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Pięć uczennic drugiej klasy IV LO bierze udział w konkursie Polskiej Unii Onkologii,
który propaguje profilaktykę raka płuc.

Joanna Goncarzewicz i Katarzyna Wajer na piątkowy happening przygotowały między
innymi koszulki promujące hasło ich akcji / Fot. Grzegorz Olkowski

Dziewczyny chcą uświadomić swoich rówieśników, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W skład
grupy wchodzą Katarzyna Wajer, Joanna Goncerzewicz, Dominika Gackowska, Paulina
Stańczak oraz Monika Ziemkiewicz. Na co dzień interesują się różnymi rzeczami.
- Ja lubię pływać oraz czytać książki, a na przykład Asia malować. Ale wszystkie
prowadzimy w miarę zdrowy tryb życia, no i oczywiście nie palimy - opowiada Kasia Wajer.
Jest jeszcze coś co je łączy - wszystkie marzą o studiach medycznych. Konkurs Polskiej Unii
Onkologii „Mam haka na raka” ma więc być pewnego rodzaju sprawdzianem, czy pomaganie
innym jest tym, co chcą w życiu robić.
- To nasza pierwsza tego typu akcja. Chcieliśmy wystartować w zeszłym roku, ale
zdecydowaliśmy się za późno. W konkursie liczy się pomysłowość przekazu, liczebność
odbiorców, zaangażowanie grupy, ale... nie ukrywamy, że najważniejsze jest to, żeby nasi
odbiorcy jak najwięcej z naszej akcji wynieśli, zapamiętali, a także wcielili w życie codzienne
- podkreślają licealistki.

Głównym przedsięwzięciem w ramach projektu będzie Dzień Hakowicza, który odbędzie się
w piątek, 4 lutego. Uczennice przygotują wtedy happening. W godzinach 13-16 pojawią się
na Rynku Staromiejskim i będą rozdawały przechodniom ulotki informacyjne. Mają także
zamiar stworzyć duże płuca z balonów, które będą nadmuchiwane przez mieszkańców
Torunia. Każdy, kto zaangażuje się w to przedsięwzięcie, będzie mógł na balonie napisać
kilka słów od siebie.
Kolejnym punktem akcji będzie zbiórka maskotek dla dzieci z chorobami nowotworowymi.
Odbędzie się ona w toruńskich szkołach podstawowych i gimnazjach w dniach 14-21 lutego.
Dziewczyny zaplanowały też spotkanie z onkologiem dla koleżanek i kolegów ze swojej
szkoły. Ponadto, pod opieką nauczycielki wuefu z IV LO Iwony Żyndul, zorganizują turniej
siatkówki dziewcząt dla toruńskich szkół średnich.
Dziewczyny dopiero się rozkręcają i zapewniają, że to nie koniec ich prospołecznych akcji.
- Jeżeli ktoś zaproponuje nam jakąś ciekawą akcję, to na pewno się w to włączymy podkreśla Kasia Wajer.

