
 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1- ELWIRA LELENTAL 
 
 
 
 
W ramach  projektu PAKIET PROFILAKTYCZNY , prelekcje i warsztaty prowadzi Pani 
nadkomisarz Elwira Lelental, Kierownik sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej 
Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdaosku z 23-letnim doświadczeniem 
zawodowym i 34-letnim doświadczeniem społecznym. Posiada zezwolenie Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdaosku na prowadzenie prelekcji na terenie całego kraju. 
W ramach zajęd omawiane są następujące tematy: 

Pracownicy Kuratorium, Dyrektorzy szkół i Rad pedagogicznych: 
Program: 
1. Omówienie najnowszej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o nieletnich: 
a) znamiona przestępstwa 
b) skutki prawne ,jak ma się zachowad nauczyciel gdy dziecko jest po zażyciu narkotyku 
c) jak przekazad informację rodzicom, że dziecko jest po zażyciu narkotyku 
d) jak ma zachowad się nauczyciel w relacji: policja, narkoman, szkoła, rodzic 
e) zapoznanie się z organizacjami i ośrodkami zwalczającymi uzależnienia 
2. Omówienie poszczególnych grup narkotyków  
(zmiany: psychiczne, fizyczne, zdrowotne i estetyczne): 
a) lekomania ,acodin i inne, to też narkomania 
b) narkotyki wziewne: kleje, rozpuszczalniki, metoda "na marynarza" 
c) marihuana -akcja mafii "jednej stopy" 
d) amfetamina, meta amfetamina 
e) piguły, dropsy czyli ekstazy (tabletki gwałtu, UFO i inne) 
f) kokaina i pochodne 
g) heroina, morfina, kodeina i inne 
h) LSD i inne 
i) leki psychotropowe (nasenne i przeciwpadaczkowe) 
3. AIDS i inne choroby związane z zażywaniem środków odurzających. 
4. Dopalacze. 
5. Inne symptomy mówiące, że dziecko zażywa narkotyki. 
6. Jak zachowad się w miejscu publicznym (dyskoteka, kawiarnia), aby nie zostad ofiarą 
narkotyku, np. tabletki gwałtu. 
7. Metody wykrywania narkotyków w organizmie i napojach. 
8. Jak udzielid pierwszej pomocy osobie uzależnionej. 
9.Nauczyciel i jego odpowiedzialnośd prawna. 

Rodzice 
Program: 
1. Dzieci a manipulacja. 
2. Szkoła to najbardziej bezpieczny czas dla dziecka. 
3. Omówienie najnowszej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o nieletnich, znamiona 
przestępstwa, skutki prawne. 
4. Hierarchia wartości etycznych, moralnych u dzieci. 
5. Omówienie poszczególnych grup narkotyków (zmiany psychiczne, fizyczne, zdrowotne i 
estetyczne): 
a) lekomania- acodin i inne, to też narkomania; 
b) narkotyki wziewne: kleje rozpuszczalniki, metoda na marynarza 
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c) marihuana - akcja mafii "jednej stopy"; 
d) amfetamina, meta amfetamina; 
e) piguły, dropsy czyli ekstazy (tabletka gwałtu, Ufo i inne); 
f) kokaina i pochodne; 
g) heroina, kodeina, morfina i inne; 
h) LSD i inne; 
i) leki psychotropowe (nasenne i przeciwpadaczkowe). 
6. Dopalacze i co dalej? 
7. Inne symptomy mówiące, że dziecko zażywa narkotyki. 
8. Jak zachowad się w miejscu publicznym (dyskoteka, kawiarnia), aby nie zostad ofiarą 
narkotyku,np. tabletki gwałtu. 
9. Jak udzielid pierwszej pomocy osobie uzależnionej. 
10. Jak traktowad osobę uzależnioną. 
11. Narkoman a przepisy prawa karnego, karta karna. 
12. Gdzie szukad pomocy dla osoby uzależnionej. 

Po szkoleniu indywidualna konsultacja, 
- czas zajęć nieograniczony ( z reguły 5-6 godz lekcyjnych ) , 
 zależny od ilości pytao. 
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ROZMOWY O ŻYCIU 

– KONSPEKT PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO MAJĄCEGO FORMĘ KONCERTU  
( AUTOR I WYKONAWCA – SŁAWOMIR PYRKO ) 

 
1. Program jest przeznaczony w szczególności dla klas 1-3 Gimnazjum , oraz 1-3szkól 

ponadgimnazjalnych ,  z zachowaniem odrębności spotkao z młodzieżą grup zwiększonego 
ryzyka w celu doboru odpowiedniego języka . Czas trwania około 2x 45 minut ( plus przerwa ) 

2. Optymalne grupy 100-150 osób ( w przypadku sal koncertowych wieksze po uzgodnieniu ) 
3. Projekt ma na celu wzmocnienie postaw abstynenckich , kreowanie zdrowego stylu życia , 

zapobieganie zachowaniom agresywnym i dekadenckim .  Jest traktowany jako  profilaktyka 
uzależnieo oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw 

        i zachowao. 
4. Zakładana treśd programu  

Utwór muzyczny  – WARIACJA NA HARMONIJKĘ USTNĄ  
- Przedstawienie się wykonawcy , omówienie form komunikacji interpersonalnej , wskazanie  
możliwości uczestniczenia w programie ,oraz aktywnego kreowania omawianych zagadnieo , 

Utwór muzyczny  NIE MÓW NIC  
- Omówienie roli mediów w kreowaniu postaw wobec zjawisk patologicznych i propagowaniu 
postaw dekadenckich ( alkoholizm , nrakomania prostytucja nieletnich )  , przedstawienie i 
komentarz do kilku przykładów na podstawie popularnych programów typu TRUDNE SPRAWY , 
DLACZEGO JA itp.  

Utwór muzyczny ANIELE MÓJ  
- Przedstawienie roli pieniądza jako celu organizacji przestępczych , rola klienta kupujacego 
narkotyki jako osoby finansującej działalnośd  niezgodną z prawem , podanie przykładowej 
kalkulacji ceny marihuany po legalizcji ,  nasza postawa moralna jako świadome kreowanie 
własnej przyszłości .  

Utwór muzyczny DROGA  
- Rodzice i dzieci jako rodzina , czy jako układ . Podjęcie debaty na temat możliwości kontroli  
pomieszczeo domowych , zawartości ubrao , komputerów i telefonów komórkowych swoich 
dzieci . Odpowiedzialnośd cywilnoprawna i karna za czyny nieletnich dzieci . Ojcowie rodzin 
poczas świąt – alkohol i my 

Utwór muzyczny TYLKO ŻYJ 
     - Powstawanie mechanizmu uzaleznienia od treści zawartych w intenecie  ( gry , portale typu  
       Facebook , strony porno ) , zwrócenie uwagi na postawy ludzi dorosłych w tych kwestiach . 

       Utwór muzyczny HEJ SOKOŁY jako przykład manipulacji  
    - Wskazanie roli zaufania i  prowadzenia  szczerych rozmów na początku powstawania problemów , 
      rodzic jako przyjaciel i wychowawca , współodpowiedzialnośd młodzeży za młodsze rodzeoswo  
      ( wzór do naśladowania ) rola szkoły jako miejsca nauki i domu jako miejsca wychowania . 
       Portale  społecznościowe jako miejsca działalności sekt i rekrutacji grup kiboli ( żołnierze  
       mafii narkotykowej ) 

       Utwór CZŁOWIEKIEM BĄDŹ. ewentualnie bis – KIEROWCA PIERWSZA KLASA 
5. Autor i wykonawca ( z siedmioletnim doświadczeniem profilaktyki  ) opracował program na 

podstawie spotkao ( około 180 rocznie ) z modzieżą i dorosłymi  podczas koncertów , 
festiwali  , oraz ewentów profilaktycznych . 
Pomocne były dane pozyskiwane podczas sesji , kursów  i sympozjów dotyczących zwalczania 
patologi społecznej . Dane statystyczne pozyskano też z biuletynów i stron internetowych 
organizacji abstynenckich  , więziennictwa , policji i prokuratury  
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Dla klas 5,6 szkoły podstawowej przewidziana jest forma koncertu zawierającego  
treści mające wzmocnid działnie czynników chroniących , oraz wskazanie ewentualanych  
zagrożeo płynących ze strony grupy rówiesniczej , mediów , oraz nieopowiedzialnego  
 zachowania rodzeostwa lub dorosłych . W odróżnieniu od tzw. teatrzyków profilaktycznych  
program po częśdi jest tworzony bezpośrednio przez wykonawcę , na podstawie obserwacji  
zachowao uczniów podczas pierwszych minut zajęd. Jest relacją z życia i dotyka rzeczywistych  
problemów rówieśniczych i zdarzeo rodzinnych . 
Słowo Koncert jest tylko próbą ukrycia psychoedukacji pod płaszczykiem rozrywki . 
Zajęcia mogą byd prowadzone w formie warsztatów po 45 minut , dla grup 40 – 50 uczniów . 
 
Autor i wykonawca współpracował poprzednio z  
STUDIO PROFILAKTYKA  BIAŁYSTOK -Program ,, BYD SOBĄ TO ZYD WOLNY ‘’ 
SCENA ARS MARKETING KRAKÓW  - Programy ,, SZANUJ ŻYCIE ‘’ DEKALOG NAJLEPRZYM KOMPASEM,, 
Nigdy nie był uzalezniony od narkotyków , czy alkoholu ,nie pali tytoniu  
 
   
        
       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał nr 4 

                            ROZMOWY O ŻYCIU  
         SPOTKANIE MOTYWACYJNE – KONCERT PROFILAKTYCZNY 

                               

                                        

                                                                                                       SŁAWEK PYRKO -   

                                                                               Związany od lat z sceną bluesową , 

                                                                           harmonijkarz , gitarzysta , tekściarz , 

                                                                                 animator życia kulturalnego , 

                                                                            działacz społeczny , występował jako gość 

                                                                    na scenie z między innymi KASĄ CHORYCH , 

                                                                         BANASZAK & THE BEST ,BRACIA  

                                                                         I SIOSTRY ,  BLUESFERAJNĄ 

 

 

Dyrektor Regionalny Otwockiego Stowarzyszenia Bluesowego. 

Członek Raciborskiego Stowarzyszenia Gospel Bluesa,uczestnik wielu festiwali  

min. prowadzący panele dyskusyjne na salezjańskim  Boskim Festiwalu w Trzcińcu  

         
Projekt  ROZMOWY O ŻYCIU  przedstawia konsekwencje podejmowania pochopnych 

decyzji takich jak zażywanie chocby narkotyków, możliwośc zarażenia HIV w czasie 

przypadkowych kontaktów seksualnych po spozyciu alkoholu lub innych  substancji 

odurzających . Omawiane są także techniki manipulacji dokonywanych przez sprzedawców 

środków odurzających . Autora i wykonawcę interesują też przyczyny sięgania po środki 

odurzających , a nie encyklopedyczna wiedza na ich temat i tu istnieje mozliwość 

przeprowadzenia debaty z młodzieżą na wybrany temat. Sławeka Pyrko akompaniując sobie 

na gitarze i harmonijce ustnej prezentuje twórczość  powstałą dla potrzeb tego programu. 

Projekt jest także próbą zwrócenia uwagi na dokonujace się, między innymi pod wpływem 

mediów (takich jak np internet) w psychice zmiany . 

Zanikanie moralnych hamulców pod wpływem środków masowego przekazu , sięganie po 

narkotyki i alkohol prowadzą najczęściej do powstawania patologii rodzinnej i społecznej . 

Wynikem tego jest najczęsciej rozpad rodziny , alkoholizm , narkomania  , wzrost agresji 

 i prostytucja nieletnich.  Kilkuletnie doświadczenie wykonawcy nabyte w trakcie realizacji 

tego typu programów , praca jako wolontariusz z młodocianymi przestępcami osadzonymi 

 w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku , podtrzymywanie wirtualnej  znajomości  

z młodzieżą, elastyczność w doborze formy kontaktu w  zależności od grupy i środowiska,  

z  którym przyjdzie mu się  spotkać gwarantują osiągnięcie zamierzonego celu – skłonienie 

odbiorcy  do podjęcia decyzji o życiu wolnym od używek typu alkohol, narkotyki, dopalacze 

 i inne substancje psychotropowe , oraz do poszanowania życia człowieka jako bezcennego 

daru.  

 Wykonawca i projekt zostały sprawdzone na przestrzeni wielu lat i wielu środowisk  

( młodzieżowych , mundurowych , przestępczych i osób niepełnosprawnych ). 

 Projekt podlega ciągłej ewaluacji , jest aktualizowany i konsultowany w środowiskach  

 pedagogów , psychologów oraz osób duchownych . Forma koncertu to sprytna próba 

psychoedukacji skierowanej do odbiorcy.  

 

Tel 602301611        www.slawekpyrko.pl       cena 1500 brutto do negocjacji  

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 


