
W galerii Wisła 

Uczniowie z III LO powiedzą, 
jak walczyć z rakiem 

Sobota, 25 lutego będzie w galerii 
Wisła dniem wielkiej prozdrowotnej 
kampanii edukacyjnej. Do udziału 
w niej zapraszają uczniowie Dl Li
ceum Ogólnokształcącego, którzy 
w ramach akcji „Mam haka na ra
ka" powiedzą, jak bronić się, zapo
biegać i w jaki sposób najwcześniej 
diagnozować choroby nowotworo
we. Będą plakaty, ankiety z ocenami 
i prezentacje multimedialne. 

Tym razem młodzież pokaże i na
uczy, jak zapobiegać rakowi jelita 
grubego. Bo on zajmuje niechlubne 
miejsce pod względem liczby zacho
rowań w statystykach. I jak alarmu
ją lekarze, głównie z powodu braku 
świadomości i niechęci do korzysta
nia z mających ogromne znaczenie 
badań profilaktycznych. Wolonta
riusze będą przekonywali i potwier
dzali, że naprawdę niewiele potrze
ba, aby raka uniknąć. 

Licealiści z „trzeciego" od począt
ku obecni są w kampanii „Mam ha
ka na raka". Po raz piąty będą prze
konywali, że warto postawić na pro
filaktykę i badania, które pozwalają 
wykryć chorobę w najwcześniej
szym stadium, gdy można wygrać 
walkę z rakiem. W sobotnie przed
południe z odwiedzającymi galerie 
spotkają się uczniowie klasy I f ma
tematyczno-przyrodniczej wraz 
z opiekunem zespołu Małgorzatą 
Pietrzak. - Jak będziemy przekony
wali o skuteczności badań profilak
tycznych? Bazujemy na sprawdzo
nych metodach. Czyli będą minian
kiety ze stopniami. W ten prosty spo
sób osoby chętne będą mogły spraw
dzić swoją wiedzę na temat zapobie
gania chorobom nowotworowym. 
Można będzie dostać piątkę, czwór
kę lub trójkę. Będzie prezentacja 
multimedialna, uczniowie będą wrę
czali ulotki ze spisem fachowej lite

ratury traktującej o profilaktyce. 
Przygotowana jest takie wystawa 
plastyczna - mówi o tym, w jaki 
sposób uczniowie będą zachęcali do 
walki z rakiem, opiekun zespołu 
Małgorzata Pietrzak. W akcji bierze 
udział po raz drugi. Wcześniej misję 
edukacji prozdrowotnej wśród doro
słych realizowała obecna wicedy
rektor III LO Dorota Cywińska. 

Podobnie jak i w ubiegłym roku 
uczniowie spotkają się także ze swo
imi kolegami i koleżankami oraz ro
dzicami w szkole, by przekazać, jak 
ważne jest korzystanie z badań pro
filaktycznych. Swój profilaktyczny 
projekt zaprezentują również w jed
nym z płockich gimnazjów. W ubie
głym roku licealiści odwiedzili Gim
nazjum nr 6 w Płocku. W tym roku 
być może zaprezentują go uczniom 
Gimnazjum nr 5. (rad) 

Dzień Hakowicza organizowa
ny jest w ramach Ogólnopolskie
go Programu dla Młodzieży 
„Mam Haka na Raka", którego 
celem jest zaangażowanie mło
dzieży w proces edukacyjny 
związany z profilaktyką nowo
tworową. Głównym zadaniem 
postawionym przed młodymi 
ludźmi jest zorganizowanie dzia
łań lokalnych oraz zaprojektowa
nie kampanii społecznej. W V 
edycji programu biorą udział 742 
zespoły, czyli ok. 3710 uczniów. 
Najwięcej uczestników zgłosiło 
się z województwa mazowieckie
go, bo aż 103 grupy. Program cie
szy się także dużym zaintereso
waniem w województwie wielko
polskim i śląskim, gdzie chęć 
udziału zadeklarowały odpowied
nio 92 i 87 zespołów. 


