
Dnia 21 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się konferencja 
Skutecznie przeciw przemocy – wspólny cel, różne perspektywy będąca pierwszym w tym roku 
szkolnym spotkaniem  w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów, psychologów, 
pedagogów i nauczycieli szkół  powiatu kolskiego. 

Otwarcia konferencji dokonał Starosta Kolski, Pan Wieńczysław Oblizajek. W pierwszej części 
konferencji znalazły się następujące prezentacje: Przemoc i trauma – psychologiczne aspekty 
rozumienia sytuacji osób doświadczających przemocy przedstawiła psycholog, psychoterapeuta 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole, Pani Elżbieta Sędziak ; Przemoc wobec dzieci – mity i 
rzeczywistość z doświadczeń KOPD omówiła Pani Mirosława Kątna, Społeczny doradca Rzecznika 
Praw Dziecka, Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka ; Pani Anna 
Drynkowska, Asystent Wydziału Prewencji KPP w Kole i Pan Przemko Chudykowski, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kole zaprezentowali Problemy funkcjonowania i realizacji 
procedury „Niebieskie Karty”, przemoc rówieśnicza oraz patologiczne zachowania młodzieży z 
perspektywy Policji, a przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, Państwo 
Agata Michalczak i Jarosław Kordyl Nie bójmy się mówić o przemocy… 

 

 

 

 

 

 



Na koniec części pierwszej wystąpiła Kierownik CDN PBP w Koninie Filii w Kole, Pani 
Agnieszka Malińska prezentując najnowsze pozycje książkowe dotyczące omawianych tematów. 

W przerwie konferencji pracownicy CDN PBP w Koninie Filii w Kole przekazali zebranym 
opracowane przez nich bibliografie: Przemoc wobec dziecka w rodzinie i Przemoc i agresja 
rówieśnicza. 

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się przygotowane przez 
pracowników Biblioteki ekspozycje na te same tematy, prezentujące pozycje książkowe zawarte w 
bibliografiach oraz najnowsze numery periodyków Dziecko Krzywdzone i Niebieska Linia. 

 

 

W drugiej części konferencji prezentując przykłady dobrych praktyk wystąpili:  Pan 
Przemysław Marszałek, Specjalista Terapii Uzależnień, Teen Challenge Chrześcijanska Misja Społeczna 
omówiając temat: Rodziny z problemem alkoholowym – wpływ uzależnień na zjawisko stosowania 
przemocy ; Pani Agnieszka Olszewska, prawnik reprezentujący Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” temat: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dzieci – 
obowiązki pracowników oświaty, służby zdrowia i policji, a Pani Jolanta Jęcka, specjalista ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 



w Kole temat: Zadania realizowane przez MOPiPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
na terenie miasta Koła. 

 

 

O ważności omawianych kwestii świadczyć może wysoka frekwencja uczestniczących w 
konferencji osób. Zebrani szczególnie zadowoleni byli z praktycznych pomysłów na rozwiązanie 
występujących w ich środowisku lokalnym problemów przemocy. 

 

 

 

 

 


