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Raport z VII Ogólnopolskiej
Konferencji Socjoterapii
Sulejów 2009
W dniach 25—27 września 2009 roku odbyła się w Sulejowie pod
Piotrkowem Trybunalskim VII Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii
pod tytułem O wolności i odpowiedzialności. I: o mnie, o tobie, o byciu
razem; o godności i dojrzałości; o wyborach; o przyjaźni; o radości. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział wielu
przedstawicieli ośrodków i placówek związanych z socjoterapią, przedstawicieli uczelni wyższych, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów oraz wolontariuszy z całego kraju.
Konferencję współorganizowali: Pracownia Alternatywnego Wychowania z Łodzi; Sekcja Socjoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Krakowskie Stowarzyszenie „Ocalić Szansę”, Stowarzyszenie
„Ocalić Szansę” z Wrocławia, Państwowa Organizacja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Patronat honorowy nad Konferencją objęli: prezydent miasta Łodzi
Jerzy Kropiwnicki, marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak, marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara, marszałek
województwa dolnośląskiego Marek Łapiński, Polski Komitet do spraw
UNESCO.
Patronat medialny sprawowały m.in.: „Charaktery” — magazyn psychologiczny; TVP Łodź; „Chowanna” — czasopismo naukowe Uniwersytetu Śląskiego.
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Organizatorzy korzystali z dofinansowania ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polski w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Atmosfera Ośrodka Wypoczynkowo‑Konferencyjnego „Dresso”, położonego w środku lasu sosnowego, sprzyjała wyciszeniu, przemyśleniom
zainspirowanym wykładami oraz pełnemu zaangażowaniu podczas
warsztatów i seminariów.
Konferencję rozpoczęła Ewa Rose‑Alster, kierownik Pracowni Alternatywnego Wychowania z Łodzi, która powitała uczestników i przedstawiła tematykę spotkania. Wszystkie wykłady i warsztaty toczyć się
miały wokół tematyki wolności i odpowiedzialności.
Wykład inauguracyjny Opowieść o współistnieniu wygłosił Krzysz‑
tof Czyżewski. Opierając swoją refleksję na legendzie o dwóch mnichach, starał się przekonać słuchaczy, że we współczesnych czasach coraz
trudniejsze jest współistnienie. Ciężarem pozostaje spotkanie z Innym,
który pozostał Obcym. Dzieje się tak dlatego, że „sami nie potrafimy
przekroczyć siebie”. Tymczasem „stajemy się sobą, przekraczając siebie”.
Jednak granica nie czyni nas wolnymi, dlatego że ogranicza, ale dlatego, że stwarza nam możliwość przekroczenia. Inny powinien być właśnie
rozpoznaną cząstką nas samych.
Po wykładzie uczestnicy Konferencji zostali podzieleni na 13 grup
warsztatowych i pod okiem profesjonalistów związanych z łódzkim PAW,
wrocławskim SOS oraz krakowskim SOS wzięli udział w zajęciach, podczas których zastanawiali się wspólnie, co w ich życiu oznaczają pojęcia
wolności i odpowiedzialności. Wieczór zakończył pokaz wybranych filmów
dokumentalnych Przeglądu „Procinema Festival”. Widzowie mogli obejrzeć następujące dokumenty: Bogusia Blues (reż. D. Woźniak); Wegajty
(reż. W. Czechowski); Sen, śmierć, przebudzenie (reż. P. Gralak). Wieczór
zakończył się koncertem muzyki na żywo. Pieśni rosyjskie zaprezentował
zespół muzyków Nie Po Drodze z Suwałk.
Wykład prof. zw. dr hab. Anny Brzezińskiej O wychowaniu do wol‑
ności: między bliskością a autonomią rozpoczął drugi dzień Konferencji.
Prof. A. Brzezińska już na samym początku podkreśliła, że problem wolności opiera się na dwóch pojęciach, między którymi zachodzi naturalna sprzeczność: bliskości i autonomii. W przypadku dzieci wkraczanie
w sferę wolności to pewnego rodzaju oddalanie się, ale tylko przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa. Jeżeli go nie ma, jeżeli nie istnieje
więź, wówczas trudno mówić o wolności. Wychowanie do wolności zależy
od wieku i zadań rozwojowych. W każdym okresie wzrastania istnieją
obszary, których ta wolność dotyczy. Są to: płaszczyzna wartości, celów,
środków realizacji i warunków realizacji. Podczas wystąpienia nakre-
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ślone zostały granice wolności i jej rodzaje oraz podstawowe zasady wychowania do wolności. Przedstawiono również obszary ryzyka związane
z wychowaniem do wolności.
Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach grupowych i twórczych, mających na celu refleksję nad własnymi lękami i sposobami ich
przezwyciężania. Z pomocą rekwizytów teatralnych oraz dzięki własnej
kreatywności uczstniczący w zajęciach starali się również ukazać pojęcie
wolności w scenkach. Wieczór zakończył spektakl Teatru „Krzyk” Głosy
oraz warsztaty tańców korowodowych prowadzone przez Alicję i Jacka
Hałasów
Trzeci, ostatni dzień Konferencji zdominowany został przez wykład
Elżbiety Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat praw
i obowiązków ucznia w statutach szkolnych. Analizowano podstawę
prawną, źródła oraz typowy statut szkoły.
Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach podsumowujących
Konferencję oraz uroczystości jej zakończenia.
Opuszczając Sulejów, można było mieć wrażenie, że uczyniło się krok
dalej, by żyć zgodnie z tekstem Dezyderaty, która stała się mottem Konferencji: „Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu — pamiętaj, jaki
pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się
siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi […]”.
Monika Frania

