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Celem mojej prezentacji jest przedstawienie zmian, przez które przeszłyśmy 

oraz elementów, które składają się na to, że obecnie jesteśmy silną organizacją 

pacjentów, która ma wpływ na politykę zdrowotną państwa. 

 

Trzeba podkreślić, że ewolucja  naszej organizacji ma ścisły związek ze zmianami 

społeczno-ekonomiczno- politycznymi, a także kulturowymi w naszym kraju. 

 

Nie można też mówić o naszych dokonaniach w oderwaniu od tego,  co działo na  

świecie wokół raka piersi i od  postępu w medycynie w leczeniu tego nowotworu.  



 kobieta chora na raka piersi  pełni rolę ofiary, noszącej stygmat śmiertelnej choroby, ma 

poczucie wyobcowania, czuje się zraniona, ma poczucie niesprawiedliwości społecznej 

  rak piersi jest przez niektórych postrzegany, jako kara za grzechy, za niemoralne prowadzenie się ;   

 

 zadaje sobie pytania: 

Dlaczego ja?  

Za jakie grzechy mnie to spotkało? 

 

 o raku się nie mówi, pełne tabu na ten temat 

I ETAP – DO LAT 70. 
OFIARA 



 kobieta z rakiem piersi staje się pacjentką; znaczenie słowa pacjent – cierpliwy 
 

 jest pacjentką, ma świadomość, że rak to choroba, a nie kara boska, ale jednocześnie  jest 
bezradna wobec niej i z pełnym zaufaniem oddaje się w ręce lekarzy, specjalistów, 
podporządkowującą się ich zaleceniom 
 

 rak piersi nadal jest chorobą wstydliwą, o raku nie mówi się publicznie, nie wypada mówić 
o tej chorobie w towarzystwie  
 

 pacjentka zadaje sobie pytania:  
Na czym polega moja choroba?  
Czy jest śmiertelna?  
Czy mam szanse na wyzdrowienie?  
Czy powinnam zapytać o to lekarza i czy zrozumiem jego wyjaśnienia? 

 

II ETAP - od lat 70. do 80. 
 PACJENTKA 



 pacjentka zaczyna się zastanawiać, jak usprawnić swoje okaleczone ciało, rękę z obrzękiem 
limfatycznym,  jak zachować sprawność mimo choroby 
 

 z potrzeb pacjentek w 1982 r. powstaje - z inicjatywy Elżbiety Jaworskiej - grupa 
gimnastyczna kobiet po leczeniu raka piersi przy TKKF Politechniki Warszawskiej; grupa po 
wielu staraniach znajduje instruktorkę, która zgadza się prowadzić zajęcia rehabilitacyjne 
niejako „eksperymentalne”, w Polsce w tym czasie nie istnieje żadne system ćwiczeń dla 
kobiet z rakiem piersi 
 

 w tym czasie w Stanach Zjednoczonych dzieje się wiele wokół raka  
piersi, działają już pierwsze samopomocowe organizacje i  tworzą się  
początki sytemu rehabilitacji kobiet z rakiem piersi 
 

  dr Krystyna Mika nawiązuje kontakt z kobietami z kółka  
     rehabilitacyjnego i przenosi amerykańskie wzorce do Polski 
 

III ETAP – lata 80. 
 AMAZONKA - OCHOTNICZKA 



  w  1987 r. powstaje pierwszy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii, który przyjmuje 
nazwę AMAZONKI, a w swoim logo ma kobietę z łukiem; pierwszą przewodnicząca klubu 
zostaje  Elżbieta Jaworska 
 

 głównymi celami Amazonek były rehabilitacja, samopomoc, wzajemne wsparcie 
emocjonaln,  ale także zaczynają z inspiracji dr Krystyny Miki pełnić nową rolę Ochotniczki – 
pacjentki z doświadczeniem choroby onkologicznej, która wspiera na oddziale chore 
z rakiem piersi 
 

  powstają kolejne grupy wsparcia tworzone i de facto kierowane przez lekarzy i innych 
specjalistów z dzieciny onkologii – radiologów, rehabilitantów, psychologów, to oni decydują 
jak mają być leczone kobiety, definiują ich potrzeby 

 

AMAZONKA - OCHOTNICZKA 



 w 1982 roku powstaje Fundacja Susan G. Comen Breast Cancer Foundation, Fundacja imienia 
Susan Comen, założona przez jej siostrę Nancy Brikner, specjalistkę od marketingu 
 

 Fundacja ta dzięki licznym działaniom medialnym wprowadza raka piersi na arenę publiczną, 
promuje logo różowej wstążki, organizuje słynny bieg  Race for the Cure – Bieg po 
Wyzdrowienie, do którego nawiąże m.in. AVON w swoich Marszach Różowej Wstążki; to są jej 
pozytywne działania 
 

 z drugiej strony działalność Fundacji imienia Susan Comen, to początek  
komercjalizacji raka piersi, który staje się produktem  
handlowym; symbol różowej wstążeczki pojawia się  na wielu  
produktach, a kolor różowy staje symboliczny dla tego  
nowotworu; rak piersi dla wielu instytucji staje się znakomitym  
interesem, sposobem na zarabianie 
 

 inne działające fundacje przeznaczały  środki na badania  
naukowe 
 

CO W TYM CZASIE DZIEJE SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH? 



 Amazonka zaczyna „wychodzić z szafy”, następuje stopniowa destygmatyzacja choroby 
 

 coming out Bożenki Krawczyk już nieżyjącej warszawskiej Amazonki, która w majowym numerze 
„Twojego Stylu” z 1991 r. otwarcie opowiada o  życiu z rakiem piersi; o swojej chorobie zaczynają 
także mówić celebrytki 
 

 Amazonki stają się aktywistkami, organizują akcje na rzecz profilaktyki  
i świadomości raka piersi, wiele z nich odbywa się pod znakiem różowej wstążki 
 

 zaczynają sobie zadawać zupełnie nowe pytania:  
Gdzie uzyskam potrzebne mi wsparcie?  
Co zrobić, aby akcje na rzecz raka piersi były atrakcyjna dla zdrowych? 
 

IV ETAP – LATA 90. 
AMAZONKA – AKTYWISTKA - LIDERKA 



 wśród nich jest również mówiąca te słowa Krystyna Wechmann, która zainspirowana wywiadem  
z Amazonkami w „Twoim Stylu”, przy wsparciu dra Dariusz Godlewskiego, zakłada w 1991 r. 
Towarzystwo Przyjaciół Amazonek w Poznaniu – pierwszy klub stworzony przez 
pacjentkę 
 

 w 1992 r. odbywa się pierwsze w Polsce szkolnie dla  
32 Ochotniczek przeprowadzone przez członkinie  
amerykańskiej organizacji samopomocowej  
REACH TO RECOVERY (Powrót do Sprawności);  
Amazonki do dzisiaj korzystają z doświadczeń  
REACH TO RECOVERY, dostosowując je 

    do naszych polskich potrzeb 
 

 organizację tę założyła w Stanach Zjednoczonych w 1956 r.  
Teresa Lasser, gospodyni domowa  sfrustrowana problemami,  
z jakimi borykały się w tym czasie kobiety z rakiem  piersi - gdzie  
kupić protezę,  jak radzić sobie z obrzękiem  
 

IV ETAP – LATA 90. 
AMAZONKA – AKTYWISTKA - LIDERKA 



 rok 1993 jest przełomowy dla historii ruchu amazońskiego, następuje konsolidacja 
działających dotychczas w całej Polsce 14 klubów Amazonek w Federację Polskich Klubów 
Po Mastektomii Amazonki (dziś pod nazwą Federację Stowarzyszeń „Amazonki”) 
 

 powodem połączenia była potrzeba stworzenie jednolitych zasad szkolenie 
ochotniczek i rehabilitantów pracujących w Klubach 
 

 Federacja działała do 2000 roku pod skrzydłami Polskiego Komitetu  
Zwalczania Chorób Nowotworowych 
 

 był to początek emancypacji amazońskich organizacji spod  
kurateli lekarzy 
 

 postawiło to przed organizacjami Amazonek nowe wyzwania,  
potrzebni byli nowi ludzie na nowe czasy – liderki posiadające  
umiejętności menadżerskie, potrafiące pozyskiwać fundusze  
i prowadzić samodzielną działalność stowarzyszeń 

IV ETAP – LATA 90. 
AMAZONKA – AKTYWISTKA - LIDERKA 



IV ETAP – LATA 90. 
AMAZONKA – AKTYWISTKA - LIDERKA 



IV ETAP – LATA 90. 
AMAZONKA – AKTYWISTKA - LIDERKA 



 kobieta z rakiem piersi to osoba wyedukowana, mająca wiedzę o swojej 
    chorobie,edukatorka przekazująca tę wiedzę innym, osoba działająca na rzecz  
    innych chorych, włączająca się w pokojowe egzekwowania praw pacjentów,  
    biorąca udział w tworzeniu zmian legislacyjnych na rzecz zdrowia 
    wszystkich obywateli 

 
 Federacja Amazonek działając na rzecz innych kobiet z rakiem piersi  

uzyskuje refundację protez piersi, leczenia uzdrowiskowego  
(po roku od zakończenia terapii),rekonstrukcji piersi, 

     zmiany w leczeniu obrzęku limfatycznego  
 

 pytania, jakie obecnie zadają sobie Amazonki działające na różnych  
szczeblach od gminnych po państwowe to:  
Z kim mogę współpracować, aby wywrzeć nacisk na decydentów politycznych? 

V ETAP – od początku XXI wieku 
AMAZONKA – OBYWATELKA DLA ZDROWIA 



 z inicjatywy Amazonek w 2009 r. powstaje Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych 
 

 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, zrzesza obecnie 39 organizacji pacjentów onkologicznych  
i reprezentuje rzeszę 100 tys. chorych na nowotwory 
 

 PKPO pełni rolę patient advocacy - rzecznika pacjenta prowadzi działania na rzecz interesów pacjentów 
onkologicznych w parlamencie, u decydentów i u prezydenta RP 
 

 w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” Federacja Stowarzyszeń Amazonki włącza się w proces 
konsultowania i tworzenia zamian w prawie dotyczących opieki zdrowotnej, a także do wypracowania 
ram partnerskiego dialogu z decydentami w myśl hasła NIC O NAS, BEZ NAS  
 

 PKPO jest organizacją parasolową, całkowicie niezależną, założoną przez pacjentów onkologicznych z myślą 
o pacjentach onkologicznych, w której władzach zasiadają wyłącznie pacjenci;  odróżnia to PKPO od innych 
organizacji pacjenckich 

WSPÓŁPRACA Z PKPO 



WSPÓŁPRACA Z PKPO 



FEDERACJA STOWARZYSZEŃ AMAZONKI 
NA TLE INNYCH ORGANIZACJI 

 w ostatnich latach powstało kilka fundacji działających na rzecz kobiet z rakiem piersi, 
założonych przez pacjentki; nie są one konkurencją dla Amazonek ponieważ są to właśnie 
fundacje nie stowarzyszenia,  prowadzone przez  profesjonalnych chorych aktywistów 
 

 mają zupełnie inne cele, ich działalność skierowana jest głównie do młodych kobiet, które 
nie mają czasu angażować się na stałe w działalność stowarzyszenia 
 

 cenne jest to, że niektóre z tych fundacji włączają się w kampanie związane z rakiem piersi  
i dołączają się do apeli do decydentów czy innych wspólnych projektów 
 

 nie mamy nic przeciwko temu, że czerpią z naszych doświadczeń,  
choć czasami dziwi nas, że wyważają już otwarte drzwi; przedstawiają  
jako innowacyjne projekty, które dawno były już realizowane przez Federację  
 

 my z kolei uczymy się od nich  komunikowania się za pośrednictwem  
nowych narzędzi,  takich jak social media 



FUNDACJE ZAŁOŻONE  
PRZEZ PACJENTKI Z RAKIEM PIERSI 

Rak n Roll  - założycielka Magda Prokopowicz, akcje Zbieramy na cycki, dragi nowe fryzury, Boskie 
matki 
 
Alivia - założycielka Agata Polińska, działalność: Skarbonka, Onkomapa, raporty 
 
Onkocafe  -  założycielka  Anna Kupiecka, działalność: Internetowa grupa wsparcia Fakraczki, 
spotkania edukacyjne, kampanie edukacyjne na rzecz raka piersi i innych nowotworów 
 
No pasaRAK -  ałożycielki: Magda Gawęda, Beata Wróblewska- Bujak, Dorota Kurdusiewicz  
działalność: organizacja warsztatów, aktywność na portalu amazonki.net, z którego Fundacja wyrosła 
 
Onkorejs - Magdalena Lesiewicz, działalność: organizacja rejsów z udziałem kobiet z rakiem piersi 
 
Omealife -  założycielki cztery pacjentki z Gdańska, działalność: akcja „Różowa plaża”, aktywność 
w Internecie/grupa wsparcia 

 



MARKA, JĘZYK, ODRĘBNOŚĆ 

 Amazonki przez 30 lat, od momentu powstania pierwszego klubu, a potem Federacji dbają  
i świadomie budują swoją markę, wizerunek, odrębność 
 

 staramy się, aby nasze logo firmowało tylko wartościowe produkty i działania; nie jest ono na 
sprzedaż 
 

 uczymy nasze lokalne liderki, aby włączając się w jakąś akcję zastanowiły się, jakie z niej będą 
korzyści dla ich Stowarzyszenia, czy ich wysiłek jest tego wart 
 

 jednocześnie dbamy o wizerunek kobiety z rakiem piersi, dlatego  
daleko nam od zabawowego, kpiarskiego stylu prezentowania tematyki  
raka piersi, a już na pewno od wulgarnego języka 

  wychodzimy z założenia, że jeżeli chcemy być traktowane 
     poważnie, z szacunkiem, musimy same się szanować;  
     od lat np. walczymy o nie używanie określenia raka sutka  - tylko rak piersi 

 



BŁĘDY I SŁABE STRONY 

 błędem było nie zastrzeżenie naszej nazwy, loga,  hymnu, wszystkiego tego co stanowi 
     o naszej odrębności, tożsamości; w wyniku tego powstały organizacje, którym przypisuje się nasze      
     dokonania i myli z Amazonkami 
 
 naszą słabą stroną jest współpraca z mediami; nie stoją za nami żadne agencje PR, nasza 

codzienna żmudna praca u podstaw na rzecz rehabilitacji i jakości życia kobiet z rakiem piersi 
jest zbyt mało atrakcyjna; łatwiej przebić się do mediów ze wzruszającą historią indywidualnej osoby 
czy spektakularną kampanią z udziałem celebrytek 
 

 firmy wykorzystują znak różowej wstążki prowadząc swoje akcje  
marketingowe, nie wspierając realnie pacjentek, organizacji 



CO JEST NASZĄ SIŁĄ 

 masowość naszej organizacji - w 2016 roku działało 211 klubów zrzeszających 26 126  pacjentów 
 

 nasz ruch złożony z ponad 200 autonomicznych stowarzyszeń, na zewnątrz prezentuje się jako monolit, 
mówimy jednym głosem, wyrażamy wspólna opinię, choć były momenty, które groziły rozłamem 
 

 nasze członkinie są osobami wyedukowanymi na temat swoje choroby i wspierają inne nie zrzeszone chore  
 

 mamy wykształcone liderki – menadżerki, stale poszerzające swoje umiejętności 
 

 działając głównie na rzecz pacjentek z rakiem piersi, prowadzimy działalność na rzecz zdrowia publicznego  
i  kształtowania społeczeństwa obywatelskiego 
 

 współtworzymy pacjenckie rzecznictwo  - patient advocacy, lobbing polityczny na rzecz zdrowia w parlamencie 
 

 jesteśmy atrakcyjnymi partnerkami dla decydentów – ponad 25 tys. grupą ewentualnych wyborców, z których 
opinią trzeba się liczyć; podjęliśmy rozmowy z Panią Premier na rzecz zmian w orzecznictwie niepełnosprawności 
 

 jesteśmy apolityczną organizacją – współpracująca na rzecz kobiet z rakiem piersi z kolejnymi ekipami 
 

 Krystyna Wechmann jest na 43 miejscu na Liście Pulsu Medycyny 100  Najbardziej Wpływowych Osób 
     w Ochronie Zdrowia 



CO JEST JESZCZE DO ZROBIENIA 

 lepsza współpraca, komunikowanie z lekarzami,  naukowymi  towarzystwami 
onkologicznymi, na  partnerskich zasadach na rzecz rozwoju polskiej onkologii i dobra polskich 
pacjentów 
 

 tworzenie wspólnie z profesjonalistami projektów  
 

 wypracowanie stałych, partnerskich form dialogu z decydentami 







PODSUMOWANIE 

Nasz model działania, którego punktem wyjścia przed 30 laty była rehabilitacja, wzajemne 
wsparcie emocjonalne, samopomoc i  wsparcie psychoonkologa znacznie się poszerzył.  

 
Polka z rakiem piersi z roli ofiary, biernej pacjentki, stała się świadomą pacjentką, 

 obywatelką dla zdrowia, a nasza organizacja ma  realny wpływ na politykę zdrowotną państwa.  


