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Żadnej przemocy! – wystawa i wykład
/wystawa i wykład Adrianny Naruk
wernisaż: 21 kwietnia 2022, w godz. 18:00-20:00
wystawa czynna do 22 maja 2022, od wtorku do niedzieli w
godz. 10:00-17:00 (14 maja w godz. 17:00-24:00, 15 maja
nieczynna)
współorganizator: Wydawnictwo Zakamarki
zapraszamy na wykład w trakcie wernisażu:
18:15 Adrianna Naruk: Rodzicielstwo w nurcie “Porozumienie
bez Przemocy”
wystawie towarzyszą zajęcia Z jogą wśród zwierząt
W 1978 roku Astrid Lindgren otrzymała Pokojową Nagrodę Księgarzy Niemieckich. Podczas ceremonii wręczenia
nagrody wygłosiła płomienną mowę przeciwko przemocy, zwłaszcza wobec dzieci. Wyraziła głęboką tęsknotę ludzi za
pokojem na świecie oraz wskazała na mechanizmy powstawania przemocy, którym każdy z nas może przeciwdziałać.
Stworzona przez Instytut Szwedzki wystawa „Żadnej przemocy!” składa się z plansz z cytatami z tego właśnie
przemówienia. Niezwykle ważny i wciąż aktualny przekaz Lindgren podkreślają sugestywne akwarelowe ilustracje
Stiny Wirsén.
Mamy nadzieję, że wystawa przyczyni się do pełniejszego zrozumienia, dlaczego kary cielesne nie są dobrą metodą
wychowawczą.
Wystawa nawiązuje do publikacji książki Wydawnictwa Zakamarki „Żadnej przemocy!”, która zawiera pełny tekst
przemówienia wygłoszonego przez Astrid Lindgren we Frankfurcie, przedmowę Marty Santos Pais i posłowie Thomasa
Hammarberga – osób zaangażowanych w strukturach ONZ w ochronę praw dziecka, a także poruszający wiersz Astrid
Lindgren „Gdybym była Bogiem…”.

Wydawnictwo Zakamarki od prawie 14 lat wydaje cenione na całym świecie i tłumaczone na dziesiątki języków
szwedzkie książki dla dzieci. Ofertę uzupełniają starannie dobrane tytuły francuskie. Wiele Zakamarkowych publikacji
to książki obrazkowe dla młodszych dzieci, jest też sporo ciekawych propozycji dla dzieci starszych, czytających już
samodzielnie. Najbardziej popularne serie to książki o Lassem i Mai, Piaskowym Wilku, Mamie Mu czy Albercie
Albertsonie.
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Adrianna Naruk: Rodzicielstwo w nurcie “Porozumienie bez Przemocy”
Wykład skierowany jest do przyszłych i obecnych rodziców, którzy widzą, jak umiejętność komunikowania się wpływa
na relacje z bliskimi i szukają konkretnych narzędzi niezbędnych do zbudowania głębokiego, autentycznego kontaktu.
Podczas wykładu zostaną przedstawione główne założenia Porozumienia bez Przemocy (NVC) według dr. Marshalla
Rosenberga ułatwiające nawiązanie bliskiej relacji z samym sobą i z dzieckiem.

Adrianna Naruk
Psycholożka, psychoterapeutka, certyfikowana trenerka przy Familylab International, międzynarodowej organizacji
założonej przez Jespera Juula. Absolwentka studiów Porozumienie bez Przemocy według Marshalla Rosenberga i
mediatorka w nurcie NVC. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z Porozumienia bez Przemocy w Polsce i za granicą. Jest
w procesie certyfikacji w The Centre of Nonviolent Communication. Założyła Pracownię Relacji Skontaktowani (
skontaktowani.pl). Współprowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową Mozaika w Białymstoku (mozaikabialystok.pl),
gdzie jest dyrektorką. Stara się przybliżać sprawdzone wartości, które mogą stać się inspiracją w życiu.
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