się środki miejscowo znie-
czulające 30 min przed posiłkiem (2% żel 
lidokainy, zawiesina anestezyny, boraksu 
i gliceryny do pędzlowania jamy ustnej, 
solcoseryl)
3. stosowanie środków przeciwzapal-
nych, ściągających i uśmierzajacych ból 
(Tantum verde, napar z rumianku)
4. w przypadku wystąpienia nadkażeń 
grzybiczych stosowanie leków przeciw-
grzybiczych (nystatyna, ketokonazol, flu-
konazol)
5. w przypadku nadkażeń bakteryjnych 
istnieje konieczność zastosowania anty-
biotykoterapii (klindamycyna, ciproflok-
sacyna, klarytromycyna, penicyliny pół-
syntetyczne)

Po leczeniu onkologicznym

Pacjent, który przebył cykl radioterapii 
musi otrzymać od stomatologa ścisłą in-
strukcję postepowania obejmującego: 
utrzymanie odpowiedniej higieny jamy 
ustnej, stosowanie profilaktyki fluorko-
wej, ustalenie terminów regularnych wi-
zyt kontrolnych w gabinecie stomatolo-
gicznym. Przez pierwszych 6 miesięcy po 
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zakończeniu leczenia onkologicznego 
pacjent powinien być kontrolowany przez 
stomatologa co 4-6 tygodni. Później nale-
ży ustalić częstość kontroli w zależności od 
indywidualnej potrzeby. U tych pacjentów 
może pojawić się nasilona próchnica zę-
bów i kserostomia co jest związane efek-
tem nieprawidłowego składu ilościowego 
i jakościowego śliny. Mogą wystąpić pole-
kowe zapalenia dziąseł gdyż stan immu-
nosupresji u tych pacjentów utrzymuje się 
do roku po leczeniu lub dłużej. Tak więc 
czas, w którym można bezpicznie przepro-
wadzać zabiegi stomatologiczne jest róż-
ny u pacjentów i zależy od typu nowotwo-
ru. U niektórych pacjentów zabiegi są już 
możliwe po 3-4 tygodniach od zakończe-
nia chemioterapii. W niektórych przypad-
kach (nowotwory układu krwiotwórczego 
lub chłonnego) zawsze przed wykona-
niem zabiegu z naruszeniem ciągłości tka-
nek konieczna jest konsultacja z lekarzem 
prowadzącym i ustalenie stanu hemato-
logicznego. W przypadku pacjentów po 
radioterapii unika się usuwania zębów z 
obszaru napromieniania, a jeśli zachodzi 
taka konieczność, należy przeprowadzić 
zabieg w osłonie antybiotykowej. 
 W podsumowaniu należy podkre-
ślić, że ścisła współpraca stomatologa i 
onkologa w postępowaniu z pacjentem 
zakwalifikowanym do leczenia radio i/
lub chemioterapią umożliwia zmniejsze-
nie wielu poważnych powikłań oraz za-
oszczędza pacjentom przykrych doznań. 
Uświadomienie pacjentowi jego roli w 
minimalizacji skutków ubocznych skraca 
czas rekonwalescencji, zmiejsza dyskom-
fort psychiczny towarzyszący chorobie 
nowotworowej i porawia jakość życia. 

Karolina Skoczek - Szlosser - lekarz dentysta

MOJA PRZYGODA

ZAPISAŁAM W PRZESZŁOŚCI
SIŁĘ I MARZENIE ISTNIENIA

POWĘDROWAŁAM W DAL… UMYSŁU, 
ŻEBY ZOBACZYĆ CZY JESTEM

OKALECZONE SERCE ZOSTAWIŁAM
W PRZEDPOKOJU ŻYCIA

ODNALAZŁAM SIEBIE
… BYŁAM

POGUBIONE PŁATKI RÓZY
MOJEGO ISTNIENIA

POZBIERAŁAM W DŁONIE
I ZANIOSŁAM DO TERAŹNIEJSZOŚCI

JESTEM…
JESTEM TU, GDZIE MOJE MIEJSCE

JESTEM POŚRÓD WAS TAK, JAKBYM
NIGDY NIE ZAMKNĘŁA ZA SOBĄ DRZWI

CIESZĘ SIĘ WASZYM SZCZĘŚCIEM,
WASZYM UŚMIECHEM

JESTEM…, BO TUTAJ LOS
ZAPISAŁ MI MIEJSCE

JESTEM POŚRÓD TRAW I PAPROCI
WSPÓLNEGO LOSU

I…
JESTEM SZCZĘŚLIWA”

Szczecin, 08.Listopada 2010.

JoannaZurawskaFlemming
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Strzeżonego Pan Bóg strzeże

Już w chwili urodzenia człowiek walczy o 
przetrwanie. Maleńki człowieczek z bez-
piecznego wnętrza wydostaje się wraz 
z wodami płodowymi na świat i zaczyna 
płynąć na falach życia. Uczy się walczyć 
z zawirowaniami i utrzymuje sie na po-
wierzchni dzięki troskliwej opiece matki.

Po wejściu w dorosłość każdy sam jest od-
powiedzialny za swe życie. Z upływem lat 
jest coraz trudniej ze względu na zagroże-
nie zdrowia, lecz doświadczenie, cierpli-
wość i medycyna pomagają trwać, dbać o 
siły żywotne.
Rozsądny żeglarz wie o niebzepieczeń-
stwach życia i nie wybierze się w rejs bez 
kamizelki ratunkowej. Tak samo każdy 
czlowiek, płynąc na fali życia nie może 
przewidzieć, jakie czekają go zagrożenia 
i powinien się zabezpieczać przed nie-
szczęściem jakim jest utrata zdrowia. Taką 
kamizelką ratunkową są badania profilak-
tyczne.
Niektóre kobiety z niezrozumiałych po-
wodów nie chcą poddawac się nawet naj-

prostszym badaniom – jak samobadanie 
piersi i cytologia – wierząc, że są zdrowe.
Sama jestem przykładem lekceważenia 
badań profilaktycznych. Będąc w sanato-
rium miałam możliwość zrobienia mam-
mografii, lecz stwierdziłam, że jestem 
zdrowa ponieważ w mojej rodzinie nie 
było zachorowań na raka. Na szczęście 
pamiętałam o systematycznym samoba-
daniu piersi i po kilku miesiącach sama 
wykryłam guzek a operacja wykazała już 
przerzuty do węzłów chłonnych.
Spotyka się jeszcze kobiety, które nieroz-
sądnie unikają badań bojąc się usłyszeć 
przykrą diagnozę. Chcą jak najdłużej żyć 
w spokojnej nieświadomości. W końcu 
przychodzi jednak moment ujawnienia 
się choroby niestety często zbyt późno. 
Pozostaje żal do siebie, że można było 
poddać się wcześniej cytologii, usg, mam-
mografii, rtg płuc czy kolonoskopii.
Wiem z doświadczenia, że nie jest łatwo 
dostać się do lekarza specjalisty, otrzymać 
skierowanie. Kobiety mają duże zasoby sił 
i energii by dbać o rodzinę, czas więc – 
mimo trudności – zadbac o siebie, o wła-
sne zdrowie, gdyż właśnie najbliższym je-
steśmy potrzebne zdrowe i zadowolone. 
Choroba nowotworowa raptownie za-
kłóca rytm życia. Lekarska diagnoza 
oznajmująca, że mamy raka jest jak grom 
z pogodnego nieba. W ataku paniki za-
czynamy tonąć zagłebiając się w czarną 
otchłań. Oszołomienie i brak sił nie po-
zwalają odbić się od dna, walczyć o życie, 
mamy wrażenie, że to już koniec.
Tak jak tonącemu w rzece potrzebne jest 
nam koło ratunkowe. Jeśli pomoc przy-
chodzi szybko jest duża szansa, że bę-
dziemy uratowane. Tym kołem ratunko-
wym jest kontakt z lekarzem onkologiem, 
który skieruje nas na potrzebne badania, 
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następnie na operację, radioterapię czy 
chemioterapię. Koła ratunkowe dla zagro-
żonych nowotworem istnieją, trzeba tylko 
je uchwycić i dać się ponieść – zgodnie z 
poleceniem lekarza specjalisty a nie przy-
godnego uzdrowiciela, jakich wielu czaru-
je nas swymi cudownymi uzdrowieniami. 
Przetrwanie okresu leczenia choroby no-
wotworowej – mimo zaufania do medy-
cyny – najczęściej przerasta nasze siły, 
omdlewa ciało i dusza. I tak samo jak na 
głębinie, cudownym wsparciem jest wy-
ciągnięta ręka, silne ramię podtrzymują-
ce nas na powierzchni życia. Ratunkiem 
w tym wielkim cierpieniu i zagubieniu 
jest pomoc najbliższych: rodziców, męża, 
dzieci, przyjaciół. My chorzy jesteśmy sil-
niejsi wiedząc, że ktoś nas kocha, troszczy 
się o nas i wspólnie z nami przeżywa cho-
robę. To właśnie tworzy tak nam potrzeb-
ne duchowe poczucie bezpieczenstwa w 
klimacie miłosci i przyjaźni.
Przeszłam długą drogę leczenia i nie za-
niedbuję częstych kontroli lekarskich bo 
nigdy nie jestem pewna diagnozy. Wiem, 
że nie należy czekać na cud lecz dbać sys-
tematycznie o stan zdrowia. Choroba no-
wotworowa nie jest wyrokiem ale czy nie 
lepiej zadbać o profilatykę aby lżej prze-
chodzić leczenie i nie narażać życia gdy 
jest zbyt późno?
     Irena

Śpieszmy się

(Annie Kamieńskiej)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

    Jan Twardowski
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 Jako Klub wiodący w Unii Zachod-
niopomorskiej a także zaprzyjaźnione 
amazonki dostałyśmy zaproszenie na uro-
czystości 5-lecia istnienia Stowarzysze-
nia Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka”. 
Reprezentowałyśmy z Rysią Łapko nasze 
AGATKI. 

 Niestety tragedia, jaka miała tego 
dnia miejsce - katastrofa prezydenckiego 
samolotu nad Smoleńskiem - całkowicie 
zmieniła scenariusz i charakter tej długo 
przygotowywanej uroczystości. W ciszy 
i skupieniu odbyła się mocno okrojona 
część oficjalna z wieloma zaproszonymi 
gośćmi: władzami miasta, Federacji Sto-
warzyszeń Amazonki, zaprzyjaźnionymi 
amazonkami z województwa. Nikomu nie 
mogły radować się serca z osiągnięć wa-
łeckich dziewczyn wobec tego, czym cały 
nasz kraj został doświadczony. 

    Asia Łukomska

10 KWIETNIA 2010

GDZIEŚ PONAD MIASTEM
SŁYCHAĆ ŚPIEW ANIOŁÓW

TO ONE OTWIERAJĄ KONDUKT
WRACAJĄCYCH DO OJCA
POWIETRZE ZADRŻAŁO

ZAKWILIŁY PTAKI
TRAGEDIA ROZERWAŁA CISZĘ

NAD ZIEMIĄ SMOLEŃSKĄ…
I PO CHWILI ZNÓW 
CISZA NASTAŁA…

TO ONI PANIE WĘDRUJĄ
DO CIEBIE…

ODESZLI SZYBKO
W BÓLU I STRACHU

ODESZLI, BO TAK
ZAPISAŁ SIĘ LOS.

ODESZLI…
ALE CZY NA ZAWSZE ODEJŚĆ

MOŻNA
GDY SIĘ ZOSTAJE W TAKIEJ

LICZBIE SERC?
W CISZY NIEBIAŃSKIEJ

SŁYCHAĆ SZEPTY
TO ONI NADAL IDĄ RAZEM

RAMIĘ PRZY RAMIENIU
JUŻ SIĘ NIE BOJĄ
JUŻ NIE PŁACZĄ

IDĄ KU SWEMU PRZEZNACZENIU
BO JUŻ DOPEŁNIŁ SIĘ ICH LOS

A
POZOSTALI NA ZIEMI

MUSZĄ UDŹWIGNĄĆ HISTORII CIOS…”

Szczecin, 21 kwietnia 2010r.

JoannaŻurawskaFlemming

P.S. Potrzebowałam sporo czasu,

żeby dotknąć słowami ran…
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Nieustająca wola życia

Maria J. Siemińska

 Istnieją kategorie, które zawieszają pro-
ste, choćby nawet najbardziej logiczne 
operacje intelektualne, takie jak wola ży-
cia, chęć życia czy pokusa życia. U pod-
łoża tych fenomenów dostrzegalne jest 
pragnienie zachowania życia, które uwy-
datnia się w momentach nierównowagi, 
kiedy trudno o proste, logiczne równanie 
życia: „Pyta mnie pani o różne sprawy, a 
ja tu przyszłam, 
bo chcę żyć” 
(Respondentka 
31); „Boję się, 
bo moja mama 
zmarła, ja chcę 
żyć, mama mia-
ła 45 lat, tyle, co 
ja mam teraz” 
(Respondentka 
63). Odpowie-
dzi badanych 
kobiet dotykały 
tego fenome-
nu – pragnienia 
życia. Uwalnianie się od myśli, że jedyną 
konsekwencją życia jest choroba i śmierć, 
wymaga podjęcia działań: „Mama zmarła 
w wieku 44 lat, ja miałam wtedy 16, prze-
żyłam jej śmierć bardzo silnie, myślałam, 
że umrę w jej wieku, przeszłam ten wiek 
i żyję, jestem szczęśliwa i dopiero teraz 
mogłam przyjść na badanie” (Respon-
dentka 84). Zdolność do takiej refleksji nie 
jest wystarczająca, konieczny jest wysiłek 
do podejmowania działań, których rezul-
tat bywa niepewny. Zgodnie z modelem 
teoretycznym tej pracy, można ten stan 
opisać jako zdolność do podjęcia decyzji, 

których konsekwencje są trudno mierzal-
ne. Podobną intuicję w odniesieniu do 
procesu decyzyjnego wyraziła Luce: „(...) 
jest rzeczą pewną, że podjęcie decyzji 
medycznej zmusza pacjenta do artyku-
lacji swoich wartości, czasami tak trudno 
wyrażalnych jak wola życia [ Luce, s. 27]. 
 Poszukując wskaźników tego zjawiska, 
należy zwrócić uwagę na kategorię, którą 
można określić jako wysiłek życia. Shech-
ter i Zeidner dostrzegli, że wola życia ba-
zuje na woli zapłacenia kosztów, które 
pozwolą wyeliminować czynniki ryzyka 

życia. Wszelkie 
straty, które po-
nosi osoba w 
związku z ryzy-
kownymi decy-
zjami, powinny 
być rozpatrywa-
ne na płaszczyź-
nie kosztów i 
zysków zacho-
wania życia. Kie-
dy odrzuci się 
analizę kosztów 
możliwych „do 

zapłacenia”, każdy projekt poprawy zdro-
wia, zdaniem badaczy, będzie niedosza-
cowany o wartość życia. W każdej sytuacji 
niepewności woli zachowania życia towa-
rzyszy gotowość zapłacenia kosztów. Wola 
ich zapłacenia związana jest z wysiłkiem. 
Ricoeur, cytując Naberta, określa ten trud 
jako wysiłek istnienia: „(...) kiedy ponow-
nie czytam Naberta, który zawsze używa 
równolegle wyrażeń ,pragnienie bycia’ i 
,wysiłek istnienia’, zauważam, że słowo 
,wysiłek’ nie zostaje zaabsorbowane przez 
słowo ,pragnienie’ w wysiłku, bowiem za-
wsze tkwi jakaś cena do zapłacenia” [Rico-
eur, s. 223]. O jakiej cenie można mówić w 
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przypadku badanych? Jest to cena myśle-
nia o możliwości swojej choroby, czasem 
śmierci, ponieważ przyczyna mająca swo-
je źródło w doświadczeniach rodzinnych 
zostaje zdefiniowana: „W rodzinie dziadek 
(ojciec mojego ojca), ojciec, a także mój 
starszy brat umarli na raka. Obecnie na 
raka choruje moja młodsza siostra, myślę 
o mojej przyszłości” (Respondentka 35); 
„Moja siostra zmarła w wieku 46 lat, wi-
działam jej śmierć, nie chciałabym tego 
przeżyć” (Respondentka 26); „Przyszłam 
na badanie, bo pół roku temu zmarł z po-
wodu nowotworu mój brat bliźniak, oj-
ciec też z powodu tej choroby zmarł rok 
temu” (Respondentka 50). Myśl o śmierci 
może odebrać osobie pragnienie życia, 
które mocno powiązane jest z radością, 
dlatego w tych momentach istotna staje 
się zdolność do zapłacenia ceny, a więc 
przekroczenia poziomu umotywowanej 
radości. Radość będzie możliwa tak dłu-
go, jak długo będzie istnieć zdolność do 
ponawiania działań, często nieuzasadnio-
nych. Jeśli myślimy, że radość życia jest 
jeszcze możliwa, „przylegamy” do aktów 
czynienia życia poprzez podejmowanie 
decyzji. Jeśli nawet wielki opór intelektu, 
wyrafinowanego w swoich dystynkcjach, 
spełni swoją obezwładniającą rolę i wyda-
wać się będzie, że życie zmierza jedynie 
ku śmierci, jeszcze raz można użyć jego 
mocy, ale nie po to, aby szukać uzasad-
nienia, ale by wbrew racjonalnym wątpli-
wościom pokonać ich moc. Wysiłek życia 
przekracza intelektualne rozważania nad 
materialną stroną egzystencji człowieka, 
oddala od życia w cieniu śmierci, jest afir-
macją życia niezależną od istnienia my-
śli o śmierci. Musi pozostać w człowieku 
chęć życia wbrew racjonalnej oczywisto-
ści o materialnej stronie jego egzystencji, 

zdolność do afirmacji życia, do życia bez 
cienia śmierci. Cioran widzi to jako smut-
ny triumf naszej zdolności kreacyjnej: 
„Cała przeszłość bezlitosnej wizji, popie-
rania własnej zguby, przyzwyczajania do 
jadu prawd, lata całe spędzone na kon-
templowaniu naszej cielesnej powłoki, 
aby wydobyć z niej zasadę naszej wiedzy! 
Musimy się jednak nauczyć myśleć wbrew 
naszym wątpliwościom i wbrew naszym 
pewnościom, wbrew naszym wszechwie-
dzącym humorom (...)” [Cioran, s. 203]. 
Perspektywa Ricoeura jest bardziej opty-
mistyczna – wysiłek życia łączy z dziedzic-
twem pokoleniowym: przeżycie to nie jest 
projektowanie siebie poza śmierć. Wy-
obrażenia życia pozagrobowego wpisują 
życie w kategorie czasu doświadczanego 
empirycznie, w których zakłada się, że 
jest jakieś po przynależące do czasu, któ-
ry jest czasem życia. Ricoeur proponuje: 
„Owo po międzyczasowe może dotyczyć 
jedynie tych, którzy żyją (...)” [Ricoeur, s. 
222]. To po jest w ich rękach. „Tym, co daje 
pragnieniu przeżycia siłę tak trudną do 
pokonania, jest (...) antycypacja i interio-
ryzacja pytania, które postawią sobie po-
zostali przy życiu” [op.cit. s. 223]. Wysiłek 
życia badanych kobiet był wzmacniany 
przez pytania o przyszłość swoich dzie-
ci – wizje własnej, niepewnej przyszłości 
bywały zastąpione troską skierowaną ku 
zdrowiu kolejnych pokoleń. Wyznaczenie 
takiej perspektywy działań może najgłę-
biej uzasadniać trud podejmowania de-
cyzji: „Sprawa chorób nowotworowych w 
rodzinie istnieje, cztery osoby już zacho-
rowały, u mnie pojawiły się zmiany, które 
mogą mieć groźne następstwa. Przyszłam 
na badanie, bo mam obawy przed tym, 
że gdyby zabrakło mnie, co by się stało z 
dziećmi, chodzi przede wszystkim o dzie-
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ci” (Respondentka 45); „Przyszłam, bo bar-
dziej niż o siebie lękam się o przyszłość 
córek” (Respondentka 54). Dbałość o 
zdrowie rodziny jest czynieniem na rzecz 
zdrowia w przyszłości, jest działaniem, 
którego celem jest pokoleniowy przekaz 
zdrowotny.
Ciężar odpowiedzialności koncentruje 
się na rodzicach (za pamięć o przeszłości 
zdrowotnej rodziny i troskę o jej przy-
szłość). Wrażliwość członków rodzin na 
poszukiwanie i ustalanie genetycznych 
dyspozycji do chorób, jak wykazały zreali-
zowane badania, wzrasta i staje się coraz 
bardziej uświadomiona.
Fragment pracy: Psychospołeczne deter-

minanty decyzji o poddaniu się badaniu 
genetycznemu w celu rozpoznania gene-
tycznego ryzyka choroby nowotworowej 
piersi i jajnika. Wyd. PAM 2008

Shechter M., Zeidner M.: Anxiety: towards a 
decision – theoretic perspective. Br. J. Math. 
Stat. Psychol. 1990, 43, 15–29.
 Ricoeur P.: Krytyka i przekonanie. Wyd. KR, 
Warszawa, 2003.

 Cioran E.M.: Pokusa istnienia. Wyd. KR, War-
szawa, 2003 

 Luce M.F.: Decision making as coping. He-
alth Psychol. 2005, 24, Suppl. 4, S23–S28.

PORANEK

„JESIEŃ ZŁOTA ODCHODZI
RESZTKAMI PIĘKNA
ZACZAROWANEGO W LIŚCI
KOLORACH.

SŁOŃCE PROMIENIAMI
ZDEJNUJE LIŚCIE
Z DRZEW.

TAKA RADOSNA
I SMUTNA PORA.

W PARKACH ZNÓW CICHNIE
PTAKÓW ŚPIEW.

GDZIEŚ PONAD WSZYSTKIM
ŚWIEC PŁOMIENIE

PRZYPOMNĄ CICHO
O TYM DNIU,

KTÓRY PODAROWUJĄC 
NAM WSPOMNIENIE

PRZYPOMNI

O DRODZE DO WIECZNEGO
SNU...”

Szczecin, 29 paźdz. 2010 roku
JoannaZurawskaFlemming
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Wycieczka do Białegostoku

Pociąg do Białegostoku stoi na szczeciń-
skich torach. Znajdujemy nasze przedzia-
ły i wyruszamy w drogę przez całą Polskę. 
Przed nami wielogodzinna podróż. Miaro-
wy stukot kół odmierza czas...
Zmieniają się krajobrazy, płaskie jak stół, 
to pagórkowate, w jednym miejscu zie-
mia jest pokryta lasami, w innych widać 
sady pełne owoców, murowane domy, 
gdzie indziej drewniane domki, ale to 
wszystko Polska. Wreszcie dojeżdzamy 
do Białegostoku. Jest już wieczór. Przed 
dworcem czeka na nas przewodniczka z 
autokarem i wiezie nas na nocleg do Su-
praśla. Następnego dnia po śniadaniu 
idziemy zwiedzać miasteczko. Supraśl to 
uzdrowisko od 1990 roku. To niezwykłe 
miasteczko ma swoją ciekawą historię. O 
jego niepowtarzalnym klimacie decydują 
urokliwe domy tkaczy z XIX wieku – ni-
skie, drewaniane budynki mieszkalne o 
bielonych wapnem ścianach i dachach 
krytych dachówką ceramiczną, XVIII 
wieczna karczma i XIX wieczny zamek 
Buchholtzow stanowią urozmaicenie tej 
drewnianej architektury. Ten specyficzny 
charakter miasteczka zadecydował chy-
ba o tym że reżyser filmu „U Pana Boga 
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w ogródku” wybrał to miejsce na kręce-
nie sweg filmu. Nad całym miasteczkiem 
błyszczy 16-wieczna złota kopuła cerkwi 
prawosławnej (dawnej grecko-katolickiej 
Bazyliki), w której krypcie spoczął abp.Mi-
ron, który zginął w tym roku w katastrofie 
pod Smoleńskiej. Przy cerkwii są zabudo-
wania klasztorne i muzeum ikon, które na 
mnie zrobiły ogromne wrażenie. Sposób 
ekspozycji bardzo nowoczesny i ciekawy, 
z muzyką cerkiewną w tle, nie mówiac o 
samych ikonach pisanych w róznych cza-
sach i szkołach. Nic dziwnego że Supraśl 
jest nazywany Perłą Puszczy Krzyszyń-
skiej. Tu mieści się też najważniejszy ośro-
dek turystyczno-kulturalny regionu.
Opuszczamy to miejsce i jedziemy do Bia-
łegostoku, niezwykłego miasta nie tylko 
ze względu na swoje położenie ale także 
dlatego że tu od wieków żyli obok siebie 
przedstawic iele róznych narodowości 
i wyznań: katolicy, prawosławni, żydzi i 
muzułmani, co nadało temu miastu spe-
cyficzny charakter, między innymi życz-
liwość i otwartość mieszkańców. Może 
inne regiony Polski powinny z nich brać 
przykład?
Jeśli chodzi o ciekawą architekturę to 
napewno do niej należy barokowy pałac 
Branickich, późniejszy wersal VII wieku z 
zespołem katedralnym Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. To najstarszy za-
bytek tego miasta, dalej 18-wieczny ratusz 
i 19-wieczna cerkiew świętego Mikołaja.
Białystok posiada filharmonię i teatr im. 
Aleksandra Węgierki, mieszczący się w 
parku Poniatowskiego. Byliśmy tam na 
ciekawej sztuce „Zapiski Oficera Armii 
Czerwonej”, pełna dowcipu i gorzkiej iro-
nii sztuka, przypomniała mi znane począt-
ki PRL-u.
W Białymstoku mieści się też Centrum 
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cował Napoleon i dworek gen. Ignacego 
Pradzynskiego który był jednym z budow-
niczych połączeń wodnych i sluz, a dzisiaj 
znanych na świecie jako zabytek budow-
nictwa wodnego. Dzięki temu moglismy 
przeżyć coś niezwykłego, rejs po Kanale 
Augustowskim. 
Nieduży drewniant statek zabiera nas w 
niezwykłą podróż. Jest piękna słoneczna 
pogoda. Głos narratora informuje nas o 
historii miejsc które mijamy a od czasu do 
czasu z głosnika płynie rzewna melodia 
lub skoczna, podrywająca niektóre z nas 
do tańca.
Płyniemy rzeką Netta, kanałem Augu-
stowskim, Biebrzą... Rzeki wiją się wśród 
zielonych brzegów. Wciąż jakieś zakola i 
nowy krajobraz zapeirający dech w pier-
siach. Patrzymy, robimy zdjęcia. Tego nie 
da się opisać, to trzeba przeżyć. Wypływa-
my na jezioro Studzienne, mijamy miej-
sce gdzie był Ojciec Święty Jan Paweł II 
i w tym miejscu rozlega się pieśń Barka. 
Wszyscy włączamy się w śpiew. Kapitan 
informuje nas, że zawsze w tym miejscu 
na cześć papieża grana jest „Barka”. Dobi-
jamy do końca naszego rejsu.
Nocujemy w Augustowie i nastepnego 
dnia w powrotnej drodze do Supraśla, 
zwiedzamy Puszczę Augustowską i jej ba-

gienną roślinność 
– trawy i drzewa 
bagienne, stawy 
księżowskie i jezio-
ro Studzienne oraz 
pomink zamor-
dowanych przez 
NKWD Polaków 
z napisem „Zginę-
li bo byli Polaka-
mi”. Nawiedzilismy 
również kościół 
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Esperantyzmu, międzynarodowego języ-
ka Esperanto który wynalazł jego mieszka-
niec Zamenhoff. Trzeba też wiedzieć że w 
Białymstoku ludzie mają tu mowę prostą 
ale nie mają gwary. Białystok i jego oko-
lice słynęły IX wieku do lat 90-tych z roz-
wijającego się przemysłu włókienniczego. 
Sama pamiętam Wasilków do którego fa-
bryk wiele razy przyjeżdzałam w okresie 
mojej aktywności zawodowej po tkaniny. 
Tu znajduje się też bardzo ciekawa archi-
tektura – domy drewniane ze szczytami 
ulożonymi z desek w różny sposób – jo-
dełka, prostopadle, skośnie itd. Uczyłam 
się o tym na studiach ale dopiero teraz zo-
baczyłam je w orginale. Rozwinęło się tu 
rękodzieło z miękkiego drzewa i ceramiki 
z glinki, nie mówiąc o zagłębiu truskaw-
kowym i serowym. 
Bogate te ziemie w piękną przyrodę i par-
ki narodowe choćby tylko wspomnieć: 
Park Białowieski, Park Wigierski, Park Bie-
brzański, Puszcza Krzyszyńska, Puszcza 
Augustowska.
Nastepny kierunek naszej wyprawy to 
Augustów i rejs po jeziorach. Sam Augu-
stów jest ważnym ośrodkiem turystycz-
no-wypoczynkowym a od 93 roku także 
uzdrowiskiem klimatycznym, w którym ze 
względu na złoża borowinowe leczy się 
narządy ruchu, reu-
matyczne i układu 
krążenia.
Pod względem 
zabytkowym jest 
ubogi bo więk-
szość zabytków 
została zniszczo-
na w czasie woj-
ny. Pozostała tylko 
19-wieczna kamie-
nica w której no-



37

Wiersz jesienny

Jesienna plucha, 
szaro mokro, niemiło.

Jest listopad,
więc z drzew lecą liście.

Jak co roku.
Czy coś się zmieniło?

Liście są inne,
Bo co roku są nowe.
Deszcz też pewnie

Nie z tej samej chmury.
I my inni,

Znowu o rok starsi.

Już na skroniach
Więcej siwych włosów

A wokół nas
Spotkać można

Coraz więcej
Coraz starszych osób.

Nadeszła jesień w przyrodzie
 i w życiu -trudna pora roku, 

chociaż pełna kolorów.
Uśmiech bliskich osób

Rozświetla świat jak słońce.
Daje więcej siły

W dokonywaniu wyborów.

Marta Małkowska
20 listopada 2009r.
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z Matką Bożą Studzienną. Nastepnie uda-
liśmy się do miejscowości Święta Woda 
gdzie mieści się cudowny obraz Matki 
Bożęj i obok kościoła źródełko z którego 
woda ma podobno właściwości lecznicze. 
Naprzeciw kościoła wznosi się górka a na 
niej pełno krzyży, dużych i małych, drew-
nianych, betonowych, żelaznych, ze sło-
my. To pielgrzymi od kilkunastu lat pozo-
stawiają je wraz ze swoją modlitwą. 
I tak kończy się nasza piękna przygoda. 
Wracamy do Supraśla, aby nastepnego 
dnia wrócić pociągiem do Szczecina. Je-
steśmy zmęczone ale szczęśliwe i pełne 
wrażeń.

Halina Karpińska

List od czytelniczki...

Janeczko,

 Dziękuje za Biuletyn, przeczytałam go w całości, 
bardzo interesujący. Piękna i elegancka jest szata 
graficzna Biuletynu. Zamieszczacie w nim różnorod-
ne teksty – przekazujące Amazonkom wiedzę, ale są 
i swobodne teksty autorek.
 Widzę, że działacie prężnie, organizujecie też wiele 
wspólnych wyjazdów. Dobrze, że znajdujecie Panie 
chętne do opisywania wrażeń z wycieczek i imprez 
– razem ze zdjęciami to wspaniała pamiątka. Zasko-
czyła mnie duża ilość wierszy – podziwiam Wasze 
utalentowane Agatki.
 Gdybyśmy chciały przedrukować wiersz czy tekst – 
czy wystarczy podać nazwisko autorki + Szczecin?
Przesyłam Ci nasze ostatnie Biuletyny, w dwóch są 
moje teksty, podpisane „Irena”. Pisałam je z myślą 
przede wszystkim o początkujących Amazonkach, a 
także o zdrowych kobietach, aby je zachęcić do pro-
filaktyki.

Zasyłam pozdrowienia Tobie i Agatkom
 Irena
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Jedziemy na Litwę

Przed nami podróż. Tym razem dla mnie 
to podróż życia o której marzyłam od lat. 
Gdy juz straciłam nadzieję na jej realizację 
usłyszałam w naszym Klubie propozycję 
„wybierzmy się na Litwę...”. Takiej okazji 
nie mogłam ominąć. Ruszamy więc w Pol-
skę na znaną nam ziemię Podlasia. Tam 
zatrzymujemy sie na nocleg a następne-
go dnia wyjeżdżamy autokarem na Litwę. 
Przekraczamy granicę w Ogrodnikach. 
Krajobraz prawie się nie zmienia. Ukształ-
towanie tereny i krajobrazy przypominają 
wschodnią suwalszczyznę. Po kilku go-
dzinach dojeżdżamy do Wilna. Po pięknej 
słonecznej pogodzie nie ma juz śladu. 
Wilno wita na Rossie. Ta stara metropolia 
wileńska rozkłada się tarasami na stoku 
dość pochylonego pagórka między rozło-
żystymi drzewami pną się w górę, to zno-
wu schodzą kręte ścieżki prowadzące do 
mogił. Przed murem cmentarnym znaj-
duje się skromny cmentarzyk żołnierski. 
Tu spoczywają polscy żołnierze z I wojny 
światowej, legioniści i żołnierze AK z 44 
roku. Centralne miejsce na tym cmen-
tarzyku zajmuje mogiła z płyta z czarne-
go granitu a na niej wyryty krzyż i napis 

„Matka i serce syna”. Tu bowiem spoczy-
wa matka Marszałka Piłsudskiego wraz z 
urną z jego sercem. W potokach deszczu 
zwiedzamy dalsze groby i piękne pomi-
niki znanych Polaków. Jedne są pięknie 
odnowione także dzięki zbiórkom w Pol-
sce, inne piękne ale bardzo zniszczone. Tu 
także jest kawałek Polski. Cisza i spokój są 
zakłócone tylko padajaącym deszczem. W 
takiej zadumie opuszczamy to miejsce i 
jedziemy zwiedzać Wilno. Zatrzymujemy 
sie przed kościołem wizytek gdzie znaj-
duje się oryginalny obraz Jezusa Miłosier-
nego namalowany wg instrukcji siostry 
Faustyny, która wtedy tam mieszkała. Po-
tem zwiedzamy katedrę św. Stanisława i 
perłę baroku czyli kościół św. Piotra i Paw-
ła. To jedyny tam kościół który nigdy nie 
był zniszczony. Może to siła słów Jezusa z 
Ewangelii tam wyrytych „Ty jesteś opoką a 
na tej opoce zbudują mój kościół”
Patronem Litwy jest św.Kazimierz. Od jego 
imienia pochodzą słynne Targi Kaziukowe 
W Wilnie, a także piękny barokowy kościół 
św. Kazimierza wybudowany w XVII wieku 
z okazji kanonizacji św.Kazimierza.
Bardzo ważną rolę w życiu polskiej wspól-
noty katolickiej Wilna odgrywa kościół 
p.w.św. Ducha przy klasztorze oo Domi-
nikanów. W tym kościele Ojciec Święty 
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Jan Paweł II spotykał się z Polakami. Tutaj 
msze święte odprawiane są tylko w języku 
polskim. 

Najważniejsz ym 
jednak dla nas Po-
laków jest Ostra 
Brama z Matką 
Bożą Miłosierdzia, 
w 1927 roku koro-
nowana koronami 
papieskimi które 
zaginęły. Obecnie 
głowę Matki Bo-

skiej Ostrobramskiej zdobią dwie korony 
dawne – barokowa symbolizująca Kró-
lowę Niebios i rokokowa symbolizująca 
Królowę Polski. Tu w 93 roku modlił się 
Jan Paweł II i do licznych wotów dołączył 
sznur pieknych pereł.
Pierwszego dnia zwiedzałyśmy to miejsce 
bardzo krótka dlatego następnego dnia 
z rana poszłam tam jeszcze raz. W kapli-
cy było zaledwie kilka osób ale co chwilę 
ktoś przychodził na krótką modlitwę. Za-
uważyłam przez okno że ludzie spieszący 
do pracy czy młodzież do szkoły przysta-
wali i żegnali się po katolicku lub robili 
znak krzyża zgodnie z prawosławiem. Po-
myślałam sobie, ta Matka Boska jednoczy 
mieszkańców Litwy...
Zawsze zastanawiałam się dlaczego Mat-
ka Boża Ostrobramska nie ma Dzieciątka 
bo mało jest takich obrazów i tam dowie-
działam się że tu Matka jest brzemienna 
po Zwiastowaniu. Skrzyżowane dłonie 
przytulają Jezusa w Jej łonie ale jest to 
także Matka Bolesna stojąca pod krzyżem 
i przytulająca wszystkie swoje dzieci czyli 
nas. 
Opuszczamy Wilno i jedziemy do Troków. 
Tam zwiedzamy sredniowieczny zamek 
fortecę w stylu gotyckim. Troki to dawna 

stolica Litwy. Jest też kraina jezior. W zam-
ku podziwiamy piękne gotyckie sklepie-
nie w sali tronowej, ciekawe freski i piękne 
witraże. Bardzo ciekawe były dwa gobeli-
ny przedstawiające „Bitwę pod Grunwal-
dem” i „Noc Świętojańska”. Troki słyną też 
ze ślubu Jagiełly ze św. Jadwigą, z chrztu 
Litwy po bitwie grunwaldzkiej oraz z kibi-
nów – pierożków nadziewanych mięsem 
i peczonych w piekarniku. Próbowałyśmy 
je, są doskonałe. Jest to przysmak kara-
imów – niewolników sprowadzonych z 
Krymu przez księcia Witolda w XIV wieku.
Wyjeżdżamy z Troków i jedziemy do Kow-
na. To drugie miasto co do wielkości na 
Litwie. Położone jest u zbiegu dwóch rzek 
Niemna i Wilii. Zdobi je wiele zabytków 
architektonicznych. Murowana gotycka 
archikatedra z początku XV wieku, to naj-
większy obiekt na Litwie. Posiada cenne 
renesansowe i brakowe wyposażenie. Tu 
odprawił swą mszę świętą w 1993 roku 
papież Jan Paweł II. Litwini bardzo kochali 
papieża, gdy dowiedzieli się o zamachu, 
w Kownie i na całej Litwie, w jednej go-
dzinie były odprawiane mszee święte we 
wszystkich kościołach. W poludniowej 
części rynku wznoszą się barokowe zabu-
dowania kościoła i klasztoru Jezuitów z 
XVII i XVIII wieku. Tu pracował Adam Mic-
kiewicz i napisał część Dziadów i Sonety.
Starówkę Kowieńską zdobią piękne odre-
staurowane kamieniczki gotyckie i rene-
sansowe oraz Dom Kupców. W 1946 roku 
Kowno zalała wielka powódź i zniszczyła 
wiele zabytków które w większości zo-
stały odbudowane. Jest tu też Synagoga 
i Meczet. 
Na tym kończymy zwiedzanie Litwy i wra-
camy do Polski, do naszego Szczecina.

Halina Karpińska
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Cmentarz na Rossie.

Jedna z czterech polskich nekropolii narodowych. Na tzw. Górce Literackiej 
neogotycka kaplica z XIX wieku z jedną z piękniejszych rzeźb tzw. Aniołem 
Śmierci na grobie Izy Salmonowiczówny. Wokól kaplicy groby ludzi nauki, li-
teratury i sztuki: Ludwika Kondratowicza (Władysław Syrokomla), Eustachego 
Tyszkiewicza i grób nauczyciela Mickiewicza - Joachima Lelewela.
 Zapalamy świeczkę.

Wilno nocą

Szczecińskie Agatki w Wilnie - wrzesień 2010
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Gdyby popytać ludzi, którą z pór roku uwa-
żają za najpiękniejszą, każdy - niezależnie 
od wieku – odpowiedziałby: oczywiście 
wiosna! To okres budzenia się do życia 
przyrody, tęsknie wyczekiwanego zapachu 
spulchnionej ziemi, młodej trawki, pierw-
szych wiosennych kwiatów, nieśmiałych 
przebłysków słońca. Nagle na sercu robi się 
radośniej, ludzie nabierają energii i optymi-
zmu. 
Jaka jest moja ulubiona pora roku?
W moim życiu był taki okres kiedy najpięk-
niejsza wydawała mi się późna jesień – mie-
siąc listopad.
Wciąż mam w pamięci przeżycia , gdy kilka 
lat temu dopadła mnie choroba nowotwo-
rowa. Po operacji musiałam przejść ciężką, 
długą chemioterapię, zaraz po niej podda-
łam się trudnej radioterapii, po której do 
dziś pozostały mi brzydkie ślady. Gdy ode-
tchnęłam z ulgą, że wytrwałam, przeżyłam, 
nie poddałam się – brak odporności orga-
nizmu sprawił, że zachorowałam na półpa-
siec. I znów przyszło cierpienie obejmują-
ce wrażliwe rejony ciała: bark, szyję, ucho, 
część twarzy.
Tak więc minęła wiosna i lato, przyszła złota 
jesień a ja nie dostrzegałam niczego wokół. 
Był to czas nieokreślony i bezbarwny. Mi-
jał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem a 
ja usilnie wierzyłam, że dotrę wreszcie do 
momentu kiedy zwalczę chorobę i zaznam 
spokojnego odpoczynku i wyciszenia.
Tak po wszystkich etapach choroby dotrwa-
łam do listopada. Otrząsnęłam się z letargu, 
poczułam że żyję i zaczęłam dostrzegać 
piękno otaczającego świata. Po raz pierw-
szy w życiu zachwyciłam się urokiem listo-
padowej jesieni. Obserwowałam czarną 
mozaikę bezlistnych drzew na tle szarego 
nieba; wsłuchiwałam się w porywy wiatru i 
szum kropel deszczu, obserwowałam stada 

kraczących gawronów. Siadałam wtulona w 
poduszki fotela bezpieczna i szczęśliwa że 
jestem, że żyję, widzę i czuję.
- Boże jaki piękny jest świat o tej porze roku! 
– myślałam. – Dlaczego do tej pory tego nie 
doceniałam?! Jakże przyroda swoim jesien-
nym wyciszeniem otula nas, relaksuje, po-
zwala usypiająco działać na nasze zranione 
ciała i dusze.
Minęło sporo lat od momentu usłyszenia 
strasznej diagnozy i uciążliwego leczenia. 
Już nie listopad jest dla mnie ulubionym 
miesiącem. Każda pora roku wydaje mi się 
piękna, każdej – bez wyjątku – oczekuję z 
utęsknieniem. Staram się cieszyć każdym 
dniem, każdą godziną. Każda pora dnia jest 
wspaniała: ranek, bo budzę się, żyję! Dzień 
– niezależnie od pogody – wnosi coś nowe-
go, a wieczór przynosi ciszę i spokój. 
Analizuję swój stosunek do życia i nie jestem 
z siebie w pełni zadowolona. Moim najwięk-
szym problemem jest popadanie w depre-
sję. Nie jest to strach przed nawrotem cho-
roby. Oswoiłam się z ciągłymi kontrolami 
stanu zdrowia, z ustawicznym czuwaniem 
nad postępującymi zmianami w organi-
zmie. Po prostu tak często bywa po lecze-
niu choroby nowotworowej, że pacjenci są 
słabi nie tylko fizycznie lecz i psychicznie. 
Jestem tego świadoma. Ciągle pracuję nad 
tym by nie poddawać się smutkowi, cieszyć 
się z każdej ulotnej chwili, świętować każdy 
dzień, który jest mi dany.
Staram się wzorować na najbliższych mi ko-
leżankach – Amazonkach, które mimo swo-
ich ciągłych kłopotów zdrowotnych tryska-
ją humorem i optymizmem. Podziwiam je: 
piękne , zadbane, uśmiechnięte i życzliwe. 
Ważną jest świadomość że w razie potrze-
by można zwrócić się do kogoś kto zrozu-
mie bo sam przeżył chorobę nowotworową 
i odczuwa jej skutki.
O wiele lepiej widzi się oczyma, które wylały 
łzy.
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Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.

Ale zmarły gdzie indziej mieszka
Na wieczne odpoczywanie.

Smutek to jest mrok po zmarłych tu
Ale dla nich są wysokie jasne światy.

Zapal świeczkę.
Westchnij.

Pacierz  zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

Fragment wiersza Joanny Kulmowej  „W zaduszki.”

 Jesienne miesiące są miesiącami 
szarymi, smutnymi ale również są miesiąc 
zadumy  i wspomnień. Są to szczególne 
dni kiedy w naszych sercach i myślach po-
jawiają się wspomnienia , uczucia miłości, 
przyjaźni i wdzięczności poświęcone  tym, 
którzy w naszym osobistym życiu zostawili 
niezatarte wspomnienie duchowe. I właśnie 
przez to wspomnienie nieraz  łza się w oku 
zakręci a niejednokrotnie na twarzy pojawi 
się uśmiech.
Przecież tak niedawno razem byłyśmy w ki-
nie, spędziłyśmy piękny czas na turnusie re-
habilitacyjnym, tak po prostu poszłyśmy na 
spacer, na zakupy, siedziałyśmy obok siebie 
w Klubie.
I co? Po tym odejściu życie toczy się dalej, 
zostaje puste miejsce, zapisany numer tele-
fonu  i wspomnienie. No, właśnie to wspo-
mnienie: są osoby, które nie pozwalają a 
nawet zabraniają mówić i przypominać o 
koleżankach, które odeszły. Motywacja ta-
kiego postępowania?- to zrazi dziewczyny 
nowe, te które dopiero do nas dołączyły, 
będą się bały przychodzić. Czy na pewno? 
Myślę , że każda która zdecydowała się na 
przyjście do Klubu, jest na tyle świadoma, 
że wie do jakiej grupy ludzi przystępuje a 
nawet powiedziałabym ,że chce zrozumieć 
oraz nauczyć się postępowania w momen-
cie odejścia bliskich. Przecież świadomie 
decydujemy się  na przyjaźnie w chorobie 

i nie powinnyśmy się bać rozmawiać o cho-
robie, cierpieniu i odchodzeniu. Jeśli którejś 
przytrafi się wznowa czy przerzut  to mamy 
przestać się widywać czy rozmawiać? Chy-
ba wręcz odwrotnie , właśnie to nas wzmac-
nia   przygotowuje do tego najgorszego ale 
i uczy walczyć. Ból jest wtedy do niewypo-
wiedzenia ale to właśnie on pomaga zro-
zumieć i przygotować siebie i bliskich na 
to co nas czeka. Przecież człowiek to cały 
świat, który wzrasta latami w wymiarze du-
chowym i intelektualnym. Każdy z nas to 
niepowtarzalne bogactwo. Nie zapominaj-
my o tym a nauczymy się w odpowiedni 
sposób pielęgnować wspomnienia.Właśnie 
te wspomnienia osób z drugiego brzegu 
wieczności wzbudzają  w nas refleksję nad 
postawami i relacjami z tymi, których nie 
ma już wśród nas. I właśnie wtedy budzą 
się myśli które prowokują do zastanowie-
nia się nad naszym postępowaniem, nad 
błędami które popełniamy, zdarza się że 
ranimy się wzajemnie, sprawiamy sobie ból 
i cierpienie. W tych dniach pamiętajmy o 
pielęgnowaniu grobów, zapaleniu świeczki 
ale również o wspomnieniu bo ono przypo-
mina nam  jak łatwo popełnić błąd, kogoś 
zranić czy sprawić mu ból. I często może 
zdarzyć się tak, że nie będzie takiego mo-
mentu, żeby to wszystko naprawić, zmienić 
czy przeprosić. Pamiętajmy i  szanujmy sie 
za życia. Ono tak piękne jest , że nie marnuj-
my czasu na niepotrzebne złośliwości, kłót-
nie czy kłamstwo. Zawsze możemy żyć tak , 
jakby każdy następny dzień naszego życia 
miał być naszym dniem ostatnim.
    Do napisania tych kilku słów skłoniło mnie 
wspomnienie o koleżankach, przyjaciół-
kach, które poznałam podczas trudnego dla 
mnie czasu- walki z chorobą - a których nie 
ma już wśród nas.

Jesień 2010 , Małgosia Nowak.
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29.05.2010

Sobota godz. 6.30 wyruszamy samocho-
dem do Szczecinka na zaproszenie kole-
żanek z tamtejszego klubu. Jedziemy w 
składzie Ela Budzyń, Jadzia Kuras, Danusia 
Seniów. Po ok. 4 godz. jazdy z krótkimi 
przerwami na rozprostowanie kości jeste-
śmy na miejscu.
Szczecinek wita nas piękną słoneczną 
pogodą, jest bardzo ciepło. Bez pro-
blemu znajdujemy miejsce happe-
ningu pod nazwą „Szczecinek na ró-
żowo-Amazonki dla zdrowia kobiet”. 
Mamy jeszcze trochę czasu wiec idzie-
my na krótki spacer. Z molo podziwiamy 
przepiękne jezioro i krajobraz wokół nie-
go. Na rynku przed ratuszem nieopodal 
sceny zorganizowano wystawę fotografii 
pt. „Nie jedna z jedną”, która robiła duże 
wrażenie wśród zwiedzających. W pobliżu 
wystawy usytuowano stoiska promujące 
profilaktykę raka piersi oraz z loterią fan-
tową. Dominował kolor różowy. 

W samo południe przewodnicząca Ama-
zonek powitała zaproszonych gości, 
mieszkańców oraz koleżanki Amazonki 
z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń woj. 
zachodniopomorskiego. Odśpiewano 
hymn amazonek a w górę poszybowało 
mnóstwo różowych balonów. Głos zabrał 

Burmistrz miasta i lekarz onkolog w jed-
nej osobie. Mówił na temat profilaktyki i 
leczenia chorób nowotworowych.
Rehabilitantka udzielała wskazówek od-
nośnie zdrowego trybu życia i rehabilita-
cji kobiet po mastektomii. 
Po oficjalnej uroczystości odbyła się część 
artystyczna, wystąpiły dzieci i młodzież ze 
Szczecineckiego Domu Kultury.Imprezę 
swoją obecnością zaszczycił artysta z War-
szawy Michał Milowicz.

Przy doskonałej muzyce wszystkie bawi-
łyśmy się wspaniale. Aplauzom nie było 
końca a integracja była imponująca. Na 
zakończenie happeningu Michał Milo-
wicz wręczył każdej pani po różowym an-
turium. Zrobiłyśmy pamiątkowe zdjęcia i 
poszłyśmy do siedziby stowarzyszenia na 
poczęstunek przygotowany przez szcze-
cineckie Amazonki. Czas upłynął w miłej 
i przyjemnej atmosferze .Swoją obecność 
uwieńczyłyśmy wpisem do kroniki z po-
dziękowaniem za zaproszenie i wspaniale 
zorganizowane spotkanie.
Pożegnałyśmy się i ruszyłyśmy w drogę 
powrotną domu. 

Dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tym 
happeningu. 

Jadwiga Kuras
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V Zachodniopomorska Sparta-

kiada Amazonek

Koszalin 22.05.2010r.

Wyjeżdżamy ze Szczecina w sobotę, po-
ciągiem o godz. 6 10 rano. Planowo w Ko-
szalinie powinnyśmy być o 8 22. Jest nas 
siedem. Cztery zawodniczki - Zosia, Jadzia, 
Karina i ja – oraz trzy osoby wspierające 
– Basia Marylka i Hania. Nastroje mimo 
wczesnej pory dopisują. Zastanawiamy 
się tylko jaka będzie pogoda. Prognozy 
przewidują deszcz. Ale przecież „zamówi-
łyśmy” na tę spartakiadę słońce, a właści-
wie, to „zabrałyśmy” pogodę ze sobą, bo 
okazało się, że całą sobotę w Szczecinie 
padało. A my miałyśmy piękne słońce. Na-
wet przypiekły nam się nosy. 
W Koszalinie czekała na nas Krysia Sto-
biecka – amazonka z Koszalińskiego 
Klubu Amazonek – nasza opiekunka na 
czas Spartakiady. Lokujemy się w Bursie 
Nauczycielskiej. Czekamy na losowanie 
numerów drużyn i wyjazd do Sportowej 
Doliny, miejsca, gdzie odbywać się będą 
zawody. W międzyczasie rozmawiamy z 
zawodniczkami z innych Klubów.
Udział w Spartakiadzie bierze 18 dru-
żyn. Zosia wylosowała dla nas numer 15, 
otrzymała arkusz konkurencji i dla każdej 
zawodniczki identyfikator z różą. Prezen-
tujemy się okazale. Jednolite dresy i ko-
szulki z logo Klubu robią na wszystkich 
wrażenie.
Autobus dowozi nas do Sportowej Doliny. 
Na powitanie zawodniczek gra orkiestra 
dęta.
Jeszcze otwarcie Spartakiady, jeszcze 
przemówienia, hymn Amazonek i startu-
jemy.
Wyniki będą ogłoszone wieczorem na 

uroczystości z okazji 15-lecia Koszalińskie-
go Klubu Amazonek. Zaliczamy po kolei 
kolejne konkurencje. Konkurencji jest 8:
- „szycie”, rzut kółkiem ringo na paliki, rzut 
woreczkami do koła, zbieranie kółek ringo 
na palik, rzut piłeczkami do kosza, zbiera-
nie grzybów, „łowca” i marsz z piłką.
Chyba jest nieźle, ale wszystko okaże się 
po zestawieniu wyników wszystkich dru-
żyn.
Po zawodach wracamy do hotelu, a wie-
czorem bierzemy udział w uroczystości 
15-lecia zorganizowanej przez Koszaliński 
Klub Amazonek. Czekamy niecierpliwie 
na wyniki. Najpierw wyczytują drużyny, 
które zostały wyróżnione. Nie ma nas w 
tym gremium, a więc jest miejsce punk-
towane. Zajęłyśmy trzecie miejsce. Mamy 
puchar, dyplom i nagrodę dla klubu. Zosia 
dzwoni do Rysi, nie bacząc na dość późną 
porę, ale cieszymy się z sukcesu drużyny. 
Obdzwaniamy też koleżanki, które nam 
kibicowały, bo one wróciły wcześniej do 
domu, niech też mają trochę radości z 
sukcesu drużyny Agatek.
No cóż nie ma rzeczy niemożliwych. W 
niedzielę wracamy do Szczecina z Pucha-
rem, Dyplomem, nagrodą rzeczową i wiel-
ką satysfakcją z dobrze wykonanego za-
dania. Jesteśmy z siebie dumne, że mimo 
własnych słabości potrafimy cieszyć się, 
bawić i osiągać sukcesy. I jakże wymownie 
brzmi motto uroczystości 15-lecia Klubu z 
Koszalina:

NIE WAŻNE ILE RAZY SIĘ UPADNIE
WAŻNE JEST,

ILE RAZY SIĘ PODNIESIEMY.

Marta Małkowska
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V Zachodniopomorska Sparta-

kiada Amazonek

Koszalin 22.05.2010r.

Dziś w Koszalinie Spartakiada,
Zjeżdża się tu pań gromada.
Amazonki turniej mają,
Więc na wiwat trąby grają.

Damy z siebie wszystkie siły,
By marzenia się spełniły!

Wszystkie miny uśmiechnięte
Choć wewnętrznie pewno spięte.
Cztery panie są w drużynie.
Który zespół dziś zasłynie?

A tych drużyn osiemnaście.
Losujemy więc numery.
Zosia losuje numer piętnaście
I dostaje róże cztery.

Ruszamy do „Sportowej Doliny”
Radują się wszystkie dziewczyny,
Że pogoda dopisała,
Bo do rana burza trwała.

Konkurencji jest aż siedem,
trudny opis w jednym zdaniu.
Zdjęcia robią koleżanki,
My skupiamy się na zadaniu.

Szło nam nieźle w Spartakiadzie,
Każda „Agata” się sprawdziła
Sport, zabawa w pań Gromadzie
I atmosfera niezwykle miła.

A wieczorem Uroczystość 15-lecia 
Koszalińskiego Klubu Amazonek.
I wyniki Spartakiady
Na tym forum ogłoszone.

Nie na rzeczy niemożliwych.
Trzeba tylko trochę wiary
Zosia, Jadzia, Karina i Marta, 
I jest Puchar , są fanfary.

Drużyna ze Szczecina
Zajęła III miejsce.
Dałyśmy z siebie wszystkie siły,
By marzenia się spełniły!

Marta Małkowska 22.05.2010r.
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Strzelecka Spartakiada Amazonek

Białogard 11 września 2010 

Umówiłyśmy się na dworcu 
kolejowym wcześnie rano. 
Wszystkie w tryskających 
humorach, chociaż pogoda 
nie zapowiadała się rewela-
cyjnie. Pojechało nas w dru-
żynie pięć „AGATEK”: Jadzia, 
Karina, Zosia, Grażynka i 
Małgosia. Podróż minęła bardzo szybko a 
Białogard przywitał nas słońcem i tak już 
zostało do końca dnia. 
Powędrowałyśmy do centrum miasta a 
tam zajęły się nami koleżanki, również 
amazonki. Zwiedziłyśmy muzeum w któ-
rym jedna sala poświęcona jest byłemu 
prezydentowi RP Aleksandrowi Kwa-
śniewskiemu ponieważ to jego rodzinne 
strony. Pojechałyśmy na strzelnicę a tam 
w czasie przygotowań było mnóstwo 
śmiechu. Czekałyśmy na pozostałe uczest-
niczki gdyż zjeżdżały dziewczyny z całego 
województwa zachodniopomorskiego. 
Około 14-tej nastąpiło oficjalne otwarcie 
przez Władze miasta Białogard III Strze-
leckiej Spartakiady Amazonek. Było wiele 
dyscyplin:

• strzelanie z KBKS-u
• strzelanie z łuku
• liczenie pieniędzy (groszy) na czas
• ubijanie piany z białek
• skakanie na skakance
• kręcenie hula hop
• picie mleka przez słomkę na czas
• karaoke

Rywalizacja sięgała zenitu. Doping był go-
rący. Opłacało się! Zdobyłyśmy drużyno-
wo II miejsce. Od nas lepsze były jedynie 

gospodynie imprezy czyli 
Amazonki z Białogardu. 
Świętowałyśmy później 
przy suto zastawionych sto-
łach na świeżym powietrzu. 
Była tradycyjna grochówka, 
grillowane mięsa i warzy-
wa, owoce, ciasta , słodycze 

i napoje. Biesiada ze śpiewem i tańcami .
Szczęśliwe z pięknym pucharem i prezen-
tami wróciłyśmy wieczorem do Szczecina. 
Takie chwile pozwalają zapomnieć o cho-
robie a także napełniają optymizmem. 
Pokazują, że życie jest piękne, jest jedno 
i trzeba wyciskać je jak cytrynę, żyć całym 
sobą tu i teraz. 

Karina Wójtowicz.
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Cichy…, późny…, jesienny wieczór, gdzieś 
po głowie wędrują myśli o dawnych cza-
sach… Wiele spraw, które śpią na codzien, 
wraca jak zza lustra, by pobyć z nami. Ponoć 
najtrudniej jest pisać o sobie, i tak napraw-
dę to nie chce pisać życiorysu, ale odpowie-
dzieć samej sobie na pytanie, „dlaczego je-
stem, jaka jestem?” 

„MOI MISTRZOWIE”

Jako uczeń miałam kilku Mistrzów, ale 
powiedzenie „uczeń zawsze przerasta mi-
strza” w moim przypadku nie ma zastoso-
wania! 
Pierwszym była Moja Mamusia, a to, co 
zaszczepiła we mnie, mam do dzisiaj. 
Miłość do ludzi, szacunek do samej siebie. 
Mamusia zawsze powtarzała: „Dziecko, 
pamiętaj… w życiu można zrobić prawie 
wszystko, ale… tylko tyle, żeby nie stracić 
szacunku do samego siebie”
Wymagała, ale potrafiła tez pokazać jak 
należy uczyć się życia, żeby „nie połamać 
sobie skrzydeł”
Była tez moim pierwszym nauczycielem 
w odbiorze literatury. 
W długie zimowe wieczory, siedząc w 
bujanym fotelu czytała nam pięknym, 
ciepłym głosem, z dykcją Niny Andrycz, 
„Wojnę i Pokój”, „Potop”, czy „Noce i dnie”.
A „Pana Tadeusza” Mamusia znała prawie 
na pamięć. Często porozumiewaliśmy się 
w domu cytatami z przeczytanych ksią-
żek. To była najpiękniejsza metoda ucze-
nia nas cytatów, z których niektóre do 
dzisiaj nie straciły na aktualności, jak ten 
z „Nocy i dni”: „Gdziekolwiek się jest, byle 
się było człowiekiem, dźwiga się razem z 
wszystkimi losy świata”
Z wczesnej młodości pamiętam mojego 
drugiego Mistrza, który był moim prze-

wodnikiem po świecie muzyki. 
Mandolina, gitara, harfa, pianino, akor-
deon… szykowano mnie na wirtuoza w 
wielkim świecie muzyki, … a ja pozosta-
łam… przyziemna. 
Profesor był Przyjacielem nie tylko moich 
Rodziców, ale moim również.
Po za nauka gry na instrumentach, 
ukształtował we mnie wrażliwość na od-
biór piękna i dawania radości sobą… tym, 
że cząstka mnie oddana innym w muzyce, 
którą gram, jest jak iskierka zapalająca ra-
dość w sercu. 
„TRZEBA ŻEBYS ŻYL DLA INNYCH, JEŻELI 
CHCESZ ŻYC DLA SIEBIE” – to była Jego 
myśl przewodnia.
Do dzisiaj moja wrażliwość na piękno jest 
bardzo wyostrzona.
Uwielbiam muzykę, widzę jej kolory i czu-
je jej piękno w każdym milimetrze mego 
ciała.
Wagner… Jego muzykę kocham najbar-
dziej…
Jest fioletowa jak fiolki, ja motylki w żo-
łądku, gdy przychodzi miłość…
Dzieciństwo mijało, i lata szkoły średniej 
otworzyły przede mną nowe, nieznane 
przestworza… 
I tutaj pojawia się mój Trzeci Mistrz, Mada-
me Rosa – moja wychowawczyni z czasów 
liceum.
Madame była osobą niezwykłą. Cieszę się, 
ze po latach mogę wrócić pamięcią do 
chwil spęczonych w Jej towarzystwie. 
Jest jeszcze, a przynajmniej do niedawna 
była…. bardzo wiekową Panią.
Oschła, wyniosła, w sekundę potrafiła 
zmienić się w plaster miodu.
Byłam w klasie żeńskiej i Madame uczyła 
nas wszystkiego… dosłownie i w prze-
nośni! To, liceum pozwoliło mi rozwinąć 
„skrzydła humanistyczne”
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Humanistka z urodzenia, miałam proble-
my z przedmiotami ścisłymi…, co raczej 
dyskwalifikowało mnie, jako super ucznia, 
o jakim marzyli Rodzice.
I tutaj Madame wkroczyła broniąc zacię-
cie mojej marzycielskiej duszyczki, któ-
ra już wówczas spędzała czas na pisaniu 
wierszyków, i bajek dla współbiesiadni-
ków naszych szkolnych wypraw.
Madame była rodowitą Paryżanką… to, 
co nam przekazała, to była wielka miłość 
do Paryża… na cale Zycie!
Jej roześmiane „C!est la vie!”, słyszę do dzi-
siaj.
Uczyła nas czystości i modulowania gło-
su twierdząc, ze „WSZYSTKO ZALEZY OD 
SPOSOBU POWIEDZENIA” (C!est la ton qui 
la chanson). 
Zawsze tez powtarzała, ze każde zdanie 
można powiedzieć na 100 sposobów. 
To Ona nauczyła mnie „przecinkowac” 
zdanie… - jak mawiała!
Nauczyła mnie naprawdę kochać Paryż, i 
gdy 25 lat później chodziłam po Jej mie-
ście, mój Syn, który był tam ze mną, z po-
dziwem powiedział: Mamuś, mówisz o 
tych miejscach tak, jakbyś tu już była…
-, bo… byłam tutaj sercem od zawsze – 
odrzekłam.
Postawa Madame była dla nas wzorem. 
Kultura bycia, którą w nas zaszczepiła, wy-
dała plony po latach... 
Jak chodzić, jak siedzieć, jak klaskać w 
teatrze, jak mówić, i… to, nie tylko wier-
szem?

Nie bez wpływu na moja osobowość po-
zostają lata spędzone w towarzystwie 
Mojej Teściowej – mojego Czwartego Mi-
strza.
I tutaj bardzo pomocną płaszczyzną oka-
zała się nauka Madame.
Uwielbiałyśmy z Teściową, nasze nocne 
polaków rozmowy, gdy cały dom tonął w 
ciszy snu.
Teściowa opowiadała o Warszawie, w któ-
rej mieszkała i chodziła do szkoły, o Pary-
żu, do którego jeździła z Rodzicami. 
Jej zaczarowany świat wciągał mnie tak 
bardzo, iż miałam wrażenie, ze byłam tam 
z Nią.
Hasłem Mojej Teściowej był słynny cytat: 
„LUDZKĄ RZECZĄ JEST BŁĄDZIC, GŁUP-
CÓW RZECZĄ TRWAĆ W BŁĘDZIE”
Oj! Zapadł mi w pamięci ów cytat… za-
padł!!!
Za Jej pomocą pokochałam twórczość 
W.Hugo, i najpiękniejszy cytat, jaki znam, 
który często powtarzała Teściowa, jak mo-
dlitwę na dobranoc.
W.Hugo „Nędznicy” – „… Jakże smutna 
jest dusza, gdy smutna jest z miłości. Ja-
kąż pustkę stwarza nieobecność Istoty, 
która wypełnia cały świat. O! to wielka 
prawda, że Istota ukochana staje się Bo-
giem, i Bóg mógłby być o to zazdrosny, 
gdyby nie stworzył świata dla Duszy, a 
Duszy dla Miłości...”
Takich Mistrzów się nie zapomina.
Było jeszcze kilka osób z czasów dalszego 
pobierania nauk, które szanowałam i ce-
niłam, ale One już nie miały wpływu na to, 
że jestem, jaka jestem.
Ach! Moi Ukochani Mistrzowie, już od 
dawna niektórych z Was nie ma…, ale tak 
naprawdę to Wszyscy jesteście! 
Pozostaliście w moim sercu, w moim za-
chowaniu, postawie, miłości… 
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Pozostaliście w tym, co przekazałam z 
Waszych nauk Innym, w tym, co robię nie-
ustannie, by może kiedyś ktoś napisał 
o mnie kilka ciepłych slow…!
Dum, Spiro, Spero.

Szczecin, 9.Listopada 2010
JoannaŻurawskaFlemming

PRZYJAŹŃ

„PRZYJAŹŃ 
TO ZACZAROWANY

ŚWIAT MARZEŃ,
TO WSPÓLNE 

MOTYLE 
SIADAJĄCE NA 

RAMIONACH WSPOMNIEŃ,
TO RAZEM 

SPĘDZONE CHWILE
KTÓRYCH NIE CHCE

SIĘ ZAPOMNIEĆ,
PRZYJAŹŃ 
TO DAR...

NIEWIELU DANY,
PRZYJAŹŃ

TO POCAŁUNEK LOSU
PRZEZ LUDZI...

ZAPOMNIANY!” –

Poznań, 11 marca 2010r
JoannaŻurawskaFlemming

ZAMYŚLENIE

„PAJĘCZYNĄ UCZUĆ
OPLOTŁAM

POZNAŃSKIE ULICE.

PO ŚLADACH
MARCINA

DO MARZEŃ DOTARŁAM

I, DOTKNĘŁAM RADOŚCI BYCIA
POŚRÓD TEGO

CO SERCU BLISKIE.

POŁĄCZENIA DWÓCH ŚWIĄT
W CAŁOŚĆ, TO

 JAK JEDNO DWÓCH SERC BICIE.

TO OBRAZ TEGO, CO ISTNIEĆ
MIAŁO

CHOĆ INACZEJ ZAPISAŁ SIĘ LOS.”

Szczecin, 15.Listopada 2010 
JoannaZurawskaFlemming
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Dlatego przeczytaj co powinnaś zro-

bić?

1. Dopilnuj aby wycięty podczas zabiegu 
fragment chorej tkanki trafił do patologa, 
który oznacza receptory!

Od wyniku badania wykonanego we 

właściwym ośrodku, zależy dalsze po-

stępowanie. To jest pierwszy i najważ-

niejszy etap leczenia pooperacyjnego. 

Od tego zależy skuteczność podjętego 

leczenia.

2. Patolog powinien wydać raport na te-
mat zbadanego fragmentu tkanki, w któ-
rym powinny znaleźć się informacje na 
temat:

• wielkości guza
• węzłów chłonnych
• biologicznych cech nowotworu - 

rodzaju receptora

• Receptor to część komórki odpowie-
dzialna za mnożenie się jej.
• W chorych komórkach rakowych, orga-
nizm nie ma kontroli nad tym
• Receptorem i komórki rakowe rozmna-
żają się, co powoduje szybki 
• wzrost guza.

• RECEPTORY HORMONALNE

odbierają sygnały wysyłane przez hormo-
ny, sygnały te wyzwalają procesy rozmna-
żania się komórek. Najczęściej oznacza się 
estrogenowe (ER) i progesteronowi (PgR 
lub PR).

• ER/PgR (+)

oznacza obecność receptorów hormonal-
nych. W tym przypadku zwykle istnieje 
możliwość zastosowania leczenia
 hormonalnego w leczeniu pooperacyj-
nym.

• ER/PgR (-)

oznacza brak receptorów hormonalnych.
 Może być konieczne zastosowania lecze-
nia chemioterapią w leczeniu
 pooperacyjnym.

• HER2

jest genem, który w warunkach prawidło-
wych wspomaga wzrost, podział i procesy 
naprawcze w komórkach. W komórkach 
nowotworowych może dojść do zwięk-
szenia tego genu - co może spowodować 
szybszy wzrost raka i bardziej dynamiczny 
przebieg choroby.
Mniej więcej co czwarty z rozpoznanych 
raków piersi ma zbyt wiele kopii tego 
genu, co objawia się też nadmiarem re-
ceptora HER2 - jako produktu tego genu, 
na powierzchni komórek raka. Mówimy 
wtedy o NADEKSPRESJI HER2.

3. Masz prawo do wglądu we wszystkie 
dokumenty związane w Twoją chorobą. 
Poproś lekarza, by pokazał Ci Twoje wy-
niki badania przeprowadzonego przez 
patologa.

Raki piersi ze stwierdzoną NADEKSPRESJĄ 
RECEPTORA HER2
mają tendencję do szybszego, bardziej 
agresywnego rozrostu.

WIELE ZALEŻY OD CIEBIE
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Ponadto badania naukowe sugerują, iż są 
one „wrażliwsze” na pewne bardziej agre-
sywne zestawy leków stosowanych po 
operacji - usunięcia guza lub całej piersi. 
Dlatego też znajomość stanu receptora 
HER2 jest istotną wskazówką przy wybo-
rze najbardziej skutecznej chemioterapii 
jako systemowego leczenia uzupełniają-
cego.

KOLEJNYM ISTOTNYM POWODEM DLA 
OZNACZENIA STANU RECEPTORA HER2, 
JEST MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA LE-
CZENIA anty-HER2, KTÓRE BLOKUJE NIE-
POŻĄDANĄ AKTYWNOŚĆ TEGO RECEP-
TORA.

Twoja wiedza o rozwoju receptorów cha-
rakteryzujących komórki rakowe wycięte 
podczas operacji oraz Twoje zaangażowa-
nie w leczeniu,
mają duży wpływ na skuteczność terapii.

Pamiętajcie Drogie Amazonki wiedza na 
temat stanu Waszego zdrowia zapewni 
Wam możliwość świadomej współpracy z 
lekarzem.
Świadoma współpraca z lekarzem to moż-
liwość doboru odpowiedniego leczenia.
Odpowiednie leczenie w ogromnym 
stopniu może zmniejszyć ryzyko ewentu-
alnego nawrotu choroby.

Ośrodek, w którym oznaczany jest recep-
tor HER2 to Zakład Patomorfologii Wy-
działu Lekarskiego, Pomorska Akademia 
Medyczna, ul. Unii Lubelskiej 11, Szczecin
 
Patronat merytoryczny: Polskie Towarzy-
stwo do Badań nad Rakiem Piersi.

Wiersz Przyjaciela

Po raz kolejny przecierasz ten szlak.Do 
Jasnej Pani zanosisz wiary znak.

Dlaczego więc płaczesz i z nerwów drżysz? 
Ty niesiesz własny swój krzyż.

Idziesz się żalić i nad losem swymłkać? 
Zamiast to życie pięknym brać.

Modlitwa twa wysłuchana została, więc 
wracaj do ludzi wracaj do danych ci łask!

Wspomnij te ciężkie chwile jak ostro skale-
czyły tamten dzień.

Zapomnij o łzach wylanych i nocach nie 
przespanych.

Szansa na życie ci dana nie może być teraz, 
tak zmarnowana

Podzial się szczęściem i innym dobrą radę 
daj, jak na nowo żyć.

Nie szukaj zpomnianych lat i nie pytaj gdzie 
są tamte dni

Minęła miłość, minęły sny a wtwoich 
oczach pozostały łzy. 

Więc pora otrzeć tę łzę, uśmiechnąć się i 
ubrać odświętny strój

Razem z innymi na Jasną Górę pora już iść.
Na szczycie wiatr muska twą szczęśliwą i 

radosną twarz
Już nie prosisz o litość, nie błagasz, na kola-

na nie padasz
Lecz w wielkim skupieniu słowo dziękuje 

wypowiadasz
Wszystkim o swym szczęściu w nieszczęściu 

opowiadasz.
Z bukietem jesiennych liści zdobionych 

poranną mgłą
Pełna nadziei marzeń spełnienia, z radością 

i wiarą swą
Z tą różową wstążką, przypiętą do ubrania
Podążasz pielgrzymki drogą niosąc wotum 

zaufania.

Wrzesień 2010 Wiesław T. 
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Raz w miesiącu poświęć kilka minut swo-
im piersiom. Zbadaj sama swoje pier-
si. Dzięki temu natychmiast wykryjesz 
w nich wszelkie niepokojące zmiany. 
Samodzielne badanie piersi jest proste 
i zajmie ci tylko kilka minut w miesiącu. 

W Polsce 80 proc. kobiet z nowotwo-

rami piersi trafia do gabinetów lekar-

skich za późno!

Możesz sama

Niewielu polskich ginekologów ma zwy-
czaj badania piersi swych pacjentek przy 
każdej wizycie, a do tego kobiety mają 
trudności z wykonaniem zleconego przez 
lekarza USG piersi czy mammografii. Ko-
lejki na bezpłatne badania są długie, a 
wielu kobiet nie stać, by poddać się im, w 
prywatnych gabinetach. 

Na szczęście sama możesz wyczuć więk-
szość zmian w swych piersiach i to w bar-
dzo wczesnym stadium. Nie wydasz na to 
ani złotówki i będziesz pewna, że masz 
swoje zdrowie pod kontrolą. 

Jeśli nie tak to lekarz

Jeśli podczas badania stwierdzisz, że coś 
jest nie tak, idź natychmiast do lekarza. 
Większość guzków wykrytych podczas 
samodzielnego badania piersi jest całko-
wicie niegroźna, a te niebezpieczne wy-
chwycone we wczesnej fazie dają się wy-
leczyć niemal w 100 procentach. 

Piersi do badania!

Kiedy się badać?

Zawsze w tej samej fazie cyklu, najlepiej 
2-3 dni po zakończeniu miesiączki. Jeśli 
przeszłaś już menopauzę, badaj piersi za-
wsze w ten sam dzień miesiąca. 

Poddałaś się niedawno USG piersi lub 
mammografii, z których wynikło, że nic 
ci nie jest? Mimo to nie zaniedbuj comie-
sięcznego samodzielnego badania piersi. 
Tylko kontrolując na bieżąco każdy cen-
tymetr piersi będziesz w stanie zauważyć 
niepokojące zmiany. 

Gdzie się badać?

Najprościej w łazience, w porze kąpie-
li. W pierwszej fazie badania niezbędne 
jest duże lustro oraz dobre oświetlenie, a 
drugi etap najłatwiej przeprowadzić pod 
prysznicem. Jeśli nie masz w łazience od-
powiednich warunków, badaj piersi tuż 
po wyjściu z kąpieli, gdy skóra jest jeszcze 
wilgotna. 

Ostatni etap badania wymaga położenia 
się na wznak na tapczanie lub podłodze. 
Przygotuj też niewielką poduszkę lub zło-
żony w kostkę ręcznik. Badanie zajmie ci 
przynajmniej 10 minut, zaplanuj je wiec 
tak, by nikt ci wtedy nie przeszkadzał. 
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1. Stań przed lustrem z rękoma wzdłuż ciała. Przyjrzyj się 
uważnie obu piersiom. Zwróć uwagę na brodawki: 

• czy nie stały się wciągnięte, 
• czy czasami są nietypowo pomarszczone
• i czy nie ma na nich guzków. 

Obejrzyj też skórę piersi pod kątem przebarwień, fałdów lub 
niepokojących już na pierwszy rzut oka wypukłości. 

2. Stojąc przed lustrem wyprostuj plecy i powoli unieś jedno-
cześnie w górę obie ręce, a potem równomiernie je opuść. Po-
wtórz ten ruch kilka razy i obserwuj w tym czasie obie piersi, 
zwracając uwagę, czy poruszają się jednakowo. Popatrz też, 
czy brodawki nie odchylają się w bok. 

3. Oprzyj ręce na biodrach i stojąc w tej pozycji przyjrzyj się 
obu piersiom. Zwróć uwagę, czy nie ma na nich jakichś zaczer-
wienień, krostek i owrzodzeń, wciągnięć i zmarszczeń. Zwróć 
też uwagę, czy brodawki nie nabrały barwy pomarańczowej. 

4. Unieś prawą rękę, zegnij ją w łokciu i załóz za głowę, tak by 
dłoń leżała na szyi. W tej pozycji obmacaj dokładnie lewą ręką 
prawą pierś. Zwróć uwagę na wszystkie zgrubienia i nierówno-
ści. To samo zrób z lewą piersią, zakładając za głowę lewą rękę.

5. Ułóż płasko palce i lekko naciskając zataczaj nimi na piersi 
koła. Zacznij od miejsca, gdzie na zegarowej tarczy jest godzi-
na 12, i zatocz pełne duże koło, kierując się na zewnątrz, pod 
spód, do środka i ponownie ku górze. Następnie spiralnym 
ruchem zatocz dwa-trzy mniejsze koła, zbliżając się coraz bar-
dziej do brodawki. W ten sposób zbadaj obie piersi. 

6. Delikatnie ściśnij brodawkę kciukiem i palcem wskazują-
cym. Obserwuj, czy nie wydobywa się z niej jakiś płyn, zwłasz-
cza zabarwiony krwią. 

7. Połóż się na wznak, wkładając pod prawy bark poduszkę lub złożony ręcznik. Prawą rękę 
zegnij w łokciu i włóż pod głowę. Badaj prawą pierś lewą ręką, tak samo, jak w pozycji stojącej: 
zataczając palcami coraz mniejsze koła. Potem tak samo zbadaj lewą pierś. 

8. Leżąc swobodnie opuść prawą rękę, lekko ugiętą w łokciu, wzdłuż ciała. Lewą ręką obmacaj 
prawą pachę. Zwróć uwagę, czy węzły chłonne nie są powiększone i czy nie wyczuwasz tam 
guzków. Potem opuść lewą rękę i prawą dłonią zbadaj tak samo lewę pachę. 

Jak się badać?

Piersi do badania!
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AUTOMASAŻ kończyny górnej - uspraw-
niający przepływ chłonki (limfy), zapobie-
gający obrzękom.

Automasaż kończyny górnej jest drenażem 
wykonywanym samodzielnie. Jego głównym 
celem jest usprawnienie przepływu chłonki 
wraz z krwioobiegiem. Polepszając krążenie 
krwi i chłonki wpływa korzystnie na wszyst-
kie tkanki kończyny górnej i jest szczególnie 
przydatny w profilaktyce i zwalczaniu obrzę-
ku po częściowej lub radykalnej operacji raka 
piersi wraz z usunięciem węzłów chłonnych 
pachowych. Gwarantem skuteczności auto-
masażu jest przestrzeganie obowiązujących 
zasad oraz jego prawidłowe wykonanie.

Zasady podstawowe:
1. Automasaż powinien być wykonywa-
ny dwa razy dziennie (rano i wieczorem) 
max. 7-10 min.

2. Zawsze i bezwzględnie musi być wy-
konywany w kierunku „dosiebnym”, tzn. w 
stronę od palców dłoni do stawu barko-
wego i wyżej. UWAGA! Automasaż rozpo-
czynamy zawsze od delikatnego rozciera-
nia barku oraz głaskania od ½ wysokości 
ramienia w stronę do barku.

3. Przed automasażem zalecana jest krót-
ka gimnastyka ( np. rano przed wstaniem 
z łóżka - „rowerek nogami”, następnie po 
wstaniu „krążenia” barkami lub wymachy 
rękoma); wszystko po to, aby uaktywnić 
układ krążenia chłonki.

4. Przed przystąpieniem do automasa-
żu należy dokładnie umyć ręce oraz całą 
kończynę, która ma być masowana.

5. Aby nie dopuścić do podrażnienia skó-
ry dopuszczalne jest użycie do masażu 
obojętnego chemicznie preparatu ( np. 
oliwki do masażu - bezzapachowej, waze-
liny, parafiny ciekłej).

6. Masowaną rękę należy ułożyć w spo-
sób zapewniający max. rozluźnienie, naj-
lepiej siedząc oprzeć ją na klinie lub po-
łożyć się na plecach i rękę unieść do góry.
7. Automasaż powinien być dość delikat-
ny, w żadnym razie nie może wywoływać 
bólu.

8. Każda technika ( chwyt) - opisany poni-
żej, powinien być powtórzony 5 - 10 razy.

9. Przy wykonywaniu automasażu należy 
omijać okolicę blizny pooperacyjnej oraz 
miejsca napromieniane.
10. W przypadku zauważenia zmian na 
skórze kończyny masowanej ( zaczerwie-
nienie, wysypka, świąd), należy powiado-
mić o tym lekarza.

Techniki ( chwyty) automasażu:
• głaskanie - wykonuje się wszystki-
mi palcami z umiarkowanym uciskiem 
w kierunku dosiebnym poczynając od 
palców dłoni kończyny masowanej ze 
wszystkich stron;
• wyciskanie - ujęcie chwytem obrącz-
kowym (tzw. chwyt małpy - kciuk obej-
muje rękę od spodu a pozostałe palce od 
góry); ruch - po ujęciu kończyny chwy-
tem obrączkowym w okolicy nadgarst-
ka przesuwamy dłoń w kierunku barku 
z jednostajnym - niezbyt intensywnym 
uciskiem;
• ugniatanie - wykonuje się ujmując 

AUTOMASAŻ



55Automasaż

kończynę górną przy nadgarstku między 
kciuk a pozostałe palce tzw. chwytem 
obrączkowym i przemieszczając je ku 
górze ugniatamy ruchami pulsującymi;
• rozcieranie - wykonuje się z niewielkim 
uciskiem opuszkami palców w kierunku 
dosiebnym zakreślając koła i elipsy;
• oklepywanie - wykonuje się grzbietem 
palców, ruchami podobnymi do uderza-
nie miotełką, zawsze w kierunku dosieb-
nym;
• wstrząsanie - uzyskuje się poprzez 
wstrząsanie, rozluźnianie uniesionej do 
góry kończyny masowanej; 

Wykonanie automasażu:

Automasaż usprawniający przepływ 
chłonki wykonuje się ze wszystkich stron 
kończyny górnej stosując wyżej wymie-
nione techniki w następującej kolejność:
1.  Rozcieranie barku - ruchami okrężnymi;

2. Głaskanie barku - od tyłu - ruch roz-
poczynamy od połowy ramienia w górę, 
przez bark w kierunku łopatki, z przodu - 
od wysokości połowy ramienia do barku 
i dalej do mostka na klatce piersiowej w 
kierunku do przeciwległej pachy;

3. Rozcieranie dłoni - wykonujemy trze-
ma sposobami: prostymi palcami rozcie-
ramy wszystkie palce razem, potem każdy 
palec z osobna , następnie kostkami zgię-
tych palców rozcieramy przestrzenie mię-
dzykostne śródręcza;

4. Głaskanie całej kończyny: przód (stro-
na wewnętrzna) - od palców dłoni w stro-
nę zgięcia łokciowego i barku, potem w 
stronę mostka na klatce piersiowej i prze-

ciwnej pachy, bok ( strona zewnętrzna 
kończyny) - od palców dłoni przez łokieć 
w kierunku barku i górą do kręgosłupa 
szyjnego i łopatki, tył (strona zewnętrz-
na) - od nadgarstka w stronę łokcia i tylnej 
strony barku, potem z tyłu za pachą i dalej 
w dół tylną częścią klatki piersiowej a na-
stępnie zbaczamy w stronę brzucha i dalej 
w kierunku pachwiny;

5. Wyciskanie - tzw. głaskanie ruchem 
obrączkowym - rozpoczynamy od okolicy 
nadgarstka a kończymy na barku;

6. Ugniatanie - ruchem pulsującym - rów-
nież rozpoczynamy od nadgarstka, a koń-
czymy na barku;

7. Rozcieranie - ruchem kolistym- samymi 
opuszkami palców zakreślamy kółeczka, 
rozpoczynając ruch od palców kończąc 
na barku;

8. Oklepywanie ruchem miotełkowym 
- ruch ten wykonujemy tylko od spodu 
kończyny górnej, przez całą jej długość;

9. Głaskanie całej kończyny górnej zgod-
nie z zasadami pkt. 4;

10. Wstrząsanie - ręka w górze - wstrząsa-
my całą kończyną górną.

Każda osoba mająca wątpliwości doty-
czące wykonania automasażu winna 
skonsultować się z fizjoterapeutą w celu 
uniknięcia powikłań wynikających z nie-
prawidłowego autodrenażu.

Opracowała mgr Katarzyna Skumiał



56 Wesołych Świąt

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
z barszczem, z grzybami, z karpiem,
z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt!
A w Święta,
niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką - 
pod świeczek łuną jasną
życzcie sobie - najwięcej:
zwykłego, ludzkiego szczęścia.
 
W. Melzacki

W I G I L I A

„POŚRÓD WSZYSTKICH
ROKU DNI,

JESTEŚ NAJPIĘKNIEJSZY.
WSZYSCY LUDZIE

WIERZĄ DZIŚ,
ŻE ŚWIAT

JEST DZIWNIE LEPSZY.

WIGILIJNY CUDNY
DNIU

DAJ NAM DZISIAJ
MIŁOŚĆ,

DAJ NAM RADOŚĆ
WSPÓLNYCH CHWIL

I
SPRAW BY SIĘ SPEŁNIŁY

SNY,
MARZENIA DZIECIĘCE,

ŻEBY
MNIEJ JUŻ BYŁO ŁEZ 
A RADOŚCI WIĘCEJ.

SPRAW
BY KAŻDY ZWYKŁY

DZIEŃ
TAKI BYŁ JAK TY
DAJ NAM WIARĘ

I NADZIEJĘ
ORAZ

SZCZĘŚCIA ŁYK!”

Z Wigilijnym Pozdrowieniem
JoannaŻurawskaFlemming


