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I rocznica  śmierci Katarzyny Wota

Prezentacja okolicznościowa ku Pamięci Kasi. 



22 marca 2012 roku mija pierwsza rocznica śmierci śp. Kasi Wota. 

Z tego powodu postanowiliśmy  stworzyć prezentację, w której znalazłaby się krótka 

relacja z 4 ostatnich, najpiękniejszych lat życia tej pięknej, mądrej i wspaniałej osoby. 

Mieliśmy szczęście być współtwórcami i świadkami Jej Ostatniej Ziemskiej Drogi, 

Naszej Ukochanej  Kasi.  Prezentację tę chcielibyśmy  w szczególności zadedykować  

Tym wszystkim osobom, które przez ten krótki okres były dla nas ogromnym 

oparciem, a zwłaszcza: 

Naszym Rodzinom, dr.Hannie Tchórzewskiej, Grzegorzowi Pytkowskiemu i Annie 

Hryniewicz , Adamowi Grześko, Krzysztofowi Horodeckiemu, Andrzejowi 

Malinowskiemu, Leonowi Turowskiemu, Grzegorzowi Bureta, Małgorzacie i Piotrowi 

Jagustyn, Romanowi i Zosi Bednarkom, dr. Krasickiemu z Gdyni, Adrianowi 

Mikołajczakowi, Arturowi i Lidce Pilarskim, Jakubowi i Anicie Podsadnym, Ali i 

Tomkowi Rozborskim, Renacie z Gołubia, Stasiowi Borowieckiemu z małżonką, 

Halinie Rutyna, Henryce Dziedzic, Irenie Kleniewskiej, Jackowi Świat, Mariuszowi 

Daszczyńskiemu, Adamowi Hamela i Karolinie Galikowskiej, Katarzynie Wosińskiej i 

Grupie Flavon, Małgosi Kosierkiewicz,  Ewelinie Milan,Marcinowi Packowi, Axelowi 

Kiefer, Joasi Stypułkowskiej z mężem, Kasi Umławskiej z rodziną, Dorocie Pawłow, 

Grzegorzowi Jarzębskiemu,  Adamowi Górczyńskiemu, Bożenie Wyszkowskiej, 

Danielowi Lempkowi,  Agnieszce i Piotrowi z Firmy Latawiec, Stowarzyszeniu 

Amazonki Warszawa Centrum, Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Fundacji 

Aktywni, Eli, Dorocie i Wojtkowi ze Zdrowotelu Łeba, 

oraz  tym wszystkim, których pominęliśmy z  powodu emocji  i wzruszenia. 

DZIĘKUJEMY!



Niech nasza droga będzie wspólna.

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Wrzesień 2007, Chicago



Cofnijmy się do marca 2007 roku, hotel Mrągowia na Mazurach, gdy prowadząc szkolenie instruktorskie, 

dzwoni do mnie osoba z USA, Chicago, przedstawiając się jako Katarzyna Wota (wtedy jedyny raz, 

zapomniałem wyłączyć telefon komórkowy podczas prowadzenia wykładu) i informuje mnie, że jest 

zafascynowana moją stroną internetową jako pioniera Nordic Walking w Polsce i bardzo chce podjąć ze mną 

współpracę. Pół roku później Fundacja Zdrówko Plus z Chicago (opiekuje się amazonkami) zaprasza mnie na 

6 tygodni do promowania Nordic Walking wśród kobiet zmagających się z nowotworem piersi, poznaję Kasię 

osobiście i zaczynamy codzienne treningi w Parkach i w samym Downtown wzdłuż Jeziora Michigan i 

promocję, także pracę, szkoląc amerykańskich entuzjastów fitness i outdoor. Jestem zafascynowany 

Ameryką, naszą pracą, treningami i postępami jakie zaczęła robić Kasia w Nordic Walking.

.  



Sierpień 2007, Chicago



Sierpień 2007, Chicago



Wrzesień 2007, 

Rezerwat przyrody 

Illinois



Ogarnął mnie smutek przed daleką drogą. Prawda, messer, że taki smutek jest

czymś naturalnym nawet wtedy, kiedy człowiek wie, że u kresu tej drogi czeka go

szczęście?
Michaił Bułhakow — Mistrz i Małgorzata » Małgorzata Nikołajewna 



Pracowaliśmy razem z Kasią w kilku projektach, promując Nordic Walking dla firmy Walker by Robert 

Korzeniowski, Zespołu Szkół Pro Futuro: Edukacyjne Oblężenie Malborka, Stowarzyszenia Amazonki 

Warszawa Centrum, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa „Łazarski” w Warszawie,no i udało nam się zrealizować 

pierwszy w Polsce NaturFitnessPark Chalin, który dosłownie wytyczyliśmy przemierzając wszystkie trasy 

kilka razy. Promowaliśmy też unikalny sprzęt outdoor: Stepperbikes. Braliśmy udział w sesjach zdjęciowych 

dla czasopism Reader’s Digest i „Diabetyk”,  zorganizowaliśmy turnus wellness w Borach Tucholskich, 

prowadziliśmy zajęcia Nordic Walking w Zdrowotelu w Łebie, oraz wspólne szkolenia instruktorskie na 

Mazurach, w Kielcach i wielu innych miejscach w Polsce.



Lipiec 2009, 

Sierakowski Park Krajobrazowy



Lipiec 2009, 

Sierakowski Park Krajobrazowy

Wrzesień 2009, Promocja 

stepperbike w szkole Pro Futuro



Największą chlubą nie jest to, aby się nie potknąd, ale to, aby po każdym upadku dźwignąd się i stanąd na nogi.
Przysłowie chińskie

Kasia, Sesja zdjęciowa dla 

magazynu „Diabetyk”

Park Moczydło, Warszawa



Sierpień 2008, Sesja zdjęciowa, 

Park Moczydło



Paulina, zupełnie jak Kasia, 

Czerwiec 2010, Łeba



Iść za marzeniem i znowu iść za 

marzeniem, i tak zawsze aż do 

końca.
Joseph Conrad 



Kasia zaraziła się moją działalnością i planami na przyszłość, z których najważniejsze to:

• Promocja wellness, zdrowego stylu życia. 

• Propagowanie i realizowanie w Polsce koncepcji Nature.Fitness.Park.®.

• Nauczanie języka angielskiego poprzez uczestnictwo w aktywnościach sportowych, np. Nordic Walking. 

• Międzynarodowe sportowo-językowe programy wymiany młodzieży.  

• Promocja Nordic Walking i wieloetapowe szkolenia kadry instruktorskiej. 

• Szkolenia instruktorów aktywności outdoor na arenie międzynarodowej.

• Dystrybucja sprzętu Nordic Walking oraz sprzętu outdoor.

• Publikacje na temat Nordic Walking i wellness.

• Promowanie zdrowego odżywiania i suplementacji.

• Tworzenie klubów wellness i organizacja turnusów wellness.

• Dalszy rozwój Polskiej Szkoły Nordic Walking&Wellness. 

• Promocja edukacji wellness w Polsce.

• Tworzenie miejskich projektów promujących zdrowie.

• Powoływanie w Polsce ośrodków medycyny naturalnej.

Postaram się kontynuować  realizację naszych wspólnych marzeń!



Lipiec 2008, Turnus zdrowotny, 

Bory Tucholskie



Lipiec 2008, Turnus zdrowotny, 

Bory Tucholskie



Lipiec 2008, Turnus zdrowotny, 

Bory Tucholskie



Październik 2009,

Inauguracja pierwszego w Polsce Nature Fitness Park,

Chalin, Wielkopolska



Październik 2009,

Inauguracja pierwszego w Polsce Nature Fitness Park,

Chalin, Wielkopolska



Październik 2009,

Inauguracja pierwszego w Polsce Nature Fitness Park,

Chalin, Wielkopolska



Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie 

zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 

nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się 

gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z 

niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
św. Paweł z Tarsu



Na temat Kasi i moich uczuć do Niej, wypowiadałem się już w swoich listach pożegnalnych, rok temu (vide: 

Archiwum), teraz oddam głos, Grzesiowi Bureta, kuzynowi, naszemu Przyjacielowi, który opisze  Kasię tak 

jak Ją widział w ostatnich 4 latach Jej życia z nami:

„ Kasia całe swoje życie walczyła z wiatrem, który wiał jej w twarz. Była silna, nieugięta wojownicza a 
zarazem cudowna, pełna pasji i wiary w to co robi, o czym marzy i do czego dąży. 

Była cudownym człowiekiem, pełnym optymizmu, pozytywnej energii. Działała jak potężna elektrownia 
atomowa, która swoją pozytywna energią zarażała każdego kogo spotkała. 
Sam doświadczyłem tego daru. Spotkałem Kasię po wielu latach tu w Pile, było to po powrocie z USA. 
Rozmawialiśmy przez 5 godzin podczas powrotu do Warszawy jej ukochanego miasta, miasta jej przyszłości, 
miłości i planów na resztę życia. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak potoczą się jej dalsze losy. Kasia opowiadała z taką pasją o tym co teraz 
robi, że namówiła mnie na spacer, tak na spacer z kijkami tymi co podniosły ją gdy upadła, przygnieciona 
ciężarem trosk, z tymi które doprowadziły ją do miłości jej życia – Piotra. 

Do jej ukochanego wspaniałego i skromnego Piotra, do jej ukochanych córek Patrycji i Pauliny. To oni 
stworzyli jej marzenie, największe, najcudowniejsze na świecie - rodzinę, tak wspaniała i cudowną.”



Lipiec 2010, Łeba



Sierpień 2009,

Łysa Góra



Powiedz mi, jaka jest twoja miłośd, a powiem ci, kim jesteś. 
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Czerwiec 2009, Wakacje w SPA, 

Głęboczek, Mazury



Czerwiec 2009, Wakacje w SPA, 

Głęboczek, Mazury



Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy.
Carlos Ruiz Zafón — Cień wiatru » (Miasto cieni, 1954, 22) 



Wigilia 2008, Łódź



Wigilia 2008, Łódź



Sylwester 2008/2009, 

Warszawa



Czerwiec 2009, Wakacje w SPA, 

Głęboczek, Mazury



Sierpień 2009, Łysa Góra



Lipiec 2010, Łeba



Lipiec 2010, Łeba



W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyd do samego kooca. 
Paulo Coelho



1. Lipiec 2008 roku, onkolog zdiagnozował u Kasi nowotwór lewej piersi o dużym zaawansowaniu (3-go stopnia), określając 

jej szanse przeżycia na niewielkie. 

2. Kasia już 3 tygodnie po pełnej mastektomii, zaczęła na nowo trenować Nordic Walking, osiągając niemal pełną sprawność 

i technikę. 

3. Potem poddana została ciężkiej chemii, a przed jej podaniem udzieliła wywiadu dziennikarce TVP 1, która postanowiła 

nagrać z nami 3 odcinki serialu "Szpital Odzyskanej Nadziei„

4. W styczniu 2010 roku pojawiły się przerzuty do prawej piersi, a w połowie lipca zdiagnozowano u Kasi zmiany w 

kręgosłupie i żebrach, oraz płyn w opłucnej, co było dla nas ogromnym wstrząsem i zarazem porażką terapii opartej na 

zaleceniach medycyny akademickiej.

5. Dalsza terapia w prywatnej klinice jest bardzo kosztowna. Wyniki badan krwi pokazały znaczący postęp w leczeniu i 

celowość podjętej terapii. Ale niestety, Kasia schudła 20 kg i z powodów bólów kręgosłupa, skurczyła się w górnym odcinku 

kręgosłupa. Porusza się słabo, głównie leży i szybko się męczy, tym razem tylko podpierając się kijkami Nordic Walking, 

którymi kiedyś maszerowała niemal wzorowo. Ponadto, oczyściła swój układ pokarmowy, zmieniła dietę i powoli zaczyna 

się usprawniać. 

6. Kolejna, późniejsza diagnostyka wykonana w Szpitalu na Banacha: tym razem markery nowotworowe były bardzo 

podwyższone, potwierdzona niska zawartość hemoglobiny i mała liczba płytek krwi. Nastąpił dalszy rozrost guzów 

nowotworowych. Niestety znowu pojawiły się dolegliwości bólowe w kręgosłupie oraz problemy z oddychaniem i 

ograniczona lokomocja, która spowodowała praktycznie unieruchomienie i konieczność leżenia w łóżku. Choć Kasia nie 

wyglądała najlepiej, to nadal jest bardzo mocna psychicznie, i ma w sobie dużo wiary i woli życia.



7. Przed samymi Świętami, Kasia była w szpitalu na oddziale internistycznym: uzupełniono jej wtedy elektrolity i płyny, w 

formie kilkunastogodzinnych kroplówek podawanych non-stop przez 4 doby. Podczas badań diagnostycznych, okazało się 

że ilość płynu w lewym płucu jest niepokojąca i należy jak najszybciej usunąć ten płyn, co było jednak możliwe nie prędzej 

niż po Świętach – na czas świąteczno-noworoczny Kasia znalazła się w domu. 

8. 3 stycznia, wróciła do szpitala na kolejne 4 dni, aby mieć ściągnięty płyn z lewego płuca – Kasia zniosła ten zabieg 

dzielnie, choć początkowo miała poważne problemy z oddychaniem, to jednak ulga pojawiła się niemal natychmiast, a 

wyniki badań krwi pokazały dużą różnicę na korzyść.. 15 stycznia Kasia ma jeszcze siły na ostatni spacer z kijkami: 100 

metrów po chodniku…

9. Kolejne dwa miesiące to akupunktura uśmierzająca coraz silniejsze bóle i dalsza rehabilitacja oddechowo-

usprawniająca,która jednak zostaje przerwana w marcu z uwagi na coraz większe kłopoty z oddychaniem i ogólne 

pogorszenie stanu zdrowia. Od połowy marca zaczyna się ę leczenie paliatywne,  a w ostatnim tygodniu oddech 

kontrolowany jest zewnętrznym kompresorem. Kasia początkowo nie zgadza się na pozostanie w szpitalu po kolejnej 

interwencji pogotowia, ma w tym swój ostatni plan: chce się z nami pożegnać w naszym mieszkaniu. Dwa dni potem 

zabieram Ją do szpitala ATTIS na Woli, gdzie 22.03.2011 zasypia na zawsze, żegnając się ze mną w przeddzień przy łóżku. 

Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ONA JUŻ TAK ….



Marsz Różowej Wstążki 

2009, Warszawa



Marsz Różowej Wstążki 

2009 Warszawa



Marsz Różowej Wstążki 

2008,2009 Warszawa



W życiu piękne są tylko chwile. 
Ryszard Riedel



Lipiec 2008, 

Tleń



Grudzień 2008, 

Warszawa 



Podczas każdego taoca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolnośd kontroli, a ciałem 
zaczyna kierowad serce.

Paulo Coelho — Czarownica z Portobello 

Sylwester 2008/2009 

Warszawa



Luty 2009, Warszawa



Kurs instruktorski, 

kwiecień 2009 

Poznań



Sierpień 2009,

Dymarki Świętokrzyskie 



Ostatnie wspólne święta

Wigilia 2010, Warszawa 



Ostatnie wspólne święta

Wigilia 2010, Warszawa 



I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. 

Kiedy ciało słabnie, silniej czuje 

się duszę.
Lew Tołstoj 



Grzegorz Bureta raz jeszcze o Kasi: „William Blake powiedział:

„Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się wcale o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo
pośród piekielnej rozpaczy”. – to właśnie cała Kasia. Cztery ostatnie lata jej życia były najcudowniejszymi latami, była 

szczęśliwa. Szczęśliwa u boku Piotra, Polci i Pati. 

Niestety „Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością.”, „Człowiek ma dar kochania, 
lecz także dar cierpienia.” Kasia dostąpiła obu. Dzięki ogromnemu poświęceniu kochającego Piotra, Polci i Pati, którzy 

wspierali Kasię w jej ostatniej walce. Walce, w której towarzyszyły jej, także kijki, wspierając kiedy upadała. Nie, Ona nie 

upadała zawsze chodziła z nimi nienagannie z gracją, to słowa Piotra, a wie to najlepiej z nas. 

Wiedziała, że "Miłość niesie ze sobą wielkie szczęście, o wiele większe od bólu, który przynosi choroba”. Pokazała nam, że 

„Miłości nie udowadnia się słowami, że  Miłość to jest to, co pozostaje, gdy zabrane zostało już wszystko. Nawet nadzieja.”
Swoim krótkim życiem, bo 40 letnim i walką z podstępną choroba udowodniła nam, że „Miłość nie po to jest na świecie, by nas 
uszczęśliwiać, ale po to, aby nam pokazać, jak silni potrafimy być w cierpieniu i dźwiganiu brzemienia.” To brzemię potrafiła 

unieść dzięki wsparciu ze strony ukochanego Piotrusia, swoich kochanych córek oraz olbrzymiego grona przyjaciół.

Niestety: „Kogo Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wielkie nadzieje, na tego zsyła wielkie cierpienie, doświadcza go 
nieszczęściem.” I to wyzwanie przyjęła z godnością, do samego końca była pogodna i uśmiechnięta. „Tylko człowiek, który 
kochał, umiera jak człowiek.”  Kasia kochała i była kochana, odeszła od nas, ale „Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet 
jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.”. Ona jest teraz wśród nas i zawsze będzie w naszych sercach, 

naszych myślach i modlitwach. Zostawiła nam cudowne wspomnienia swojej osoby, swoich projektów, swojej dobroci, pogody 

ducha i bezinteresowności.”



Wigilia  2010, 

Warszawa

Marzec 2011



" KOCHASZ PIOTRUNIU?"

"KOCHAM KASIUŚ, KOCHAM, 

BARDZO?, A TY?"

"TEŻ CIEBIE KOCHAM 

PIOTRUSIU"



Lecz zycie musi toczyc sie dalej …
NASZEJ KOCHANEJ KASIEŃCE:
PIOTR,
Justyna
PAULINA
PATRYCJA,


