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Pierwsza fotografia Hitlera
A któ¿ to jest ten ma³y dzidziu� w kaftaniku?
To¿ to ma³y Adolfek, syn pañstwa Hitlerów!
Mo¿e wyro�nie na doktora praw?
Albo bêdzie tenorem w operze wiedeñskiej?
Czyja to r¹czka, czyja, uszko, oczko, nosek?
Czyj brzuszek pe³en mleka, nie wiadomo jeszcze:
drukarza, konsyliarza, kupca, ksiêdza?
Dok¹d te �mieszne nó¿ki zawêdruj¹, dok¹d?
Do ogródka, do szko³y, do biura,
na �lub mo¿e z córk¹ burmistrza?
W. Szymborska

Wiersz Wis³awy Szymborskiej �Pierwsza fotogra-
fia Hitlera� sta³ siê mottem wyk³adu prof. Wioletty Ra-
dziwi³³owicz, który zainaugurowa³ IX konferencjê z cy-
klu Zdrowie dzieci i m³odzie¿y pt. �Zaburzenia
rozwoju emocjonalnego i spo³ecznego dzieci i m³o-
dzie¿y�.

Konferencja odby³a siê 20 marca 2013 roku w Sta-
rostwie Powiatowym w S³upsku. Jej organizatorami byli:
O�rodek Doskonalenia Nauczycieli i Starostwo Powia-
towe, natomiast uczestnicy to: dyrektorzy, nauczyciele,
pielêgniarki i samorz¹dowcy. Jak co roku, konferencja
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Jest niezwykle
wa¿ne, ¿e nasze spotkania sta³y siê dla uczestni-
ków inspiracj¹ do ró¿norodnych dzia³añ. Zagadnie-
nia poruszane na konferencji, przenoszone s¹ na
grunt szko³y i to nas bardzo satysfakcjonuje. O ta-
kich w³a�nie dzia³aniach, które mia³y miejsce miêdzy
VIII a IX konferencj¹ poinformowa³a zgromadzonych
Alina Zawadowicz � kierownik Poradni Medycyny
Szkolnej SPMZOZ w S³upsku. W okresie miêdzy kon-
ferencjami pracownicy poradni przeprowadzili cykl spo-
tkañ w jedenastu szko³ach ponadgimnazjalnych na te-
renie S³upska. W poszczególnych placówkach spotkania
mia³y formê konferencji, prezentacji multimedialnych
oraz pogadanek zachêcaj¹cych do podpisania o�wiad-
czeñ o woli przeznaczenia swoich organów do prze-
szczepu. Punktem  kulminacyjnym akcji by³a konferen-
cja w Zespole Szkó³ Agrotechnicznych, z udzia³em
przedstawicieli szkó³ bior¹cych udzia³ w akcji oraz za-
proszonych go�ci.

Rozwój emocjonalny i spo³eczny dziecka jest pro-
cesem d³ugotrwa³ym. Oba jego aspekty s¹ wzajemnie
powi¹zane. Wszelkie reakcje emocjonalne przebiegaj¹
na pod³o¿u spo³ecznym. Znajomo�æ prawid³owo�ci roz-
woju emocjonalno-spo³ecznego pozwala lepiej zrozumieæ
zachowania dziecka, a w przypadku wyst¹pienia zabu-

rzeñ umo¿liwia ich uchwycenie oraz zindywidualizowa-
nie metod pracy i form pomocy. Omawianiem tych za-
gadnieñ zajêli siê kolejni prelegenci IX konferencji.

Profesor Wioletta Radziwi³³owicz swoim wyst¹-
pieniem pt. �O rozwoju zaburzeñ zachowania, czyli
w jaki sposób brak mi³o�ci zamienia siê na niena-
wi�æ do �wiata�, zachwyci³a zgromadzonych. Profesjo-
nalizm,  piêkna polszczyzna, a jednocze�nie prostota prze-
kazu oraz liczne odwo³ania do �wiata literatury i filmu, to
cechy tego wyk³adu.

Kolejnym go�ciem konferencji by³a dr Justyna Pa-
sikowska, która skupi³a siê w swoim wyst¹pieniu pt.
�Wymagania rozwojowe i kompetencje emocjonal-
ne dziecka 6-letniego� na dojrza³o�ci szkolnej 6-lat-
ków. Jest to problem wielu rodziców � kiedy pos³aæ swoje
dziecko do szko³y? Na pytanie, czym jest dojrza³o�æ szkol-
na, autorka odpowiada: �okre�lana jest jako poziom
wszechstronnego rozwoju dziecka, który pozwala mu
rozpocz¹æ naukê szkoln¹ i bez trudno�ci sprostaæ
wynikaj¹cym z tego faktu obowi¹zkom.�

Lekarz medycyny, psychiatra Ma³gorzata D¹-
browska-Kaczorek wyk³ad swój po�wiêci³a �Medycz-
nym przyczynom chwiejno�ci emocjonalnej u dzie-
ci w wieku przedszkolnym i szkolnym�. Prelegentka
szeroko scharakteryzowa³a zaburzenia osobowo�ci i za-
chowania spowodowane chorob¹, uszkodzeniem lub dys-
funkcj¹ mózgu. Omówi³a równie¿ przyczyny i konse-
kwencje organicznych zaburzeñ nastroju, a tak¿e
³agodnych zaburzeñ procesów poznawczych. Na zakoñ-
czenie wyk³adu wiele miejsca po�wiêcono charaktery-
styce zaburzeñ psychicznych i zaburzeñ zachowania, spo-
wodowanych u¿ywaniem substancji psychoaktywnych.

Lêki to grupa reakcji emocjonalnych, wywo³anych
przez bod�ce p³yn¹ce czê�ciowo z zewn¹trz, ale g³ów-
nie z wewn¹trz organizmu. Maj¹ one na ogó³ zabarwie-
nie przykre, s¹ do�wiadczeniami uporczywymi, rodz¹
poczucie irracjonalno�ci i bezradno�ci oraz wi¹¿¹ siê z do-
kuczliwymi reakcjami fizjologicznymi organizmu. Lêk
jest wynikiem zagro¿enia i frustracji, a g³ówny czynnik
wywo³uj¹cy te emocje, to zagro¿enie dla uznawanych
warto�ci �ja�. Problem lêków w wieku przedszkol-
nym i m³odszym wieku szkolnym oraz w okresie
adolescencji, w swym wyst¹pieniu omówi³a dr Anna
Szczepaniak.

Zachowania samobójcze � profilaktyka, diagno-
za, terapia � to tytu³ wyst¹pienia Moniki Walczak.
Prelegentka zdefiniowa³a samobójstwo, okre�laj¹c to
jako skrajny przyk³ad autoagresji, dzia³anie celowe, za-
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gra¿aj¹ce ¿yciu, podejmowane przeciwko sobie, które-
go nastêpstwem jest �mieræ.Omówi³a te¿ m.in. funkcje
i przyczyny zachowañ suicydalnych.

G³ówne cele i za³o¿enia pracy psychoterapeu-
tycznej omówi³a w swoim wyk³adzie Maja Chrzanow-
ska-Mordal.  Przedstawi³a ona zebranym potoczne wy-
obra¿enie o psychoterapii. Wskaza³a na psychoterapiê
jako proces oraz przedstawi³a jej za³o¿enia, przebieg i spe-
cyfikê.

O tym, ¿e konieczna jest wspó³praca szko³y
z o�rodkiem pomocy spo³ecznej, przekonywa³a ze-
branych w swoim wyst¹pieniu Paulina Kamiñska �

dyrektor Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Smo³dzinie.

Dziêkujê wszystkim prelegentom za interesuj¹ce
wyst¹pienia, uczestnikom za to, ¿e zaszczycili nas swoj¹
obecno�ci¹ i zapraszam na nastêpn¹, jubileuszow¹ ju¿
X konferencjê w 2014 roku.ö

Irena Czy¿
koordynatorka konferencji

 konsultant ds. przyrody, biologii,
ekologii i promocji zdrowia

w ODN w S³upsku


