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POWIAT STR Z E LE C K I

Padziernik Miesi¹cem Profilaktyki Raka Piersi

PAMIÊTAJMY O PROFILAKTYCE
 BADAJMY SWOJE PIERSI
Rak piersi jest najczêstszym nowotworem wystêpuj¹cym u kobiet.
Ka¿dego roku atakuje 12 ty. Polek,
50% kobiet, u których zosta³ on zdiagnozowany umiera. Rozwija siê przewa¿nie oko³o 50 roku ¿ycia, a czêstoæ zachorowañ wzrasta wraz z
wiekiem. Zdarza siê jednak i u kobiet
zupe³nie m³odych.
Do grupy podwy¿szonego ryzyka zalicza siê przede wszystkim kobiety, których najbli¿sze krewne
(matka, babcie, siostry, córki) zachorowa³y na raka piersi. Pod sta³¹
kontrol¹ lekarza powinny byæ tak¿e
panie, u których ujawni³y siê inne
rodzaje nowotworów. Podwy¿szone ryzyko wi¹¿e siê równie¿ z wiekiem (po 50 roku ¿ycia), oty³oci¹,
stosowanie wysokot³uszczowej
diety, nadu¿ywanie alkoholu, paleniem tytoniu, a nawet stresem.
Do innych czynników, mog¹cych
zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia
raka piersi nale¿y wczesny wiek
pierwszej miesi¹czki, póny wiek
menopauzy, póny wiek pierwszej
ci¹¿y (po 35 roku ¿ycia) lub jej
brak, a tak¿e brak lub krótki okres
karmienia piersi¹.
Musimy pamiêtaæ, ¿e rak piersi
jest w bardzo du¿ym procencie uleczalny, warunkiem jest rozpoznanie
choroby we wczesnym stadium, a
wówczas mamy nawet 90% szans na
powrót do zdrowia. W du¿ej mierze
zale¿ to jednak od nas samych. Ka¿-

da kobieta powinna natychmiast zg³osiæ siê do lekarza, gdy zaobserwuje
objawy nasuwaj¹ce podejrzenie nowotworu. Nale¿¹ do nich:
- zmiany w kszta³cie piersi lub ich
po³o¿eniu, np. uniesienie piersi
ku górze,
- zmarszczenie, wci¹gniêcie lub
zmiana koloru skóry piersi,
- wci¹gniêcie, zaczerwienienie lub
owrzodzenie brodawki sutkowej,
a tak¿e pomarañczowe jej zabarwienie,
- wydzielina z brodawki sutkowej
 surowicza lub zabarwiona
krwi¹,
- guzek lub stwardnienie w piersi,
które ró¿ni siê konsystencj¹ od
otoczenia,
- powiêkszenie wêz³ów ch³onnych
pod pach¹.
Oczywicie nie ka¿dy guzek,
stwardnienie lub zmiany skóry s¹ rakiem, zawsze jednak wymagaj¹ badania lekarskiego. Czasami s¹ to stany zapalne lub nowotwory ³agodne,
których leczenie zapobiega przekszta³caniu siê w nowotwory z³oliwe.

W celu zaobserwowania wszelkich zmian chorobowych, mog¹cych
pojawiæ siê w obrêbie piersi niezbêdne jest prowadzenie systematycznej
samokontroli piersi. Samobadanie
piersi nale¿y wykonywaæ, pocz¹wszy od 20 roku ¿ycia, raz w miesi¹cu, najlepiej miêdzy 7 a 10
dniem cyklu, liczonym od 1-go
dnia miesi¹czki. Kobiety, które
przesz³y okres przekwitania lub s¹
w ci¹¿y powinny wykonywaæ badanie w te same dni ka¿dego miesi¹ca.
Ponadto raz w roku nale¿y zg³osiæ
siê na badanie piersi do lekarza,
nawet, gdy nie wystêpuj¹ ¿adne niepokoj¹ce zmiany. Pamiêtajmy równie¿, ¿e niezbêdne we wczesnej diagnostyce jest wykonanie mammografii oraz USG piersi. Mammografiê nale¿y wykonaæ przynajmniej
raz w wieku 35  39 lat, co dwa lata
powtarzaæ j¹ w wieku 40  49 lat i co
roku powy¿ej 50 roku ¿ycia. USG
piersi warto zrobiæ po ukoñczeniu 20
roku ¿ycia.
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Wszystkie niezbêdne informacje mo¿na uzyskaæ:
· u lekarzy ginekologów,
· w Poradni Chorób Piersi przy Szpitalu Powiatowym
w Strzelcach Op. nr tel. 077 4613291,
· w Poradni Chorób Piersi przy Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym
w Opolu nr tel. 077 4416007, 077 4416008.

ACTIVA ci¹gle aktywna

W nowym roku szkolnym klub
uczniowski dzia³aj¹cy przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Mieszka I w
Zawadzkiem ju¿ zrealizowa³ kilka
projektów w naszym lokalnym rodowisku. Dla uczniów klas pierwszych przygotowalimy akcjê integracyjn¹. Pracowalimy przy organizacji ogólnopolskiego turnieju pi³ki rêcznej w Zawadzkiem. W dniach 13.10.2008 22 uczniów liceum sporód
ponad 40 cz³onków naszego klubu
wyjecha³o na Halê Boracz¹ na szkolenie po³¹czone z kilkoma wêdrówkami po Beskidzie ¯ywieckim.
Szkolenie prowadzi³ Zdzis³aw
¯uchowski. Obok warsztatów integracyjnych uczylimy siê pisaæ granty i realizowaæ projekty. Nasze dzia³ania by³y podporz¹dkowane samopoznaniu i nabyciu nowych umiejêtnoci. By³o mnóstwo warsztatów i
æwiczeñ polegaj¹cych na wzajemnej
weryfikacji swoich i mocnych, i s³abych stron. G³ówny jednak cel jaki
zrealizowalimy to poznanie zasad
pracy metod¹ projektów. Kilka kolejnych æwiczeñ i ju¿ podzielilimy siê

na cztery grupy projektowe. Ka¿da
grupa przygotowa³a w³asny niepowtarzalny projekt w ramach akcji
Make a Connection. Co wa¿ne, ka¿dy z projektów by³ spo³ecznie u¿yteczny. Naszym zadaniem by³o opracowanie harmonogramu dzia³añ, bu-

d¿etu i celu dzia³ania projektu. Okrelilimy grupê odbiorców i co najwa¿niejsze wy³onilimy liderów grup
projektowych. Spacery po górach
pozwala³y z³apaæ drugi oddech pomiêdzy warsztatami.
Nasze zdobyte umiejêtnoci bêdziemy obecnie sprawdzaæ w spo³ecznoci szkolnej i lokalnej. Zajêcia
pozalekcyjne w szkole to nie tylko
nauka, ale równie¿ wolontariat. Szefuj¹ nam Pawe³ S³awski i Izabela Wiatrek - uczniowie klas drugich. Opiekunami s¹ Zdzis³aw ¯uchowski i
Danuta Winnicka. Spotkania klubu
odbywaj¹ siê w poniedzia³ki w naszym pomieszczeniu, gdzie ostatnio
zakupilimy stó³ bilardowy. Klub jest
otwarty nie tylko do po³udnia, gdy
mamy przerwy i okienka. Wiele
czasu spêdzamy tu do pónego wieczora. Klub sta³ siê nam bliski, ale
najwa¿niejsze, ¿e realizujemy dziesi¹tki projektów ju¿ od ponad cztereh lat. Jest super! ACTIVA jest OK.
Aktywni wolontariusze klubu
uczniowskiego ACTIVA

E-Twinning - Projekt
jêzykowy w ZSZ nr 1
Od wrzenia 2008 uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich bior¹ udzia³ w
miêdzynarodowym projekcie jêzykowym WKTO  Sustainable Mobility w ramach partnerstwa e-Twinning. Koordynatorem projektu jest
Bernard Garcin, nauczyciel liceum
lOiselet w Bourgoin-Jallieu, we Francji.
Uczniowie ZSZ nr 1 bior¹cy
udzia³ w projekcie to Beata Gwozdek i Karina Krupa z kl. IV Tek b,
Dominik Wilczek z kl. II Ts, Anna
£ukasiewicz z kl. I Tot a oraz Magdalena Hajduk, Monika Kolibaba,
Justyna Gruszka i Lucyna Ka³a z
kl. I Tot b. Ich opiekunem jest nauczycielka jêzyka angielskiego, mgr
Magdalena Biernat.
Projekt ten ma na celu rozwój
umiejêtnoci jêzykowych z jêzyka
angielskiego, wyrobienie w uczniach
umiejêtnoci komunikowania siê z
ludmi z ró¿nych krajów przy wykorzystaniu rodowisk wirtualnych
oraz poszerzenie wiedzy na temat
ekologicznych rodków transportu
poprzez poszukiwanie materia³ów w
Internecie jaki i przeprowadzenie ankiet i zamieszczenie ich wyników we
wspólnym raporcie. Uczniowie we

w³asnych rodowiskach bêd¹ krok po
kroku realizowali poszczególne zadania zwi¹zane z tematem projektu
jakim jest transport ekonomiczny i
przyjazny rodowisku. Wyniki swoich prac w jêzyku angielskim bêd¹ zamieszczali w specjalnie do tego celu
stworzonych komunikatorach klas
wirtualnych.
Pierwsze zadanie ma na celu zapoznanie siê uczniów ze sob¹, przedstawienie siê i szkó³, z których pochodz¹. Drugie zadanie dotyczy warunków u¿ywania pojazdów mechanicznych w krajach, z których pochodz¹ uczestnicy projektu. Uczniowie bêd¹ opisywali przepisy ruchu
drogowego, warunki drogowe i niebezpieczeñstwa zwi¹zane z jazd¹ pojazdem mechanicznym.
Te i kolejne zadania s¹ opisane na
stronie projektu http://wkto.free.fr/as/
0809_SCHOOLYEAR/wktoAN10.htm.
Wspó³praca uczniów z ich kolegami z klas wirtualnych bêdzie trwa³a do marca 2009, a wyniki swoich
badañ uczniowie zamieszcz¹ we
wspólnie opracowanym raporcie,
który bêdzie dostêpny zarówno w
jêzyku polskim jak i angielskim.
Magdalena Biernat

Rocznica beatyfikacji
Matki Merkert
Nie traæmy odwagi. Czyñmy co w naszej mocy,
Bóg resztê uzupe³ni.
M.L. Merkert
Od dnia, og³oszenia b³ogos³awion¹ Matki Marii Luizy Merkert min¹³ ju¿ rok. W
tym czasie ka¿dy z nas mia³
mo¿liwoæ zapoznania siê z
¿yciem, dzia³alnoci¹ a przede
wszystkim przes³aniem jakie
ta b³ogos³awiona pozostawi³a wspó³czesnemu wiatu.
Moglimy siê przekonaæ jak
aktualne s¹ formy pracy, które Matka Luiza proponowa³a, aby wiat móg³ funkcjonowaæ a nikt z ludzi nie pozosta³ samotn¹ wysp¹. Matka
Maria Merkert tak¿e dzisiaj
znalaz³aby cz³owieka najbardziej potrzebuj¹cego, i nie
potokiem s³ów, obietnic, ale
pochyleniem siê nad nim,
ofiarn¹ mi³oci¹, dyskretn¹
trosk¹ i pokorn¹ s³u¿b¹ upomnia³aby siê o niego przed
wiatem.
Wspomnienie tego wielkiego wydarzenia dla ziemi l¹skiej by³o okazj¹
aby m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
przypomnia³a Tê postaæ zebranym na
sobotniej modlitwie ró¿añcowej.
Uczniowie naszej szko³y przygotowali nabo¿eñstwo w trakcie którego,
jako myli do rozwa¿ania przypomina³a nam s³owa tej l¹skiej Samarytanki, dodatkowo ka¿da z dziesi¹tek
by³a odmówiona w innym jêzyku aby
podkreliæ, ¿e dzia³alnoæ Sióstr El¿bietanek  a wiêc spadkobierczyñ nauki i pos³annictwa Matki Marii Luizy, nie obejmuje jedynie Polski, ale
¿e s¹ One obecne niemal na ka¿dym
kontynencie.
W przygotowaniu nabo¿eñstwa
dziêkczynnego za beatyfikacjê Matki Luizy Merkert wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce uczennice:
- wprowadzenie i rozwa¿ania:
Agnieszka Koik uczennica kl. III Tek
a oraz Violetta Koik uczennica kl. I

Tek b,
- tajemnica pierwsza:
Daria Kaczmarczyk uczennica kl. II
Tg b prowadzona w j. ³aciñskim,
- tajemnica druga :
Agata Jagusch uczennica kl. II Tg b
prowadzona w j. angielskim,
- tajemnica trzecia:
Kamila Glinka uczennica kl. II Tg b
prowadzona w j. niemieckim,
- tajemnica czwata:
Pi¹tek Martyna uczennica kl. II Tg
b prowadzona w j. w³oskim,
- tajemnica pi¹ta
Sabina Niewiec uczennica kl. II Tg
b prowadzona w j. polskim.
T³em dla rozwa¿añ by³a mo¿liwoæ medytacji obrazu Samarytanki
Ziemi l¹skiej, który udostêpni³y nam
Siostry w. El¿biety od wielu lat
obecne w naszej parafii, którym dziêkujemy za ka¿dy gest dobroci który
przez pos³ugê Sióstr jest tak¿e naszym udzia³em.
dr Edyta Bem

