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Na calym 6wiecie dziert 4lutego jest

dniem walki z rakiem. Powszechnie
wiadomo, 2e nowotwory stanowiq po-

wainy problem dla wielu nawet bardzo
mlodych ludzi, a statystyki niestety nie
sE optymistyczne. W Polsce wiele no-

wotwor6w, kt6re mogtyby zostai wyle-
czone, wykrywa sig zbyt p6flno. Podej-
mowane s4 liczne dzialania edukacyjne
majqce na celu zwr6cenie uwagi na ko-
nieczno66 profilaktyki i wczesnego ich
wykrywania. Szczeg6lne zainteresowa-
nie po6wigca si9 nowotworom, kt6rych
wczesne wykrycie daje du2e szanse wy-
leczenia oraz tym, na kt6rych powsta-

wanie istotny wplfw ma styl irycia. Do
tego typu nowotwor6w naleiry rak jelita

grubego, kt6ry jest tematem piqtej edy-
cji og6lnopolskiego programu,,Mam

haka na rakd'. W Polsce co 40 minut
wykrywa sig kolejny przypadek raka je-

lita grubego, a mniej wigcej co godzing
jedna osoba umiera z powodu tego no-
wotworu.

Problem ten zauwaizyly uczennice
Technikum Weterynarii Zespolu Szk6l
Rolnicze Centrum Ksztalcenia Usta-

wicznego w Czernichowie: Ursz;;la Za-
jqc, Patrycja Wieczoreh Anna Moskal,
Patrycja Adamczyk i Katarzyna Piwosz

tworzqce Zesp6l ,,Zdrowetki" oraz llo-
na Golqbek i Ewa Nowak Ich dziala-
nia wspierajq teL pozostali uczniowie
i uczennice Technikum: agrobiznesu,
ekonomicznego, handlowego, hodowli
koni i hotelarstwa oraz szk6l zaocznych.
Duie wsparcie w realizacji wielu dzialaf
dala im tei foanna Marzgcka, uczennica
Gimnazjum nr 12 z Oddzialami Inte-
gracyjnymi im. Ksigdza Kardynala Ka-

rola Wojtyly w Krakowie. fednq z wielu
inicjatyw zrealizowanych przez,,Zdro-

wetki" byto zorganizowanie obcho-
d6w Swiatowego Dnia Walki z Rakiem

w Gminie Czernich6w.
W dniu, kiedy caty Swiat obcho-

dzil dziert walki z rakiem, ,,Zdrowetki"
przygotowaly happening - symboliczny
protest przeciwko rakowi. Pomimo du-
Lego mrozu wyruszyty w marszu pro-

testacyjnym przeciwko rakowi przez

centrum Czernichowa. Rak rozumiany
jako wszelkie choroby nowotworowe,

bgd4ce wsp6lcze6nie powa2nym proble-

mem spolecznym zostal spektakularnie

,,uSmiercony'' przed sklepem spoiyw-
czym i porzucony na parkingt wraz z je-

litem, kt6re stalo sig celem jego ataku.
Policjant wezwany na ,,miejsce zbrodni"

zidentffikowal zabitego raka w kilku

miejscach jelita grubego. Przybyle na

rniejsce cztery jednostki ochotniczej
straLy poLarnej z Gminy Czernich6w
pomogty w zabezpieczeniu,,miejsca
zbrodni" bialo-czerwonq ta5m4. Ekipa

,,kryminalna" oznaczyla miejsca vryst?-
pienia raka odpowiednimi numerami

i wykonala dokumentacjg fotograficz-
nq. Zgromadzone na miejscu jednostki

stra2y po2arnej, policja, zesp6l ,,Zdro-
wetki'l uczniowie Zespolu Szk6l Rolni-

cze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Czernichowie oraz mieszkaricy gmi-

ny Czernich6w i inni kt6rzy dolqczyli
do protestujqcych, jednoglo6nie zdecy-

dowali, 2e w tej gminie nie ma miejsca
dla raka. Postanowili wywiei:i z gminy

na taczkach, tego powoduj?cego spusto-
szenie intruza. Poch6d, kt6ry otwarcie

vryrazil protest przeciwko rakowi roz-
pocrynal sig symbolicznym zdrowiem,

reprezentantem kt6rego byty osoby ja-

dqce konno. Konie uczestniczqce w po-

chodzie pochodzily z czernichowskiej
stajni. Za idEcymi piechotq protestu-
jecymi jechaty jednostki ochotniczej
strairy poLarnej z Czernichowa, Wo-

lowic, Przegini Duchownej oraz Cztt-

l6wka. Stra2 uczestniczqca w pochodzie

oplakatowala swoje wozy m.in. haslami
typu: ,,UgaS chorobg w zal4itku". Straia-

cy nie mieli wqtpliwo6ci, irc z chorobq
jest jak z poLarem: im wcze6niej zosta-

nie wykryty, tym latwiej jest go ugasii,

a choroba wczeSnie wykryta daje duZo

wigksze szanse wyleczenia. Poch6d
protestujqcych zamykal samoch6d po-

licyjny, kt6ry symbolizowal profesjo-

naln4 ochrong przed rakiem, jaka jest

moZliwa m.in. poprzez profilaktykg.

Nad mieszkaricami gminy Czernich6w
zostal rozloLony symboliczny parasol

ochronny majqcy na celu chronii przedRak wywo2ony na taczkach z gminy Czernich6w, fot. B. Sobula
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rakiem. Na parkingu rozloLono namiot,
przy kt6rym do wykonywaniabadan za-
chgcala urocza czarownica. Zlozyla ona
deklaracjg o tym, 2e systematycznie wy-
konuj e badania z uw zglgdnieniem kolo -
noskopii, bo ukoriczfa ju2 50 lat.

,,Zdrowetki" wrgczaly jablka, kt6re
mialy zwr6cii uwagg na konieczno6d
uwzglgdnienia w diecie du2ej ilo6ci
owoc6w i warzyw. Rozdawaly tei przy-
gotowane na ten dzieri profesjonalne,
ale samodzielnie zaprojektowane ulot-
ki zawieraj4ce podstawowe informacje
o profilaktyce, epidemiologii i pierw-
szych objawach raka jelita grubego.Zza-
palem przekonywaly one mieszkaric6w
gminy do skladania deklaracji o tym, 2e
zachgcE oni przynajmniej jedn4 osobg
do robienia badari profilaktycznych.

Po wyj4tkowo pracowitym dniu ob-
chod6w walki z rakiem w Czernichowie,
,,Zdrowetki" udaly sig do restauracji
w Wolowicach, gdzie po cieplym, krze-
piqcym posilku przygolowanym przez
wla5ciciela wzigly udzial w balu dla naj-
mlodszych dzieci. Tirtaj teL miaty misjg
do spelnienia. Opowiedzialy dzieciom
o raku jelita grubego, szczeg6lnie o tym,
jak nale2y tej chorobie zapobiegai oraz
o konieczno6ci wczesnego jej wykrywa-
nia. Pokazaly uczestnikom balu wykona-
ne specjalnie na Swiatowy Dzieri Walki

Czarownica zachgcaj4ca do
fot. B. Sobula

z Rakiem jelita zaatakowane przez raka.
Poprosily dzieci, zeby pomogly usun4i
raka z chorych jelit. Dzieci z ogromnym
zaangaLowaniem odrywaly i wyrzuca_
ly raka. ZauwaLyly,2e nielatwo jest go
usun46. Z pomocq po6pieszyli im r6w-
nie zaangaiowani rodzice.,,Zdrowetki',
podkreSlaly, 2e choinielatwo pozbyi sig
raka, to nie naleZy sig poddawai w wal-
ce z nim. Po jakim6 czasie na parkiecie
lokalu poleglo wiele rak6w. Dzieciwraz
ze ,,Zdrowetkami" zdeptaly groLne no-
wotworl kt6re nastgpnie przy pomocy
okazalej miotly,,wymiotly" poza budy-
nek. Wla6ciciel lokalu, sponsor i organi-
zator balu pom6gl dzieciom i ,,Zdrowet-
kom" w walce z rakami. Zdrowe jelita
pozbawione nowotworu staly sig znowu
pigkne. Dzieci i rodzice otrzymali od
,,Zdrowetek" okazale jablka. Wszyscy
z wielkim apeq/tem spo2ywali owoce.
,,Zdrowetki" wielokrotnie podkre6laly,
2e ruch to zdrowie, dlatego razpo razie
zapraszaly mniejsze i wigksze dzieci do
wsp6lnych taric6w. W trakcie balu oglo-
sily konkurs rysunku, w kt6rym dzieci
mialy rysowa6 wszystko to, co kojarzy
im si9 ze zdrowiem. Nastgpnie dzieci
om6wity swoje rysunki. Kazdy rysunek
uzupelnial i utrwalal wiedzg na temat
zdrowego i dobrego Lycia. ,,Zdrowetli',
nie pomingly teL rodzic6w. Udalo im sig
przekona6 wszystkich rodzic6w do zlo-
2enia deklara cji, 2e zachgcq oni przynaj-
mniej jednq osobg do zrobienia badari.
KaLdy rodzic otrzymal ulotkg dotyczqc4
raka jelita grubego.

W niedzielg, 5 lutego ,,Zdrowetki,'
kontynuowaly Dzieri Hakow nicza przed,
ko6ciolami gminy Czernich6w, gdzie

rozdawaly ulotki i zbieraly deklaracje.
Udalo im sig zebrai prawie 1000 pod-
pis6w. Rozdano okolo 4000 ulotek. Wy-
druk profesjonalnych ulotek byl moZ-
liwy dzigki sponsorowi, kt6rym zostal
bank w Czernichowie.

Nad akcj4 realizowanq przez,,Zdro -
wetki" Patronat Honorowy objgli: Sta-
rosta Krakowski - J6zef Krzyworzeka,
W6jt Gminy Czernich6w - Szymon
Llrtek oraz Kierownik Niepublicznego
ZaKadu Opieki Zdrowotnej,,Lekarz,,
w Czernichowie - Zofia Kukla. Zaan-
gaZowanie licznych instytucji w przy-
gotowanie i przeprowadzenie akcji jest
przyHadem, jak mo2na wsp6lnie reago-
wai na zagroizeniai u5wiadamiai o nich
spoleczno6i lokalnq. Zintegrowane
dzialania ulatwiaj4 dotarcie do du2ej
grupy os6b, wzbudzajE zainteresowanie
i zwigkszajq skuteczno6i w osiqganiu
cel6w. Oryginalny happen ing przepro -
wadzonyw Czernichowie jest tego prak-
tycznp przykladem.

Zachgcam do zapoznania sig z inny-
mi dzialaniami zrealizowanymi przez
,,Zdrowetki", o kt6rych moLna dowie-
dziei sig odwiedzajqc strong interneto-
wA: wmw.czernichow.edu.pl

* * *

Agnieszka Marzgcka jest opiekunkE zespo_
lu ,,Zdrowetki" i nauczycielkq biologii w Ze-
spole Szk6l Rolnicze Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Czernichowie.

Uczestnicy protestu przeciwko rakowi, fot. A. Marzecka

robienia badari,
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