
Konferencja

25.02.2010

ADRES
Zespół Szkół Zawodowych FSO S.A.

Warszawa, ul. Jagiellońska 71

Dojazd tramwajem: 16, 18, 21  
lub autobusem: 104, 144, 509

(Dla zmotoryzowanych dostępny parking).

ORGANIZATORZY

CrossRoads – Młodzież na Rozdrożu  
i Fundacja Ruchu Nowego Życia 

www.narozdrozu.org.pl
ORAZ 

Fundacja Centrum Rozwoju i Poradnictwa CEREO
www.cereo.pl

„Do całej wiedzy, do systemu  
przyjętych wartości dochodzimy  
w procesie wychowania – w toku  
dialogu ze światem ludzi dorosłych”.

Karol Meissner, seksuolog

Przygotowanie do druku:   http://4dot.pl



MIEJSCE
Sala Konferencyjna  

w Zespole Szkół Zawodowych FSO S.A
Warszawa, ul. Jagiellońska 71

DATA
25 lutego 2010 r.

PLAN KONFERENCJI
  8.30- 9.30 – Rejestracja
  9.30-10.00 – Rozpoczęcie 
10.00-12.00 – Sesja I 
12.00-12.30 – Przerwa
12.30-13.45 – Sesja II
13.45-14.45 – Lunch
14:45-16.45 – Sesja III
16:45-17:00 – Zakończenie

KOSZT UCZESTNICTWA
40 zł  

(materiały konferencyjne, lunch, kawa, herbata)

ZGŁOSZENIA 
Telefonicznie pod numerami:

663 22 44 34  lub  798 304 311

Uwaga! Wpis na listę uczestników nastąpi  
po dokonaniu opłaty  konferencyjnej.

Wpłaty należy kierować na konto:
32 2130 0004 2001 0260 0708 0001

Fundacja Ruchu Nowego Życia
Polnej Róży 1 C

02-798 Warszawa
tytułem: „konferencja MS”

Czy seks = miłość?• 

Wszyscy to robią, a ja?• 

Czy mogę powiedzieć „nie”?• 

Jak daleko jest „za daleko”?• 

Jak sprawić, by miłość trwała?• 

Seks – zyskuję, czy coś tracę?• 

Z kim na całe życie?• 

Dlaczego czekać?• 

Młodzież ma pytania.  
Co my na to?

ZAPRASZAMY
nauczycieli, rodziców,  

osoby pracujące z młodzieżą
na konferencję

czyli jak rozmawiać  
o „tych” sprawach?

Głównym mówcą będzie Josh McDowell,  
autor książek z dziedziny wychowania i apologetyki  
chrześcijańskiej. Przemawiał do ok. 10 milionów osób 
w 118 krajach. W Polsce gościł wielokrotnie.

W 2001 r. wygłosił wykłady na konferencji  
„Wychowanie do miłości” zorganizowanej przez  
Ministerstwo Edukacji, a w 2006 r. spotkał się z mło-
dzieżą i rodzicami w katowickim Spodku. W swoich 
wystąpieniach przekazuje, jak można wychować 
dzieci w miłości i mówić o seksie, nie tracąc niczego 
z godności ludzkiej.

W języku polskim ukazało się kilkadziesiąt z jego 
książek, m.in. Jak być bohaterem dla swoich dzieci; 
Dawać, brać, kochać; Nie! Pomóż swojemu dziecku 
pokonać presję seksualną; Dlaczego mam czekać; 
Mity edukacji seksualnej; Tajemnica miłości; Wyob-
cowane pokolenie.

Jest żonaty. Ma czworo dzieci.

Polskie doświadczenia w wychowaniu mło-
dzieży do odpowiedzialnego przeżywania swojej 
seksualności przedstawi dr Szymon Grzelak.  
Jest psychologiem, badaczem, twórcą i realizatorem 
programów profilaktycznych. Prowadzi warsztaty, 
szkolenia oraz indywidualne zajęcia z młodzieżą 
i dorosłymi.

Jest autorem naukowej pozycji Profilaktyka ryzy-
kownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny 
stan badań na świecie i w Polsce oraz poradnika dla 
rodziców Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji 
w wychowaniu.

Jest żonaty. Ma cztery córki.


