
Amazonki w liceum? 
Amazonki wróciły do szkół. Przekonują uczennice, że badanie piersi powinno stać 
się nawykiem. I uczą te, które jeszcze badać się nie potrafią 
MAŁGORZATA SIUTA 

Z
aczęły od III Liceum 
Ogólnokształcącego. Nie-
długo odwiedzą Zespół 
Szkół Usług i Przedsię-
biorczości. 

Płockie Stowarzyszenie Amazon-
ki działa od 2001 r. Należą do niego 
kobiety, które mają za sobą atak no-
wotworu piersi. Przed podobnymi 
przykrymi doświadczeniami chcą 
uchronić jak najwięcej osób. Dlate
go stawiają na profilaktykę i o jej 
słuszności przekonują w szkołach. 

Podobne spotkania stowarzysze-
nie organizowało dwa lata temu. 
Amazonki wspominają, że przeży-
ły wtedy szok, bo większość dziew-
czyn nigdy wcześniej nie badała swo-
ich piersi. 

Teraz, po przerwie, kobiety roz-
poczynają kolejną edycję programu. 
Mogą to zrobić dzięki pieniądzom 
z Fundacji Fundusz Grantowy do 
Płocka. Napisały projekt „Zasada 
Dwóch O - obejrzyj, obmacaj swoje 
piersi" i najego realizację zdobyły 
grant. Ponad 2 tys. zł. 

W auli III LO oprócz amazonek, 
które opowiadały o swoich doświad-
czeniach i o stowarzyszeniu, z uczen-
nicami spotkał się Wiesław Sosnow-
ski, ordynator Poddziału chirurgii 
ogólnej i onkologicznej w szpitalu na 
Winiarach. - Pan doktor opowiedział 
uczestniczkom spotkania m.in. o cho-
robach piersi - mówi szefowa płoc-
kich amazonek Danuta Cybulska. 

Wiesław Sosnowski, ordynator I oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w szpitalu na Winiarach, na spotkaniu z licealistkami 

- Wytłumaczył, co sprawia, że ryzyko 
zachorowania wzrasta. 

Po wykładzie uczennice mogły sko-
rzystać z fantomu należącego do stowa-
rzyszenia. - Chętne dziewczyny po ko-
lei podchodziły do niego i pod okiem 
pielęgniarki onkologicznej mogły nau-
czyć się, jak kontrolować piersi i wyczu-
wać guzki - opowiada Danuta Cybulska 

Podczas spotkań ich organizator-
ki przeprowadzają ankietę wśród na-
stolatek. Pytają m.in. o to, czy kiedy-
kolwiek badały piersi, czy ktoś z ich 

rodziny chorował na raka piersi. 
Oprócz tego dziewczyny dostały ulot-
ki. - Tak na wszelki wypadek, gdyby 
zapomniały, mają na obrazkach po ko-
lei przedstawiony przebieg badania 
- tłumaczy Danuta Cybulska. - Na sam 
koniec zadałyśmy im też pracę domo-
wą. Poprosiłyśmy, aby zapytały swo-
je mamy, ciocie i wszystkie kobiety 
w rodzinie o to, kiedy ostatnio robiły 
mammografię. Może takie pytanie 
przynajmniej cześć kobiet zachęci do 
pójścia na badanie. 

W sumie w tej edycji programu 
amazonki odwiedzą pięć płockich 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Płockie Stowarzyszenie Amazon-
ki zaprasza panie, które miały do czy-
nienia z nowotworem piersi. Siedzi-
ba stowarzyszenia mieści się w szpi-
talu wojewódzkim przy ul. Medycz-
nej 19. W każdą środę po południu 
dyżuruje tam ochotniczka. Z ama-
zonkami można się też skontakto-
wać telefonicznie (pod nr. 024 364 
63 32). MS 


