
Rada i Zarząd Dzielnicy Aniołki 
 

Ul. J. Poniatowskiego 13 
80-156 Gdańsk 

E-mail Rady Dzielnicy: aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl 
E-mail Zarządu Dzielnicy: zd.aniolki@gmail.com 

 

 

Nr pisma 66/2021/MM                                                Gdańsk, 2021-03-09 

 

 
 

Sz.P. 
 
Marcin Gruchała 
 
Rektor 
 
Gdan skiego Uniwersytetu Medycznego 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a 
80-210 Gdan sk 

 

Jego Magnificencjo, 

 

w nawiązaniu do rozmowy z dnia 25 lutego, dotyczącej zidentyfikowania sytuacji 

zaz ywania przez mieszkan co w domo w studenckich substancji psychoaktywnych oraz 

słabej kondycji zdrowia psychicznego studento w w czasie pandemii, informuję, z e w dniu 

wczorajszym odbyło się spotkanie w Gdan skim Os rodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

Uzalez nien . W gronie przedstawicieli GOPZ, GUMed oraz RD Aniołki zostały omo wione 

moz liwe do podjęcia działania interwencyjne i profilaktyczne. 

 

Wys wietliły się dwie ro wnoległe s ciez ki postępowania: 

1) Działania interwencyjne, kto rych celem jest wyraz ne wskazanie studentom, jakie 

zachowanie nie będzie tolerowane przez Uczelnię i jakie będą wynikały z tego 

konsekwencje (na podstawie obowiązujących regulamino w Uczelni, regulamino w 

domo w studenckich i przepiso w prawa); faktyczne wyciągnięcie konsekwencji 

względem studento w, kto rzy nie zastosują się do przekazu; 

2) Działania prewencyjne i profilaktyczne – spektrum działan  mających zabezpieczyc  

wsparcie dla oso b z problemami uzalez nienia lub o słabej kondycji psychicznej 

(z uwzględnieniem potrzeb studento w obcojęzycznych), m.in.  
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− przygotowany we wspo łpracy z GOPZ dostęp do dedykowanego 

psychologa,  

− przygotowanie informacji o telefonach/miejscach, gdzie moz na uzyskac  

celowaną pomoc, informacja dla studento w ED, 

− przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej ws ro d społecznos ci 

Uczelni, 

− przeprowadzenie akcji informacyjnej dla pracowniko w domo w 

studenckich, 

− zapewnienie przez Uczelnię (np. we wspo łpracy z NGO-sami) na czas 

pandemii w dozwolonym wymiarze, a po zakon czeniu pandemii w pełnym 

zakresie zajęc /oferty kulturalno-sportowej, promującej aktywny, zdrowy 

tryb z ycia wolny od uzalez nien . 

 

Jednoczes nie informuję, z e Rada Dzielnicy prowadzi aktywnos ci dla mieszkan co w, do 

kto rych zaproszona jest zawsze społecznos c  studencka, mieszkająca na terenie Aniołko w. 

O aktualnos ciach moz na przeczytac  na naszej stronie: http://gdansk-aniolki.pl/ oraz 

profilu fb: Rada Dzielnicy Aniołki - Gdan sk https://www.facebook.com/AniolkiGdansk/ . 

W ubiegłym roku organizowalis my m.in. ogo lnodostępne biegi i gry terenowe oraz 

wystawy i prelekcje okolicznos ciowe. W tym roku od marca kontynuujemy zajęcia jogi 

w Parku Zielonym, a w okresie wiosenno-jesiennym planujemy szereg wydarzen  

w przestrzeni publicznej naszej dzielnicy.  Co więcej, jestes my zaopiekowani prze Dom 

Sąsiedzki w Pałacu Uphageno w https://www.facebook.com/domsasiedzkiwpalacu/. 

Instytucja ta znajduje się nieopodal Aniołko w przy ul. Grunwaldzkiej 5 i prowadzi liczne 

zajęcia aktywizujące oraz pogadanki/warsztaty o pewnym potencjale terapeutycznym. 

W związku z powyz szym zachęcamy do informowania studento w o działalnos ci 

realizowanej przez Radę na początku kaz dego roku akademickiego, oraz w chwili obecnej 

ze względu na zaistniałą sytuację. 

 

Ponadto informujemy, ze na terenie dzielnicy znajdują się ogo lnodostępne obiekty słuz ące 

rekreacji, gdzie studenci z powodzeniem mogą w zdrowy sposo b spędzac  czas wolny 

i odreagowywac  stres:  

− boisko trawiaste przy placu zabaw na Wroniej Go rce (ro g ul. Focha 

i ul. S widnickiej), 
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− tereny spacerowo-biegowe na Wroniej Go rce, w Parku Zielonym, Parku Steffenso w 

i Lasku przy UCK, 

− siłownie terenowe w Parku Zielonym i przy placu zabaw na Wroniej Go rce (ro g 

ul. Focha i ul. S widnickiej), 

− s ciez ka rowerowa prowadząca do pasa nadmorskiego, 

− dla mieszkan co w dzielnicy dostępne jest takz e zaplecze rekreacyjne (bulodrom, 

gry podwo rkowe) przy basenie PG. 

Społecznos c  studencka jak najbardziej moz e byc  wspierana przez Uczelnię w inicjowaniu 

aktywnos ci w powyz szych miejscach (mecze, konkurencje sportowe, cykliczne zajęcia 

terenowe). Katedry, w zakresie kto rych jest promocja zdrowia publicznego  oraz 

organizacje studenckie mogłyby wesprzec  organizację zajęc  na s wiez ym powietrzu juz  

teraz, a po zakon czeniu pandemii ugruntowac  działania jako stałą ofertę dla studento w 

GUMed. 

 

Wyraz am głęboką nadzieję, z e podjęte przez Uczelnię, we wspo łpracy z jednostkami 

miejskimi, działania przyczynią się do zmniejszenia zachowan  ryzykownych 

podejmowanych przez studento w i zastąpią je aktywnos ciami integracyjnymi, 

kulturalnymi i sportowymi. 

 

 

 

Z powaz aniem 

 

Monika Mazurowska 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki 

 

 

 

 


