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Hard Rock Cafe Warsaw i Amazonki wspólnie  

przeciwko rakowi piersi! 
 

Hard Rock Cafe i Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum wspólnie rozpoczynają Pinktober, 

czyli różowy miesiąc wsparcia dla walki z rakiem piersi. Przez cały październik w Hard Rock Cafe w 

Warszawie będzie można kupić koszulkę oraz szal specjalnie wyprodukowane na miesiąc walki z 

rakiem piersi, z których 15% zostanie przekazanych na rzecz Stowarzyszenia. Ponadto, w restauracji 

będzie też można spróbować różowych koktajli, a częściowy dochód przekazany zostanie na konto 

organizacji (10 pln z każdego drinka).  

Edukacja to pierwszy krok do walki o zdrowie. Kolejnym, kluczowym działaniem jest regularne 

wykonywanie badań profilaktycznych, by móc upewnić się, że jesteśmy zdrowi lub rozpoznać 

chorobę w jak najwcześniejszym stadium jej rozwoju. W ciągu ostatnich lat stosunek Polek do badań 

profilaktycznych zdecydowanie się zmienił. Mimo wzrostu zapadalności na raka piersi, obserwujemy 

zahamowanie śmiertelności. Wynika to z większej świadomości kobiet, że rak wcześnie wykryty może 

być skutecznie leczony. To właśnie wczesna wykrywalność jest najważniejsza przy wszystkich 

nowotworach. A to możliwe jest wyłącznie wtedy, kiedy przestaniemy się bać, udawać i zaczniemy 

regularnie się badać. 

 

Zapraszamy także na specjalny warsztat, podczas którego Jola Lewicka-specjalistka od brafittingu 

pokaże jak bezpiecznie dobrać biustonosz i pielęgnować piersi. Każda z Pań będzie mogła poddać się 

specjalnemu masażowi w wykonaniu Moniki Słowińskiej oraz porozmawiać ze specjalistami z 

Centrum Onkologii nt. profilaktyki nowotworów piersi. Warsztat odbędzie się 17 października 2013 w 

Hard Rock Cafe w Warszawie w godzinach 12:00-14:00.  

 

O godz.14:00 zapraszamy na taneczny finał akcji, który poprowadzi Monika Bral. Choreografka wraz z 

grupą pokazową swoich najlepszych uczniów- "Jackson style-souldance" uświetni finał warsztatów 

występem w autorskim mixie fragmentów oryginalnych choreografii do protest songu M.J."They 

don't care about us"z "Jam" i "Drill".  
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O Stowarzyszeniu „Amazonki” Warszawa Centrum 

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum to organizacja służąca wsparciem psychicznym i pomocą 

praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi. Jej celem jest profilaktyka oraz dostarczanie kobietom chorym 

na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i 

znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Amazonki przez 25 

lat działalności w ramach Stowarzyszenia zrealizowały liczne programy edukacyjne i społeczne, takie jak: 

„Różowa Wstążeczka” przeznaczona dla dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, czy „Breast Friends – Przyjaciele 

od Piersi” – akcentująca konieczność indywidualnego podejścia do pacjenta i znaczenie wsparcia osób bliskich 

oraz jedna z głośniejszych akcji „Wielka Kampania Życia” prowadzona od 15 lat wspólnie z firmą Avon na rzecz 

profilaktyki.  

 

O Hard Rock Cafe International 

Z 173 lokalami w 53 krajach, w tym 137 restauracjami, 17 hotelami i 7 kasynami, Hard Rock International (HRI) 

jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych światowych marek. Hard Rock posiada największą kolekcję pamiątek 

muzycznych na świecie (a wszystko zaczęło się od gitary Erica Claptona!), które można podziwiać w każdym z 

lokali Hard Rocka. W tzw. Rock Shopach, sklepach HRC, można kupić kolekcjonerskie koszulki, gadżety, 

maskotki oraz produkty związane z muzyką. Na wielokrotnie nagradzanej stronie internetowej znaleźć można 

m.in. szczegóły restauracyjnego menu, planowane imprezy i koncerty oraz najnowszy asortyment sklepu. Firma 

posiada restauracje w niemal wszystkich światowych stolicach, w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. 

Kultowego burgera można zjeść w takich miastach, jak: Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Sydney czy Dubaj.  

Od początku swojej działalności, Hard Rock Cafe współpracuje z najlepszymi artystami i zespołami na świecie, 

przyczyniając się do zbierania funduszy na rzecz wielu wartościowych przedsięwzięć. Dzięki akcjom i koncertom 

organizowanym przez Hard Rock Cafe, udało się zebrać miliony dolarów na cele charytatywne na całym świecie. 

 

Monika Bral 

Profesjonalny pedagog tańca "Jackson style" wg. autorskiego sposobu nauczania stylu od podstaw stworzonego 

na podstawie 20 lat doświadczeń pracy nad nim; jednocześnie ambasador przesłania i działalności Króla popu, 

także w kwestii walki z rakiem.  Więcej informacji o Monice na www.souldance.pl lub pod Monika Bral na 

facebook i you tube.  

 

Kontakt prasowy: 

Magda Knefel 

tel. kom. 512 427880 
tel/fax. (22) 628 50 42 
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