II Tarnogórski PRZEGLĄD FILMÓW o tematyce uzależnień
„ŻYĆ MOCNIEJ...?”
9-13.10.2012, kino „OLBRZYM”
TARNOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY

Wydarzenie ma formułę otwartą, chociaż adresowane jest przede wszystkim do
osób w wieku ponadgimnazjalnym i studentów.

PATRONAT HONOROWY:
- BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY
- PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
- STOWARZYSZENIE „MONAR”
- CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH

PROGRAM:
9 października
„2012 – ROK KOTANA” – w 10. rocznicę śmierci Marka Kotańskiego...
13:00 – 15:00 – Warsztaty z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną nt „modnych”
substancji psychoaktywnych i mechanizmów uzależnień oraz godności ludzkiej z
PAWŁEM STOMMĄ – specjalistą terapii uzależnień ze Stowarzyszenia „MONAR” w
Dębowcu
17:50 Oficjalne otwarcie przeglądu
18:00 PROJEKCJA: „DZIECI KOTANA” (2012) – reż. Mirosław Dembiński
19:15 SPOTKANIE: „(NIE)ZWYKLI…?” Spotkanie z PAWŁEM STOMMĄ ze
Stowarzyszenia MONAR w Dębowcu – Ośrodka Rehabilitacyjno – Readaptacyjnego,
m.in. o działalności MONAR-u, programach profilaktycznych, metodach pracy z
uzależnionymi i życiu bez narkotyków

10 października
„DROGI DO BEZDOMNOŚCI”
13:00 – 15:00 – Warsztaty z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną nt istoty
bezdomności, form pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym pozbawionych opieki i
domu z PAWŁEM STOMMĄ – specjalistą terapii uzależnień ze Stowarzyszenia „MONAR”
w Dębowcu
17:00 PROJEKCJA: „SIE MASZ WIKTOR” (2006) i „MÓJ MANHATTAN” (2010) w
reżyserii DARIUSZA DOBROWOLSKIEGO
18:30 SPOTKANIE: „(NIE)ZWYKLI…?” Spotkanie z DARIUSZEM DOBROWOLSKIM nt
„dróg do bezdomności”, bezradności, ludzkich słabości, pomocy i ośrodków dla
bezdomnych oraz trudów radzenia sobie z codziennością
20:30 PRELEKCJA: „POLSKI ALKOHOLIK W FILMIE (I)”
20:45 PROJEKCJA: „POLSKI ALKOHOLIK W FILMIE - „PĘTLA” (1957) w reżyserii
Wojciecha Jerzego Hasa

11 października
„JA – TY... ALKOHOLIK?”
15:00 „UZALEŻNIONY, BEZDOMNY, SŁABSZY...?” SZKOLENIE PIŚMIENNICZE nt
uzależnienia w ujęciu realistycznym i gatunkowym dla osób zainteresowanych
pisaniem scenariuszy filmowych, telewizyjnych, reportaży, opowiadań lub innych rodzajów
i form wypowiedzi literackiej (prozatorskiej lub dramatycznej). Zajęcia otwarte poprowadzi
CEZARY NOWICKI z Krakowskiej Szkoły Filmowej im W. J. Hasa, scenarzysta i
dziennikarz.
18:00 PROJEKCJA: Wybrany odcinek serialu „JA, ALKOHOLIK” (2003 - 2004) oraz
pokaz filmu „SZCZUR W KORONIE” (2005) w reżyserii JACKA BŁAWUTA
19:15 SPOTKANIE: „(NIE)ZWYKLI...?” O odpowiedzialności za drugiego człowieka,
„kamerze – prawdzie” i wrażliwości humanistycznej dokumentalisty z JACKIEM
BŁAWUTEM – reżyserem, dokumentalistą, operatorem, wykładowcą PWSFTViT w Łodzi
20:45 PRELEKCJA: „POLSKI ALKOHOLIK W FILMIE (II)”
21:00 PROJEKCJA: „POLSKI ALKOHOLIK W FILMIE – „TYLKO STRACH” (1993) – reż.
Barbara Sass

12 października
„ODURZENI 2012 – nie tylko dopalacze…”

16:30 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI o najnowszych i najbardziej „modnych” środkach
psychoaktywnych rozprowadzanych wśród młodzieży szkolnej, poprowadzi RAFAŁ
CELIŃSKI – dr n. med. w zakładzie medycyny sądowej i toksykologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego ZAPISY DO 5 PAŹDZIERNIKA
18:00 PROJEKCJA: „ECSTASY” (2010) – reż. Lux [96 minut] – dramat
19:45 SPOTKANIE: „(NIE)ZWYKLI...?” Spotkanie z RAFAŁEM CELIŃSKIM – dr n. med.
w zakładzie medycyny sądowej i toksykologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na
temat najnowszych środków psychoaktywnych i odurzających w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem spożywania narkotyków wśród młodzieży w województwie śląskim

13 października
„PRAWDA-NIEPRAWDA, CZYLI NAŁOGOWA SYMULACJA”
15:00 „UZALEŻNIONY, BEZDOMNY, SŁABSZY...?” SZKOLENIE PIŚMIENNICZE nt
uzależnienia w ujęciu realistycznym i gatunkowym dla osób zainteresowanych
pisaniem scenariuszy filmowych, telewizyjnych, reportaży, opowiadań lub innych rodzajów
i form wypowiedzi literackiej (prozatorskiej lub dramatycznej). Zajęcia otwarte poprowadzi
KATARZYNA WASILEWSKA – psycholog narracyjny, dziennikarka („Focus”, „Film”).
18:00 PREZENTACJA: „AGRESJOGENNY ŚWIAT WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI”
– prezentację wybranych gier komputerowych uchodzących za szczególnie agresywne w
odbiorze i dopuszczone dla graczy powyżej 18. roku życia przygotował i poprowadzi dr
TOMASZ BIELAK – medioznawca, kulturoznawca.
19:00 SPOTKANIE: „(NIE)ZWYKLI...?” Spotkanie z KARINĄ OBARĄ – dziennikarką,
pisarką, autorką książki „GRACZE” na temat mechanizmu uzależnienia od rzeczywistości
wirtualnej gier komputerowych.
20:30 PRELEKCJA: „POLSKI ALKOHOLIK W FILMIE (III)”
20:45 PROJEKCJA: „POLSKI ALKOHOLIK W FILMIE – „WSZYSCY JESTEŚMY
CHRYSTUSAMI” (2006) w reżyserii Marka Koterskiego

