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W pierwszym numerze biuletynu, który odda-
jemy do Państwa rąk w 2017 roku przygoto-
waliśmy kilka artykułów, które szczególnie 
polecamy Waszej uwadze. 

Pierwszą, bardzo ważną kwestią, jest profi-
laktyka raka piersi. Najczęściej o tej chorobie 
mówimy w październiku, który jest miesią-
cem walki z rakiem piersi. Pragniemy zachę-
cić nasze Pacjentki do regularnego samobada-
nia piersi, które wykonywane co miesiąc,  
może pomóc w wykryciu powstających zmian,  
nawet kiedy są bardzo małe, co daje bardzo 
duże szanse na wyleczenie.  

Z Nowym Rokiem przychodzi dużo postano-
wień. Wiele osób obiecuje sobie, że będzie 
starało się zmienić swój tryb życia na zdrow-
szy. Jednak często brakuje nam motywacji  
w naszych dążeniach. Z myślą o osobach 
chcących prowadzić zdrowy tryb życia stwo-
rzyliśmy w ramach Poradni Promocji Zdrowia 
Klub „Zdrowomocni”.  

Od dłuższego czasu działa w Słupsku także 
Dyskusyjny Klub Jacka Bławuta. W tym nume-
rze przedstawiamy sylwetkę tego wybitnego 
reżysera oraz jego twórczości jako ważnego 
głosu w istotnych sprawach społecznych. 

Zachęcam do lektury 

Maria Mazur  

Dyrektor SPMZOZ w Słupsku 
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Profilaktyka raka piersi -  
co każda kobieta wiedzieć powinna 

Jakie badania pomagają wykrywać raka piersi? 
 
Analizy badań statystycznych podają, że rak piersi  
to najczęstsza choroba nowotworowa dotykająca kobiet. 
Dane wskazują też, że wskaźnik umieralności na tego 
raka jest bardzo wysoki. Dzieje się tak dlatego,  
że często choroba wykrywana jest w późnym stadium 
rozwoju. A wczesne wykrycie choroby pozwala na jej 
całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważne jest wykony-
wanie badań profilaktycznych. Podstawowymi badania-
mi ułatwiającymi diagnozę choroby są: mammografia 
oraz USG piersi. Badanie mammograficzne jest finanso-
wane przez NFZ dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku 
życia (jest to grupa największego ryzyka zachorowania 
na raka piersi). W tej grupie wiekowej darmowe badanie 
mammograficzne powinno być wykonywane co dwa lata.  
W przypadku, gdy u kobiety występuje zwiększone ryzy-
ko wystąpienia choroby (choroba w rodzinie, mutacje 

genów BRCA1 lub BRCA) bezpłatne badania dostępne  
są co roku.  
 
Mammografia jest badaniem wykorzystującym promienie 
rentgenowskie i pozwala na wykrycie zmian nawet  
we wczesnym stadium rozwoju. Wyżej wymieniona  
grupa kobiet może korzystać z badania bez skierowania  
od lekarza. Wystarczy zgłosić się do placówki, która  
wykonuje badanie. Panie, które chcą zbadać swoje pier-
si, a nie są w wymienionej grupie wiekowej lub badanie 
było wykonywane u nich w przeciągu roku powinny  
się udać do lekarza specjalisty, między innymi ginekolo-
ga, współpracującego z NFZ, który po zbadaniu w razie 
konieczności skieruje na potrzebne badania. 
 
U kobiet pomiędzy 20. a 30. rokiem życia, w razie 
stwierdzenia w czasie badania piersi nieprawidłowości, 
zalecanym badaniem jest USG piersi.  

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi.  
To właśnie wtedy przypomina się kobietom  
o konieczności wykonywania badań mających  
na celu wykrycie tej choroby. Profilaktyka raka 
piersi pozwala na wykrycie zmian w bardzo wcze-
snym stadium, dlatego tak istotne jest samobada-
nie piersi, o którym należy pamiętać nie tylko  
w październiku. Badać trzeba się każdego miesią-
ca – wystarczy poświęcić kilka minut, by zadbać  
o swoje zdrowie. W ramach projektu „Zdrowie - 
Mama i Ja” przeprowadzono akcję profilaktyki  
raka piersi - „Mam wsparcie – badam się!” skiero-
waną do kobiet pracujących.  
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Fot. Położna Krystyna Kowczugo i piel. Joanna Jakubowska - podczas akcji 
profilaktyki raka piersi. 
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Samobadanie piersi – jak je prawidłowo wyko-
nać? 

Samobadanie piersi jest jednym z najważniejszych  
elementów profilaktyki raka piersi. Takie badanie  
powinna wykonywać każda kobieta, raz w miesiącu.  
Panie, które miesiączkują powinny wykonywać badanie 
2-3 dni po zakończeniu miesiączki, zaś panie po meno-
pauzie powinny wybrać sobie jeden dzień w miesiącu  
i każdorazowo, właśnie tego dnia się badać. 

Samobadanie powinno rozpocząć się od obejrzenia piersi 
w lustrze. W czasie oglądania piersi należy zwrócić uwa-
gę przede wszystkim na to, czy: 

 brodawki, pieprzyki i przebarwienia nie zmieniły 
swojego kształtu, rozmiaru i koloru; 

 otoczka wokół brodawki nie zmieniła kształtu; 

 piersi nie zmieniły kształtu, wielkości; 

 nie wystąpiły podciągnięcie i uwypuklenie jednej 
piersi; 

 nie ma zgrubień i guzków w okolicy sutka i pachy; 

 nie są widoczne owrzodzenia, nadżerki brodawki; 

 nie stwierdza się uwydatnienia żył w obrębie jednej 
piersi. 

 
Stojąc przed lustrem należy unieść ręce wysoko do góry. 
Pozwala to na zauważenie zmian (np. czy się nie marsz-
czy skóra lub jest zbytnio napięta).  

Kolejnym etapem samobadania piersi jest badanie  
poprzez dotyk. Można je wykonać w czasie czynności 
pielęgnacyjnych np. pod prysznicem lub podczas nakła-
dania balsamu czy kremu pielęgnującego biust. Lewą 
rękę należy położyć na tył głowy, a prawą na lewej pier-
si. W celu zbadania piersi należy zataczać palcami drob-
ne kółeczka wzdłuż piersi, lekko naciskając trzema środ-
kowymi palcami. Tak samo należy postąpić w przypadku 
drugiej piersi (prawą rękę kładziemy na tył głowy,  
a prawą na lewej piersi). 

Badanie dotykowe można również wykonać w pozycji 
leżącej. Wówczas należy poduszkę wsunąć lewy bark  
i lewą rękę umieścić pod głową. W takiej pozycji prawą 
ręką bada się lewą pierś w taki sam sposób, jak w pozy-
cji stojącej. Później należy zmienić ułożenie ciała  
i badaną pierś. Przy takim badaniu trzeba też zwrócić 
uwagę na to czy: 

 nie stwierdza się wyczuwalnych guzków w piersi  
i pod pachami; 

 przy ucisku brodawki poza okresem karmienia piersią 
nie występuje wyciek krwisty, mleczny lub bezbarw-
ny.  

 
Takie badanie należy wykonywać samodzielnie raz  
w miesiącu. Warto też raz do roku wykonać je u lekarza 
w czasie wizyty kontrolnej. 

Akcja profilaktyczna „Mam wsparcie – badam się!”  
została przeprowadzona na przełomie października  
i listopada 2016 r. Miała na celu zwiększenie wśród  
kobiet świadomości tego, jak ważne jest samobadanie 
piersi. Akcja skierowana była do kobiet pracujących.  
W siedzibie słupskich firm, które odpowiedziały  
na zaproszenie do udziału w programie w ramach akcji 
przeprowadzane były spotkania edukacyjne. Dotyczyły 
one profilaktyki raka piersi.  

Na spotkaniach panie dowiedziały się, jak ważna jest 
samokontrola piersi oraz regularne wykonywanie specja-
listycznych badań profilaktycznych (USG i mammogra-
fia). Spotkania prowadzone były przez specjalistów  
z projektu „Zdrowie – Mama i Ja”. W spotkaniach orga-
nizowanych w ramach akcji wzięło udział 19 słupskich 
firm i instytucji, w tym: Starostwo Powiatowe, Urząd 
Celny, Zespół Szkół Agrotechnicznych, Gmina Słupsk  
i MOPR w Słupsku. W sumie w zorganizowanych spotka-
niach udział wzięło blisko 500 osób. 

W Słupsku badanie mammograficzne można wykonać  
w Zakładzie Rentgenodiagnostyki przy ulicy Tuwima 37. 
Rejestracja na badania odbywa się w godzinach 
7.30-18.00 od poniedziałku do piątku. Można rejestro-
wać się osobiście lub pod nr tel.: 59 847 45 20. W przy-
padku rejestracji telefonicznej należy podać nr PESEL.  
Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty i zdję-
cia z poprzednich badań mammograficznych.  
 
Na bezpłatne badanie zapraszamy panie objęte progra-
mem profilaktycznym oraz pacjentki posiadające skiero-
wanie od lekarza specjalisty, z jakim SPMZOZ ma podpi-
saną umowę. Badanie wykonywane jest odpłatnie  
w przypadku pań, które nie są objęte programem profi-
laktycznym i posiadają zaświadczenie o zasadności  
wykonania badania z prywatnego gabinetu lekarskiego. 

Jak przygotować się do badania mammogra-
ficznego? 
 

 jeżeli posiada się wcześniejsze zdjęcia  
z badań mammograficznych należy je ze sobą 
zabrać; 

 w dniu badania nie należy stosować pod pa-
chy i pod piersi kosmetyków (dezodorantów, 
balsamów, pudrów), gdyż może to zaburzyć 
obraz badania; 

 należy ubrać się wygodnie - najlepiej luźną 
odzież, którą można szybko zdjąć (do bada-
nia należy rozebrać się do pasa); 

 nie należy nakładać biżuterii; 

 jeżeli kobieta miesiączkuje, badanie powinno 
odbyć się na drugi tydzień po miesiączce; 

 w przypadku, gdy piersi są bardzo wrażliwe  
należy przed badaniem co najmniej dwa dni, 
unikać zażywania kofeiny w każdej postaci; 

 w przypadku, gdy piersi są bardzo bolesne 
przed badaniem można przyjąć środki prze-
ciwbólowe; 

 na badanie należy przybyć na 15 minut przed 
wyznaczonym czasem. 
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Kto się czubi, ten się lubi, czyli 
jak poradzić sobie z konfliktem 
w związku? 

Ktoś już kiedyś stwierdził „gdzie dwóch ludzi, tam trzy 
racje”. Tak, więc nic dziwnego, że w pożyciu dwojga 
ludzi, i to wieloletnim, zdarzają się scysje, nieporozu-
mienia, czy nawet awantury. Aby osiągnąć sukces trwa-
łego, szczęśliwego pożycia w małżeństwie, partnerzy 
powinni przyjąć, iż nieprozumienia są rzeczą normalną. 
Nie powinni bać się konfliktu, a wręcz postrzegać go ja-
ko okazję do nawiązania porozumienia i stworzenia głęb-
szej intymności.  

Przyjmowanie odmiennych stanowisk w pewnych  spra-
wach jest zdrowe. Dyskusja i osiągnięcie kompromisu 
może okazać się dobrą sposobnością do lepszego pozna-
nia się, a kapitulacja nie uwłacza godności żadnej  
ze stron - świadczy o dojrzałości, miłości i wzajemnym 
zaufaniu. 
 
Jedyną rzeczą, która prowadzi do większych kłopo-
tów niż konflikty, jest nierozwiązywanie ich.  
 
Jakie kryzysy najczęściej „dopadają” związki? 
 
W każdym związku mogą pojawić się kryzysy związane  
z poniższymi kwestiami: 

 pojawienie się pierwszego dziecka - dodatkowe 
obowiązki, dodatkowa odpowiedzialność, koniecz-
ność dzielenia się uczuciem do najbliższej osoby  
z nowym członkiem rodziny itp.; 

 złą sytuacją ekonomiczną - pieniądze szczęścia  
nie dają, ale bez nich żyje się trudno i rodzi to sze-
reg konfliktów związanych z codzienną egzystencją 
(opłaty, wyżywienie, ubiór, dodatkowe koszty życia); 

 zdradą - w wieku 40 - 50 lat, czyli w okresie  
tzw. „kryzysu wieku średniego”, człowiek zaczyna 
się zastanawiać: co jeszcze może go w życiu spotkać, 
zaczyna mieć wrażenie, że życie mu gdzieś umyka,  
a on się starzeje i już za chwilę „pójdzie w odstaw-
kę”. I wtedy u wielu osób rodzi się nieodparta chęć 
przeżycia jakiejś przygody, bądź też zmiany tak dra-
stycznej, która by im zwróciła młodość. Szukają  
nowej, młodej partnerki/partnera. Po chwili szczę-
ścia, w większości przypadków kończy się to wielkim 
rozczarowaniem i rozgoryczeniem, a często już nie 
ma powrotu do stabilnego szczęścia, jakim był kiedyś 
poprzedni związek; 

 syndrom „pustego gniazda” - funkcja prokreacyjna 
rodziny jest kwestią niezaprzeczalną, a miłość rodzi-
cielska potrafi być ogromna. Konieczność miłości 
między członkami rodziny jest nieodzowna dla prawi-
dłowego rozwoju i zdrowia psychiki każdego z jej 
członków, ale… Bardzo często stając się rodzicami 
zapominamy, czego pragnęliśmy jako dzieci, czy też 
już nieco później, w wieku nastoletnim. A pragnęli-
śmy, żeby mama i tata się kochali, byli z nami, 
uśmiechali się, nie kłócili, nie krzyczeli, nie płakali, 
mieli do nas - młodych zaufanie, wierzyli, że umiemy 
o siebie zadbać. Wystarczy tylko dać dobry przykład.  
 
Niestety rodzice, a zwłaszcza matki, zapominają  
o tym wszystkim. Stają się kwokami, które wciąż 
chciałyby swoimi skrzydłami otaczać pisklęta.  

I tu już się rodzą kolejne konflikty rodzinne: na styku 
dwóch pokoleń. Dzieci wówczas nie mają innego wyj-
ścia, uciekają z takiego domu, aby uniknąć nadmier-
nej interwencji rodziców w swoje dorosłe życie.  
A rodzice pozostają z uczuciem przejmującego 
opuszczenia, odrzucenia i często obwiniają się  wza-
jemnie za zaistniałą sytuację. Poza tym, skupiając 
się często nadmiernie i wyłącznie na dzieciach,  
po tych około dwudziestu latach, stwierdzają  
że obok nich jest człowiek, którego już nie znają, nie  
pamiętają jego uczuć, preferencji - obcy człowiek,  
z którym łączyły ich tylko dzieci, których już z nimi 
nie ma.  

 Z kryzysem „pustego gniazda” wiążą się jeszcze dwie 
sytuacje wywołujące kryzysy rodzinne:  

  pierwsza z nich to wtrącający się teściowie,  
czy inni członkowie rodzin; 

 drugą jest brak dziecka lub utrata jedynego 
dziecka i doszukiwanie się w tym przyczyny  
bezsensowności związku ze względu na atawizm 
prokreacyjny; 

 wszelkie traumatyczne wydarzenia życiowe, które 
mogą zmienić całkowicie psychikę jednego lub oboj-
ga partnerów. 

 
Kiedy warto walczyć o związek? 
 
O związek warto walczyć na pewno, gdy: 

 istnieje nadal więź uczuciowa, jeśli mimo trudności 
obojgu partnerom zależy na sobie, na dobrej atmos-
ferze, kiedy oboje są zmartwieni sytuacją konfliktu; 

 obie strony są gotowe do zmian, potrafią komuniko-
wać się ze sobą i wyrażać szczerze swoje uczucia; 

 dla obojga ich związek i rodzina stanowią ważny  
element w hierarchii życiowych wartości. 

 
I najważniejsze - to co stanowi „cement” związku: 
wzajemny szacunek.  
 
Związek, w którym nie było od początku wzajemnego 
szacunku jest skazany na przegraną. Fascynacja seksual-
na jest za słabym bodźcem, zbyt krótkotrwałym,  
aby związać ludzi ze sobą na długie lata. To szacunek, 
wzajemne zaufanie, przyjaźń, wspólne zainteresowania 
stają się z czasem ważniejsze.  
 
Te właśnie wartości są na tyle silne, że pomimo starze-
nia się naszego ciała, widzimy wewnętrzne piękno  
naszego partnera/partnerki i pociąga nas to również 
fizycznie. 

Designed by Katemangostar - Freepik.com 
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W związku, w którym nie ma szacunku pojawiają  
się negatywne uczucia, od niechęci aż po nienawiść,  
zjawiają się złe emocje, rodzące w skrajnych przypad-
kach przemoc fizyczną, pojawia się zdrada w różnych 
jej postaciach. Jeśli takie sytuacje mają miejsce,  
to związek skazany jest na rozpad.  
 
Póki więc czujemy, że zależy nam jeszcze na sobie,  
na naszym związku, powinniśmy odrzucić pruderyjny 
wstyd i zwrócić się po pomoc do fachowców: psycholo-
gów, terapeutów rodzinnych. Możemy też spróbować  
na początek autoterapii, którą zaleca wielu terapeutów 
rodzinnych: ułóżmy sobie oboje/każde niezależnie,  
tabelkę w której wypiszemy plusy i minusy swoje i swo-

jej partnerki/partnera, a następnie porównajmy  
te tabelki i omówmy w spokoju. Zapewniam, nawet  
po wielu latach wspólnego pożycia dowiemy się wielu 
nowych rzeczy o sobie i o swoich wzajemnych rela-
cjach. Poznamy się lepiej i mam nadzieję, że zrozumie-
my.  
 
I pamiętajmy jeszcze o jednym, rozmawiajmy spokoj-
nie, kulturalnie: nie tylko ułatwi nam to rozmowę  
i rozwiązanie konfliktu, ale zwiększy wzajemny szacu-
nek i utrwali związek. 
 
Przygotowała: edukator seksualny Krystyna Mazurkie-
wicz z Poradni Planowania Rodziny 
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Jak bezpiecznie przewozić 
dziecko w samochodzie?  

Przewożąc dziecko w samochodzie musimy przede wszystkim 
zadbać o jego bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest zaznajo-
mienie się z przepisami, które określają zasady przewożenia 
dzieci w samochodach. Podstawowym zabezpieczeniem dziecka 
jest oczywiście fotelik samochodowy. Co jeszcze warto wiedzieć 
o przewożeniu dzieci w samochodzie? W poniższym artykule 
kwestie te wyjaśnia podkomisarz Lesław Kot z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. 

Jakie przepisy określają zasady przewożenia 
dzieci w samochodach? 
 
Sposób przewożenia dzieci w samochodach reguluje 
Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Ostatnie zmiany doty-
czące tej kwestii weszły w życie 15 maja 2015 roku. 
  
Od tej daty dzieci, które mają mniej niż 150 cm wzrostu 
powinny być przewożone w foteliku bezpieczeństwa  
lub innym urządzeniu przytrzymujących dla dzieci 
(samochody osobowe i ciężarowe). Wyjątkiem są dzieci, 
które osiągnęły co najmniej 135 cm wzrostu ze względu 
na masę (pow. 36 kg) i wzrost nie można ich przewozić 
w wyżej wymieniony sposób. W takiej sytuacji mogą  
być przewożone tylko na tylnym siedzeniu. Oczywiście 
do czasu uzyskania co najmniej 150 cm wzrostu. 
 
Kolejnym wyjątkiem od ogólnych zasad (samochód  
osobowy i ciężarowy do 3,5 tony) jest dopuszczenie  
do przewożenia na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego 
dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego 
tylko za pomocą pasów bezpieczeństwa pojazdu,  
gdy dwójka pozostałych dzieci jest przewożonych  
w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach 
przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych 
siedzeniach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego  
takiego fotelika lub urządzenia. Przepis ten dotyczyć 
będzie raczej mniejszych pojazdów zarejestrowanych 
dla maksymalnie 5 osób. Należy jednak, z uwagi na bez-
pieczeństwo dzieci, rozważyć możliwość zastosowania 
innego rozwiązania, przykładowo: jedno dziecko przewo-
zić w foteliku lub urządzeniu przytrzymującym na przed-
nim siedzeniu. Problem nie będzie dotyczył pojazdów 
większych, w których każdy ma swój oddzielny fotel  
i tych które zarejestrowane są dla więcej niż 5 osób. 

Oprócz powyższego obecne przepisy prawa drogowego 
nie zezwalają na przewożenie dzieci poniżej 3 roku  
życia w pojazdach niewyposażonych w pasy bezpieczeń-
stwa i fotelik bezpieczeństwa lub pasy bezpieczeństwa  
i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci (pojazdy 
osobowe i ciężarowe). Zakazują również przewożenia 
dziecka w foteliku lub urządzeniu przytrzymującym  
tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu 
samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną, 
która w trakcie przewożenia dziecka jest aktywna. 
 
Od powyższych zasad są też odstępstwa. Przepisy doty-
czące przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa 
lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci  
nie dotyczą przewozu dzieci taksówkami, specjalistycz-
nymi środkami transportu sanitarnego, pojazdami Poli-
cji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej). 
Odstępstwo to dotyczy także dzieci, które posiadają  
zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewo-
żenia w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu 
przytrzymujących dla dzieci. 
 
Należy pamiętać także o tym, że zarówno fotelik bezpie-
czeństwa jak i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci 
powinny odpowiadać masie i wzrostowi dziecka,  
a także właściwym warunkom technicznym. Powinno być 
zamontowane w pojeździe zgodnie z instrukcją i zalece-
niami producenta. Nie stosowanie się do powyższych 
zasad może nieść za sobą poważne konsekwencje,  
jest zagrożone karą grzywny i ma ogromny wpływ  
na bezpieczeństwo naszych pociech. 
 
Przygotował: podkom. Lesław Kot z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku 

Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Policji 
prowadzone są regularnie w Szkole Rodzenia oraz  
w ramach Klubu Rodzica i Malucha.  
 
Tematy oraz terminy wykładów można sprawdzić  
na stronie SPMZOZ w Słupsku oraz na profilu Szkoły 
Rodzenia na Facebooku - Szkoła Rodzenia „Jakość 
narodzin - jakość życia”  
www.facebook.com/jakoscnarodzin 
 
Na zdjęciu: podkom. Lesław Kot  i st. sierż. Edyta Żuk 
z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w czasie spo-
tkania w Szkole Rodzenia.  
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Jak przygotować się do 
porodu? 

Poród to wyjątkowe przeżycie. Warto się do nie-
go odpowiednio przygotować, by było to pozy-
tywne doświadczenie. Wiedza zdobyta w okresie 
ciąży, pozwoli zapoznać się nam z przebiegiem 
porodu, możliwymi komplikacjami oraz tym,  
jak będą wyglądały nasze pierwsze chwile z no-
wo narodzonym maleństwem. 

Przed porodem warto dowiedzieć się też, jakie mamy 
prawa – czego możemy żądać będąc na sali porodowej,  
a czego odmówić. Gdzie tego wszystkiego można  
się dowiedzieć? Wszystkie przyszłe mamy zachęcamy  
do uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach w Szkole  
Rodzenia „Jakość narodzin - jakość życia” prowadzonej 
w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”. 
 
Co jest ważne w przygotowaniu się do porodu? 
 
Przygotowanie do porodu, to nie tylko kompletowanie 
wyprawki i szykowanie dziecięcego pokoiku. Bardzo  
ważne jest nabycie odpowiedniej wiedzy, a także przy-
gotowanie ciała na duży wysiłek, jakim jest poród.  
Już od pierwszych tygodni ciąży należy dbać o swoją die-
tę i odpowiedni przyrost wagi – nie można przysłowiowo 
jeść za dwoje, ale dla dwojga. Jedzenie powinno być 
wartościowe i dostarczać zarówno mamie, jak i dziecku 
wszelkich składników odżywczych potrzebnych do prawi-
dłowego funkcjonowania i rozwoju. Przyszłe mamy  
powinny też w miarę możliwości dużo odpoczywać –  
wysypiać się, ale i relaksować na świeżym powietrzu. 
Warto, jeżeli nie ma ku temu przeciwskazań, zachować 
aktywność fizyczną. Pozwoli to lepiej przygotować ciało 
na wysiłek, jaki towarzyszy porodowi. Jeżeli lekarz  
nie pozwoli na uprawianie sportu czy na uczestniczenie 
w zajęciach z jogi dla ciężarnych, warto codziennie spa-
cerować na świeżym powietrzu. 
 
Bardzo ważne jest przygotowanie krocza. Szczególnie, 
jeśli chce się uniknąć jego nacięcia. Można wykonywać 
specjalny masaż, a także ćwiczyć mięśnie dna macicy. 
 

Pomyśl, jak chciałabyś, aby wyglądał Twój poród 
 
Długo przed planowanym terminem porodu, warto  
wybrać miejsce, w którym się będzie rodziło, a także 
przygotować tak zwany plan porodu, albo przynajmniej 
zastanowić się, jak chcemy, aby on wyglądał. Warto 
przemyśleć przede wszystkim takie kwestie, jak: 

 czy poród ma być rodzinny; 

 w jakiej pozycji będzie przebiegała ostatnia faza  
porodu - czy można przyjąć dowolną pozycję,  
czy jest ona narzucana przez osobę prowadzącą  
poród; 

 czy przed porodem ma być wykonana lewatywa,  
golenie okolic intymnych itp.; 

 jaki jest stosunek do nacinania krocza; 

 czy przy porodzie ma być konkretna położna; 

 czy przewiduje się poród w znieczuleniu zewnątrzo-
ponowym. 

 
Wybierając szpital należy zwrócić uwagę między innymi 
na to: 

 jak wygląda opieka nad dzieckiem po porodzie; 

 czy w szpitalu jest specjalistyczny sprzęt na oddziale 
neonatologicznym, czy też w razie komplikacji dziec-
ko przewożone jest do innego szpitala (jest to ważne, 
gdyż nieraz oddział specjalistyczny może być  
oddalony o kilkadziesiąt lub więcej kilometrów  
od miejsca zamieszkania); 

 czy rodząca może liczyć na osobną salę porodową 
i połogową.  

Na zdjęciach uczestnicy zajęć prowadzonych w ramach Szkoły Rodzenia „Jakość narodzin - jakość życia” 
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Wszystkie swoje oczekiwania warto spisać na kartce  
– stworzyć swoją listę potrzeb, które pozwolą poczuć  
się pewniej w czasie porodu. Z tak przygotowaną listą 
można sprawdzić, który szpital w okolicy oferuje warun-
ki najbardziej zbliżone do naszych oczekiwań. 

Dlaczego warto uczęszczać do Szkoły Rodzenia? 

Szkoła Rodzenia to miejsce, w którym przyszłe mamy 
mogą spotkać się i porozmawiać ze specjalistami  
z zakresu ginekologii, położnictwa, neonatologii, fizjo-
terapii czy psychologii. Takie spotkania pozwalają 
zwiększyć wiedzę na temat porodu, a także zbudować 
świadomość tego, jak on wygląda i co może się wyda-
rzyć w czasie narodzin dziecka. Ze Szkoły Rodzenia  
mogą korzystać zarówno panie spodziewające się pierw-
szego dziecka, jak i będące w kolejnej ciąży. Takie  
spotkania, w których uczestniczą również inne ciężarne, 
dają także poczucie wsparcia i pozwalają na poznanie 
nowych, ciekawych osób w podobnej sytuacji. 

Program Szkoły Rodzenia obejmuje cykl wykładów  
prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny. 
Poruszane są problemy związane z przebiegiem porodu, 
ale także kwestie dotyczące rozwoju dziecka w łonie 
matki, odżywiania w czasie ciąży, opieki nad noworod-
kiem, karmienia piersią, a także omawiające kwestie 
emocji w związku, który oczekuje na nowego członka 
rodziny np. seksu w ciąży, syndromu baby-blues itp. 

Jakie tematy są poruszane na zajęciach w Szkole  
Rodzenia w Słupsku? 

Aktualny plan zajęć na dany miesiąc można znaleźć  
na stronie internetowej SPMZOZ w Słupsku w zakładce  
z aktualnościami ze Szkoły Rodzenia. W najbliższym cza-
sie przewidziane są wykłady dotyczące między innymi: 
połogu, seksu w czasie ciąży i po porodzie, higieny jamy 
ustnej i chorób przyzębia w ciąży, karmienia naturalne-
go i żywienia małego dziecka, pierwszej pomocy  
w nagłych wypadkach u dzieci, kąpieli i pielęgnacji  
noworodka. W ramach zajęć w określone dni odbywa  
się także zwiedzanie szpitala z oddziałem położniczym. 

Na wybrane zajęcia oraz zwiedzanie szpitala obowiązują 
zapisy. Osoby uczestniczące w zajęciach, które krępują 
się zadać pytanie na forum grupy mogą umówić  
się na bezpłatne, indywidualne spotkanie ze specjalistą. 
Konsultacje można umówić osobiście, dzwoniąc pod  
nr 59 844 76 21 lub mailowo pisząc  na adres:  
szkolarodzenia@spmzoz-slupsk.pl. 
 
W ramach Szkoły Rodzenia prowadzone są także różno-
rodne warsztaty, a także zajęcia z jogi. 

Po porodzie zachęcamy wszystkich rodziców do udziału 
w zajęciach organizowanych w ramach Klubu Rodzica  
i Malucha. 

Poród nie oznacza końca naszej wspólnej przygody. 
Wszystkie mamy  i tatusiów wraz z pociechami zapra-
szamy do udziału w zajęciach organizowanych  
w ramach Klubu Rodzica i Malucha, które są prowadzo-
ne cyklicznie w Szkole Rodzenia.  

Zajęcia w Szkole Rodzenia przygotowują do po-
rodu i opieki nad dzieckiem. W panelach tema-
tycznych przewidziany jest również czas  
na chwile relaksu.  

Te momenty są doskonałą okazją do poznania 
nowych ludzi, którzy  również oczekują narodzin 
dziecka. W czasie zajęć panuje miła i luźna  
atmosfera, co sprzyja przekazywaniu wiedzy  
rodzicom. 

Na zdjęciu uczestnicy zajęć prowadzonych  
w ramach Szkoły Rodzenia „Jakość narodzin - 
jakość życia” w czasie zajęć „Wsparcie przy  
porodzie - zajęcia z partnerem”. 

Zajęcia w Szkole Rodzenia są  nieodpłatne.  
 
Rejestrować można się osobiście w godzinach pracy 
Szkoły Rodzenia lub telefonicznie pod numerem: 
59 844 76 21,szkolarodzenia@spmzoz-slupsk.pl 
 

Szkoła Rodzenia jest czynna w godzinach: 
Poniedziałek 10.00 -18.00 
Wtorek 8.00 - 15.00 
Środa 8.00 - 15.00 
Czwartek 10.00 - 15.00 
Piątek według planu zajęć  
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Czemu służą zajęcia prowadzone przez  
Panią w Szkole Rodzenia?  
 
W czasie zajęć przekazuję rodzicom ogólną wiedzę 
na temat tego, jak będzie rozwijało się ich dziec-
ko w przeciągu pierwszych miesięcy życia. Wszel-
kie zagadnienia ilustrowane są odpowiednimi zdję-
ciami.   
 
Często jest tak, że przyszli rodzice obawiają  
się wielu rzeczy, na przykład tego, czy ich dziecko 
będzie rozwijać się prawidłowo. Moją rolą jest 
uświadomienie ich, że każde dziecko zdobywa  
nowe umiejętności w odpowiednim dla niego  
czasie, kiedy osiągnie do tego gotowość.  
 
Na zajęciach omawiane są również kwestie zwią-
zane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem, w tym 
wskazówki jakich błędów nie popełniać, a jak  
poprzez codzienną pielęgnację wspomagać rozwój 
niemowląt. 
 
Co budzi największe zdziwienie wśród  
rodziców biorących udział w prowadzonych 
przez Panią spotkaniach? 
 
Przykładowo, za niewskazane przyjmuje się stoso-
wanie ciągle jeszcze popularnych chodzików,  
w których umieszcza się dziecko. Rodzice chętnie 
wybierają tego typu sprzęty dla dzieci, gdyż panu-
je przekonanie, że ułatwiają one naukę chodze-
nia. A jest wręcz przeciwnie.  
 
Chodzik zaburza harmonię rozwoju! Dziecko nie-
prawidłowo obciąża nogi, nie uczy się, jak bez-
piecznie upadać, nie ćwiczy równowagi, niewłaści-
wie ocenia przestrzeń wokół siebie. 
 
Jakie jeszcze kwestie poruszane są na spo-
tkaniach, które prowadzi Pani w  Szkole Ro-
dzenia? 
 
Tematów poruszanych na spotkaniach jest wiele. 
Można się dowiedzieć czegoś o sprzętach i zabaw-
kach dostępnych na rynku (np. fotelikach, leżacz-
kach, chustach, nosidłach, chodzikach, jeździ-
kach, matach, materacach, bucikach, zabawkach  
 

Jak mądrze wspierać rozwój 
małego dziecka - rozmowa  
z fizjoterapeutką dziecięcą 
Katarzyną Pakułą 

W słupskiej Szkole Rodzenia przy ul. Bohaterów 
Westerplatte 1 przyszli rodzice mogą uczestniczyć  
w zajęciach, które przygotowują do porodu,  
ale i codziennej opieki nad dzieckiem. Już od po-
nad pięciu lat prowadzone są zajęcia z naszą  
rozmówczynią – fizjoterapeutką Katarzyną Pakułą. 

Informacja o terminach spotkań z fizjoterapeu-
tą umieszczana jest z wyprzedzeniem na stro-
nie Szkoły Rodzenia. Warto więc wcześniej  
zastanowić się, jakie kwestie chce się poruszyć 
lub o co zapytać panią fizjoterapeutkę, która 
udzieli wyczerpującej odpowiedzi na zadawane 
w czasie spotkań pytania.  

Na zdjęciu fizjoterapeutka Katarzyna Pakuła  
z jedną z uczestniczek zajęć w Ramach Klubu 
Rodzica i Malucha.  
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<czy na pewno> edukacyjnych itd.) oraz, w które z tych  
akcesoriów warto zainwestować, a które są zbędnym 
wydatkiem. Pokazuję rodzicom, jaki sposób noszenia 
niemowlęcia będzie odpowiedni do jego wieku,  
wyjaśniam, po co kłaść dziecko na brzuchu od pierw-
szych dni życia i jak je do tego przyzwyczajać, dlaczego  
prewencja wad postawy rozpoczyna się już w okresie 
niemowlęcym, na co zwrócić uwagę meblując pokoik 
dziecięcy itd.  
 
Tematy są różnorodne, rodzice często zadają pytania, 
a ja chętnie odpowiadam. W ten sposób rodzą się też 
pomysły na następne spotkania.  
 
W Szkole Rodzenia prowadzone są również zajęcia  
z fizjoterapii w ciąży oraz w okresie połogu.  
 
W czasie tego bloku tematycznego opowiadam między 
innymi o sposobach łagodzenia bólu w czasie ciąży,  
o aktywności fizycznej w tym okresie - jej niezaprze-
czalnych zaletach oraz przeciwwskazaniach. 
 
Rozmawiamy też o powrocie do formy po porodzie:  
kiedy można zacząć ćwiczyć, jakie ćwiczenie są wska-
zane dla kobiet w połogu, jak radzić sobie z częstym 
problemem wysiłkowego nietrzymania moczu, czym jest 
rozejście mięśnia prostego brzucha po ciąży i co robić, 
jeśli ten problem się pojawi.  

Zajęcia z fizjoterapeutą prowadzone są również  
w Klubie Rodzica i Malucha. Jakie tematy poru-
sza Pani w czasie tych spotkań? 
 
W ramach zajęć tematycznych w Klubie Rodzica i Malu-
cha można porozmawiać ze mną na temat prawidłowe-
go rozwoju dziecka. Najczęstsze pytania dotyczą kształ-
towania się stóp i doboru obuwia, wieku siadania,  
raczkowania i chodzenia. Rodzice często martwią się, 
że ich maluch nie potrafi zrobić tego, co jego rówieśni-
cy. Najważniejsze jest to, by zapamiętać, że każde 
dziecko rozwija się w swoim tempie i nie poddawać  
się presji otoczenia. Dla przykładu - często słyszę,  
że dziecko w wieku 6 miesięcy ma siedzieć, a w wieku 
12 chodzić. To mit! Wiele dzieci siada później,  
np. w 8. miesiącu, a mniej niż połowa rozpoczyna cho-
dzenie w pierwszym roku życia. Jeśli jednak rodzic jest 
zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, należy skon-
sultować to z lekarzem pediatrą. 
 
Kiedy można spotkać się z Panią w Klubie? 
 
Taka informacja zawsze podawana jest z wyprzedze-
niem, między innymi na profilu facebookowym Szkoły 
Rodzenia (www.facebook.com/jakoscnarodzin). Dzięki 
temu mamy mogą przygotować się na spotkanie,  
np. zebrać wszystkie nurtujące je pytania czy nawet 
nagrać swojego malucha w danej sytuacji. 

Projekt „Zdrowie - mama i Ja” realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Słupsku, a finansowany przez Miasto Słupsk. 
 
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na naszych stronach internetowych:  
 www.spmzoz-slupsk.pl 
 www.facebook.com/jakoscnarodzin 
 www.facebook.com/poradniapromocjizdrowia 

Spotkania z fizjoterapeutą odby-
wają się zarówno w ramach Szko-
ły Rodzenia, jak i Klubu Rodzica  
i Malucha.  

W czasie spotkań poruszane  
są najważniejsze kwestie doty-
czące rozwoju ruchowego dziec-
ka. Każdy rodzic może zadać  
pytanie lub zgłosić chęć omówie-
nia konkretnej kwestii na jednym  
z następnych spotkań.  

Więcej na temat spotkań ze spe-
cjalistą można dowiedzieć się  
na stronie internetowej SPMZOZ, 
profilu  Szkoły Rodzenia lub dzwo-
niąc pod nr 59 844 76 21. 

 

 

 

 

Na zdjęciu uczestnicy spotkania  
z fizjoterapeutką w Klubie Rodzi-
ca i Malucha.  
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Zdrowy tryb życia - rozpocznij 
odchudzanie z Klubem 

„Zdrowomocni” 

Otyłość jest przewlekłą chorobą metaboliczną wynikają-
cą z zaburzenia homeostazy energii. Występuje,  
gdy nadmiar tkanki tłuszczowej zgromadzonej w organi-
zmie przekracza jego fizjologiczne potrzeby i możliwo-
ści adaptacyjne. Należy pamiętać, że otyłość to pro-
blem natury medycznej. 

Jak to zostało wyżej wspomniane - otyłość to problem 
natury medycznej. Dodatkowo otyłość sprzyja występo-
waniu wielu chorób, takich jak cukrzyca typu 2, nadci-
śnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i wiele 
innych, psychologicznej – obniża poczucie własnej  
wartości i ekonomicznej – koszty jej leczenia są ogrom-
ne. 
 
Jakie czynniki wpływają na występowanie nad-
wagi i otyłości? 
 
Czynnikami wpływającymi na rozwój nadwagi i otyłości 
są między innymi: zwiększone spożycie energii,  
mała aktywność fizyczna, brak rytmu posiłków, czynniki 
genetyczne i niektóre choroby. 
 
Jak rozpoznać otyłość? 
 
W celu rozpoznania otyłości określa się procentową  
zawartość tłuszczu w organizmie. Tkanka tłuszczowa  
nie powinna przekraczać 20-25% całkowitej masy ciała  
u mężczyzn i 25-30% u kobiet. Wartości te zmieniają  
się z wiekiem. W celu sprawdzenia czy nasza masa ciała 
jest prawidłowa możemy posłużyć się wskaźnikiem BMI 
(Body Mass Indeks). 
 
Istotne jest również określenie typu otyłości. Wyróżnia 
się otyłość androidalną (wisceralną, typu „jabłko”), 
gdy tkanka tłuszczowa odkłada się w jamie brzusznej 
oraz gynoidalną (typu „gruszka”), gdy tkanka tłuszczowa 
odkłada się w okolicy bioder i pośladków. Otyłość andro-
idalna może przyczyniać się do podwyższonego ryzyka 
występowania cukrzycy typu 2 i miażdżycy. Do oznacze-
nia typu otyłości służy wskaźnik WHR (Waist to Hip 
Circumfence Ratio). 
 
Jak możemy zapobiegać występowaniu nadwagi? 
 
Zdrowy styl życia, w tym prawidłowa i zbilansowana 
dieta oraz aktywność fizyczna są najlepszymi metodami 
profilaktyki nadwagi i otyłości. Należy dbać o regular-

ność posiłków i dostosowanie ilości pożywienia do aktu-
alnych potrzeb organizmu. 
 
Rusza Klub „Zdrowomocni” 
 
To, jak ważna jest zdrowa i zbilansowana dieta w życiu 
każdego z nas, nie musimy Państwa przekonywać.  
Cieszymy się, mieszkańcy Słupska chcą dbać o swoje 
codzienne wybory żywieniowe. Nawyki żywieniowe 
kształtują się przez całe życie i ich zmiana wymaga 
ogromnego wysiłku i wytrwałości. 
 
W ramach Poradni Promocji Zdrowia, będącej częścią 
projektu „Zdrowie – Mama i Ja” z dniem 19.01.2017 r. 
ruszył Klub „Zdrowomocni”. Oferta Klubu kierowana 
jest do osób, które chcą w zdrowy sposób uzyskać pra-
widłową masę ciała, a którym brakuje motywacji do 
działania, a także czują się osamotnione ze swoim pro-
blemem. 
 
Kogo będzie można spotkać w Klubie „Zdrowomocni”? 
Przede wszystkim wyjątkowych ludzi – zarówno specjali-
stów z Poradni Promocji Zdrowia, jak i osoby,  
które chcą prowadzić zdrowy tryb życia. Spotkania  
z osobami, które już znacznie zredukowały swoją masę 
ciała dodatkowo zmotywują do zmiany swoich codzien-
nych nawyków żywieniowych. 
 
Spotkania w ramach Klubu odbywają się w sali Szkoły 
Rodzenia – na III piętrze Przychodni Rejonowej przy  
ulicy Westerplatte 1 w Słupsku. Więcej informacji  
na temat spotkań można uzyskać w Poradni Promocji 
Zdrowia pod nr telefonu 59 844 76 16. 
 
Bibliografia: 

1.Ciborowska H, Rudnicka A. (2014): Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowie-
ka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 
2.Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (2011): Normy żywienia człowieka. Podstawy  
prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 
3.Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L. (2014): Otyłość. Zapobieganie i leczenie. Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 

4.Tatoń J., Czech A., Bernas M. (2006): Otyłość. Zespół Metaboliczny. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa. 

 
Przygotowała: dr nauk o zdrowiu Magdalena Tańska 

W czasie spotkań klubu „Zdrowomocni” będzie można porozmawiać ze specjalistami  
z zakresu zdrowego żywienia m.in. dr nauk o zdrowiu Magdaleną Tańską oraz doradcą 
żywieniowym Sylwią Laskowską (na zdjęciu).  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przy braku motywacji ważna jest rozmowa z osobami,  
w podobnej sytuacji, z którymi można porozmawiać o swoich wątpliwościach, proble-
mach czy braku wsparcia i zrozumienia w najbliższym otoczeniu. Dlatego na spotkania 
zapraszamy również osoby, które już zmieniają z nami swoje życie, a nawet zrzuciły 
zbędne kilogramy i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. 

Na pierwszym spotkaniu klubu można było porozmawiać z osobami, które zrzuciły w zdro-
wy sposób po kilkadziesiąt kilogramów. Rekordzista zrzucił ich aż 70.  

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach klubu zachęcamy do kontaktu osobistego 
lub telefonicznego z pracownikami Poradni Promocji Zdrowia. 



13 

 

ZDROWIE - MAMA I JA                                BIULETYN 1/2017 

 

Rola filmu w edukacji społecz-

nej - twórczość Jacka Bławuta 

Od 8 października 2016 r. mieszkańcy Słupska mają  
okazję uczestniczyć w Klubie Dyskusyjnym Jacka  
Bławuta, który jest organizowany w ramach projektu 
„Zdrowie – Mama i Ja” przy współpracy z Miejską  
Biblioteką Publiczną w Słupsku. W czasie cyklicznych 
spotkań wyświetlane są filmy autorstwa Jacka Bławuta, 
m.in. Kostka cukru czy Szczur w koronie i Born dead. 
Po każdym pokazie odbywa się dyskusja przekazująca 
wartości pedagogiczne filmu, która prowadzona jest 
przez pedagoga i edukatora seksualnego Krystynę  
Mazurkiewicz.  
 
W tym numerze biuletynu przybliżymy Państwu sylwet-
kę twórcy tych niezwykłych dokumentów. 

Jacek Bławut to jeden z najbardziej cenionych  
polskich twórców filmów dokumentalnych. Jego prace 
wielokrotnie były nagradzanie na prestiżowych konkur-
sach filmowych w kraju i za granicą.  
 
Autor  urodził się w Zagórzu Śląskim w 1950 roku.  Kiedy 
miał 8 lat zagrał w filmie krótkometrażowym Biały  
rycerz Stanisława Lotha i Janusza Kubika. Później,  
w wieku 10 lat zagrał w filmie Marysia i krasnoludki  
Jerzego Szerskiego i Konrada Paradowskiego. Z czasem 
całe swoje życie zawodowe związał z kinematografią, 
jednak stanął po drugiej stronie kamery. 
 
W 1982 roku skończył wydział operatorski PWSFTviT  
w Łodzi. Od tego momentu zajmuje się tworzeniem 
zdjęć do filmów dokumentalnych i fabularnych (między 
innymi do Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego czy Dnia 
świra w reżyserii Marka Koterskiego), a od połowy  
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku realizuje własne 
filmy dokumentalne. Jednym z pierwszych filmów, które 
wywołały duże zainteresowanie oraz uznanie krytyków, 
był pełnometrażowy dokument Nienormalni z 1990 r. 
Film opowiada o niepełnosprawnych dzieciach przeby-
wających m.in. w Kozienicach Dolnych. Autor pokazuje 
tutaj codzienne życie ludzi uważanych za odmiennych. 
Jednak nie wytyka ich odmienności, a pokazuje niezwy-
kle ciepły i wzruszający obraz. Dokument otrzymał wie-
le nagród i wyróżnień, w tym Nagrodę Specjalną za naj-
większe wydarzenie artystyczne na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Nagrodę FIPRESCI  
Festiwalu w Manheim. 
 
W kolejnych dokumentach Jacek Bławut porusza ważne 
kwestie społeczne. W Szczurze w koronie oraz w serialu 

Ja, alkoholik przedstawia problemy osób zmagających 
się z chorobą alkoholową. Born dead to historia recydy-
wisty uczestniczącego w projekcie „Duet”, w ramach 
którego ma on opiekować się niepełnosprawnymi dzieć-
mi. Reżyser podejmuje się też tematów, które kształtu-
ją współczesne społeczeństwo. W filmie Wirtualna  
wojna pokazuje życie osób zafascynowanych II wojną 
światową, rozgrywających wirtualne pojedynki. Te roz-
grywki z czasem zastępują im kontakty w realnym świe-
cie, co znacznie wpływa na jakość życia tych osób. 
 
Również filmy fabularne Jacka Bławuta oscylują wokół 
społecznych problemów. Przykładem może być tutaj 
film Jeszcze nie wieczór, który opowiada o miłości  
i przemijaniu, a jego forma stoi na granicy fabuły  
i dokumentu. Film został doceniony na Festiwalu Filmo-
wym w Gdyni, gdzie zdobył Srebrne Lwy, a odtwórca 
głównej roli męskiej – Jan Nowicki, otrzymał odznacze-
nie w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska. 
 
Kolejnym filmem fabularnym Jacka Bławuta będzie 
Orzeł. Ostatni patrol. Opowie on historię polskiego 
okrętu podwodnego ORP Orzeł, który na przełomie maja 
i czerwca 1940 r. zaginął podczas patrolu na Morzu  
Północnym. 
 
Oprócz czynnej twórczości, Jacek Bławut zajmuje  
się także kształceniem młodych adeptów sztuki filmo-
wej. Jest wykładowcą w kilku szkołach filmowych,  
w tym w: Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Andrzeja Wajdy  
w Warszawie i Camerimage Film School w Toruniu,  
a także w Berlinie i Hanowerze. Od 2003 roku jest człon-
kiem Europejskiej Akademii Filmowej. 

Kiedy i gdzie można oglądać filmy Jacka Bławuta w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Jacka Bławuta w Słupsku? 

Spotkania odbywają się w siedzibie Klubu Czarnego Krążka 
działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku 
przy ul. Grodzkiej 3. 

W najbliższym czasie odbędą się projekcje takich filmów jak: 
Jeszcze nie wieczór czy Born Dead. Każdy z filmów niesie  
ze sobą przesłanie o wysokich walorach moralnych i pedago-
gicznych w zakresie wielu newralgicznych problemów społecz-
nych.  

Po każdym seansie zapraszamy na dyskusję dotyczącą porusza-
nego przez autora filmu zagadnienia: punktu widzenia autora 
oraz odczuć i ocen widzów. Dyskusja prowadzona jest przez 

pedagoga i edukatora seksualnego - Krystynę Mazurkiewicz.  

Chcemy w ten sposób pokazać, iż nauczanie nie musi być  
monotonne i tylko w formie suchego wykładu, ale może sięgać 
po różne środki wyrazu - np. sztukę filmową, a dzięki temu 
lepiej dotrzeć do umysłów i serc odbiorców. 

Bieżące informacje dotyczące projektu można znaleźć  
na grupie Dyskusyjny Klub Jacka Bławuta na Facebooku. 

Mamy nadzieję, że liczba zaangażowanych klubowiczów wzro-
śnie i wspólnie będziemy wybierać kolejno oglądane obrazy. 
Będziemy też mogli spotkać się z ich autorem - człowiekiem, 
artystą wyjątkowym, wrażliwym, prostolinijnym w każdym 
calu.  

Fot. spotkanie Klubu Dyskusyjnego Jacka Bławuta.  
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Galeria projektu „Zdrowie – Mama i Ja”  

W tym numerze pragniemy pokazać Państwu jak działamy. 
Dlatego zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, na których 
uwiecznione zostały spotkania, akcje i codzienne działania 
realizatorów poszczególnych programów profilaktycznych. 

Oczywiście zachęcamy do korzystania z pełnej oferty przy-
gotowanej w ramach projektu „Zdrowie - Mama i Ja”,  
który realizowany jest przez SPMZOZ w Słupsku, a finanso-
wany przez Miasto Słupsk.  

Joga dla mamy i dziecka w Klubie Rodzica i Malucha. Nauka wiązania chust. Międzynarodowy Tydzień Bliskości w Słup-
sku. 

Nauka języka angielskiego z Centrum Helen Doron w Słupsku Warsztaty Świadoma Mama. Na zdjęciu dietetyk Magdalena Tańska 
i aktorka Paulina Holtz. 

Spotkanie z higienistką stomatologiczną w Przedszkolu Miejskim  

nr 2 w Słupsku. Na zdjęciu dzieci z grupy III. Fot. APR-SAS. 
Maskotka edukacyjna z uzębieniem. Fot. APR-SAS. 
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Nauka masażu Shantala. Szkoła Rodzenia. Badania profilaktyczne podczas IV Słupskiego Biegu Charytatyw-
nego na Rzecz Zwierząt. Na zdjęciu Prezydent Miasta Słupska 
Robert Biedroń. 

Badania profilaktyczne w czasie IV Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Gryfa Słupskiego Miast Partner-
skich Słupska, Grodna i Wilna oraz Superjuniorów. 

Badania profilaktyczne dla seniorów w Dziennym Domu Samopo-
mocy „Bezpieczna Przystań”. 

Uczennice TEB Edukacja w Słupsku - realizacja programu 
„Dziecko w domu”. 

Sesja fotograficzna na okładkę biuletynu. 
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Poradnia Preluksacyjna  

„Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt”  

tel. 59 844 76 07, e-mail: bioderka@spmzoz-slupsk.pl 

Poradnia Laktacyjna  

„Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka”  

tel. 59 844 76 06, e-mail: laktacja@spmzoz-slupsk.pl 

Poradnia Planowania Rodziny  

„Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”  

tel. 59 844 76 21, e-mail: rodzina@spmzoz-slupsk.pl 

Szkoła Rodzenia  

„Jakość narodzin - jakość życia”  

tel. 59 844 76 21, e-mail: szkolarodzenia@spmzoz-slupsk.pl 

Poradnia Promocji Zdrowia  

„Zdrowe życie - dobre życie”  

tel. 59 844 76 16, e-mail: promocjazdrowia@spmzoz-slupsk.pl 

Projekt „Zdrowie - mama i Ja” realizowany jest 
przez Samodzielny Publiczny Miejski 

Zakład Opieki Zdrowotnej  w Słupsku. 

Projekt finansowany jest przez Miasto Słupsk 

facebook.com/
jakoscnarodzin 


