
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. 
Uzupełnieniem każdej konferencji jest 
specjalna oferta Szkolnej Biblioteki, 
przygotowana przez Panią Renatę 
Woźniak, w postaci możliwości 
wypożyczenia książek nawiązujących                         
do poruszanej na spotkaniu tematyki.  

Pierwsza konferencja poświęcona  była 
różnym aspektom odżywiania, a druga - 
niekonwencjonalnemu zastosowaniu 
książek, które mogą mieć moc leczenia, 
edukowania i zmieniania świata. 

Trzecia konferencja poruszała problematykę 
migracji, a czwarta - uzależnień od różnych 
substancji psychoaktywnych, w tym 
dopalaczy. 

Piąta i szósta konferencja przybliżała 
zagadnienia psychologii weterynaryjnej, 
relacji zwierzę-człowiek, a siódma – 
neuropsychologii. 

Ósma konferencja dotyczyła specyfiki 
funkcjonowania dzikich zwierząt – jeży i 
ptaków.  Dziewiąta i dziesiąta konferencja 
poruszała problematykę weganizmu i 
wegetarianizmu, a jedenasta – teatru życia i 
życia teatru. 

Dwunasta konferencja przybliżała kraje 
azjatyckie: Koreę, Chiny, Japonię i Indie, a 
trzynasta – świat wirtualny. 

W przyszłości planowane są konferencje 
m.in. na temat neonatologii zwierzęcej. 

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 czternastą z cyklu 
konferencji na tematy ważne i istotne       
w ramach I Czernichowskich 
Reminiscencji Kulturalnych. Jest to 
jednocześnie uroczysta gala 
podsumowująca wolontariat „4YOU2” 
w roku szkolnym 2016/2017, 
stworzony we współpracy z Fundacją 
im. brata Alberta. Wraz z zaproszonymi 
prelegentami spróbujemy przyjrzeć się 
bliżej kwestii pomagania. Co jest 
konieczne do efektywnego pomagania? 
Jak pomagać? Gdzie jest delikatna 
granica między pomaganiem innym a 
wyręczaniem czy wtrącaniem się w ich 
życie? Na te i inne pytania spróbują 
udzielić odpowiedzi zaproszeni goście. 

Tym razem prelegentami będą Pani 
Natalia Stanisławska i Pani Gabriela 
Panczyj. 

Pani Natalia jest Kierownikiem 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Radwanowicach. Opowie nam o 

specyfice działania na rzecz innych z 
perspektywy organizatora, konieczności 
dostosowania powyższego m.in. do ich 
oczekiwań i możliwości. 

Z kolei Pani Gabriela jest 
Kierownikiem „Ekipy Gabrysi” i 
pracownikiem Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Radwanowicach. 
Opowie nam o wspieraniu innych z 
perspektywy biorcy i …dawcy, bo jak 
się okazuje, często trudno jest rozdzielić 
obie role, gdyż pomagając innym, 
pomagamy również sobie. 

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

25.05.2017, godz. 17.00 

Zapraszamy do sali nr 7 w Szkole. 
Wstęp wolny. 

 

 

 

 

 

 

Przyjdź! 

Wysłuchaj! 

Podyskutuj! 

 

Czekamy właśnie na Ciebie. 

 

Komitet Organizacyjny 
Czernichowskich Reminiscencji 

Kulturalnych 

 

 


