
Falochron dla Bydgoszczy – 3 edycja 

FALOCHRON, gdyż o niego rozbijają się nieprzyjazne  sztormowe fale.  Ma za zadanie chronić ląd 

i żyjących na nim ludzi. Jest wzmocnieniem dla obszarów często narażonych na szkwał, podmycia, 

porywy wiatru, niszczycielską, ślepą siłę Natury. Siła ta zarówno może tworzyć niezapomniane 

rajskie widoki, jak i wzniecać huragany, tornada i niszczyć bez opamiętania.  

 

FALOCHRON jest pomyślany jako program profilaktyczny polegający na NAKŁADANIU  na 

JEDNOSTKĘ, rozmaitych podobnych do stref falochronu – wzmocnień – przeciwko 

przeciwnościom losu. 

 

W Bydgoszczy projekt został po raz pierwszy zaprezentowany na seminarium profilaktycznym               

pt.: „(Nie) rzeczywisty świat, czyli… nastolatek w objęciach seksbiznesu”, które odbyło się                    

28 kwietnia 2015 r. w MCK. Został on opracowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – 

Edukacyjny Metis w Katowicach na podstawie programu pt.: „Falochron dla województwa 

dolnośląskiego”, którego autorem jest  prof. Jacek Kurzępa z SWPS we Wrocławiu. W ciągu 8 lat 

do projektu przystąpiło 77 śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: przeszkolono 280 

realizatorów, zdiagnozowano 1397 nauczycieli, 5048 uczniów, 963 rodziców. 
 

Z uwagi na szeroki zakres oddziaływań (77 szkół), rekomendacje (SWPS we Wrocławiu, Śląski 

Kurator Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji) i metodykę badań opracowaną na podstawie 

materiałów szkoleniowych prof. Zbigniewa Gasia, dotyczącą różnych obszarów zachowań 

ryzykownych (diagnoza i działania skrojone na miarę danej szkoły) spróbowaliśmy przenieść 

„Falochron” na grunt województwa kujawsko–pomorskiego. Zimą 2015/2016 odbyło się w PPP nr 

2 szkolenie dla instruktorów i realizatorów projektu, w którym udział wzięły 23 osoby z: K-P CEN 

w Bydgoszczy i Toruniu, PPP nr 2, PPP w Żninie, bydgoskich szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych. Szkolenie przeprowadziła p. Magdalena 

Wieczorek z ROM-E Metis i prof. Jacek Kurzępa pod tytułem: „Wygrać młodość... czyli jak 

przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży? Falochron dla kujawsko – 

pomorskiego”. Na prośbę uczestników szkolenia ankiety zostały  zaktualizowane i dostosowane  do 

nowych ryzykownych zjawisk. Poproszono o to prof. Jacka Kurzępę, który w swoich badaniach na 

próbce 1220 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłonionych na podstawie 

doboru losowego, korzystał z konsultacji specjalistycznych dotyczących kwestionariusza 

stosowanej w badaniach ankiety: psychologa dziecięcego, Kuratorium Oświaty oraz Rzecznika 

Praw Dziecka. Firmowany przez niego moduł pytań zawarty w narzędziu upowszechnianym przez 

ROM-E Metis gwarantował więc bezpieczeństwo badań, nie był zaś indywidualną  twórczością 

zatroskanych o profilaktykę osób, pytających w ankietach młodzież o zachowania seksualne 

„wprost i bez ogródek”, uczęszczającą zwłaszcza do szkół położonych blisko centrów handlowych, 

jak miało to miejsce w niektórych miastach Polski po premierze filmu „Galerianki”. W ankietach 

wdrażanych przez ROM-E Metis dodano więc pytania o sexting, korzystanie z treści erotycznych w 

internecie, niepokoje związane z zachowaniami obyczajowo-cielesnymi uczniów/dzieci, rozsyłanie 

przez smsy i maile obraźliwych, upokarzających i kompromitujących treści/materiałów/zdjęć, 

hejtowanie na stronach www i portalach społecznościowych. 

 

Z uwagi na to, że pilotażem zainteresowały się tylko szkoły bydgoskie „Falochron dla kujawsko-

pomorskiego” w rezultacie stał się „Falochronem dla Bydgoszczy”. W raporcie z I edycji  

uwzględniono wyniki 2026 osób: 1068 uczniów (w wieku 13-19 lat), 662 rodziców i  296 

nauczycieli.  

 



W dniu 13.12.2016 r odbyła się konferencja pt: „Wartości i postawy w wychowaniu i profilaktyce”, 

na której 7 szkół przedstawiło swoje falochrony: 

 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 – falochron pt.: „Ocalić młodość” 

 Gimnazjum nr 8 Sportowe – falochron pt.: „Gramy razem” 

 Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego – falochron pt.: „Koło ratunkowe” 

 I Liceum Ogólnokształcące – falochron pt.: „Mam pomysł na siebie” 

 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 3 – falochron pt.: „Parasol” 

 Zespół Szkół Drzewnych – falochron pt.: „W szkole, przyjemnie i zdrowo” 

 G nr 9 – falochron pt.: „Profilaktyka i My” 
 

12 grudnia 2016 r. w PPP nr 2 ruszyła II edycja projektu „Falochron dla Bydgoszczy”. Szkolenie 

rozpoczęło 20 osób, ostatecznie w projekcie wytrwało 6 szkół. W raporcie z II edycji  

uwzględniono wyniki 905 osób: 503 uczniów (w wieku 13-20 lat), 110 nauczycieli i 292 rodziców. 
 

W II edycji udział wzięli: 

 SP nr 46 (oddziały gimnazjalne) – falochron pt.: „Młodość, wolność, rozsądek” 

 SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (oddziały gimnazjalne) – falochron pt.: 

„Spadochron” 

 ZS nr 24 (SP nr 40-oddziały gimnazjalne i XII LO) – falochron pt.: „Jesteśmy razem” 

 SP nr 57 (oddziały gimnazjalne) – falochron pt.: „Mała iskra zapala las” 

 ZS Budowlanych (Technikum) – falochron pt.: „Łagodząc meandry dorastania” 

 SP dla Dorosłych (oddziały gimnazjalne) – falochron pt.: „Działajmy tak, żebyśmy nie 

żałowali” 
 

„Falochron dla Bydgoszczy” objął więc łącznie 2931 respondentów: 1571 uczniów (w wieku 

13-20 lat), 406 nauczycieli i 954 rodziców. Szkolne falochrony zbudowało 13 szkół. 
 

Projekt „Falochron” otrzymał również środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i był realizowany 

przez 2 lata w wymiarze ogólnopolskim przez Stowarzyszenie Na Rzecz Konstruktywnych Relacji 

„Między ludźmi” w 16 województwach. Ankiety edycji „Falochron PL” zostały rozbudowane m.in. 

o takie zjawiska, jak: samookaleczenia, restrykcyjne ćwiczenia, stosowanie wielu diet 

odchudzających. W województwie kujawsko-pomorskim był realizowany przez PPP w Toruniu, 

PPP nr 2 w Bydgoszczy i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. 

 

W edycji ogólnopolskiej udział wzięło 11 szkół z Torunia oraz 3 z Bydgoszczy i 2 z powiatu 

bydgoskiego: 

 SP 46 – falochron pt.: „Na fali sukcesów”  

 SP 38 – falochron pt.: „Lepsi my, lepsza przyszłość” 

 Technikum Gastronomiczne  K-P SOSW nr 2 – falochron pt.: „Z wartościami w świat” 

 SP Białe Błota – falochron pt.: „Profilaktyczne drogowskazy” 

 SP Dąbrowa Chełmińska – falochron pt.: „Razem możemy więcej” 

 

Konferencja podsumowująca edycję wojewódzką odbędzie się 24.10.2018 r. w Przysieku,                         

a konferencja podsumowująca cały projekt ogólnopolski odbędzie się 24–25.11.2018 r. w Dąbrowie 

Górniczej. 

 

Obecnie z uwagi na zgłaszane zainteresowanie niektórych szkół przystępujemy do 3 edycji 

„Falochronu dla Bydgoszczy”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie w dniu 

15.11.2018 r. w godz. 9.00-15.00 do PPP nr 2 przy ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy (co najmniej 2 

osoby ze szkoły).  


