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Wsparcie działań profilaktycznych przez Panią Magdalenę Witkiewicz 

 

 

Eksperci od marketingu społecznego zwracają uwagę na fakt, iż skuteczność wszelkich 

kampanii społecznych i akcji profilaktycznych wzrasta jeśli w ich popularyzację włączają się 

osoby publiczne. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy, dziennikarze, pisarze angażując się w jakiś 

projekt podkreślają jego ważność i wiarygodność oraz zwiększają siłę jego oddziaływania, co  

z kolei ułatwia autorom projektu dotarcie do szerszego grona odbiorców i wywieranie wpływu 

na kształtowanie postawy społecznej.  

Odwołując się do powyższej teorii zdecydowaliśmy się znaleźć dla projektu „Paszport 

zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych” godnego ambasadora. Ponieważ nasz 

projekt adresowany jest głównie do kobiet zależało nam na znalezieniu takiej osoby publicznej, 

której z jednej strony zdrowie polskich kobiet nie jest obojętne, a z drugiej – takiej, która ma 

możliwość dotarcia do dużego grona adresatów nasz projekt.  

O patronat nad projektem „Paszport Zdrowej Kobiety w profilaktyce chorób 

nowotworowych” poprosiliśmy Panią Magdalenę Witkiewicz, mieszkającą w Gdańsku 

bestsellerową autorkę powieści sprzedających się w kilkuset tysiącach egzemplarzy, które od 

lat wzruszają i motywują do działania czytelniczki nie tylko w Polsce, ale także za granicą (jej 

powieści tłumaczone są na język angielski, litewski i wietnamski). 

Pani Magdalena Witkiewicz nazywana jest specjalistką od szczęśliwych zakończeń, ale 

w swoich powieściach nie ucieka od tematów trudnych i ważnych. Pisze o kobietach i dla kobiet 

(choć nie tylko!), a w jednej ze swoich powieści („Pierwsza na liście”) poruszyła problem 

choroby nowotworowej i pokazała walkę jednej z bohaterek o powrót do zdrowia.  

Pani Magdalena Witkiewicz zgodziła się zostać ambasadorką projektu „Paszport 

zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych”, dzięki czemu mamy większą szansę 

by popularyzować nasz projekt, a czytelniczki pani Witkiewicz by zadbać o swoje zdrowie i 

pamiętać o profilaktycznych badaniach mammograficzych i cytologicznych.   
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W ramach współpracy z Panią Magdaleną Witkiewicz możemy umieszczać informacje 

o naszym projekcie i przypominać kobietom o profilaktyce chorób nowotworowych na 

oficjalnej stronie autorki oraz na prowadzonym przez nią funpage’u na Facebooku („Fani 

Książek Magdaleny Witkiewicz. Magiczne Miejsce”), który skupia 4467 członków. Ponadto 

Pisarka, w trakcie swoich spotkań autorskich, rozdaje materiały promocyjne naszego projektu 

i zachęca czytelniczki do wykonywania profilaktycznych badań kontrolnych w zakresie chorób 

nowotworowych kobiet. 
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