„MAM HAKA NA RAKA”

Nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego programu „MAM HAKA NA
RAKA”. Organizatorem programu jest Polska Unia Onkologii, której celem statutowym jest
zmniejszenie śmiertelności na nowotwory poprzez wczesną profilaktykę. Tematem przewodnim
4 edycji jest nowotwór płuca. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami było propagowanie
postaw prozdrowotnych skierowanych do ich najbliższego otoczenia. W pierwszym etapie realizacji
programu został utworzony i zarejestrowany zespół, w skład którego weszli uczniowie kl. II c:
Paula Sobala, Małgorzata Olak, Żaneta Gieroń, Arkadiusz Musiał i Damian Ziółkowski.
Opiekunem zespołu była mgr Małgorzata Janiszewska. Następnie uczniowie zapoznali się z
podstawową wiedzą na temat profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów o największym
współczynniku śmiertelności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu płuca. Po
merytorycznym przygotowaniu, zadaniem młodzieży było przekazanie zdobytej wiedzy swoim
rówieśnikom oraz lokalnej społeczności. Działania rozpoczęto od opracowania dwóch rodzajów
ulotek: pierwsza na temat profilaktyki raka płuc, druga przedstawiała wykaz najbliższych
placówek, gdzie 5 lutego można było skorzystać z konsultacji i wykonać bezpłatne badania w
kierunku chorób nowotworowych. Młodzież wykonała również plakaty dotyczące profilaktyki raka
płuc.

W dniu 4 lutego 2011r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem
uczniowie przygotowali „Dzień Hakowicza”, który odbył się w formie happeningu
zorganizowanego w centrum miasta. Podczas akcji uczniowie rozdawali ulotki i materiały
edukacyjno - informacyjne oraz zaproszenia na prezentację multimedialną, dotyczącą profilaktyki
raka płuc. Podczas tych lokalnych działań zbierano również podpisy, na specjalnych formularzach,
na znak poparcia wprowadzenia edukacji onkologicznej do programu szkół średnich.

Aby dobrze przekazać wiedzę uczniowie przygotowali ciekawą prezentację multimedialną, na
temat przyczyn, objawów, sposobów leczenia, a przede wszystkim profilaktyki raka płuc. W
prezentacji przedstawiono dane statystyczne, wykresy, zdjęcia oraz ciekawą, nieco zabawną
„historię palacza”, która w szczególności przypadła do gustu młodszym odbiorcom. Prezentacja ta
została przedstawiona w dniu 8 lutego w ZSP, a w dniu 15 lutego w Zespołach Szkół –
Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2.

W ramach programu młodzież zorganizowała również zbiórkę maskotek dla dzieci chorujących
na nowotwór, by umilić im czas spędzany w szpitalu. Mieszkańcy Koniecpola i okolic bardzo
chętnie przyłączyli się do zbiórki maskotek, której efektem było zebranie dużej ilości pluszaków.

Maskotki zostały przekazane dla dzieci przebywających:
- w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
- na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
w Zabrzu,
- w Zespole Opieki Paliatywnej „PALIUM” w Częstochowie.
Wiele osób i instytucji przyłączyło się i wspierało nasze działania, za co serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowanie pragniemy przekazać dla:
- lek. med. Jarosława Rydzek, Przewodniczącego Rady Powiatu w Częstochowie - za pomoc w
akcji i dostarczenie zebranych maskotek na dziecięce oddziały onkologiczne,
- księdza dziekana Kazimierza Bogdała i księdza Mieczysława Robaka i za przekazanie informacji
o zbiórce maskotek podczas ogłoszeń parafialnych,
- Zespołu Szkół Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Gimnazjum nr 2 za przyłączenie się do zbiórki
maskotek,
- państwa Sikorów, właścicieli sklepu „Kaprys” za przekazanie dużej ilości nowych
i wartościowych maskotek oraz pomoc w akcji,
- sklepu „Galeria drobiazgów” i „Prezentomania” - za podarowanie nowych maskotek.
Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Koniecpola i okolic za przyłączenie się do
naszej akcji!
Mamy nadzieję, że dzięki realizowanym działaniom, młodzi ludzie wpłynęli na nastawienie
lokalnej społeczności wobec chorób nowotworowych i sprawili, że mieszkańcy Koniecpola będą
zapobiegać nowotworom poprzez odpowiednią profilaktykę.

