
PIĘKNA, BO ZDROWA – podsumowanie działania gmin 

 

 

Żary i Zielona Góra 

20 stycznia w żarskim ratuszu odbyło się spotkanie pt. „Zdążyd przed rakiem”, stanowiące inaugurację 

Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Spotkanie zorganizowała Powiatowa Rada 

Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Podczas konferencji wystąpiła Donata Wojnicz, szefowa zielonogórskiego oddziału stowarzyszenia 

„Kwiat kobiecości”. Wśród prelegentów znalazł się dr Piotr Gratkowski oraz Sylwia Malcher-Nowak, 

przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezentacjom gości towarzyszyły wystąpienia 

młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. 



 

28 stycznia w zielonogórskim Focus Mall odbyła się impreza podsumowująca Europejski Tydzieo 

Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – „Piękna, bo zdrowa”. Z tej okazji Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze 

stowarzyszeniem „Kwiat kobiecości” oraz Powiatem Żarskim zorganizował serię wydarzeo, związanych 

z informowaniem na temat raka szyjki macicy. 

 

W trakcie imprezy trwającej cały dzieo można było wysłuchad rozmów m.in. z ginekologiem, Głównym 

Specjalistą ds. Profilaktyki, reprezentantem NFZ oraz szefową zielonogórskiego oddziału „Kwiatu 

kobiecości”. Honorowym gościem była Aleksandra Mikołajczyk, aktorka filmowa i teatralna. Nie 

zabrakło porad na temat doboru stroju do sylwetki, konkursów i występów tanecznych. 



Inowrocław 

Inowrocław kolejny raz wspiera naszą kampanię społeczną Piękna, bo Zdrowa. Działania Pani Agnieszki 

Szeligi, inowrocławskiej Radnej, są zawsze wyjątkowe! 

W tym roku Radną zainspirowała wypowiedź Idy Karpioskiej: "Na kosmetyczkę, fryzjera jakoś potrafimy 

znaleźd czas, podczas, gdy na wizytę u lekarza już niekoniecznie. Chcemy byd piękne, chod pomijamy 

kluczowy czynnik - własne zdrowie". Pani Agnieszka zaangażowała w działania inowrocławskie salony 

urody. 

 

Atelier Urody B-LADY Moniki Stanek 

W dniach 22-29 stycznia powstały tam stoiska tematyczne, dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy. 

Klientki salonów kosmetycznych, fryzjerskich, skorzystały zatem nie tylko z zabiegów upiększających, 

ale również poszerzyły swoją wiedzę. Mogły ze specjalistami porozmawiad o swoim zdrowiu i o 

profilaktyce. 



 

Salon Pielęgnacji Urody "Eden" Anny Kornackiej 

Pani Agnieszka Szeliga została również naszą Ambasadorką i twarzą plakatów, na których promowała 

nową modę - cytologiczną. Do akcji przyłączyły się następujące salony fryzjersko-kosmetyczne: 

 Studio Urody "Prestige", Karolina Królak, ul. Rybnicka 11 

 Salon Fryzjerski "Image", Katarzyna Budka, ul. Kasztelaoska 30 

 Salon Pielęgnacji Urody "Eden", Anna Kornacka, ul. Kasztelaoska 19 

 Salon Kosmetyczny "Kącik Urody", Monika Hajka, ul. Farna 8 

 Salon Fryzjerski "Kącik Urody", Paulina Kukowska, ul. Farna 8 

 Salon Fryzjerski "Wenus", Wioletta Kuszyoska, ul. Dworcowa 55 

 Salon Kosmetyczny "Wenus", Katarzyna Krużyoska, ul. Dworcowa 55 

 Atelier Urody B-LADY, Monika Stanek, ul. Dworcowa 15 

Pani Agnieszko - dziękujemy za zaangażowanie! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy 

działad razem!! 

Powiat Olecki 

Powiat Olecki, Gmina: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki i szpital Olmedica Sp. z o.o. oraz 

Parafie Rzymsko - Katolickie z terenu Powiatu Oleckiego włączyły się w realizację kampanii społecznej 

pn. „Piękna   bo zdrowa” organizowanej z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 

(RSM) pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. W tym okresie w powiecie zachęcano kobiety do zadbania o własne zdrowie i wykonania 

badao profilaktycznych poprzez: 



- plakaty, 

- informacje na str. internetowych, 

- ogłoszenia w kościołach. 

 
 

Kobiety w wieku od 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanej cytologii finansowanej 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapraszaliśmy do wykonania badania profilaktycznego do poradni 

ginekologiczno – położniczej, tj. szpitala - Centrum Medycznego ZOZ w Olecku OLMEDICA Sp. z o.o. ul. 

Gołdapska 1.  Poradnia dodatkowo od 22 stycznia do 3 lutego 2012 r.  w poniedziałek, wtorek, 

czwartek i piątek wydłużyła pracę. 

Sporządziła: Halina E. Kasicka 

Radom 

28 stycznia 2012 roku w Radomiu w Galerii Słonecznej odbyło się spotkanie w ramach kampanii 

społecznej Piękna bo Zdrowa! Od godziny 14 do 20 wszystkie panie mogły skorzystad z konsultacji z 

położną, nauczyd się dwiczeo ujędrniających biust, dobrad odpowiedni dla siebie stanik i skorzystad z 

profesjonalnej porady wizażystek i stylistek. 



 

Odbywały się również prelekcje, które miały na celu uświadomid jak największą ilośd kobiet, jak ważna 

jest profilaktyka i regularne wizyty u ginekologa! Piękna, bo Zdrowa, kampania organizowana w trakcie 

trwania Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, stawia sobie za cel uświadamianie 

kobiet i przekonywanie ich do wykonywania cytologii. To jedyna pewna metoda, która pozwala na 

wykrycie raka - bezbolesna, błyskawiczna i co najważniejsze - bezpłatna! W Radomiu przekonywała do 

tego położna - Pani Agnieszka Muc-Pawłowska. Dzięki staraniom przedstawicieli urzędu Miejskiego 

Radom również uczestniczył w naszej kampanii. 



 

Serdecznie dziękujemy Wiceprezydentowi Miasta Radom - Pani Annie Kwiecieo, Dyrektor Wydziału 

zdrowia i Polityki Społecznej - Pani Elwirze Skoczek oraz Wicedyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej - Pani Joannie Pałce-Czerwioskiej. Podziękowania należą się również organizatorom ze 

strony Galerii Słonecznej w Radomiu - Pani Agnieszce Nijak oraz Karolinie Czarneckiej! 

Szczególnie jednak pragniemy podziękowad Pani Magdalenie Oldze Frynas-Dudzie z Wydziału Zdrowia i 

Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu za niesamowite zaangażowanie! Mamy nadzieję, że 

za rok w Radomiu również uda nam się ponownie współpracowad podczas kolejnej edycji 

Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy! 

Tomaszów Lubelski 

W Tomaszowie Lubelskim odbyły się spotkania dla młodzieży, związane z profilaktyką raka szyjki 

macicy. Doświadczone położne mówiły, jak ważne jest regularne wykonywanie cytologii – i nie tylko. 

Dziewczynki dowiedziały się również sporo o samokontroli piersi. Wszystkie takie działania są bardzo 

ważne – im wcześniej bowiem wykryje się nowotwór, tym większe są szanse na pełne wyleczenie! 



 

Ulotki informacyjne były również rozdawane mieszkaocom miasta i w lokalnym centrum handlowym. 

Im więcej Pao dowie się o konieczności wykonania badania, tym więcej pójdzie do ginekologa. Wielu 

może to uratowad życie! 

 

Nasza kampania społeczna miała za zadanie namówid Panie do regularnej profilaktyki – żeby kobiety 

nie musiały umierad! 

Kraśnik 



Do Galerii Londyn przybyły tłumy. To właśnie tutaj zorganizowałyśmy spotkanie w ramach naszej 

kampanii społecznej Piękna, bo Zdrowa na rok 2012. Celem było budowanie świadomości i edukacja 

wszystkich w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, której śmiertelnośd wśród kobiet w Polsce jest 

najwyższa w całej Europie. Chodzi oczywiście o raka szyjki macicy – nowotwór, który można wykryd 

podczas pięciominutowego badania u ginekologa, a który jest w pełni wyleczalny! W gabinecie 

ginekologicznym w Galerii Londyn w Kraśniku panie miały możliwośd wykonania bezpłatnej cytologii. 

Prócz tego zaplanowano wiele atrakcji dla wszystkich odwiedzających Centrum, między innymi konkurs 

z nagrodami, ufundowanymi przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 

Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Wykonywano również bezpłatne badania 

ciśnienia i poziomu cukru we krwi, udzielano porad dietetycznych i kosmetycznych. Odbył się też pokaz 

mody projektantek Agnieszki Tokarz-Iwanek i Beaty Paruch, salonu sukien ślubnych WEA. 

 

Wrocław 

Również we Wrocławiu odbywały się obchody naszej kampanii społecznej Piękna, bo Zdrowa pod 

hasłem „Nie na ucho, mówię głośno – zrobiłam cytologię!”. Kobiety muszą przestad się wstydzid 

wykonywania tego prostego i bezbolesnego badania. W tym celu zorganizowano happening w centrum 

handlowym Magnolia Park. Szczególnym gościem była Aleksandra Mikołajczyk – nasza piękna 

ambasadorka. Spotkanie w Magnolia Park to nie tylko informacje ściśle związane z rakiem szyjki 

macicy, ale również z urodą i zdrowym stylem życia. Kobiety piękne będą dopiero wtedy, kiedy piękne i 

zdrowe będzie ich wnętrze – czemu nie zacząd od tak prostej rzeczy, jak cytologia? Raz do roku 

wystarczy poświęcid 5 minut na wizytę u ginekologa, aby móc spad spokojnie i nie bad się, że rak 

rozwija się niepostrzeżenie. W Magnolia Park pokazano, że piękno to efekt świadomego dbania o 

swoje zdrowie i ciało. 



 

Słupsk 

Centrum Handlowe Jantar w Słupsku zorganizowało na czas trwania Europejskiego Tygodnia 

Profilaktyki Raka Szyjki Macicy punkt zapisów na badania mammograficzne – pierwszych 60 kobiet 

otrzymało zaproszenie na bezpłatną mammografię w ostatnim dniu trwania kampanii Piękna, bo 

Zdrowa (28.01). CH Jantar odwiedziła również nasza ambasadorka – Aleksandra Woźniak. 

Przekonywała mieszkanki Słupska do regularnego wykonywania badao profilaktycznych, ze 

szczególnym wskazaniem cytologii, która pozwala na wykrycie raka szyjki macicy w najwcześniejszym 

stadium choroby. Kiedy panie dowiadywały się wszystkiego o profilaktyce, panowie mogli na 

wygodnych kanapach, przy kawie, przeczytad aktualną prasę – wszystko to w specjalnej strefie „Men 

Zone”, gdzie zorganizowano również stanowiska Wii/PLAYSTATION. 

 



Imielin 

Miasto Imielin to niewielka miejscowośd, jednak jej siła tkwi nie w ilości mieszkaoców, a w 

zaangażowaniu władz we wszelkie działania, które przyczyniają się do zwiększenia liczby osób, 

zgłaszających się na badania kontrolne. Mieszkanki Imielina w czasie trwania naszej kampanii miały 

możliwośd skorzystania z darmowych badao cytologicznych, na które od poniedziałku do piątku 

zapraszały dwie przychodnie w Imielinie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz 

Prywatna Przychodnia Lekarska Henryka Domaoskiego. Miasto Imielin przez cały tydzieo aktywnie 

działało w zakresie namawiania pao do regularnych badao ginekologicznych i wykonywania cytologii. 

Zorganizowano spotkania w Gimnazjum im. Powstaoców Śląskich oraz w Domu Kultury Sokolnia, gdzie 

nie tylko młodzież mogła skorzystad z wiedzy lekarzy, ale również i dojrzałe kobiety. 

 

Świdnica 

W Świdnicy pod koniec stycznia odbyło się wielkie wydarzenie. Zaszczepione zostały dziewczynki z 

rocznika 1998. Odbyły się również spotkania informacyjne, w czasie których zarówno młodzież jak i 

rodzice mieli możliwośd zadania wszystkich pytao i otrzymania na nie odpowiedzi. Lekarz ginekolog z 

wieloletnim doświadczeniem tłumaczyła, jak ważne są szczepienia przeciwko HPV, zwłaszcza 

wykonywane dziewczętom jeszcze przed inicjacją seksualną. 



 

Rodzice nie ponieśli żadnych kosztów – zarówno za kampanię edukacyjną jak i trzy dawki szczepieo 

przeciwko HPV zapłacił Wójt Gminy Świdnica! Od 2009 roku Świdnica prowadzi z sukcesem Gminny 

Program Profilaktyki Raka Szyjki macicy – co roku szczepiony jest kolejny rocznik dziewcząt. 

Jelenia Góra 

W Jeleniej Górze kampania społeczna Piękna, bo Zdrowa miała miejsce miesiąc później – wszystko 

dlatego, że w czasie trwania Europejskiego Tygodnia w mieście tym trwały ferie zimowe. Jelenia Góra 

chciała zaś dotrzed również do młodzieży – stąd późniejszy termin wydarzeo związanych z kampanią. 

Zorganizowano spotkanie ze specjalistą radiologii onkologicznej, dr n. med. Agnieszką Ignatowicz-

Pacyną oraz przedstawicielką Kwiatu Kobiecości – Donatą Wojnicz, na którym rozmawiano o koniecznej 

profilaktyce nowotworów. Jest to szczególnie ważne dla młodych osób, które dopiero mają w planach 

pierwszą wizytę u ginekologa – w myśl zasady „Czym skorupka za młodu…” 

Lubawa 

Dołączenie Lubawy do naszej kampanii Piękna, bo Zdrowa było oczywistością – z miastem tym 

współpracujemy już od wielu lat i dobrze wiemy, że możemy na Lubawę liczyd. W Lubawie działania 

trwają nie tylko podczas trwania Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, ale również w 

inne dni, w ramach programu Lubawa Walczy z Rakiem. Jest to szereg działao, które mają na celu 

uświadomienie mieszkankom i mieszkaocom Lubawy jak ważna jest profilaktyka nowotworowa i 

regularne badania pod kątem nowotworów. Zdecydowana większośd z nich jest przecież wyleczalna, 



jeśli tylko wykryje się je we wczesnym stadium rozwoju! Rak to nie wyrok i mieszkaocy Lubawy coraz 

lepiej o tym wiedzą. 

Wieluo 

Miasto Wieluo informowało nie tylko o samej kampanii Piękna, bo Zdrowa – zaangażowano również 

poradnie lekarskie i lokalne media. W poradniach częściej niż zwykle można było wykonad darmowe 

badanie cytologiczne.  Od poniedziałku do piątku panie mogły zgłosid się do jednej z czterech poradni 

na terenie Wielunia i w okolicach w celu wykonania bezpłatnej cytologii. Jest to badanie proste, szybkie 

i bezbolesne – wierzymy, że mieszkanki Wielunia same się o tym przekonały i że przekażą tę wiedzę 

swoim córkom! 

Lublin 

Również Lublin dołączył do ogólnopolskiej kampanii społecznej Piękna, bo Zdrowa na rok 2012. Razem 

z nami przekonywał Lublinianki do regularnego wykonywania cytologii. 24 stycznia w ratuszu w 

Lublinie odbył się wykład otwarty dla mieszkaoców pt. „Jak uchronid się przed rakiem szyjki macicy”. 

Od 23 do 27 stycznia odbywały się spotkania z uczennicami lubelskich liceów, na których dowiadywały 

się one o czynnikach ryzyka raka szyjki macicy i niezbędnej profilaktyce każdej kobiety. Również w tych 

samych dniach w Galerii Olimp mieszkanki Lublina mogły zapisywad się na bezpłatne badania 

cytologiczne do poradni ginekologicznej SPSK nr 1. 

 

Kampania internetowa / plakaty informacyjne 

Bardzo wiele gmin zdecydowało się na uczestniczenie w naszej kampanii za pośrednictwem Internetu. 

Przygotowane zostały specjalne bannery, które przekierowywały kobiety na strony internetowe 

poświęcone rakowi szyjki macicy oraz na stronę Kwiatu Kobiecości. Taka forma kampanii również jest 

skuteczna – każda informacja, jaką otrzymują kobiety, jest bardzo cenna i przyczynia się do zwiększenia 

liczby osób zgłaszających się na badania przesiewowe pod kątem nowotworów. Niektóre gminy prócz 



kampanii w Internecie decydowały się na rozwieszenie na swoim terenie plakatów, informujących o 

trwaniu kampanii i przypominających o konieczności wykonania cytologii. O to w tym wszystkim chodzi 

– żeby kobiety przestały się wstydzid mówid o cytologii, a sama wizyta u ginekologa stała się czymś 

normalnym, jak wizyta u dentysty czy internisty. Żadna Polka nie musi umrzed na raka szyjki macicy! 

Ale każda z nas musi o tym wiedzied i pamiętad o corocznym badaniu cytologicznym – ono ratuje życie! 

Gminy, które prowadziły kampanię za pośrednictwem Internetu / plakatów na terenie gminy: 

Mściwojów 

Dzielnica Targówek / Warszawa 

Łuków 

Szczekociny 

Lubin 

Tyszowce 

Mielnik 

Garbatka-Letnisko 

Białobrzegi 

Polkowice (dodatkowo możliwośd wykonania darmowej cytologii w poradni K w Polkowickim Centrum 

Usług Zdrowotnych) 

 


