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– ZACZĘŁAM POMAGAĆ 
STOWARZYSZENIU 

ZE WZGLĘDU 
NA ZAANGAŻOWANIE 
IDY, NA ZAPAŁ I SERCE, 

JAKIE W TO WKŁADA. 
TYM MNIE PORWAŁA 

– MÓWI PRAWNICZKA 
AGATA MAKSJAN-WÓJCIK

Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości to ogólnopolska organizacja działająca na rzecz walki z rakiem szyjki macicy. Jej 
celem jest profi laktyka, edukacja, zwiększenie dostępu do informacji i zmiana świadomości w podejściu do własnego 
zdrowia. Ma status organizacji pożytku publicznego. 
www.kwiatkobiecosci.pl

Pięć lat temu Agata Maksjan-Wój-
cik otwierała własną kancelarię 
radcowską i szukała stylistki, 
która zajmie się jej wizerunkiem. 

Kiedy w internecie trafi ła na informację, 
że Ida Karpińska, poza swoją dzia-
łalnością zawodową, prowadzi także 
stowarzyszenie, wybrała właśnie ją.
– Porozmawiałyśmy i zobaczyłam, że dla 
Agaty istotna jest sama idea pomagania. 
Po prostu należy do ludzi, którzy nie 
potrafi ą myśleć tylko o sobie – tłumaczy 
Ida Karpińska, prezeska stowarzyszenia 
Kwiat Kobiecości, które zajmuje się profi -
laktyką raka szyjki macicy. 
Od chwili, gdy się poznały, Agata wspie-
ra wolontariacko stowarzyszenie – odpi-
suje na maile kobiet, które zachorowały 
i szukają wsparcia albo porady prawnej, 
opiniuje umowy, przegląda dokumenty 
i dba, by wszystko było jak najkorzyst-
niejsze dla Kwiatu Kobiecości. 
– Kiedy robię coś dla stowarzyszenia, 
to nie czuję, bym z tego musiała czerpać 
jakąś wyjątkową satysfakcję. Pomagam 
dziewczynom zajmującym się ważnymi 
rzeczami. Wiem, że dokładam się w ten 
sposób do rozwoju organizacji i to jest 
fajne – mówi Agata. 

TELEFON DZWONI 
BEZ PRZERWY
Kiedy okazuje się, że Ida ma raka szyjki 
macicy, jej rozpędzony świat zwalnia. 

Walczy o życie, siedzi na kolejnych 
chemiach, nie ma siły pracować, wie 
już, że nie będzie mogła mieć dzieci. 
Mama bierze ją za rękę i mówi: – Widać 
to wszystko się po coś wydarzyło. Być 
może, powinnaś założyć organizację, 
która pomoże innym kobietom przejść 
przez chorobę. Może cała ta energia 
musi się skanalizować w coś naprawdę 
dobrego? I tak się dzieje. Ida zakłada 
Kwiat Kobiecości, produkuje fi lm doku-
mentalny opowiadający historię zmagań 
z chorobą trzech kobiet, przez znajomych 
udaje jej się załatwić dwukrotną emisję 
w TVP, w prasie kobiecej pojawiają się 
kolejne artykuły, a przy każdym z nich 
numer telefonu Idy.
Bo chce się dzielić tym, co sama już wie 
o chorobie, podnosić na duchu, komplek-
sowo wspierać. 
Telefon Idy dzwoni właściwie non stop. 
Jej mąż siedzi na kanapie, oglądając tele-
wizję, patrzy kątem oka na żonę i widzi, 
że zanosi się na długą rozmowę. Może 
dzwoni kobieta, która właśnie poznała 
diagnozę, może ktoś w środku leczenia, 
kto wybrał numer Idy, bo ona ten etap 
drogi ma już za sobą. – Nagrałem ci 
fi lm, obejrzysz sobie później – mówi, gdy 
żona kończy rozmawiać.
Kierowana przez nią organizacja stawia 
sobie za cel, by dotrzeć do jak największej 
liczby kobiet i mówić im o tym, jak 
ważne jest robienie regularnej cytologii 

co lubię
ROBIĘ TO,
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Kancelaria Radcy Prawnego 
Agaty Maksjan działa od 2004 r. 

Doradza m.in. w zakresie prawa pra-
cy i ubezpieczeń społecznych, prawa 

medycznego, restrukturyzacji zobo-
wiązań, prawa rodzinnego (rozwody, 
separacje, obowiązki alimentacyjne), 

prawa cywilnego, gospodarczego, 
spadkowego i prawa obrotu 

nieruchomościami.
www.maksjan.pl

i szczepienie się przeciwko wirusowi 
HPV. Organizuje spotkania dla studentek, 
gimnazjalistów, dla urzędniczek z całej 
Polski. Odsetek kobiet, które dostały 
pocztą zaproszenie na cytologię od NFZ 
i w związku z tym przychodzą na 
badania, wynosi kilkanaście procent. I dla 
porównania – 80 proc. kobiet, które na 
spotkaniach organizowanych przez Kwiat 
Kobiecości dostaje zaproszenie na bezpłat-
ną cytologię, decyduje się, by ją zrobić. 
– Każda możliwość dotarcia do kobiet 
i namówienia ich do regularnych badań 
jest dla mnie bezcenna. W końcu na tej 
szali jest zawsze czyjeś życie – mówi Ida. 

WIELKA SIŁA
Kolejność wydarzeń była taka – najpierw 
– jak mawiają styliści – Ida „ubrała 
i zrobiła” Agatę, a potem ta druga zaan-
gażowała się we wspieranie stowarzysze-

Agata Maksjan udziela porad 
prawnych kobietom zwracającym się 
do Stowarzyszenia Kwiat Kobiecości

nia. – Zdarzają się dni, gdy trafi a 
do niej 20–25 maili z prośbą o pomoc 
albo poradę prawną. Piszą kobiety, 
które w czasie choroby znalazły się 
w konfl ikcie z pracodawcą albo szukają 
prawnego uzasadnienia, które pozwoli 
im uzyskać dostęp do jakiejś niestandar-
dowej metody leczenia – opowiada Ida. 
I dodaje: – Widać, jaka jest zapracowa-
na, choćby po tym, że jak o coś pytam, 
to czasem odpowiada dopiero koło 
pierwszej w nocy. Ja się realizuję zawo-
dowo w podobnych godzinach – śmieje 
się. A Agata tłumaczy, że gdy była 
nastolatką, dołączyła do ruchu oazowego, 
bo miała w sobie poczucie misji. I dziś 
też czuje, że jej praca nie miałaby sensu, 
gdyby udzielane przez nią porady realnie 
nie wpływały na to, jak potoczą się losy 
jej klienta. – Kobiety piszące do stowa-
rzyszenia najczęściej chcą wiedzieć, czy 

pracodawca może je zwolnić po długiej 
nieobecności, pytają o refundacje ja-
kichś szczepionek czy leków, ale też 
i o to, jak sporządzić testament. Niby 
miały to być porady tylko z prawa pracy, 
ale życie pokazało, że mamy do czynie-
nia z całym spektrum kłopotów, więc 
wychodzę temu naprzeciw – przekonu-
je. Czemu to robi? Bo doświadczenie 
nauczyło ją, że jak kobiety się wspierają, 
to jest w tym wielka siła. 

***
O czym marzy Ida Karpińska? By 
w kilku miastach powstały centra Kwia-
tu Kobiecości. – To byłyby białe budynki 
z logo fundacji. Na górze nasze biura, 
na dole gabinety – ginekologiczny, uro-
logiczny, psychologiczny i seksuologicz-
ny. To wszystko brzmi realnie, prawda? 
– raczej stwierdza, niż pyta. 


