„(Nie) rzeczywisty świat, czyli…dziecko w dymie z papierosa”
seminarium dla nauczycieli i rodziców
5 czerwca 2017(poniedziałek)-kino „Jeremi” ZS nr 5 MS ul. Berlinga 13
8.30-9.00 Rejestracja
9.00-9.05 Powitanie
9.05-10.30 Film pt: „Przemysł tytoniowy- historia spisku” (Francja, 2006) 1,5 h
Ponad trzy lata śledztwa prowadzonego na całym świecie pozwoliło Nadii Collot
rozszyfrować strategię działalności przemysłu tytoniowego, który z sukcesem umacnia
swą potęgę kosztem zdrowia publicznego oraz, paradoksalnie, pomimo zdrowotnych
kampanii profilaktycznych. Reżyserka z samego środka nikotynowego kartelu ujawnia
taktykę, o której nikt nic nie mówił od ponad pół wieku. Naukowa propaganda ma na
celu manipulację naukowymi dowodami oraz przekupywanie naukowców, by
potwierdzali kontrowersje związane z zagadnieniami zdrowotnymi dotyczącymi palenia
czynnego i biernego. Propaganda ideologiczna to sprytny i zamaskowany przekaz do
podświadomości w kinie lub telewizji, subtelne i pomysłowe taktyki marketingowe lub
polityczne intrygi lobbystów. Celem strategii ekonomicznych jest infiltracja zamkniętych
rynków innych krajów, obejście legislacji, zwiększenie sprzedaży wśród młodych i
biednych, także przemyt. Te trzy filary działania są wspólne dla firm tytoniowych na
świecie. A wszystko zaczęło się w 1953 roku w Nowym Jorku, gdzie odbyło się sekretne i
nielegalne spotkanie przywódców przemysłu tytoniowego.

10.30-10.40  Realizacja Europejskiej Dyrektywy Tytoniowej w Polsce 
(Hanna
Łyszkiewicz-Krupa PPP nr 2 Bydgoszcz
10.40-11.10- Trendy w paleniu papierosów wśród młodzieży w świetle badań
naukowych 
(Jolanta Jarczyńska, UKW Bydgoszcz)
11.10-11.30 Przerwa kawowa
11.30-11.35 Filmik pt: Marcin Daniec o paleniu
11.35-12.15 Programy w zakresie przeciwdziałania palenia tytoniu (Mariola
Kasprzycka, Poradnia Pomocy Palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu)
12.15-12.55 Artystyczne działania profilaktyczne w realizacji edukacyjnego
antynikotynowego programu pt: „Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego”
(Mieczysław Giedrojć, Fundacja Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i
Oskrzeli w Bydgoszczy)
12.55-13.00 Światowy Dzień Rzucania Palenia w szkole (Sabina Bartczak-Gackowska,
Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy)
Zgłoszenia do 31.05.2017 na adres: 
konferencja@poradnia.bydgoszcz.pl

Seminarium realizowane w ramach działania 2.5.4.5 Strategii Rozwoju Edukacji
Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 pt:
„Wspieranie działań profilaktycznych
w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom, przemocy i agresji”
Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Partnerzy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Fundacja Oddech Nadziei w
Bydgoszczy, Poradnia Pomocy Palącym przy Towarzystwie Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ZS nr 5 MS, ZS Drzewnych
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