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Konferencja „Dzieci i młodzież w obliczu uzależnień” 

Turek – 23.XI.2013 r. 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, Filia w Turku od lat proponuje nauczycielom, 
opiekunom i rodzicom bogatą ofertę spotkań warsztatowych i wykładowych. Uważnie 
wsłuchuje się w potrzeby nauczycieli i dostosowuje ofertę do wymogów systemu edukacji, 
szczególnie skupiając się na rozwoju osobistym i zawodowym nauczycieli oraz wspieraniu 
ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, z którymi spotykają się w swojej pracy. 

Ubiegły rok szkolny, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Bezpiecznej 
Szkoły, pozwolił wdrożyć w Bibliotece dwa działania. Pierwsze  to program edukacji prawnej 
nauczycieli i uczniów, drugie to cykl szkoleń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki 
uzależnień. 

Wszystkie działania zostały obudowane odpowiednio dobraną literaturą, ponieważ promocja 
czytelnictwa wśród nauczycieli to jedno z istotnych dla nas zadań. 

Konferencja odbyła się 23 listopada 2013 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół 
Technicznych w Turku. Spotkanie miało na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej 
wiedzy na temat uzależnień.  
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Pierwsze wystąpienie Marioli Nawrockiej Alkohol i hazard – złodzieje młodości to spojrzenie 
praktyka, pedagoga, terapeuty i biegłego sądowego. Uczestnicy usłyszeli o sposobach 
interwencji w momencie zdiagnozowania uzależnienia. Poznali także fazy nałogu i etapy 
terapii.  

 

 

 

 

 

O wpływie rodziny na uzależnienia wśród dzieci i młodzieży mówił Dariusz Piotrowski, 
nauczycieli, terapeuta, wolontariusz w Centrum Zdrowia Psychicznego.  
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Na uzależnieniu od narkotyków skupił się Przemysław Marszałek. Prelegent omówił zasady 
komunikacji między opiekunem a dzieckiem, mówił o dialogu i wspólnym wyznaczaniu 
reguł. Sporo miejsca poświęcił działalności Stowarzyszenia Chrześcijańska Misja Społeczna 
„Teen Challenge”, którego jest prezesem. 
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Po przedstawieniu podstawowych typów uzależnień, przyszedł czas na wystąpienie Witolda 
Skrzypczyka, certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień. Pan Skrzypczyk to autor 
wielu programów profilaktycznych („Tak czy nie”, „Razem”, Jestem sobą”) i programów 
promocji zdrowia. Za pracę w dziedzinie uzależnień odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu. W prezentacji Decyzje 
pozornie nieistotne – nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień podkreślił znaczenie 
profilaktyki pozytywnej. Położył nacisk na programy promujące zdrowie i wspierające rozwój 
osobisty dzieci i młodzieży. Zadanie stojące przed opiekunami to wspieranie zdolności, 
rozwijanie twórczości młodych ludzi, kreowanie autorytetów pozarodzinnych. 
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Kolejne wystąpienie to spojrzenie biologa. Pani Karolina Niespodziańska mówiła o 
Konsekwencjach zdrowotnych nadużywania i uzależnienia od alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych. Autorka wystąpienia to doktorantka Katedry Genetyki Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. W oparciu o badania swoje i innych pokazała spustoszenie, 
jakie w organizmie młodego człowieka czynią używki. 

 

 

Na koniec Konferencji  wystąpił Przemysław Ciszewski, adwokat, działacz Ogólnopolskiej 
Kampanii Społecznej „Pacjent Wykluczony”. Wykład Prawne aspekty zjawiska uzależnień 
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wśród dzieci i młodzieży przerodził się w żywą dyskusję. Nauczyciele otrzymali sporą dawkę 
praktycznej wiedzy. 

 

Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci z powiatów 
tureckiego, kolskiego i poddębickiego. Poruszone zagadnienia były interesujące i spełniły 
oczekiwania zgromadzonych. Sporym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja książek 
związanych z tematem Konferencji, które na co dzień dostępne są w Bibliotece Pedagogicznej 
w Turku. 

Oprac. Ewa Kiwak 
CDN PBP w Koninie Filia w Turku 


