
Uczniu! Nauczycielu! Rodzicu! 

Czernichowskie Reminiscencje 
Kulturalne stanowią odpowiedź na 
kwestie istotne dla całej Naszej 
szkolnej społeczności. Ideą 
konferencji jest przedstawienie 
aktualnej wiedzy, ale jednocześnie, a 
może przede wszystkim, wzmacnianie 
współpracy pomiędzy Uczniami, 
Nauczycielami, Rodzicami i 
specjalistami z zewnątrz. Wybór 
prelegentów nie jest więc 
przypadkowy, podobnie, jak dobór 
tematów spotkań. Stałym punktem 
jest również panel dyskusyjny, dający 
możliwość zadawania pytań, 
rozwiania wątpliwości, też 
przełamania się do wystąpień na 
forum publicznym. Kolejnym 
założeniem jest stała obecność wśród 
prelegentów chętnych Uczniów 
Naszej Szkoły, co stanowi dla nich 
niepowtarzalną okazję do zdobywania 
cennych doświadczeń, w 
szczególności w kontekście 
planowanej kariery naukowej. Z kolei, 
każdy z uczestników konferencji 
może otrzymać zaświadczenie 
potwierdzające udział, a tym samym 
wzbogacić swoje cv. 

Pierwsza konferencja poświęcona  
była kwestii odżywiania. Dobór 
tematów prelekcji sprawił, że 
naświetlone zostały różne aspekty, 
zarówno „czysto techniczne”, jak i 
związane z psychologicznymi 
uwarunkowaniami zaspokajania tej 
podstawowej potrzeby. 

Druga konferencja przybliży 
niekonwencjonalne zastosowania 
książek 

W przyszłości planowane są 
konferencje m.in. na temat kwestii 
pomagania z punktu widzenia 
pomagającego i osoby, która owej 
pomocy doświadcza, teatru życia i 
życia teatru oraz pułapek 
farmakoterapii. 

Uczniu! Nauczycielu! Rodzicu!  

Jeśli masz ciekawy pomysł na temat 
konferencji i/lub chcesz wystąpić w 
roli prelegenta – proszę o kontakt 
mailowy na adres: 

pedagog_ZSRCKU@wp.pl 
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DLACZEGO 
WARTO PRZYJŚĆ 

NA 
KONFERENCJĘ 

Zapraszamy na drugą z cyklu 
konferencji na tematy ważne i istotne w 
ramach I Czernichowskich 
Reminiscencji Kulturalnych. Wraz z 
zaproszonymi prelegentami przyjrzymy 
się bliżej niekonwencjonalnym 
zastosowaniom książek. W 
momencie opanowania umiejętności 
czytania, zyskujemy możliwość nie 
tylko poszerzania swojej wiedzy, ale 
wzbogacania własnego doświadczenia o 
historie, przemyślenia, dylematy innych 
ludzi, przedstawione na kolejnych 
stronach książki.  

Czasem utwór literacki staje się 
inspiracją do refleksji, zachętą do 
przyjrzenia się własnemu życiu, 
wprowadzania pewnych ulepszeń. 
Innym razem może pomóc w uporaniu 
się z chandrą, podpowiedzieć, jak 
postąpić, czy ułatwić spojrzenie z innej 
strony na kwestie mniej lub bardziej 
nam znane. Lecznicze zastosowanie 
książek przedstawi nam 

biblioterapeuta, Pani Monika 
Okońska. 

Złożoność rzeczywistości, w której 
żyjemy, z jednej strony może stanowić 
utrudnienie w interpretacji, nadawaniu 
znaczeń, ale z drugiej - pozwala wciąż 
na nowo, nieustannie ujmować ją w 
inne słowa, ramy czasowe, czy 
przestrzenne. Stanowi zatem nie lada 
wyzwanie dla autora. Perspektywę 
twórcy przybliży nam poeta i prozaik, 
Pani Marta Madera. 

Pewnie nie raz podczas zapoznawania 
się z jakimś dziełem literackim, 
pojawiło się w naszej głowie pytanie: 
„Co autor miał na myśli?”. Równie 
ważne wydaje się być: „Jak to, co 
przeczytałem, mogę odnieść do 
swojego życia?”. O sztuce czytania 
opowie Uczennica Naszej Szkoły, 
Dorota Słomian. 

Po wystąpieniu prelegentów 
zaplanowany jest panel dyskusyjny – 
możliwość zadawania pytań 
zaproszonym gościom.  

25.10.2016, godz. 15.00 

Zapraszamy do Świetlicy Internatu. 
Wstęp wolny. 

Przyjdź! 

Wysłuchaj! 

Podyskutuj! 

 

Czekamy właśnie na Ciebie. 

 

Komitet Organizacyjny 
Czernichowskich Reminiscencji 

Kulturalnych 

 


