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Ten numer Kuriera jest po-
święcony zdrowiu młodego poko-
lenia gdańszczan. Miasto Gdańsk 
rozpoczęło wdrożenie programu 
zdrowotnego. Będzie trwał przez 
kolejne trzy lata. To właśnie Mia-
sto, w sensie jego władz, wyłożyło 
fundusze na przeprowadzenie tego 
zamierzenia. Projekt jest drogi, ale 
nasze zdrowie droższe. Obecnie zo-
stały wyłożone spore pieniądze, a 
to dlatego, aby nie przeznaczać na 
leczenie tej choroby znacznie więk-
szych sum w niedalekiej przyszłości. 
Dopadła nas choroba cywilizacyjna, 
a jest nią nadwaga i otyłość. Nie-
dawno, podczas jarmarku, spotka-
łam na ul. Szerokiej bardzo niską i 
nadzwyczaj otyłą kobietę. Poruszała 

Drogie zdrowie 
się z trudem, noga za nogą. Wycho-
dzi tylko nocą. Nie kontaktuje się z 
ludźmi, nie bierze udziału w życiu 
społecznym. Żyje z renty. Cierpi na 
wiele chorób. 

Otyłość pociąga za sobą inne 
niedomagania. Należy również 
uwzględnić problemy ze zdrowiem 
psychicznym. Nie są to sprawy, które 
można zbyć machnięciem ręki. Mam 
wciąż w oczach tę kobietę, która nie 
dała rady dźwigać samej siebie. 

Te wszystkie choroby nie znikną, 
kiedy młodzież stanie się pokole-
niem dorosłych. Wprost przeciwnie: 
wszystkie bóle i niedomagania bar-
dzo się nasilą. Z otyłych dzieci wy-
rosną otyli dorośli. Z chorych dzieci 
staną się o wiele bardziej chorymi 

dorosłymi, ciągnącymi za sobą cho-
roby przewlekłe. 

Leczenie ich będzie bardzo 
kosztowne. Czy można w jakiś 
sposób przybliżyć skalę wydat-
ków? Publiczna służba zdrowia 
w Wielkiej Brytanii wydaje rocz-
nie 4,5 mld funtów na leczenie 
wszelkich chorób wynikających z 
problemów z odżywianiem się. W 
USA przyznano na ten cel grant 
również liczony w miliardach do-
larów. Niewłaściwe odżywianie 
się jest problemem zachodniej 
cywilizacji i wszędzie poważnym i 
kosztownym ciężarem społeczno-
ekonomicznym, jako że trzeba bę-
dzie zapracować na renty z tytułu 
niezdolności do pracy. 

Miasto Gdańsk, planując długofa-
lową strategię społeczną, bierze pod 
uwagę przyszłe pokolenia. Obecnemu 
pokoleniu proponuje ten wszechstron-
ny program zdrowotny. Naucza, jak się 
odżywiać i zażywać ruchu. Miasto za-
pewnia młodemu pokoleniu szerokie 
możliwości uprawiania sportu. Mamy 
boiska przy szkołach, baseny oraz 
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej z 
ciekawymi propozycjami sportowymi 
dla wszystkich. I na koniec jeszcze jed-
na scenka z życia. Do siedzącego na 
parkanie chłopca woła matka z okna: 
Idź na boisko do G2. Obciążony dużą 
nadwagą chłopiec odpowiada - E, nie 
chce mi się. Powiedzcie takim dzie-
ciom: Idź i ćwicz. 

Emma Popik 

Fot. Archiwum GOKF
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Otyłych dzieci w województwie 
pomorskim jest najwyższy odsetek 
w całej Polsce – 5,2 procent. Wzra-
sta odsetek chłopców z nadmiarem 
masy ciała i wynosi 12,6 procent. 
Najwyższy spośród badanych wo-
jewództw jest odsetek dziewcząt 
otyłych – 7,4 procent. Najwyższy 
odsetek młodzieży z nadmiarem 
masy ciała mieszkających w mia-
stach – 17,4 procent, najwyższy od-
setek młodzieży otyłej zamieszkałej 
w miastach – 5,6 procent i najwyż-
szy – 4,9 procent otyłej młodzieży 
zamieszkałej na wsi. 

Badania porównawcze wskaza-
ły, że występowanie nadmiaru masy 
ciała u młodzieży w wieku 14–15 
lat wzrosło w ciągu 10 lat o ok. 2 
procent, a otyłości o 1,5 procent 
u chłopców i 2 procent u dziewcząt. 
Z niepublikowanych badań Ośrod-
ka Promocji Zdrowia i Sprawno-

ści Dziecka z Gdańska, wynika, 
że w 2009 r. w Gdańsku nadwaga 
i otyłość występowały odpowiednio 
u 10,5 procent i 7,9 problem popula-
cji dzieci sześcioletnich oraz u 15,10 
procent i 7,27 procent dzieci między 
8 a 12 rokiem życia. 

Faza dojrzewania płciowego jest 
okresem, w którym występuje zwięk-
szone ryzyko występowania otyłości. 
U chłopców występuje w tym czasie 
przyrost masy mięśniowej i zmniej-
szenie tkanki tłuszczowej. U dziew-
cząt dochodzi do przyrostu tkanki 
tłuszczowej. Jednocześnie wśród 
dzieci w wieku szkolnym obserwuje 
się zmniejszenie aktywności fizycz-
nej w ciągu dnia, co związane jest 
zarówno z zajęciami szkolnymi, jak 
i pozalekcyjnymi. 

Młodzież otyła częściej zgła-
szała występowanie rozdrażnienia, 
przygnębienia, bólów pleców, czy 

głowy. Otyli chłopcy częściej od-
czuwali rozdrażnienie, a także zde-
nerwowanie i bóle pleców niż ich 
rówieśnicy z prawidłową masa cia-
ła. Dziewczęta otyłe częściej niż ich 
nieotyłe rówieśnice zgłaszały bóle 
głowy, przygnębienie, bóle brzu-
cha i pleców. 

Pierwszym ze względu na wy-
stępowanie problemem zdrowotnym 
u dzieci są wady postawy. Jest to gru-
pa schorzeń bardzo niejednorodnych, 
których zarówno skutki długofalowe, 
jak i metody leczenia są bardzo uza-
leżnione od dokładnego rozpoznania 
lekarskiego. Stanowią jednak istotny 
problem z punktu widzenia zdrowot-
ności dzieci i młodzieży, a także 
kosztów opieki zdrowotnej nad oso-
bami z wykrytym deficytem. 

W licznych przeprowadzanych 
badaniach epidemiologicznych oraz 
populacyjnych pojęcie wad postawy 

Poważny 
problem 
społeczny

jest bardzo różnorodnie pojmowa-
ne. W niektórych opisywanych sy-
tuacjach fizjologiczny wariant normy 
rozwojowej opisywany jest nieprawi-
dłowo jako wada postawy. Założyć 
można, że istnieje znaczna nad roz-
poznawalność tego problemu w po-
pulacji dziecięcej. 

Występowanie wad postawy 
ocenia się na 50–60 procent w za-
leżności od regionu, choć niektóre 
badania wskazują znacznie wyż-
sze odsetki dzieci dotkniętych tych 
problemem. 

Zwykle są to wadliwe postawy na-
wykowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zwiększenie populacji 
osób z wadami postawy. 

W województwie pomorskim 
– 86,19 procent osób w wieku 4–19 
lat cierpiało na wady postawy. Z trzy-
nastu województw, gdzie przeprowa-
dzono badania, nasze województwo 
było na dziesiątym miejscu ze wzglę-
du na występowania nieprawidło-
wych postaw ciała. Ale na tle innych 
województw nasze było drugim co 
do częstości występowania koślawo-
ści pięt – 8,32 procent oraz piątym 
w częstości występowania koślawo-
ści kolan – 4,64 procent. Bardzo nas 
niepokoi bardzo wysoki odsetek dzie-
ci w wadami postawy, oznacza to bo-
wiem, że zdecydowana mniejszość 
już w wieku rozwojowym ma szanse 
na dalszy prawidłowy rozwój

Najczęstszymi zaburzeniami 
stanu zdrowia w grupie wieku 6, 10 
i 14–latków są zaburzenia statyki ciała 
i choroby narządu wzroku. Struktura 
hospitalizacji z powodu chorób układu 
mięśniowego i kostnego przedstawia 
się następująco: 5–9 lat– 2,8 procent, 
10–14 lat– 4,4 procent. 

Nadwaga i otyłość są czynni-
kami, na które mamy wpływ. Pra-
widłowe odżywianie i uprawianie 
sportu pomoże nam powrócić do 
zdrowia. 

Medal za pływanie 

F
o

t.
 A

rc
h

iw
u

m
 G

O
K

F

Program zdrowotny - liczby i fakty
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 Jaki jest priorytet Strategii 
Miasta Gdańska do ro ku 2015?

Miasto tworzy strategię, aby 
wyznaczać kierunki, do jakich bę-
dziemy dążyć w procesie rozwoju. 
Mamy taką strategię od roku 2004, 
uchwaloną przez Radę Miasta Gdań-
ska, jednakże wiele zadań wymaga 
uaktualnienia, co oczywiście nastę-
puje. Zostały one również wyznaczo-
ne w dziedzinie polityki społecznej. 
Wiele zadań uznajemy za prioryte-
towe. W naszej strategii, której ho-
ryzont czasowy obejmuje rok 2015, 
jako priorytetowy potraktowaliśmy 
obszar związany z podnoszeniem 
jakości życia mieszkańców. Naj-
ważniejszą przecież wartością mia-
sta są jego mieszkańcy. Do nich 
również – jako do najważniejszego 
adresata – są skierowane działania 
samorządu. Wszystkim nam zależy 
na stworzeniu odpowiednich warun-
ków życia, pracy i nauki oraz wypo-
czynku. Tu trzeba zaznaczyć z całą 
mocą, że powinny być one tak zorga-
nizowane, aby sprzyjały zdrowiu. 

 Jakie prowadzimy działania 
sprzyjające zdrowiu?

Zdrowie uznajemy za dobro. Pra-
gniemy je chronić, przywracać, a tak-
że umacniać. Właśnie tym trzem ce-
lom służy wiele działań. Zacznijmy 
od kilku najbardziej spektakularnych: 
Miasto zbudowało i nadal powiększa 
długość ścieżek rowerowych. Rów-
nolegle prowadzimy akcję promo-
wania jazdy rowerem, zachęcając 
gdańszczan, by się przesiedli z sa-
mochodów na rowery. Nie wiem, 
czy wiele osób wie, że mamy na-
wet wypożyczalnię rowerów na ul. 
Chlebnickiej. Można tu również do-
pisać proste, lecz bardzo potrzebne 
działania jak zbudowanie stojaków 
na rowery. I nasze działania już 
przynoszą rezultaty, co widzimy 
codziennie, o ile nie poruszamy się 
tylko samochodem, lecz uczynimy 
wysiłek udania się do naszego celu 
pieszo czy też środkami komunikacji 

miejskiej – coraz lepszymi tramwa-
jami. Istnieje również spektakularny 
i masowy pod względem rezultatów 
projekt „Wyginaj śmiało ciało”, skie-
rowany do wszystkich i szczególnie 
tych, którzy nie odznaczają się dużą 
sprawnością. Przypomnijmy nie-
dawne zawody wrotkarskie – wiele 
jest przedsięwzięć skierowanych do 
mieszkańców, które służą zachowa-
niu zdrowia i dobrej kondycji. 

W związku z programem zdro-
wotno – prewencyjnym, właśnie 
uruchamianym, co Miasto oferuje 
młodzieży? 

Należy podsumować, że wiele 
gdańskich szkół ma boiska – no-
woczesne, ze sztuczną nawierzch-
nią i odpowiednim zapleczem. Ze 
środków budżetowych Miasta zbu-
dowaliśmy 15 takich boisk od roku 
2006 – kolejne boiska są w budo-
wie. Z programu „Moje boisko Orlik” 
– powstało 6 boisk, ostatnie otwarto 
w Gimnazjum 29. Z programu „Junior 
Gdańsk 2012” zbudowano 12 boisk. 
O budowę tych boisko społeczność 
miasta apelowała od lat. Obecnie 
życzenia środowiska są realizowa-
ne, co jest powodem do satysfakcji 
i stwarza duże możliwości uprawia-
nia sportu, rozumianego jako ruch. 
Należy także przypomnieć, warunki, 
które zadecydowały, że akurat przy 
wymienionych szkołach zbudowano 
boiska. Komitety budowy, wyłonione 
spośród nauczycieli danej szkoły, za-
warły w swoich aplikacjach obszerny 
projekt współpracy ze środowiskiem 
lokalnym – te boiska mają służyć ca-
łej społeczności. Zachęcamy rodzi-
ców, ojców czy braci do korzystania 
z tych boisk. Wiemy, że boiska są co-
dziennie wykorzystywane. Młodzież 
z danej dzielnicy gra w piłkę do wie-
czora każdego dnia. Rośnie nowe, 
sprawne pokolenie gdańszczan. Na 
tych boiskach są systematycznie 
rozgrywane turnieje piłkarskie, or-
ganizowane przez lokalnych dzia-
łaczy społecznych, którzy znaleźli 

terytorium do uruchomienia swej 
aktywności. Te boiska służą miesz-
kańcom w wielu zakresach. Podobna 
sytuacja jest z basenami przy szko-
łach – stwarzają szerokie możliwości 
uprawiania sportu. 

Dlaczego Miasto zdecydowało 
się finansować ten program?

Jest to wynikiem długofalowej, 
czy wręcz wielopokoleniowej polityki 
Miasta, rezultatem patrzenia w przy-
szłość. Otrzymywaliśmy sygnały, że 
Pomorskie ma wysoki procent dzie-
ci z nadwagą. Pojawia się również 
problem otyłości. Zdajemy sobie 
sprawę z wszelkich konsekwencji, 
jakie za sobą pociąga ten problem. 
Istnieją one w dziedzinie zdrowot-
nej, psychologicznej i społecznej. 
Uruchamiamy „Program zdrowotny 
w zakresie prewencji i wczesnego 
wykrywania chorób cywilizacyjnych 
u dzieci i młodzieży”. Jest to nowa-
torski na skalę całej Polski program 
profilaktyczny, który obejmuje bar-
dzo szerokie i wszechstronne spek-
trum działań zdrowotnych. Jest on 
skierowany do licznej grupy odbior-
ców – nie tylko dzieci i młodzieży, 
ale również rodziców oraz środo-
wiska szkolnego. Realizacja pro-
gramu ma na celu poprawę stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży z Gdań-
ska poprzez wczesne wykrycie i re-
dukcję czynników ryzyka rozwoju 
chorób cywilizacyjnych (takich jak: 
nadwaga, otyłość, wady postawy) 
i przeprowadzenie kompleksowej 
interwencji edukacyjno-zdrowotnej 
u dzieci i młodzieży z wykrytymi pro-
blemami zdrowotnymi. Obecnie pro-
gram jest realizowany przez Uniwer-
syteckie Centrum Kliniczne zarówno 
na terenie gdańskich szkół w czasie 
roku szkolnego, jak i w Ośrodku Pro-
mocji Zdrowia i Sprawności Dziecka. 
Badaniem będą objęte 3 grupy wie-
kowe: dzieci w wieku 6 lat, w wieku 
8-12 lat oraz młodzież w wieku 14 
lat. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” 
to hasło przyświeca wszystkim pro-

gramom zdrowotnym realizowanym 
w ramach profilaktyki i promocji 
zdrowia w Gdańsku. Na podstawie 
przeprowadzonych badań wiemy, 
że stan zdrowia dzieci i młodzie-
ży szkolnej jest niezadowalający. 
Głównymi zagrożeniami zdrowia są 
ryzykowne zachowania tj. naduży-
wanie środków odurzających, prze-
moc w szkole bądź niewłaściwe 
zachowania zdrowotne, takie jak ni-
ska aktywność fizyczna i złe nawyki 
żywieniowe. Najczęściej występują-
cymi w populacji szkolnej zaburze-
niami i chorobami są wady wzroku, 
próchnica zębów, wady postawy, 
alergie, stres, nadwaga i otyłość 
oraz bulimia i jadłowstręt, jak rów-
nież lawinowo narastające w ostat-
nim czasie zjawisko występowania 
cukrzycy u dzieci. Koncepcje opieki 
zdrowotnej w środowisku szkolnym 
ulegają zmianom, sprowadzając 
się obecnie do opieki pielęgniar-
skiej. Uczniowie jako zbiorowość, 
zostali pozbawieni opieki lekarskiej 
w szkole, co zaburza w praktyce 
realizację zadań profilaktycznych. 
Należy zatem nieustannie dosko-
nalić system ochrony zdrowia po-
pulacji w wieku szkolnym poprzez 
realizację optymalnych programów 
profilaktycznych.

W związku z powyższym istniała 
konieczność stworzenia interdyscy-
plinarnego systemu opieki profilak-
tycznej przy aktywnym współdzia-
łaniu ze społecznością szkolną 
i rodzicami, poprzez nawiązanie 
współpracy pielęgniarek i higieni-
stek szkolnych (indywidualne i gru-
powe praktyki), lekarzy Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i lekarzy specja-
listów oraz istniejących lub nowo-
utworzonych, wyspecjalizowanych 
ośrodków odpowiedzialnych za 
badania przesiewowe oraz dalsze 
prowadzenie dzieci z rozpoznany-
mi nieprawidłowościami, takich jak 
Ośrodek Promocji Zdrowia i Spraw-
ności Dziecka (miejska jednostka 
budżetowa). 

 

Zdrowie  
                   pokolenia
Z wiceprezydent do spraw polityki społecznej Ewą Kamińską rozmawia Emma Popik 

Program zdrowotny - Miasto
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Program zdrowotny – koordynacja

Działania interwencyjne wynika-
jące z programu obejmą wszystkich 
dzieci w wieku 6 i 14 lat oraz wy-
branych grup dzieci w wieku 8-12 
lat, co wynikać będzie ze sposobu 
prowadzenia programu. Planujemy 
badania przesiewowe dzieci i mło-
dzieży o spektrum znacznie szer-
szym niż w badaniach dostępnych 
ze środków publicznych. Badania 
będą prowadzone w koordynacji 
i porozumieniu z gdańskimi szko-
łami oraz Wydziałem Edukacji 
UM w Gdańsku, organem prowa-
dzącym dla publicznych placówek 
oświatowych – za co jest odpowie-
dzialna w fazie wstępnej Angela 
Dubielska. 

W których szkołach są ba-
seny?

SP 42, SP 76, Zespół Kształ-
cenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego 21 z klasami spor-
towymi, XV LO, Zespół Szkół 
Zawodowych 9, Zespół Szkół 
Energetycznych, Zespół Szkół 
Sportowych i Ogólnokształcą-
cych.

Ile mamy boisk? 
Z programu „Junior Gdańsk 

2012” zbudowano boiska w na-
stępujących szkołach: SP 39, SP 
61, SP 79, SP 80, SP 46, SP 21, 
G 2, G 26, ZKP i G 20, IX LO, XX 
LO, Zespół Szkół Budownictwa 
Okrętowego. 

Z programu „Moje Boisko Or-
lik 2012” boiska otrzymały nastę-
pujące szkoły: Ogólnokształcące 
Szkoły Sportowe i Zawodowe 
(XXI LO), Zespół Szkół Sporto-
wych i Ogólnokształcących, ZKP 
i G 7, SP 8, SP 77, G 29, G 50, 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych 5. 

Boiska ze środków budżeto-
wych Miasta otrzymały następu-
jące szkoły: ZKP i G 4, ZKP i G 
5, ZKP i G 8, ZKP i G 23, ZKP i G 
26 z klasami sportowymi, SP 12, 
SP 14, SP 15, SP 16, SP 62, G 
23, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących 8, Osiedlowe – Kokoszki 
(zarządca Gdański Ośrodek Kul-
tury Fizycznej), VIII LO . 

 W latach 2006-2011 oddano 
do użytku 33 boiska ze sztuczną 
nawierzchnią!

Pomoc dla każdego dziecka 
Program został dopracowany pod 

względem organizacyjnym. Angela 
Dubielska poinformowała wszystkie 
szkoły o głównych założeniach pro-
gramu jeszcze przed zakończeniem 
roku szkolnego. W Wydziale Edu-
kacji jeszcze w czerwcu ustalono 
również działania z koordynatorem 
projektu z ramienia UCK, Michałem 
Brzezińskim.

Zostało również zorganizowa-
ne spotkanie z dyrektorami szkół 
25 sierpnia. 

Mimo wakacji udało się również 
wyznaczyć w terminie koordynato-
rów w poszczególnych szkołach. 
W rezultacie mamy 95 koordynato-
rów. Na prośbę Wydziału Edukacji 
zostali wyznaczeni przez dyrektorów 
swoich placówek. Prosiliśmy o wy-
znaczenie osoby charyzmatycznej, 
dynamicznej i chętnej do działania, 
w tym: osoby znającej zasady zdro-
wego żywienia oraz potrafiącej pro-
mować aktywność fizyczną w szkole. 
Szkolny koordynator będzie na stałe 
współpracował z zespołem realizują-
cym program „6-10-14 dla zdrowia” – 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. 
Wszyscy koordynatorzy spotkali się 
29 września w CKU, gdzie omówiono 
poszczególne etapy działania. 

Lista koordynatorów pro-
gramu:
Grażyna Lisius (GM 1), Anna 
Turowska (GM 2), Dorota 
Kamińska (GM 3, ZSO 7), 
Dorota Kokoszka (GM 4, 
ZKPiG 4), Wiktoria Kołodziej-
czyk (GM 5, ZKPiG  5), Anna 
Pawełczak (GM 7, ZKPiG 6), 
Mateusz Michalski (GM 8), 
Iwona Kuźmińska (GM 10), 
Olga Zaczeniuk (GM 11), Da-
nuta Siwicka (GM 12), Anna 
Farasiewicz (GM 13, ZSOiZ 
1), Małgorzata Lewandowicz 
(GM 15, ZSSiO), Danuta Chy-
ła (GM 16, ZKPiG  12), Dorota 
Moskwińska (GM 18, ZSO 8), 
Adriana Szumska (GM 19), 
Małgorzata Jóźwiak (GM 20), 
Anita Nowacka (GM 21, 
ZKPiG 33), Marietta Tokar-
ska (GM 23), Marcin Dron 
(GM 24, ZKPiG 17), Iwona 
Spryszyńska (GM 25), Boże-
na Borzestowska-Jur (GM 27, 
ZKPiG 20), Hanka Siemasz-
ko (GM 28, ZKPiG 21), Mar-
ta Nieroda (GM 29), Renata 
Bednarska (GM 30, ZKPiG  
23), Tamara Kołodziej-
czyk  (GM 31, ZKPiG 24), 
Ewa Krzemińska-Jurczenia 
(GM 32, ZKPiG 25), Grażyna 
Sowa (GM 33, ZSO 2), Marcin 
Kania (GM 34, ZSO 5), Alicja 
Walicka (GM 46, ZKPiG 26), 
Maria Lichtarska (GM 48), 
Magdalena Dworniczak 
(GM 49, ZKPiG  8), Angelika 
Cieplik (GM 50, ZKPiG 7).

Agnieszka Drążyk i Marek Jankowski

Zawody na szkolnym basenie Na boisku

Rozgrywki 
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Z Jarosławem Formelą p.o. dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego rozmawia Emma Popik 

Skąd przyszedł impuls do za-
jęcia się problematyką chorób cy-
wilizacyjnych?

Wydział Spraw Społecznych 
otrzymywał sygnały pochodzące 
z różnych środowisk. Temat ten 
przewijał się w naszych konsulta-
cjach z osobami z kręgu lekarzy, ze 
środowiskiem edukacyjnym, a także 
i z rodzicami dzieci, mającymi różne 
kłopoty zdrowotne. Te konsulta-
cje były bardzo szerokie i prowa-
dziliśmy je przez niemal dwa lata. 
W zeszłym roku zorganizowaliśmy 
poważną konferencję środowisko-
wą, która potwierdziła poprzednie 
sygnały. Ustalenia wynikające z ob-
rad wyselekcjonowały i nazwały pro-
blem. Stały się również dla naszego 
wydziału impulsem do działania, 
toteż skierowaliśmy je w tym wła-
śnie kierunku i właśnie w nim teraz 
podążamy. Obecnie nasz wydział 
zmienił nazwę na Wydział Polityki 
Społecznej i kontynuuje rozpoczę-
te prace, przynajmniej jeśli chodzi 
o ten temat. 

Jakie jest podejście Wydziału 
Polityki Społecznej do zagadnie-
nia chorób cywilizacyjnych?

Zajmując się zagadnieniem 
profilaktyki i dostrzegając zjawisko 
zaburzeń, pragniemy ująć problem 
w sposób jak najszerszy. Podjęli-
śmy się zadania zebrania w całość 
wszystkich działań, jakie są podej-
mowane w tym zakresie i kierowa-
ne do dziecka. Ujmiemy w naszym 
programie wszystkie czynniki cywi-
lizacyjne, mające negatywny wpływ 
na zdrowie dziecka. 

Dlaczego niezbędny jest osob-
ny program opieki zdrowotnej?

Niezbyt dobry jest system opieki 
zdrowotnej wynikający z zadań NFZ. 
Zauważyliśmy bowiem, że istnieją 
w nim luki. Jednocześnie zdaliśmy 
sobie sprawę z tego, że nie spełnia-
ją swojej roli w tym zakresie, to jest 
nie koordynują tego wszystkiego, nie 
ogarniają całości problemu. Z tego 
też względu podjęliśmy się zadania 
stworzenia tego programu. Zbierali-
śmy pomysły, konsultowaliśmy się ze 

środowiskiem w fazie przygotowaw-
czej, troszcząc się o to, aby program 
był jak najlepiej skonstruowany.

Kto jest realizatorem progra-
mu?

W drodze konkursu wybrali-
śmy Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne jako realizatora Programu 
zdrowotnego w zakresie prewencji 
i wczesnego wykrywania chorób 
cywilizacyjnych u dzieci i młodzie-
ży. Nasz wydział podpisał umowę 
kooperacyjną z Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym. Program jest 
w całości finansowany przez Mia-
sto Gdańsk. 

Będziemy ten program realizo-
wać przez następne trzy lata. Ocze-
kujemy działania skoordynowanego, 
pełnego i z uwzględnieniem potrzeb 
partnerów. Przypominamy, że part-
nerami programu są środowiska 
lekarzy, nauczycieli oraz rodziców. 
Zwrócimy również uwagę na to, że 
partnerzy mogą występować w róż-
nych ze sobą relacjach jako dzieci 
i dorośli, dzieci i rodzice czy dzieci 
i lekarze, wychowawcy, nauczy-
ciele itp. 

Dlaczego wybrano Uniwersy-
teckie Centrum Kliniczne na re-
alizatora programu?

Gdyż udział tego partnera gwa-
rantuje wysoką rangę działań, na 
czym nam szczególnie zależy. Śro-
dowisko naukowe pozwoli na szer-
sze spojrzenie na poważny problem 
chorób cywilizacyjnych. W udziale 
tego właśnie partnera upatrujemy 
sukces programu. Uważamy rów-
nież, że UCK zapewni ewentualne 
działania naukowe, jeśli będą po-
trzebne. 

Na jakim etapie jest obecnie 
program? 

Wchodzimy w etap realizacji po 
podpisaniu umów na początku tego 
roku. Uważam, że zrobiliśmy wszyst-
ko, aby dobrze rozpocząć. Trudno 
oczywiście mówić teraz o efektach. 
Będziemy się starać zapewnić po-
wodzenie temu programowi, dba-
jąc o właściwą koordynację działań 

wspólnie ze wszystkimi uczestnikami 
– jednym słowem, żeby to działało. 
Po pewnym etapie dokonamy oczy-
wiście ewaluacji osiągniętych wy-
ników, aby sprawdzić, czy idziemy 
w dobrym kierunku, co można popra-
wić, jakie elementy zmienić. 

A jaki jest główny cel pro-
gramu?

Pragniemy objąć opieką zdro-
wotną i badaniami wszystkie dzieci 
mieszkające w Gdańsku. Chcemy, 
aby każde dziecko pojawiło się 
w tym systemie. Spodziewamy się, 
że każde dziecko otrzyma pomoc, 
jaka jest potrzebna. Dobrym pomy-
słem jest również pokazanie dzieci 
zdrowych i prawidłowo się rozwi-
jających, które prowadzą właściwy 
styl życia. 

Jakie są możliwości rozszerze-
nia i kontynuowania programu?

Uważamy, że Rada Naukowa jest 
jednym z warunków powodzenia pro-
gramu. Z pewnością będzie korygo-
wać błędy czy też inicjować zmianę 
kierunku działań. Chcielibyśmy są-
dzić, że ten trzyletni program będzie 

Czy osiągniemy dalekie cele społeczne

miał możliwość kontynuacji. Wcho-
dzą przecież kolejne roczniki dzie-
ci, które powinny być również objęte 
opieką. Liczymy na stałe działania 
Miasta w zakresie prewencji. Trosz-
czymy się również o finansowanie 
różnych programów, wiemy, że 
wczesne wykrywanie niedomagań 
zdrowotnych powoduje, że ich lecze-
nie będzie o wiele tańsze i rezultaty 
szybsze do osiągnięcia. Będziemy 
dążyć do zmiany sposobu żywienia 
dzieci w stołówkach szkolnych – le-
karz będzie miał udział w przygoto-
waniu menu obiadowego. Liczymy 
na zmianę asortymentu dostępne-
go w automatach postawionych na 
szkolnych korytarzach, usunięcie 
z nich kalorycznych słodyczy i za-
stąpienie ich zdrową żywnością. 

Jak pan sformułuje dalekosięż-
ne efekty społeczne?

Chcielibyśmy się spodziewać ko-
rekt i zmian w stylu życia, wyrobienia 
dobrych nawyków w dziedzinie ży-
wienia oraz zwiększenia udziału ru-
chu i sportu wśród młodego pokole-
nia. Rozumiemy bowiem, że zdrowe 
dziecko to zdrowe społeczeństwo. 

Program zdrowotny – WPS UM
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Założenia i cel programu zo-
stał stworzony w oparciu o potrze-
by zgłoszone przez władze Miasta 
Gdańska. W tworzeniu programu 
brali udział przedstawiciele klinik 
pediatrycznych: Kliniki Pediatrii, 
Gastroenterologii, Hepatologii i Ży-
wienia Dzieci – prof. Barbara Ka-
mińska, dr Agnieszka Szlagatys, 
dr Agnieszka Jankowska, dr Ma-
ciej Zagierski; Oddziału Diabetologii 
Dziecięcej UCK – prof. Małgorzata 
Myśliwiec; dr Agnieszka Brandt, 
jak również Zakładu Zdrowia Pu-
blicznego i Medycyny Społecznej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego – dr Marzena Zarzeczna-
Baran, dr Piotr Popowski, a także 
przedstawiciele Ośrodka Zdrowia 
i Sprawności Dziecka – dyr. Ma-
rek Jankowski, dr Aleksandra Nie-
dzielska. Ze strony Miasta prace 
koordynowały i współtworzyły Wy-
dział Spraw Społecznych i Wydział 
Edukacji.

Za ostateczną wersję programu 
odpowiedzialna jest również duża 
liczba osób. Cały proces trwał oko-
ło pół roku – czas żmudnej pracy 

i opracowywania założeń, wyszu-
kiwania dowodów na skuteczność 
planowanej interwencji i wpisywa-
nia tego w realia. Ostateczny jego 
kształt zawdzięczamy głównie 
Markowi Jankowskiemu, dr Alek-
sandrze Niedzielskiej, drowi Pio-
trowi Popowskiemu oraz Michałowi 
Brzezińskiemu.

– Rada Naukowa powstała na 
samym początku programu. Wie-
lu z jej członków współpracowało 
z nami na etapie tworzenia projektu 
– mówi Michał Brzeziński. – Celem 
powołania rady jest opiniowanie po-
szczególnych elementów progra-
mu, ustalanie szczegółowe przebie-
gu procesów w ramach programu, 
a także ocenianie zastosowania 
właściwych metod. 

Zadaniem Rady Naukowej jest 
kompleksowe spojrzenie na przygo-
towywane i realizowane działania 
skierowane do wszystkich odbior-
ców programu. Członkowie recen-
zują i opiniują przygotowane na 
poszczególnych etapach materiały 
związane z działaniami programu. 
Wiedza i doświadczenie w realizacji 

interwencji związanych ze zdrowiem 
dzieci, posiadana przez członków 
Rady Naukowej, jest istotnym punk-
tem odniesienia w realizacji całego 
programu „6 10-14 dla zdrowia”.

Każdy dokument merytoryczny 
dotyczący kształtowania i przebie-
gu procedur realizowanych w ra-
mach programu jest poddawany pod 
ocenę rady.

Opinia rady jest istotnym ele-
mentem pozwalającym koordy-

natorom programu na przejście 
od etapu planowania do realizacji 
działań. Wszystkie uwagi, zalecenia 
przedstawione przez członków rady 
są skrupulatnie wyjaśniane i przeka-
zywane autorom do weryfikacji.

Taka niezależna opinia pozwala 
na wprowadzenie w ramach progra-
mu wewnętrznego systemu recenzji 
oraz kompleksowego spojrzenia na 
wszystkie realizowane punkty pro-
gramu.

wzrostowego BMI (Body Mass In-
dex), ocenę sprawności układu krą-
żenia (Kasch Pulse Recovery Test), 
pomiar ciśnienia tętniczego i pomiar 
obwodów i fałdów skórnych. 

Celem programu Zdrowy Uczeń 
jest: promocja zdrowego stylu ży-
cia, dostarczenie informacji o dal-
szym prozdrowotnym postępowaniu 
z dzieckiem, a więc plan postępo-
wania prozdrowotnego, wczesne 
wykrycie zaburzeń w procesie 
kształtowania postawy ciała, wcze-
sne wykrycie nadciśnienia tętni-
czego, przeciwdziałanie otyłości, 
kwalifikacja do zajęć z gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej, anali-
za stanu wydolności fizycznej dzie-
ci (poziomu aktywności fizycznej), 
skierowanie dzieci z problemami 
zdrowotnymi do specjalistycznych 
poradni, opracowanie szczegółowej 
statystycznej analizy badań do wy-

korzystania w szkolnych programach 
wychowania zdrowotnego.

Od roku szkolnego 2011/2012 
program Zdrowy Uczeń staje się in-
tegralną częścią programu „6 -10- 14 
dla Zdrowia”, prowadzonego przez 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
w Gdańsku. Dzieci, u których po 
badaniach przesiewowych wykryje-
my czynniki ryzyka rozwoju chorób 
cywilizacyjnych, zostaną zakwalifiko-
wane do programu interwencyjnego 
w ramach etapu specjalistycznego 
„6-10-14 dla Zdrowia”, i tam je obej-
mie kompleksowa interwencja edu-
kacyjno-lecznicza.

W tym roku szkolnym aż 3500 
dzieci obejmie program Zdrowy 
Uczeń. Jego cykl liczy trzy lata, to 
znaczy, że w tym okresie zostaną 
przebadane wszystkie dzieci gdań-
skich szkół podstawowych w wieku 
9-11 lat. Wymogiem niezbędnym 

Od września 2011 r Ośrodek Pro-
mocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 
rozpoczyna badania dzieci klas III-V 
w ramach programu zdrowotnego 
Zdrowy Uczeń. Ich zakres obejmu-
je ocenę postawy ciała, masy ciała 
na podstawie wskaźnika wagowo - 

przystąpienia do programu jest wy-
pełnienie ankiety dotyczącej stylu 
życia i wyrażenie zgody na uczest-
nictwo dziecka przez rodziców bądź 
opiekunów prawnych.Leszek Skorupski 

Rozpoczynamy badania 
młodych gdańszczan

Rada Naukowa 

W skład Rady Naukowej wchodzą: prof. Barbara Kamińska Pomor-
skie Centrum Traumatologii – Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci, prof. Małgorzata Myśliwiec Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne w Gdańsku – Oddział Diabetologii Dziecięcej, prof. 
Józef Drabik Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 
dr Lubomira Wengler Gdański Uniwersytet Medyczny – Zakład Prawa 
Medycznego, dr Marzena Zarzeczna-Baran Gdański Uniwersytet Me-
dyczny – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, dr Piotr 
Popowski Gdański Uniwersytet Medyczny – Zakład Zdrowia Publicznego 
i Medycyny Społecznej, dr Tadeusz Jędrzejczyk dyrektor ds. medycznych 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, dyr. Jarosław Formela Wydział Polityki 
Społecznej UM Gdańska (głos doradczy). Sekretarzem i koordynatorem 
prac Rady Naukowej jest Marek Jankowski – dyrektor Ośrodka Promocji 
Zdrowia i Sprawności Dziecka.

W pierwszym półroczu 
OPZiSDZ planuje przeba-
dać dzieci następujących 
szkołach podstawowych: 
88, 87, 11, 29, 59, „Lingwi-
sta”, 65, STO II, „Sokrates”, 
58, 56, 69, 17, SP Baletowa, 
24, 18, 20, 48, 80. 

Harmonogram badań 
uczniów szkół podstawo-
wych na drugie półrocze 
przedstawia się następują-
co: 79, 60, 77, 75, 44, 46, 
50, 57, 14, 21, 47, 8, 7. Ra-
zem 32 szkoły. 

Koordynatorem progra-
mu jest Leszek Skorupski 
tel. 794 582 256, email: 
leszek.skorupski@opzisdz.pl

Program zdrowotny – twórcy i partnerzy

Program na podstawach naukowych 
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Michał Brzeziński – le-
karz, rezydent pediatrii w Klini-
ce Pediatrii, Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci 
Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Pediatra z wyboru 
i zamiłowania. Z kliniką zwią-
zany od czasu studiów. Pracuje 
jako pediatra na oddziale klinicz-
nym w PCT w Gdańsku. Budo-
waniem, organizacją i realizacją 
programów zdrowotnych zajmuje 
się od 2007 roku, od tego czasu 
jest również członkiem Polskiego 
Towarzystwa Programów Zdro-
wotnych.

Poszerzał swoją wiedzę fa-
chową w dziedzinie leczenia oty-
łości w Obesity Summer School 
w Cambridge (SCOPE), zorgani-
zowanym przez IASO - ogólno-
światową federację medyczną 
zajmującą się otyłością, a także 
marketingu społecznego na Na-
tional Social Marketing Summer 
School w Bled na Słowenii - zor-
ganizowanym przez National So-
cial Marketing Center w Londy-
nie. Zdobył również większą wie-
dzę z dziedziny gastroenterologii 
i żywienia dzieci na kursie ESP-
GHAN Career Development Co-
urse w Bolonia, zorganizowanym 
przez ESPGHAN - The European 
Society of Paediatric Gastroente-
rology, Hepatology and Nutrition. 
Jeden z twórców programu.

W jaki sposób nasza cywili-
zacja sprzyja bądź nie sprzyja 
zdrowiu?

Polskę zaliczamy do krajów 
o średnim i wysokim dochodzie na 
jednego mieszkańca, to daje nam 
wiele możliwości, ale stwarza rów-
nież liczne zagrożenia zdrowotne. 
Zachowaniu zdrowia sprzyja edu-
kacja, szerokie możliwości uprawia-
nia sportu oraz dostęp do świeżej 
i zdrowej żywności. Negatywny sku-
tek lepszych czasów to nadmierne 
ułatwianie życia poprzez samocho-
dy, mikrofalówki czy przysłowiowy 
pilot do telewizora. Zwalczyliśmy 
powszechne zakażenia i epidemie 
dzięki rozwojowi ekonomicznemu 
społeczeństwa, medycyny i zdrowia 
publicznego. Liczba przypadków 
chorób zakaźnych znacznie spadła 
w wyniku powszechnych szczepień, 
stosowania antybiotyków i wzrosto-
wi poziomu higieny. Zmieniły się 
jednakże przyczyny zachorowania 
i zgonów. Pojawiła się nowa epide-
mia - choroby cywilizacyjne, a więc: 
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca 
naczyń, udary mózgu, hiperlipide-
mia. A także otyłość oraz choroby 
układu ruchu.

Dlaczego grube dziecko to nie 
jest zdrowe dziecko?

Dziecko otyłe ma dużo gorszą 
wydolność fizyczną w porównaniu 
z dzieckiem o prawidłowej masie 
ciała, ponieważ dodatkowo dźwiga 
kilka lub kilkanaście kilogramów. 

Ma także częściej podwyższone 
ciśnienie tętnicze, choroby naczyń, 
wątroby czy układu oddechowego. 
Częściej występują zaburzenia de-
presyjne, snu czy oddychania w no-
cy. Problemy te będą się nasilać wraz 
z przybywającymi kilogramami. Poję-
cie grube dziecko stygmatyzuje - ma 
wydźwięk negatywny. 

Jakie pokolenie dorosłych wy-
rośnie nam z otyłych dzieci?

Pokolenie otyłych dzieci to po-
kolenie otyłych dorosłych. Obecne 
pokolenie dwudziestolatków w USA 
ma wyniki zdrowia takie jak ich ro-
dzice w wieku lat czterdziestu. Będą 
więc żyć krócej niż ich rodzice. To 
pierwsze takie pokolenie w nowo-

żytnej historii człowieka. Nie spraw-
dzają się dawne dogmaty naszych 
babć, że pulchny wyrośnie i straci 
tuszę – przeczą temu badania ob-
serwacyjne. Jest wręcz odwrotnie. 
Im młodsze dziecko jest otyłe, tym 
trudniej jest ją zwalczyć w wieku do-
rosłym. Zauważmy, że wzrasta od-
setek otyłych dzieci. 

Otyłość prowadzi do cukrzycy, 
nadciśnienia tętniczego, zaburzeń 
lipidowych. Wchodzi również w skład 
tzw. zespołu metabolicznego - cho-
roby bardzo trudnej do leczenia 
i mocno skracającej życie, a przede 
wszystkim znacznie obniżającej jego 
jakość. Chociaż nie każdy otyły na-
stolatek –ma te choroby, ale to tylko 
kwestią czasu, kiedy się pojawią.

Jakie skutki społecznie powo-
duje otyłość?

Otyłość jest chorobą przewle-
kłą, trudną do leczenia. Wyjście 
z niej wymaga zmiany wielu nawy-
ków życia codziennego, znaczne-
go wysiłku i samozaparcia przez 
wiele lat. Często niezbędne oka-
zuje się specjalistyczne leczenie. 
Otyłość zwiększa koszty społeczne 
– wydatki na leki, dodatkowe ho-
spitalizacje, zwolnienia chorobowe 
i wreszcie renty inwalidzkie. Społe-
czeństwo chore to społeczeństwo 
bardzo kosztowne, które korzysta 
z pomocy państwa w większym za-
kresie, dokładając jednocześnie do 
jego budżetu mniej niż pozostali. To 
generuje bardzo duże straty finan-
sowe. Choć wyliczenia finansowe są 
bardzo trudne do przeprowadzenia, 
panuje powszechne przekonanie, że 
społeczeństwo zdrowsze jest bogat-
sze, a nie na odwrót.

Jak spowodować, żeby miesz-
kańcy Pomorza nie przodowali 
wśród otyłych?

Nie wystarczy dwa, trzy razy 
w tygodniu poćwiczyć przez 30 mi-
nut. Zasada jest prosta: albo jemy 
mniej, albo spalamy więcej kalorii. 
A najszybciej schudniemy mniej je-
dząc i więcej się ruszając. 

Gdańsk jako pierwsze mia-
sto w Polsce wdraża w tym roku 
kompleksowy program wykrywa-
nia i leczenia czynników chorób 
cywilizacyjnych – głównie nadwagi 

i otyłości wśród dzieci i młodzieży. 
Program pod nazwą „6-10-14 dla 
Zdrowia” wygrał konkurs ogłoszo-
ny przez Urząd Miasta w Gdańsku. 
Jego celem jest wsparcie rodziców 
i dzieci z namiarem masy ciała 
w walce z tą chorobą. Po bada-
niu przesiewowym w szkole lub 
partnerskiej placówce programu, 
jaką jest Ośrodek Promocji Zdro-
wia i Sprawności Dziecka, każde 
dziecko z nadwagą lub otyłością 
zostanie zaproszone do rocznego 
programu interwencyjnego. Tam, 
pod opieką dietetyka, psychologa 
specjalisty aktywności fizycznej 
oraz lekarza, będzie wraz z rodzi-
cami tak modyfikować swoje zacho-
wania zdrowotne oraz zachowania 
całej rodziny, by pozbyć się nad-
miernych kilogramów. 

By nasze działania były sku-
teczne, zorganizujemy kursy dla 
rodziców. By utrwalić zmiany, chce-
my pomóc szkołom w budowaniu 
prawidłowych polityk szkolnych, 
modyfikowaniu dostępnej żywności 
tak, by była zdrowa oraz tworzeniu 
środowiska szkolnego sprzyjającego 
aktywności fizycznej i zdrowej diecie 
na co dzień.

Jest to innowacyjne działanie, na 
bardzo dużą skalę. Na chwilę obecną 
wiadomo, że program trwać będzie 
do 2014 roku. Liczymy jednak, że na 
stałe wpisze się on w działania Mia-
sta Gdańska i uzyska aprobatę oraz 
wsparcie rodziców.

Jak uzdrowić cywilizację?
Z lekarzem Michałem Brzezińskim rozmawia Emma Popik

Program zdrowotny – UCK
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Jego celem jest przygotowanie 
oraz wspieranie szkół w tworzeniu 
własnej polityki – sposobu postępo-
wania w dziedzinie zdrowego żywie-
nia i aktywności fizycznej. Podstawą 
zapobiegania nadwadze oraz lecze-
nia osób otyłych jest zmiana sposobu 
żywienia i zwiększenie ich aktywno-
ści fizycznej. Ważną rolę do spełnie-

nia mają szkoły. To one mogą wpły-
wać na kształtowanie właściwych 
zachowań zdrowotnych uczniów 
oraz umożliwić ich praktykowanie 
w codziennym życiu.

Podstawy koncepcji projektu 
HEPS wynikają z przyjęcia podsta-
wowych założeń szkoły promującej 
zdrowie, w tym zwłaszcza koncepcji 

całościowego podejścia do zdrowia 
w szkole, a także uznania, że spój-
na polityka szkoły może sprzyjać 
lepszym wynikom w nauce, podob-
nie jak działania z zakresu promocji 
zdrowia. Polityka taka wspiera reali-
zację podstawowej funkcji szkoły, tj. 
edukacji uczniów i sprzyja podnosze-
niu jakości edukacji przez wzmacnia-
nie zdrowia.

W projekcie HEPS przyjęto, że 
polityka zdrowotna to ustalony plan 
działania i decyzji podejmowanych 
w celu osiągnięcia pozytywnych 
i racjonalnych efektów, ukierun-
kowanych na poprawę jakości ży-
wienia i zwiększenie aktywności 
fizycznej uczniów. Koncentruje się 
na potrzebach szkoły i społeczno-
ści, celach i zadaniach związanych 
z priorytetami szkoły, planie działań 
oraz wydarzeniach, monitoringu, 
ewaluacji oraz ponownej analizie 
i wprowadzaniu zmian, dostępnych 
dla szkoły zasobach. Powinna opie-
rać się na pozytywnej i holistycznej 
koncepcji zdrowia, która obejmuje 
styl i warunki życia. Dotyczy to dba-
łości o zdrowie fizyczne, społeczne 
i psychiczne uczniów oraz pracow-
ników szkoły.

Korzyści dla szkół wynikają-
ce z tworzenia szkolnej polityki to: 
spójne i zaplanowane podejście, 
promocja wśród uczniów i pracow-
ników, poprawa wyników naucza-
nia, lepsza współpraca z rodzicami, 
lepsza atmosfera w szkole, zwięk-
szenie satysfakcji z pracy, lepsza 
współpraca szkoły ze środowiskiem 
lokalnym, z organizacjami i instytu-
cjami wspierającymi szkołę.

Uzasadnienie podjęcia nowej 
europejskiej inicjatywy

Podstawę do podjęcia działań 
w zakresie profilaktyki nadwagi sta-
nowi Porozumienie o współpracy 
między Ministrem Edukacji Naro-
dowej, Ministrem Zdrowia oraz Mi-
nistrem Sportu i Turystyki w sprawie 
promocji zdrowia i profilaktyki proble-
mów dzieci i młodzieży z dnia 23 li-

Aleksandra Niedzielska

Zdrowe żywienie i aktywność 
Informacja o europejskim projekcie HEPS - „ZDROWE ŻYWIENIE I AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA W SZKOŁACH”. HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) 
to międzynarodowy projekt, realizowany i finansowany z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Programu Zdrowia Publicznego w latach 2009-2011. Szybki wzrost liczby 
dzieci i młodzieży z nadwagą czy otyłością spowodował sformułowanie projektu. 

stopada 2009 r. W opracowanych 
na mocy tego porozumienia „Kie-
runkach działań w zakresie promo-
cji zdrowia w szkole i profilaktyki 
problemów dzieci i młodzieży” jeden 
z nich brzmi: „Wdrażanie w szkołach 
polityki w zakresie zdrowego żywie-
nia i aktywności fizycznej jako ele-
mentu profilaktyki otyłości u dzieci 
i młodzieży”. Potrzeba wdrażania 
w szkołach polityki w zakresie zdro-
wego żywienia i aktywności fizycz-
nej wynika także z Narodowego 
Programu Zapobiegania Nadwadze 
i Otyłości oraz Przewlekłym Choro-
bom Niezakaźnym poprzez Poprawę 
Żywienia i Aktywności Fizycznej na 
lata 2007-2011.

Założenia wdrażania projek-
tu HEPS 

Przewiduje się następujące for-
my realizacji projektu w gdańskich 
szkołach: zapoznanie dyrektora 
szkoły i lidera z koncepcją HEPS, 
stworzenie szkolnego zespołu od-
powiedzialnego za tworzenie poli-
tyki szkoły, przeszkolenie liderów 
i zespołów szkolnych do podjęcia 
działań na rzecz tworzenia własnej 
polityki, wsparcie zespołu w tworze-
niu polityki zdrowotnej szkoły.

Obszary współdziałania ze stro-
ny UCK: przeszkolenie koordynato-
rów i zespołów roboczych (szkolenie 
i warsztaty), dostarczenie niezbęd-
nych materiałów, wsparcie w dia-
gnozie dotychczasowych działań 
na terenie szkoły, pomoc w tworze-
niu polityki szkolnej, monitorowanie 
i ewaluacja

Opracowanie na podstawie materiałów
 HEPS Aleksandra Niedzielska 

Program zdrowotny – polityka szkolna

Skoczę daleko

Pokonać wysoką poprzeczkę 
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realizowane przez gdańskie pla-
cówki oświatowe, jednostki miej-
skie (w tym nasz Ośrodek) oraz 
Uniwersyteckie Centrum Klinicz-
ne, których celem jest budowanie 
potencjału zdrowotnego gdań-
skich dzieci i młodzieży. 

Jakie działania przewidziane 
są w ramach Gdańskiego Mo-
delu Promocji Zdrowia?

Obowiązek tworzenia wa-
runków sprzyjających promocji 
i ochronie zdrowia dzieci do-
tyczy dwóch środowisk, klu-
czowych w ich życiu: rodziny 
i szkoły. Wsparcie wysiłków 
w tym zakresie przez specjali-
stów Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego (UCK) oraz Ośrod-

ka Promocji Zdrowia i Sprawno-
ści Dziecka (OPZiSDz) wyznacza 
obszary działań Gdańskiego Mo-
delu Promocji Zdrowia (GMPZ). 
Podmiotem działań tu prowa-
dzonych są gdańskie dzieci 
i młodzież. Jednak ze względu 
na to, iż skuteczność udziela-
nego wsparcia zależy w głównej 
mierze od zaangażowania w pra-
cę na rzecz zdrowia całego śro-
dowiska rodzinnego dziecka, to 
właśnie rodzina jako całość jest 
głównym odbiorcą realizowa-
nych zadań. Takie rozwiązanie 
zwiększa nie tylko efektywność 
wzmacniania potencjału zdro-
wotnego samego dziecka, ale 
pośrednio wpływa na umacnianie 
zdrowia członków całej rodziny. 
Stanowi to w kontekście zdrowia 
i podnoszenia jakości życia bar-
dzo istotną wartość dodaną do 
realizowanych projektów.

Jakie zadania realizuje 
Ośrodek i jaka jest jego rola 
w Gdańskim Modelu Promocji 
Zdrowia? 

OPZiSDz jest jednostką miej-
ską, działającą w strukturach Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Gdańska. Zadania statu-
towe nasza placówka realizuje 
w formie autorskich programów 
zdrowotnych: Interdyscyplinar-
nego programu zdrowotnego dla 
dzieci 6 – 7 letnich „Zdrowe Ży-
cie Twojego Dziecka”, w którym 
rocznie uczestniczy ok. 3500 
dzieci i ich rodziców, a więc 80% 
gdańskiej populacji dzieci w tym 
wieku oraz kompleksowego pro-
gramu „Zdrowy Uczeń” dla dzieci 
9 – 11 letnich, który realizowany 
jest na terenie placówek oświato-
wych. Rocznie w gdańskich szko-
łach uczestniczy w programie po-
nad 3 tys. dzieci.

Nasze działania koncentrują 
się na edukacji zdrowotnej rodzi-
ców oraz wczesnemu wykrywaniu 

u dzieci czynników ryzyka rozwoju 
chorób cywilizacyjnych. Efektem 
tych działań jest tworzenie indy-
widualnego, opartego o zdiagno-
zowane potrzeby zdrowotne pla-
nu postępowania prozdrowotnego 
dla dziecka – uczestnika naszych 
programów. 

Cieszymy się bardzo, że od 
tego roku szkolnego dla dzieci 
z wykrytymi czynnikami ryzyka 
rozwoju chorób cywilizacyjnych 
plan postępowania prozdrowot-
nego obejmować będzie także 
możl iwość udziału w inter-
wencyjnym, interdyscyplinar-
nym programie rocznej opieki 
specjalistycznej, który reali-
zuje Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne.

Jak rodzice oceniają dzia-
łania prowadzone przez Ośro-
dek? 

Dwa lata temu przeprowadzili-
śmy anonimowe badania ankieto-
we, których zadaniem było prze-
prowadzenie ewaluacji programu 
„Zdrowe Życie Twojego Dziecka”. 
Wyniki tej oceny bardzo nas ucie-
szyły. Ponad 90% rodziców uzna-
ło, że program w pełni spełnia ich 
oczekiwania. Szczególnie ważną 
dla nas informacją, którą przynio-
sły badania ankietowe, była ta, 
która dotyczyła deklaracji ponad 
20% rodziców o zamiarze całko-
witej zmiany stylu życia swojego 
dziecka – zgodnie z proponowa-
nym planem postępowania proz-
drowotnego.

Uważam, że dla tych rodzin 
możliwość uzyskania wsparcia 
w postaci rocznej specjalistycz-
nej opieki nad dzieckiem, którą 
oferuje Szpital Akademicki (UCK) 
w ramach programu „6,10,14 dla 
Zdrowia”, jest ogromną szansą 
na rzeczywiste wdrożenie swo-
ich deklaracji w życie i skuteczne 
budowanie potencjału zdrowia 
całej rodziny.

Budowanie potencjału 
zdrowia całej rodziny
Z Markiem Jankowskim, dyrektorem Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku rozmawia Emma Popik

Działania prowadzone 
przez UCK w ramach progra-
mu „6,10,14 dla Zdrowia” są 
ściśle skoordynowane z pra-
cą Ośrodka Promocji Zdrowia 
i Sprawności Dziecka. Na czym 
polega ta współpraca?

Rosnąca liczba dzieci narażo-
nych na rozwój chorób cywilizacyj-
nych – co jest poważnym problem 
zdrowia publicznego - skłonił wła-
dze Miasta Gdańska do działań, 
które wzmocnią i usprawnią me-
chanizmy przeciwdziałania temu 
zjawisku. W temu celu stworzono 
Gdański Model Promocji Zdrowia 
i Profilaktyki Chorób Cywilizacyj-
nych u Dzieci i Młodzieży. Model 
ten tworzą uporządkowane i wza-
jemnie skoordynowane działania 

Program zdrowotny - OPZ i SP
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Misją Gdańskiego Ośrodka Kul-
tury Fizycznej jest rozwijanie u dzieci 
i młodzieży świadomości zdrowego 
stylu życia oraz kształtowanie po-
staw i zachowań niezbędnych do 
twórczego wykorzystania czasu 
wolnego.

GOKF zapewnia znaczącej licz-
bie gdańskich uczniów czynne i sys-
tematyczne uczestnictwo w różnych 
formach kultury fizycznej. 

We wrześniu ubiegłego roku 
na konferencji „Zdrowy Pomorza-
nin – jak zapobiegać zaburzeniom 
odżywiania” wicedyrektor Beata 
Skoczek przeprowadziła wykład ilu-
strowany prezentacją multimedialną, 
dotyczący sportowych zajęć pozalek-
cyjnych. Nauczyciele GOKF-u mieli 
również możliwość pokazania ćwi-
czeń gimnastyki korekcyjno – kom-
pensacyjnej, przygotowanych przez 
Krzysztofę Święcicką oraz Elżbietę 
Działyńską. Aplauz uczestników 
konferencji: lekarzy, dyrektorów 
szkół i przedszkoli oraz nauczycie-
li był dowodem wartości wykładu 
i pokazu. 

GOKF ma bogatą ofertę poza-
lekcyjnych zajęć sportowych i rekre-
acyjnych dla ponad 4 tysięcy uczniów 
– zajęcia są bezpłatne. Współpracu-
jemy z Ośrodkiem Promocji Zdrowia 
i Sprawności Dziecka w Gdańsku, 
który prowadzi badania w gdań-
skich szkołach, a dzieci z nadwagą 
kieruje do naszego ośrodka na zaję-
cia kompensacyjne. - Uczęszcza na 
nie ponad setka dzieci – mówi Beata 
Skoczek, wicedyrektor GOKF - ćwi-
czą dwa razy w tygodniu po półtorej 
godziny. Zajęcia odbywają w kilku 
gdańskich szkołach, a niektóre na 
pływalni 

Korzysta z nich jednak niewielki 
procent dzieci z tych, które z powodu 
nadwagi powinny uprawiać taką ak-
tywność. OPZiSDz diagnozuje dużo 
więcej przypadków. Dzieci się nie 
zgłaszają, gdyż rodzice w ogóle nie 
widzą problemu. 

Wszystkie strony powinny ze 
sobą współpracować: szkoły uczyć 
dzieci i rodziców zasad zdrowego 
odżywiania. 

– Jako organizator zawodów 
dla uczniów gdańskich szkół ob-
serwuję od kilku lat, jak spada ich 
sprawność i kondycja – mówi koor-
dynator imprez sportowych GOKF, 
Piotr Woźniak. 

Jest również zauważalna grupa 
młodzieży z wyraźną niedowagą, 

a na zawodach zdarzają się zasłab-
nięcia z powodu niezjedzenia żadne-
go posiłku tego dnia. 

Każde niemal dziecko ma natu-
ralną potrzebę aktywności fizycznej. 
Codzienna dawka sportu skutecz-
nie zapobiega nadwadze. Pływanie 
w basenie, jazda na rowerze jest 
atrakcyjne dla każdego dziecka. 
Codzienne rodzinne spacery, jak 
najczęstsze ćwiczenia z użyciem 
skakanki, bieganie na placu za-
baw, również pozwolą spalić zbęd-
ne kalorie. 

Rodzice zauważają, że dzieci 
spędzają zbyt dużo czasu przed te-
lewizorem lub komputerem, lecz nie 
potrafią temu przeciwdziałać. Naj-
groźniejsze jest to, że siedzą przy 
komputerze nawet do późnych go-
dzin nocnych, podjadając w tym cza-
sie głównie batony, chipsy, kanapki 
i popijając Coca-Colę. Rano niewy-
spani, śpieszą się i często rezygnują 
z pierwszego śniadania. Zaspokajają 
głód kupowanymi w szkolnych skle-
pikach batonami, chipsami i kanap-
kami, popijanymi colą. 

Piotr Woźniak diagnozuje rów-
nież liczne błędy w stylu życia. - Jest 
też spora grupa dzieci, których rodzi-
ce rzekomo nie mają czasu na zro-
bienie śniadania w domu, co rekom-
pensują dawaniem kieszonkowego. 
Pozbywając się w ten sposób proble-
mu, stwarzają większy, a jest nim złe 
odżywianie. Rzadko kiedy, kontrolują 
to, co dzieci sobie kupują. 

Kolejnym błędem w stylu życia 
jest coraz częstsze podwożenie do 
szkół. Rezultatem są bóle kręgosłu-
pa czy też stawów. Przy okazji ba-
dań profilaktycznych lekarz stwier-
dza wczesne problemy z sercem 
czy astmą – stwierdza Piotr Woźniak. 
– Uważam, że za wszelką cenę nale-
ży postawić na profilaktykę i jak naj-
szerszą współpracę wielu środowisk, 
by nie doprowadzić do sytuacji takiej 
jak w Wielkiej Brytanii, gdzie publicz-
na służba zdrowia wydaje dziś 4,2 
mld funtów rocznie na leczenie cho-
rób wywołanych nadwagą, otyłością, 
anoreksją i bulimią.

– Zdecydowanie mniej kosztują 
programy profilaktyczne niż progra-
my leczenia. Dobrym pomyłem jest 
realizacja ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. 
W tym roku szkolnym realizowana 
jest jego V edycja – kończy Piotr 
Woźniak.

Zdjęcia z archiwum GOKF

Dostali gola!

Jesteśmy zwycięską drużyną

Dla zdrowia i równowagi

Program zdrowotny – GOKF

Będę pierwsza na mecie!

Przyjdź i ćwicz
Dzieci potrzebują wsparcia rodziców, szkół oraz władz 
lokalnych, żeby zdrowo się odżywiać i uprawiać sport 
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Jego celem jest edukacja 
w zakresie trwałego kształtowa-

nia prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej po-

przez promocję zasad aktywne-
go stylu życia i zbilansowanej 

diety w oparciu o odpowiedzial-
ność indywidualną i wolny wy-

bór jednostki. Jest on ściśle do-
pasowany do bieżącej sytuacji 

żywieniowej i poziomu aktywno-
ści fizycznej młodzieży w Pol-

sce, wśród której już ponad 30 
procent ma problemy z właści-
wym odżywianiem się. Dotyczy 

to zarówno wzrastającego odset-
ka osób z nadwagą i otyłością, 
jak i liczby młodzieży, u której 

stwierdza się niedożywienie ja-
kościowe oraz tak niebezpieczne 
dla zdrowia choroby jak bulimia 

i anoreksja. 

Adresatami programu są 
uczniowie szkół gimnazjalnych 

(I-III), szkół podstawowych (V-VI) 
i ich rodzice. 

Uczestnikami programu są 
dyrekcje szkół, nauczyciele, spo-

łeczność szkolna, pielęgniarki 
środowiska szkolnego, władze 
wojewódzkie i lokalne oraz inni 

według możliwości i potrzeb śro-
dowiskowych.

Program ma wpłynąć na 
ograniczenie tych negatywnych 

trendów, dzięki dostarczeniu 
praktycznej wiedzy w zakresie 
zdrowego stylu życia w wiary-

godny i ciekawy dla młodzieży 
sposób.

Lubimy biegać!

Na pewno dobiegnę do mety!
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GOKF realizuje program „Trzymaj Formę!” 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:

1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.
2. Bądź aktywny fizycznie.
3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się na dole piramidy.
4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcji mleka lub produktów mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.
5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.
6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.
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Program zdrowotny – GOKF
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 Początek roku szkolnego przywi-
tał nas miłą niespodzianką. Zostaliśmy 
zaproszeni na uroczystą inaugurację 
roku szkolnego 2011/2012, która od-
była się na Placu Zebrań Ludowych. 
Nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły 
Odkrywców Talentów i podczas tej 
uroczystości minister edukacji Kata-
rzyna Hall wręczyła dyrektor Hannie 
Jóźwiakowskiej tablicę upamiętniającą 
to wyróżnienie. Ciężko pracowaliśmy 
przez wiele lat na to wyróżnienie. Cie-
szę się, że moja klasa III a została wy-
różniona i zaproszona na uroczystość 
wręczenia nagrody. Moi uczniowie 
w pełni na to zasłużyli. 

Od kilku lat prowadzę koło ar-
tystyczne Kuźnia Talentów, moi 
uczniowie zostali laureatami ponad 
stu konkursów literackich, plastycz-
nych, fotograficznych, recytator-
skich, teatralnych, kabaretowych, 
poetyckich o zasięgu międzynaro-
dowym, ogólnopolskim, wojewódz-
kim i miejskim. Wydają gazetki z cy-
klu „Moja Mała Ojczyzna”, tomiki 
poezji, kalendarze, przygotowują 
przedstawienia. Za cykl gazetek 
otrzymali nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie zorganizowanym przez 
Ministerstwo Edukacji „W Polsce 
bije serce świata, a czy twoje ser-
ce bije dla Polski?”. Za zredago-
wanie czasopisma „Znani i nieznani 
gdańszczanie” zdobyli nagrodę spe-
cjalną w centralnym finale XVI edy-
cji ogólnopolskiego młodzieżowego 
konkursu krajoznawczego „Pozna-
jemy Ojcowiznę”. Byli najmłodszymi 
uczestnikami tego konkursu. Mając 
zaledwie po 9 lat, umieli przeprowa-
dzić wywiad z Lechem Wałęsą, napi-
sać artykuły o czasach Solidarności, 
ale też o Janie Heweliuszu, Danielu 
Gralathcie, Danielu Chodowieckim, 
Gabrielu Fahrenheicie, Arturze 
Schopenhauerze i o zwykłych lu-
dziach, którzy swoją społeczną pra-
cą poprawiają wizerunek naszego 
miasta. W ogólnopolskim konkursie 
literackim „Duch Gdańskiej Architek-
tury” zajęli sześć pierwszych miejsc. 
Podobnie było w konkursie „Wiel-
cy Gdańszczanie”. Jako najmłodsi 
uczestnicy zajęli pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim konkursie ekolo-
gicznym „Czyn”. Zostali laureatami 
europejskiego konkursu „Obywa-
tel w zmieniającej się Europie”. Ich 
prace plastyczne i wiersze druko-
wane są w książkach, min. „Legen-
dy polskie”, wydane przez Fundację 

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
czy „Niezwykłe podróże z Janem 
Heweliuszem”, wydane w maju br. 
przez Radę Miasta Gdańska z oka-
zji Światowego Dnia Książki.

 Ilona Orzechowska prowadzi 
chór szkolny, który od 2006 r. należy 
do Ogólnopolskiego Programu Chó-
rów Szkolnych Śpiewająca Polska, 
gdzie nasi uczniowie mogą zmie-
rzyć swoje siły pod okiem profesjo-
nalnego jury z Gdańskiej Akademii 
Muzycznej. Największym osiągnię-
ciem naszych chórzystów jest Złoty 
Dyplom oraz Puchar Rektora Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku oraz kilka 
Srebrnych Dyplomów. Bibliotekarka 
Maria Tatarewicz prowadzi koło te-
atralne - jej wychowankowie wielo-
krotnie zostawali laureatami kon-
kursów teatralnych i recytatorskich. 
Tomasz Tarasiuk, trenujący piłkę 
nożną, ma niezwykłe osiągnięcia: 
od 2007 r. chłopcy piętnaście razy 
zajmowali miejsca na podium na tur-
niejach piłkarskich. 

 Bożena Daszkiewicz, prowa-
dząca zajęcia Tanecznym Krokiem 
- grupa taneczna Smerfetki uroz-
maica uroczystości szkolne, festyny 
osiedlowe i imprezy miejskie, m.in. 
Europejskie Dni Hanzy i Targi Inicja-
tyw Obywatelskich. Zespół ma wiele 
sukcesów – dziewczęta zajmowały 
siedem razy czołowe miejsca w za-
wodach zespołów Cheerleaders 
podczas mistrzostw Gdańska.

 Wiele mamy kół zainteresowań: 
polonistyczne, matematyczne, przy-
rodnicze, informatyczne i wiele in-
nych, ale nie brakuje również koła 
robótek ręcznych, czy gitarowego; 
wszystkie rozwijają uzdolnienia, ta-
lenty i pasje. Każdy uczeń znajdzie 
coś dla siebie. 

Po uroczystym otwarciu roku 
szkolnego przez prezydenta Pawła 
Adamowicza zwiedzaliśmy Miastecz-
ko Historii. Ta wspaniała lekcja hi-
storii, której autorem był Bogusław 
Wołoszański, obecny na uroczysto-
ści, zaowocowała już nowymi arty-
kułami i pracami plastycznymi moich 
uczniów do kolejnej gazetki z cyklu 
„Moja Mała Ojczyzna”.

 Minister Katarzyna Hall ogłosiła 
obecny rok szkolny Rokiem Szkoły 
z Pasją. Uczniowie SP 14 mają wiele 
ulubionych zajęć, a nauczyciele po-
mogą im odkrywać nowe pasje. 

 Zdzisława Głowienka 
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP 14 

OTRZYMALIŚMY TYTUŁ SZKOŁY 
ODKRYWCÓW TALENTÓW

Minister Katarzyna Hall przyznała nam tytuł

Nagroda za udział w konkursie plastycznym 

To moje dzieła

Przeprowadziliśmy wywiad z prezydentem Wałęsą

SP 14

Sukcesy szkół
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Nasza szkoła należy do sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie od 
27 lutego 1998 roku i wciąż, dlatego 
propagujemy wśród uczniów zdrowy 
styl życia. Uczymy uczniów zdrowo 
się odżywiać i prowadzić styl życia 
sprzyjający utrzymaniu zdrowia. 

W maju 2008 roku Kapituła Pol-
skiego Certyfikatu Szkoła Promu-
jąca Zdrowie nadała SP 14 Polski 
Certyfikat Szkoła Promująca Zdro-
wie. W tym roku szkolnym naszą 
placówkę wybrano do programu 
„6-10-14  dla zdrowia”. Za zgod¹ 
rodziców w naszej szkole zostaną 
przeprowadzone w styczniu bada-
nia przesiewowe uczniów z klas 
trzecich, czwartych i piątych w celu 

Sprawdzamy, czy się chleb upiekłRozczyniamy ciasto

Zjemy śniadanie z całą klasą

Oto nasze bochny chleba

PROGRAM „6-10-14 DLA ZDROWIA”
rozpoznania nadwagi lub otyłości. 
Rodzice otrzymają informacje na te-
mat stanu zdrowia dziecka, propo-
nowanego dalszego postępowania 
oraz włączenia do programu inter-
wencyjnego. Dzieci otyłe, z czynni-
kami ryzyka chorób cywilizacyjnych 
zostaną objęte opieką lekarzy spe-
cjalistów z Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Gdańsku. 

 W Polsce co druga osoba doro-
sła waży za dużo. Mamy nadzieję, że 
program „6-10-14 dla zdrowia” spra-
wi, iż za parę lat nasi uczniowie, jako 
już dorosłe osoby, będą mogli szczy-
cić się właściwą wagą ciała. 

 Zdzisława Głowienka
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP 14 

Przyrządzamy wspólne śniadanie

Program zdrowotny – szkoły

Pijmy soki codziennie
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Spełnienie marzeń
Podczas wręczenia stypendiów 

im. Fahrenheita wystąpiła z podzię-
kowaniami matka stypendysty Jaku-
ba Sikorowskiego. – Dzięki stypen-
dium mój syn może realizować swoje 
marzenia – powiedziała Magdalena 
Sikorowska. – Dziękuję za to Mia-
stu i prezydentowi. Kuba ukończył 
Uniwersytet w Oxfordzie, studiował 
fizykę. Był najlepszym studentem 
na roku, jego praca magisterska 
jest również najlepsza z tej dzie-
dziny. Obecnie przystępuje do prac 
nad rozprawą doktorską. Ponieważ 
jest w Berlinie na studium przygo-
towawczym do doktoratu, a swoje 
obowiązki pojmuje poważnie, nie 
mógł przyjechać na dzisiejszą uro-
czystość. 

Już po raz siódmy młodzi 
gdańszczanie otrzymali stypendia 
naukowe im. Gabriela Daniela Fah-
renheita na studia za granicą. Pre-
zydent Gdańska wręczył im dyplomy 
podczas uroczystej gali 7 września 
w Dworze Artusa.

Wykaz beneficjentów VII edycji programu stypendialnego im. G. D. Fahrenheita w roku akademickim 2011/2012: 
Baszuro Piotr - absolwent III LO w Gdyni, 2007/2008; Buliński Tomasz - absolwent III LO w Gdyni 2010/2011; 
Chojnacka Katarzyna, Salem International College, Niemcy, 2008/2009; Cichy Kamil - absolwent III LO w Gdy-
ni, 2008/2009; Drapella Zofia - absolwentka III LO w Gdańsku, 2011/2012; Janisz Ewa - absolwentka III LO 
w Gdańsku, 2009/2010; Ja¿d¿ewski Mateusz - absolwent III LO w Gdańsku, 2009/2010; Kaczmarek Katarzyna 
- absolwentka III LO w Gdańsku, 2011/2012; Kałduńska Izabela - absolwentka OSM w Gdańsku, 2009/2010; 
Klimaszewska Joanna - absolwentka OSM w Gdańsku, 2009/2010; Kozawska Aleksandra - absolwentka III LO 
w Gdańsku, 2010/2011; Kozłowski Michał - absolwent III LO w Gdyni, 2011/2012; Kraus Piotr - absolwent III LO 
w Gdańsku, 2009/2010; Kummer Piotr - absolwent The Royal Wolverhampton School, Wielka Brytania, 2010/2011; 
Maruszewski Daniel - absolwent III LO w Gdańsku, 2008/2009; Mazan Karolina - absolwentka III LO w Gdańsku, 
2008/2009; Mełgieś Joanna - absolwentka III LO w Gdańsku, 2009/2010; Najda Aleksandra - absolwentka III LO 
w Gdańsku, 2010/2011; Olszowy Wiktor - absolwent III LO w Gdyni, 2010/2011; Poźniak Katarzyna - absolwent-
ka III LO w Gdyni, 2008/2009; Rudzińska Milena - absolwentka XV LO w Gdańsku, 2010/2011; Sadowska Anna 
- absolwentka III LO w Gdańsku, 2010/2011; Sławińska Barbara - absolwentka OSM w Gdańsku, 2009/2010; 
Spychała Aleksander - absolwent III LO w Gdańsku, 2011/2012; Szurek Beata - absolwentka GLA Psychologia, 
2011/2012; Szwabowicz Aleksander - absolwent III LO w Gdyni, 2008/2009; Węgrzyński Michał- absolwent III 
LO w Gdyni, 2011/2012; Zakidalska Aleksandra - absolwentka III LO w Gdyni, 2008/2009; Zaucha Jan - absol-
went III LO Gdańsk, 2008/2009. 
W roku akademickim 2011/2012 przyznano 13 stypendiów w kwocie 2.000,00 zł miesięcznie oraz 16 stypendiów 
w kwocie 3.000,00 zł miesięcznie dla studentów legitymujących się szczególnie wysokimi osiągnięciami nauko-
wymi i pozaakademickimi. 

- Mamy się czym pochwalić – po-
wiedział prezydent. – Tylko Gdańsk 
wspiera funduszem stypendialnym 
talenty – to nasz kapitał ludzki, wiel-
ka inwestycja, która, wierzę głęboko, 
że się opłaci. Stypendyści zostaną 
naukowcami i biznesmenami i na-
wet jeśli nie wrócą do Gdańska, 
a podejmą pracę na prestiżowych 
uczelniach lub w wielkich korpo-
racjach, będą rozsławiać Gdańsk 
i Polskę. Bądźcie ambasadorami 
Gdańska – zakończył prezydent 
Paweł Adamowicz.

W tym roku mamy 29 stypen-
dystów. W roku akademickim 
2011/2012 przyznano 13 stypen-
diów w kwocie 2 tys. zł miesięcznie 
oraz 16 stypendiów w kwocie 3 tys. 
zł miesięcznie dla studentów legity-
mujących się szczególnie wysokimi 
osiągnięciami naukowymi i pozaaka-
demickimi.

Każdy z wyróżnionych otrzy-
mywać będzie stypendium przez 
najbliższy rok nauki. Początkowo 

Aleksandra Kozawska, absolwentka III LO studiuje w Londynie

Prezydent Paweł Adamowicz ze stypendystami w Dworze Artusa

stypendia były przyznawane gdań-
skim absolwentom matury między-
narodowej. Od pięciu lat mogą się 
o nie ubiegać również osoby legity-
mujące się maturą polską i wybitnymi 
osiągnięciami.

Stypendium Naukowe Prezy-
denta Miasta Gdańska im. Gabriela 
Daniela Fahrenheita jest pierwszym 

w Polsce stypendium przeznaczo-
nym na finansowanie studiów za-
granicznych.

Program stypendialny został 
rozpoczęty w 2005 roku z inicjatywy 
Pawła Adamowicza. Celem stypen-
dium jest umożliwienie najzdolniej-
szym absolwentom szkół średnich, 
będących mieszkańcami Gdańska, 
podjęcie studiów na renomowanych 
uczelniach zagranicznych. W ten 
sposób władze miasta Gdańska 
chcą przyczynić się do tworzenia 
przyszłych elit intelektualnych miasta 
i kraju. Stypendysta ma obowiązek 
zdobywania wiedzy i umiejętności, 
a także reprezentowania i promowa-
nia Gdańska na uczelni oraz podejmo-
wania pracy wolontariackiej.

Budżet przeznaczony na reali-
zację stypendiów naukowych Pre-
zydenta Miasta Gdańska im. G. D. 
Fahrenheita od roku 2005 wyniósł 
5.094.000. 

W imieniu stypendystów podzię-
kowania złożył Aleksander Spycha-
ła, uczeń III LO w Gdańsku. – Je-
steśmy nadzwyczaj zobowiązani 
do złożenia podziękowań, gdyż to 
uczniowie naszej szkoły są szcze-
gólnie dużą grupą stypendystów 
każdego roku. 

Urząd Miejski
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Awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Prezydent Miasta Gdańska wrę-
czył Akty nadania stopnia nauczycie-
la mianowanego 7 września 2011 r. 
w Dworze Artusa w Gdańsku. Na-
uczyciele złożyli przewidziane prze-
pisami ślubowanie. 

– Co czwarty nauczyciel uzyskał 
maksymalną liczbę punktów – powie-
dział Paweł Adamowicz. – Jesteście 
najbardziej zwartą grupą zawodową. 
Na 6669 osób stopień nauczyciela 
mianowanego uzyskało 2319 na-
uczycieli.

Należy pokreślić, że wszyscy 
nauczyciele zdali egzamin na sto-

pień nauczyciela mianowanego 
– akty mianowania otrzymało więc 
147 osób. Maksymalną ilość punk-
tów otrzymało 38 nauczycieli - 25,8 
procent wszystkich zdających. Na-
uczyciele wyróżniający się wraz 
z aktem otrzymają list gratulacyjny 
mianowania.

Sesja egzaminacyjna dla na-
uczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowane-
go została przeprowadzona w roku 
2011 już po raz 21. 

W tym roku najwięcej wniosków 
wpłynęło od nauczycieli zatrudnio-

Prezydent wręcza dyplom Ewie Lewandowicz z Zespołu Specjalnego 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28

Jerzy Jasiński, Jolanta Banach, Jerzy SerkowskiDyrektor Zespołu Szkół Samochodowych Mirosław Sreberski z anglistk¹ 
Agat¹ Rymkiewicz 

Nauczyciele powtarzają słowa ślubowania

nych w szkołach podstawowych 
i gimnazjach – 52 procent, a naj-
mniej od nauczycieli przedszkoli 
– 5 procent. 

Zgodnie z procedurą egzaminy 
przeprowadzały komisje egzami-
nacyjne, powołane Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdańska. Dla 
każdego nauczyciela inny był skład 
komisji egzaminacyjnej. 

Na wniosek nauczyciela w komi-
sji mógł uczestniczyć przedstawiciel 
związku zawodowego – 5 nauczycieli 
wystąpiło o udział w komisji przed-
stawiciela Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, a 18 - o udział przed-
stawiciela NSZZ „Solidarność”. 
W związku z uzyskanym wyższym 
stopniem awansu zawodowego 
wynagrodzenie nauczycieli uległo 
podwyższeniu z dniem 1 września 
2011 r.

Mamy więc: 4,3 procent – na-
uczycieli stażystów, 19 procent 
– nauczycieli kontraktowych, 27,7 
– procent – nauczycieli mianowa-
nych, 49 procent – nauczycieli dy-
plomowanych. 

>>>>>

Urząd Miejski
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Policjanci z Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku 
- podkomisarz Magdalena Michalew-
ska, podinspektor Joanna Orłowska, 
aspirant sztabowy Joanna Kachel 
i starszy aspirant Zbigniew Kowal-
czyk przeprowadzili w gdańskim ko-
ściele św. Jakuba wspólnie z braćmi 
zakonnymi, funkcjonariuszami Stra-
ży Miejskiej i Straży Pożarnej dzia-
łania pod nazwą „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”. W ramach tej akcji 
w ogrodzie zakonnym dla najmłod-
szych uczniów szkół i przedszkoli 
ze Śródmieścia odbyły się konkur-
sy i zajęcia z zakresu bezpiecznych 
zachowań na drodze, a także pokaz 
sprzętu policyjnego, straży pożarnej 
i straży miejskiej. 

Wiedza wyniesiona z lekcji 
z funkcjonariuszami została spraw-
dzona na przejściu dla pieszych przy 
ul Łagiewniki. Dzieci pod nadzorem 
policjantów pokonały przejście, któ-
re codziennie przekraczają w drodze 
do szkoły.

RUSZYŁA AKCJA „BEZPIECZNA 
DROGA DO SZKOŁY”

Niedawno rozpoczął się rok 
szkolny. Wśród uczniów są tacy, 
którzy po raz pierwszy stali się sa-
modzielnymi uczestnikami ruchu 
drogowego. To wielkie wyzwanie 
nie tylko dla nich, ale i dla zmoto-
ryzowanych. Dorośli będą musieli 
zwiększyć uwagę w trakcie jazdy 
samochodem i wzmóc ostrożność 
w rejonach szkół.

W trosce o bezpieczeństwo naj-
młodszych na drodze policjanci pro-
wadzą akcję „Bezpieczna Droga do 
Szkoły”. Na spotkaniach z dziećmi, 
rodzicami i nauczycielami funkcjo-
nariusze przypominają zasady bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
Głównym celem tej akcji jest ogra-
niczenie zdarzeń w ruchu drogo-

wym z udziałem osób małoletnich, 
a w szczególności uczniów klas I-IV 
szkół podstawowych.

Od 1 do 9 września w wojewódz-
twie pomorskim policjanci objęli nad-
zorem jak największą liczbę szkół. 
Szczególną uwagę zwrócili na te 
placówki, gdzie jest duże natężenie 
ruchu drogowego oraz zagrożenie 
wypadkami.

Policjanci dokonali lustracji dróg 
w zakresie poprawności oznako-
wania pionowego i poziomego, 
z uwzględnieniem oznakowania 
przejść dla pieszych.

Sprawdzili obszary widoczności 
na drogę i otoczenie zarówno od 
strony Pieszych, jak i kierujących. 
Wszelkie uwagi przekazywali nie-
zwłocznie zarządcom dróg.

Funkcjonariusze w białych czap-
kach zdecydowanie i stanowczo re-
agowali na przypadki wykroczeń 
w relacji pieszy - kierujący. Nierzad-
ko jesteśmy świadkami wyprzedza-
nia na przejściu dla pieszych czy omi-
jania pojazdu, który zatrzymał się, by 
przepuścić idących. Takie zachowa-
nie dorosłych jest śmiertelnym zagro-
żeniem dla dzieci, które przez wiele 
miesięcy będą przemierzać trasę 
dom – szkoła – dom.

Gdańscy policjanci spotykają się 
z nauczycielami, rodzicami i dziećmi, 
i przypominają o zasadach bezpiecz-
nego poruszania się po drogach.

Szczególna uwaga skierowana 
jest na pierwszoklasistów, którzy 
dopiero stają się aktywnymi uczest-
nikami ruchu drogowego. Przekaza-
na dzieciom elementarna wiedza na 
temat zasad bezpiecznego porusza-
nia się po drogach ma je uczulić na 
zagrożenia i wpoić zasady właściwe-
go zachowania na drodze.

Wydział Prewencji
Komendy Miejskiej
Policji w Gdańsku

Zaczynamy lekcję o zachowaniu na ulicy

Pokazy Straży Pożarnej 
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 W czerwcu wybrałam się z mo-
ją klasą na wycieczkę do Akwarium 
Gdyńskiego. Pragnę podzielić się 
moimi wrażeniami, ponieważ od 
dawna nie byłam z moimi dziećmi 
na tak profesjonalnie przygotowa-
nych zajęciach. To było niesamowi-
te przeżycie nawet dla mnie. 

 Projekt „Spotkanie z Morzem 
Bałtyckim” sfinansował naszej 
szkole Wydział Środowiska Urzędu 
Miejskiego. Jest to projekt edukacji 
ekologicznej skierowany do dzieci 
i młodzieży z gdańskich szkół. Pro-
gram ma na celu jak najszerszą po-
pularyzację wiedzy na temat Morza 
Bałtyckiego i jego ochrony. Obejmuje 
zróżnicowane działania edukacyjne, 
dedykowane dla różnych grup wieko-
wych. Najpierw odbyła się projekcja 
multimedialna „Co żyje w Bałtyku 
– spacer po plaży”, podczas której 
dzieci poznały nie tylko bałtyckie 
krewetki i kraby, ale również ptaki 
polskiego wybrzeża. Dzieci poznały 
kormorany, perkozy, łabędzie nie-

W laboratorium przed mikroskopem

Cała nasza klasa z panią

Pobieramy próbki

Co mi się złowiło?

Oglądamy morskie zwierzęta

 W AKWARIUM GDYŃSKIM
me, wszystkie gatunki mew i niektó-
re kaczki. Nauczyły się rozpoznawa 
samca i samicę kaczki krzyżówki 
i lodówki. Zwiedzaliśmy Akwarium 
Gdyńskie z przewodnikiem. Pobie-
raliśmy próbki biologicze w porcie 
jachtowym. Dzieci podbierakiem 
wyławiały krewetki. Po czym wróci-
liśmy do laboratorium, gdzie odbyła 
się indywidualna praca z wykorzysta-
niem sprzętu optycznego. Na koniec 
był czas na zabawy edukacyjne, pod-
sumowujące zdobytą wiedzę. 

Zajęcia w Akwarium Gdyńskim 
polecam każdemu nauczycielowi. 
Były doskonale przygotowane pod 
względem metodycznym i meryto-
rycznym - o takiej bazie dydaktycz-
nej może pomarzyć każda szkoła. 
Otrzymaliśmy pomocnicze mate-
riały dydaktyczne i piękne plakaty 
przedstawiające faunę i florę Bałty-
ku, które z pewnością wykorzystamy 
w tym roku szkolnym. 

  Zdzisława Głowienka
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