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4 lutego będzie dzień hakowicza. Co to takiego? Najlepiej odpowiedzą na to pytanie uczniowie

Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 9, którzy biorą udział w ogólnopolskim programie Mam haka

na raka. Możemy wam tylko zdradzić, że chodzi tu profilaktykę antynowotworową.

Dwie koszalińskie szkoły uczestniczą w V edycji ogólnopolskiej programu Mam haka na raka. Będą happeningi,

spotkania, konferencja.

Mam haka na raka to program, który ma nam uświadomić, jak ważne są badania profilaktyczne. Uczniowie z

Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Andersa i Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Jedności są w trakcie przygotowań do akcji, a

pomysłów mają dużo.

W "dziewiątce"

- My w programie bierzemy udział już po raz drugi - informuje Joanna Tuszyńska-Buchta, nauczycielka z ZS 9. - W

ubiegłym roku udało nam się nawet dojść do finału i wyjechać na galę do Warszawy. Obecnie utworzyliśmy dwie

grupy, jednej jestem opiekunką ja, drugą prowadzi Anetta Wilk. Teraz skupiamy swoje siły na happeningu, jaki
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przeprowadzimy w poniedziałek (6 lutego). Nasi uczniowie z ulotkami i transparentami około 12.30 przejdą od bram

szkoły do ratusza. Będzie można nas poznać po transparentach i ulotkach. Chętnie odpowiemy na każde pytanie

dotyczące raka jelita grubego.

29 lutego w szkole planowany jest wykład w szkole na temat choroby, która jest w tym roku tematem wiodącym.

W "jedynce"

ZS 1 też nie próżnuje. Pierwszą cześć swojej akcji już udało się im wprowadzić w życie. - Wykorzystaliśmy okazję i w

czasie wywiadówki odczytaliśmy wszystkim rodzicom list - opowiada Anna Chorębała, uczennica ZS 1. - Staraliśmy

się im wyjaśnić dlaczego tak ważne jest, żeby się przebadali. I trochę zagraliśmy na ich emocjach. Jeśli nie chcą

tego zrobić dla siebie, to niech zrobią dla nas. Dodatkowo dawaliśmy im listę do podpisania. To miła być taka

swoista motywacja, bo skoro powiedzieli a, muszą powiedzieć be.

Również w "jedynce" ma się odbyć konferencja dla zaproszonych gości, tyle że 22 lutego. - Udało nam się pozyskać

sponsorów, którzy ułatwią nam przygotowania - cieszy się Magdalena Radko, nauczycielka z ZS 1. - Niestety, nadal

mamy problem ze znalezieniem lekarza onkologa lub gastrologa, który przeprowadziłby wykład. Będziemy też

podobne wykłady i spotkania prowadzić w klubach osiedlowych.

W obu

Obie szkoły będą też przeprowadzać zbiórkę materiałów piśmienniczych. Pomogą im w tym: Szkoła Integracyjna nr

21, Szkoła Podstawowa nr 1, bursa międzyszkolna przy ul. Jana Pawła II oraz szkołę w Tymieniu. Zebrane materiały

przekazane zostaną m.in. pacjentom oddziału dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

690

zespołów, czyli blisko 3500 uczniów z całej Polski, wzięło udział w zeszłorocznym programie Mam haka na raka.

Gdybyś chciał pomóc dzieciakom, możesz to zrobić nawet teraz. Oto namiary:

* Zespół Szkół nr 1: Magdalena Radko, tel. 606 935 531, (szczególnie proszeni są lekarze onkolodzy i gastrolodzy,

zainteresowani pomocą przy organizacji wykładów)

* Zespół Szkół nr 9: Joanna Muszyńska -Buchta, tel. 501 496 602,

Ogólnopolski program Mam haka na raka powstał z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej. Co roku tematem

przewodnim jest inna choroba nowotworowa. Do tej pory zajmowano się : rakiem piersi, raka szyjki macicy, raka

prostaty i nowotworu płuc. Program jest wieloetapowy, oprócz działań lokalnych (spotkań , heppenigów,

konferencji), przygotowane są multimedialne lekcje, warsztaty. Grupy, które zakwalifikują się do ostatniego etapu,

będą przygotowywać ogólnopolską kampanię profilaktyczną. 

Autor:
Teraz Koszalin [5]

Adres źródła: http://www.mmkoszalin.eu/artykul/koszalin-oni-maja-haka-na-raka

Odnośniki:

[1] http://www.mmkoszalin.eu/artykuly/teraz-koszalin

[2] http://www.mmkoszalin.eu/artykuly/tag/onkologia

[3] http://www.mmkoszalin.eu/artykuly/tag/mam-haka-na-raka-koszalin

[4] http://www.mmkoszalin.eu/artykul/zdjecie-koszalinscy-hakowicze

[4]

Zdjęcia



04.02.2012 Koszalin: Oni mają haka na raka

3/3www.mmkoszalin.eu/print/node/146007

[5] http://www.mmkoszalin.eu/autor/teraz-koszalin

[6] http://www.mmkoszalin.eu/logowanie?destination=node%2F146007%23comment-form

[7] http://www.mmkoszalin.eu/dolacz-do-nas?destination=node%2F146007%23comment-form


