
Co to znaczy być kobietą,  dowiedziały się panie uczestniczące  8 marca w spotkaniu zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka w Krzeszowicach.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem dr Elżbiety Łuczyńskiej na temat badań profilaktycznych. Niby wszyscy o 
tym mówią, wszyscy podkreślają znaczenie tych badań – tymczasem po raz pierwszy usłyszałam właśnie na tym 
wykładzie, że mammografia boli – i boleć musi: im większy ucisk, tym mniejsza dawka promieniowania jest 
wchłaniana  przez  organizm  pacjentki.  Ta  informacja  mnie,  nie  ukrywam,  uspokoiła,  bo  po  prasowych  i 
telewizyjnych oświadczeniach, że nie boli, czułam się niepewnie – jak sądzę, nie ja jedna. Pani doktor apelowała 
o udział w programach profilaktycznych. Jeśli nie będziemy licznie w nich uczestniczyć, mogą przestać być 
darmowe – ostrzegła. Niestety większość pań nadal uważa, że ich to nie dotyczy. 
Kolejnym  gościem  spotkania  była  pani  prezes  Fundacji  „Podaruj  Życie”  Urszula  Smok,  która  mówiła  o 
znaczeniu banków dawców szpiku i znaczeniu przeszczepów szpiku dla chorych na białaczkę. Sama pani prezes 
jest  dowodem  na  to,  że  przeszczep  szpiku  może  uratować  życie.  Polki  i  Polacy  nadal  są  w  ogonie 
zarejestrowanych  dawców  –  choć  jest  ich  coraz  więcej,  nadal  stanowią  stosunkowo  niewielką  grupę. 
Zaapelowała do obecnych o szerzenie idei rejestrowania się w bankach szpiku – dla zdrowia dawcy nie niesie to 
żadnych konsekwencji, biorcy może uratować życie.

A potem wystąpiły Amazonki, które po raz kolejny pokazały, na co je stać – tym razem interpretowały znane 
przeboje. Występ, profesjonalnie przygotowany przez Aleksandrę Irlik, właścicielkę agencji modelek „Szyk”, 
która przygotowała choreografię,  zaprojektowała stroje  i  dodatki,  zaskoczył  wszystkich – także tych,  którzy 
widzieli listopadową prezentację. Tło dla występujących pań tworzyli panowie strażacy z krzeszowickiej OSP, 
którzy pełnili honory domu i czuwali nad ich bezpieczeństwem: Amazonki pokazały się bowiem tym razem nie 
tylko na parkiecie, ale i na drabinie. Zaprezentowały stroje wieczorowe, pokazały się w dezabilu; wielkie brawa 
otrzymały jako strażaczki. We wszystkich „wcieleniach” promieniowały radością i energią, których mogło im 
pozazdrościć wielu widzów. Kto nie widział, niech żałuje – żadne słowa tego nie opiszą.

Prezentacje Amazonek przeplatały występy Tanecznic – występującego od roku zespołu prowadzonego przez 
Monikę  Dudek  –  etnolog,  instruktorkę  tańca  i  choreoterapeutkę,  członkinię  Koła  Gospodyń  Wiejskich w 
Tenczynku.  Pokazały bardzo różne tańce z różnych  regionów Polski i  Europy – były wśród nich  góralskie, 
kurpiowskie, Lachów Sądeckich, a także macedońskie, chorwackie, greckie, bułgarskie i żydowskie.
Swobodną atmosferę zapewnili prowadzący całą imprezę Jola Gibas i Jerzy Pal.
Publiczność – głównie panie, wśród których byli także panowie – m.in. burmistrz Czesław Bartl i kierownik 
Artur Baranowski – bawiła się przy pięknie zastawionych stołach znakomicie. A wszystko dzięki znakomitej 
pani prezes Amazonek Grażynie Piotrowskiej.

Impreza odbyła się z inicjatywy Stowarzyszenia we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z Frywałdu i 
Ostrężnicy,  przy  wsparciu  finansowym  Gminy Krzeszowice  oraz  Sponsorów:  Jadwigi  Adam,  firmy ABart, 
Pawła Chochoła oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Balice i jego Prezesa Jana Pamuły.
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