
 

                     

 
 

Marszałek  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustaw Marek Brzezin 

 

ma zaszczyt zaprosić 
 

na 
 

III FORUM MŁODZIEŻY WARMII I MAZUR 
10 czerwca 2022 r. 

MIEJSCE: Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn 
Rozpoczęcie w auli – sala 100E 

 
TEMAT PRZEWODNI: O zdrowiu i kondycji psychicznej: jak sobie radzić z trudnymi 

emocjami i sytuacjami. 
 

 

PROGRAM: 
9.30-10.00 Rejestracja uczestników 

 

10.00 – 10.15 Otwarcie III Forum Młodzieży Warmii i Mazur  - Gustaw Marek Brzezin, 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

10.15 – 10.40 Wykład wprowadzający w tematykę Forum: 
Czym jest zdrowie? Co ma wpływ na zachowanie dobrej kondycji 
psychicznej? Jaki JA mam wpływ na swoje zdrowie, jaki mają INNI LUDZIE? 
Co jest w tym wszystkim NAPRAWDĘ WAŻNE? 
Mariusz Wawrzyniak  

10.40-10.50 Informacje wprowadzające do warsztatów 

10.50– 12.00 I tura zajęć praktycznych – warsztatów, dyskusji, ćwiczeń 

12.00 – 12.15 Przerwa 

12.15 – 13.25 II tura zajęć praktycznych - warsztatów, dyskusji, ćwiczeń 

13.25 – 13.40 Przerwa 

13.40 – 14.50   III tura zajęć praktycznych - warsztatów, dyskusji, ćwiczeń 

14.50 – 15.00 Podsumowanie III Forum Młodzieży Warmii i Mazur 

15.00 – 15.30 Poczęstunek 
 
 

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW BĘDZIE MÓGŁ UCZESTNICZYĆ W 3 (wybranych przez siebie) 
WARSZTATACH 



 

                     

 
TEMATY WARSZTATÓW: 
 

1) Zaprzyjaźnij się że swoim oddechem. Efekty relaksacji.  
Prowadzi: Anna Szatkowska 

Jak nasze ciało reaguje na napięcie i stres? Jak je rozpoznawać? Jest to warsztat  
o metodach obniżających napięcie, uspokajających, wyciszających. Jakie ćwiczenia 
wykorzystać do tego celu, np. oddechowe czy ruchowe? 
(Uwaga: wskazany jest wygodny strój) 

2) Dyskryminacja i przemoc - jak sobie z nimi radzić.  
Prowadzi: Aleksandra Lemańska 

Porozmawiamy o tym, jak sobie radzić z dyskryminacją, reagować, stawać po stronie 
ofiar i w ich obronie, a także o sposobach informowania o doznawaniu przemocy, 
proszenia o pomoc. 

3) Prawie wszystko o emocjach. 
Prowadzący: Michał Cupiał 

O tym jak i kiedy wyrażać emocje, co one oznaczają, jak je wyrażać bezpiecznie dla 
siebie i otoczenia, jak sobie radzić z trudnymi emocjami i czy są one dla nas 
szkodliwe? Jaki wpływ ma na nas tłumienie emocji? 

4) Młodzieżowe grupy wsparcia - pierwsza pomoc.  
Czy i jak możemy sobie nawzajem pomóc?  
Prowadzący: Piotr Wasyluk 

Porozmawiamy o pomoc rówieśniczej, co możemy zrobić dla siebie (młodzież dla 
młodzieży), w jaki sposób okazywać wsparcie i zrozumienie dla problemów 
rówieśników? Jak pomagać, aby nie zaszkodzić? 

5) Izolacja – jak nie poddać się jej skutkom.  
Prowadzący: Urszula Bartnikowska 

Jaki izolacja miała na nas wpływ, na naszą psychikę i rozwój? Jak się ponownie 
odnaleźć i radzić sobie w grupie? W jaki sposób można odbudować relacje  
z rówieśnikami lub utworzyć je na nowo? W jaki sposób mówić o lękach przed 
ponownym wyjściem z domu do ludzi i świata? 
 

6) Konflikt i kłótnia – czy możliwe jest porozumienie. 
Prowadzący: Iwona Sieluk 
 
O tym czym jest konflikt, z czego się bierze oraz jak mądrze wykorzystać go  
w budowaniu więzi między rówieśnikami oraz innymi ludźmi. Czy konflikt ma swoje 
dobre strony i jak je wykorzystać? 



 

                     

 

O PROWADZĄCYCH:   

1. Urszula Bartnikowska - pedagog specjalny (surdo- i oligofrenopedagog), praktyk Somatic 
Experiencing®, facylitatorka EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej), tutor 
edukacyjny i rozwojowy, zwolenniczka alternatywnych rozwiązań edukacyjnych (od lat 
związana z różnymi grupami edukacji pozaszkolnej/domowej), współzałożycielka Fundacji 
Uwolniona Edukacja „Rozkwitalnia”, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, członkini Rady Programowej Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie. 
Współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Traumy „Oddech” w Warszawie oraz z PAB SE 
(Pädagogik - Adoption - Beratung & Somatic Experiencing®, Suhr, Szwajcaria). Autorka 
książek i artykułów z zakresu niepełnosprawności, rodzicielstwa adopcyjnego  
i zastępczego oraz wpływu traumatycznych doświadczeń na rozwój dziecka. 
 

2. Michał Cupiał – psycholog o specjalności klinicznej. Pracuje głównie w nurcie terapii 
skoncentrowanej na rozwiązaniach, którą dopełnia technikami wywodzącymi się z teorii 
samodeterminacji (Self-Determination Theory). Techniki wywodzące się z Self-
Determination Theory wykorzystuje do budowania motywacji wewnętrznej poprzez 
zaspokojenie trzech podstawowych ludzkich potrzeb: Więzi, Kompetencji i Autonomii. Ich 
harmonijne spełnienie umożliwia swobodny rozwój wewnętrzny, ułatwia określanie 
 i osiąganie ważnych życiowo celów oraz zmniejsza koszty emocjonalne ich osiągania. 

 
3. Aleksandra Lemańska – z wykształcenia psycholog, certyfikowany trener umiejętności 

psychologicznych. Abolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodka Pomocy i Edukacji 
Psychologicznej INTRA oraz Szkoły Liderów PAFW i Programu Rozwojowego dla Liderów 
Społecznych „Dwa sektory, jedna wizja.” Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe, 
doradcze, animacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Mentorka i coach dla organizacji pozarządowych w regionie  
i kraju. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu projektów z programów POKL, FIO, PROW, 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Akademii Orange, Fundacji PZU, Programu 
Młodzież w Działaniu, Równać Szanse, Erasmus+, oraz ze środków samorządów na 
poziomie wojewódzkim i lokalnym, w obszarze pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-
obywatelskiej i zawodowej oraz edukacji do przedsiębiorczości. Doświadczenie na 
stanowiskach kierowniczych i eksperckich, w tym w latach 2016-2018 specjalista ds. 
projektów społecznych w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, koordynujący m.in. prace nad 
projektem Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Nagrodzona wyróżnieniem 
Uskrzydleni 2016 Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie za zasługi dla animacji 
kulturowej w regionie. 
 

4. Iwona Sieluk - Socjoterapeuta,  oligofrenopedagog, pedagog specjalny, Trener Szkoły dla 
Rodziców, Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji 
 i Rewalidacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  
w Warszawie oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kierownik 
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie. Od ponad 20 lat 
zajmuje się terapią osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W Olsztyńskiej Szkole Wyższej 



 

                     

prowadzi zajęcia z zakresu Socjoterapii. W swojej pracy zawodowej od wielu lat 
podejmuje działania terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych . 

 
 

5. Anna Szatkowska - Pedagog społeczny, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy. 
Absolwentka Pedagogiki Społecznej, Studium Nauczycielskiego o kierunku: Nauczanie 
Początkowe. Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła Studia podyplomowe: 
terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery. Obecnie 
studiuje na kierunku: Wychowanie do życia w rodzinie. Ukończyła liczne warsztaty, kursy, 
szkolenia na temat pracy z dzieckiem w kryzysie, pracy z rodziną, pracy z dzieckiem  
z problemami edukacyjnymi. Jest orędowniczką komunikacji opartej na empatii, 
zrozumieniu, otwarciu się na potrzeby drugiej osoby 

 

6. Piotr Wasyluk - Pracownik naukowy, doktor nauk humanistycznych, specjalista i praktyk  
w zakresie projektowania usług oraz projektowania z wykorzystaniem trendów; moderator 
design thinking; właściciel firmy Wasyluk Projektowanie Kreatywne; redaktor profili FB 
Dragonflyperspective i Robieprojekt. 

 


