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I N F O R M AC J E  I  W Y DA R Z E N I A

Koło młodych pracowników naukowych

Dnia 25 marca 2013 r. w siedzibie Pedagogium WSNS w Warszawie, odbyło się ostat-
nie posiedzenie Zespołu ds. analiz planów i programów nauczania przy Zespole Pedagogi-
ki Resocjalizacyjnej. Z  inspiracji obecnego na spotkaniu dr. hab. Marka Konopczyńskiego, 
prof. WSNS w  Warszawie, członka Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Zespół zmie-
nił formułę swojego funkcjonowania i  przekształcił się w  Koło Młodych Pracowników 
Naukowych.

Na spotkaniach Koła, jego członkowie będą prezentować projekty badawcze realizo-
wane w  ramach rozpraw habilitacyjnych. W  cyklicznych interdyscyplinarnych dyskusjach 
nad przedstawionymi przez prelegentów tezami mieliby uczestniczyć, poza samodzielny-
mi pracownikami nauki, będącymi członkami Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz 
osobami współpracującymi z Zespołem, także i uznane autorytety, zajmujące się aktualnie 
omawianą problematyką.

Podczas spotkania podjęto również problematykę cytowalności. Jako jeden z celów ze-
spół wyznaczył sobie podniesienie jego poziomu oraz rozpowszechnianie rzetelnych infor-
macji oraz zachęcanie do publikowania w źródłach umożliwiających dostęp on-line.

W trakcie obrad z  inicjatywy dotychczasowej przewodniczącej Zespołu ds. analiz pla-
nów i  programów nauczania – dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. Pedagogium WSNS 
w Warszawie – wybrano nowy zarząd. 

Przewodniczącym został dr Maciej Muskała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), wiceprzewodniczącą – dr Agnieszka Barczykowska (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), sekretarzem – dr Aneta Skuza (Wyższa Szkoła Biznesu i Przed-
siębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że 17.05.2013 roku odbędzie się pierwsze posiedzenie 
Środowiskowego Seminarium Naukowego. Tematem spotkania, zaproponowanym przez 
prelegenta – dr. Huberta Kupca z  Uniwersytetu Szczecińskiego – będzie „Zmiana tożsa-
mości dewiacyjnej w resocjalizacji nieletnich i dorosłych”.

Opracował: Maciej Muskała
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Szkoła Kreatywnych Wychowawców PEDAGOGIUM 
– program rozwoju osobistego oraz doskonalenia 

kompetencji pedagogicznych wychowawców-praktyków

Program skierowany jest do nauczycieli, wychowawców klas, wychowawców świetlic 
szkolnych, pedagogów szkolnych, rodzin uczniów, wychowawców i  wychowanków placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych i  resocjalizacyjnych oraz studentów kierunków pedago-
gicznych i psychologicznych. Projekt realizowany jest przez profesorów, doktorantów oraz 
studentów Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w  Warszawie. Opiekunem na-
ukowym i  merytorycznym programu jest dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium 
WSNS w  Warszawie, a  pomysłodawcą i  kierownikiem Michał Sieradzan, doktorant Peda-
gogium WSNS.

Podstawowymi metodami i formami pracy są: dyskusja, debata, projekt, warsztaty, zaś 
hasłem przewodnim programu jest „Kreatywność w działaniu”.

Cele programu:
 — aktywizacja środowisk społeczno-wychowawczych oraz studentów do promowania 

twórczych działań psychopedagogicznych;
 — wytyczenie kierunków zmian w obszarze szeroko rozumianej pomocy w wychowaniu, 

ich stopniowe wdrażanie i ewaluacja;
 — poprawa jakości działań wychowawczych realizowanych w  publicznych i  niepublicz-

nych placówkach edukacyjnych;
 — wsparcie metodyczne wychowawców-praktyków;
 — stworzenie sieci wymiany doświadczeń oraz integracja środowisk związanych z  szero-

ko pojmowanym wychowaniem.
Założenia merytoryczne programu:

 — organizowanie debat w zakresie diagnozy potrzeb i możliwości wspomagania instytucji 
edukacyjnych oraz udzielania pomocy psychopedagogicznej współczesnym rodzinom;

 — opracowywanie narzędzi badawczych służących rozpoznawaniu aktualnej kondycji ro-
dziny i  instytucji edukacyjnych w zakresie realizacji procesu wychowania;

 — opracowywanie narzędzi służących poprawie jakości procesu wychowania w  instytu-
cjach edukacyjnych;

 — tworzenie nowych trendów wychowawczych poprzez kreatywne wypracowywanie me-
tod i  technik pracy wychowawczej;

 — ewaluacja projektów oraz wymiana doświadczeń.
Częścią programu jest studenckie koło naukowe „Szkoła Kreatywnych Wycho-

wawców Pedagogium”, którego główne cele sprowadzają się do kształcenia umiejętności 
kreatywnego rozwiązywania trudności wychowawczych, umiejętności myślenia pedago-
gicznego oraz wspierania działań w  zakresie projektów uwzględnionych w  harmonogra-
mie programu.
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Pierwszym z pięciu przewidzianych w roku 2013 paneli warsztatowo-projektowych był 
maraton kreatywności pt.: „Aby godzina wychowawcza była wychowawcza”, który odbył 
się w dniach 15–16 marca 2013 roku. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele i ucznio-
wie z  warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci Pedagogium, którzy praco-
wali pod kierunkiem doktorantów Naukowo-Badawczej Akademii Pedagogium. Zadaniem 
postawionym przed uczestnikami maratonu było wypracowanie w  ciągu dwóch dni sce-
nariuszy kreatywnych godzin wychowawczych przeznaczonych do realizacji na poszczegól-
nych etapach edukacji szkolnej. Praca nad realizacją scenariuszy przebiegała w  swobodnej 
i  sympatycznej atmosferze, która sprzyjała pracy zespołowej oraz partnerskiej współpracy 
uczniów i nauczycieli. W efekcie powstało wiele inspirujących, niesztampowych scenariuszy 
godzin wychowawczych. Produktem finalnym maratonu będzie publikacja zawierająca opis 
programu tworzenia kreatywnych godzin wychowawczych oraz wypracowane scenariusze.

Opracował Michał Sieradzan

Konferencja: 
V Dzień Twórczej Resocjalizacji 

– „Diagnoza – czyli co robić, żeby działać skutecznie?”

Dnia 10 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
odbyła się V Jubileuszowa już Konferencja Dzień Twórczej Resocjalizacji. Jej corocznym or-
ganizatorem i  pomysłodawcą jest Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy”, 
działające przy Zakładzie Resocjalizacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Tym razem 
studenci należący do Koła postanowili przyjrzeć się bliżej tematyce związanej z  diagnozą. 
Stąd podtytuł konferencji: „Diagnoza – czyli co robić, żeby działać skutecznie?”

Głównym założeniem Koła jest konfrontowanie świata praktyków i  teoretyków. Dla-
tego też i w tym roku nie zabrakło wybitnych przedstawicieli: pracowników nauki, kurato-
rów, pedagogów, diagnostów, przedstawicieli Policji zarówno wojewódzkiej, jak i Komendy 
Głównej z  Warszawy, przedstawicieli instytucji zamkniętych: zakładów karnych i  popraw-
czych, pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych, pracowników socjalnych, 
reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i wielu innych gości działających na 
polu profilaktyki, resocjalizacji i penitencjarystyki.

Na otwarciu konferencji obecni byli dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. 
dr hab. Zbyszko Melosik oraz kierownik Zakładu Resocjalizacji, wiernie kibicujący idei 
konferencji, prof. UAM. dr hab. Wiesław Ambrozik. Po krótkim powitaniu ze strony orga-
nizatorów obrady części naukowej rozpoczął prof. dr hab. Marek Konopczyński z PEDA-
GOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w  Warszawie, którego koncepcja twórczej 
resocjalizacji zainspirowała studentów koła do zorganizowania konferencji oraz na stałe 
wpisała się w  jej nazwę. Wystąpienie Profesora dotyczyło oblicza współczesnej resocjaliza-
cji, której głównym założeniem powinno być kreowanie potencjałów wychowanków przy 
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wykorzystaniu twórczych oddziaływań. Kolejnym znakomitym gościem był przedstawiciel 
angielskiej kurateli, senior probation officer – Robert Cotterell z South Yorkshire Probation 
Trust, Shefield. Przedstawił on historię i rozwój kurateli dla nieletnich w Anglii oraz zapre-
zentował współczesne statystyki przestępczości dotyczące tej grupy obywateli. Po nim głos 
zabrał prof. UG, dr hab. Robert Opora. Jego wystąpienie poświęcone było wykorzystaniu 
koncepcji odporności psychicznej w diagnozie resocjalizacyjnej. Z kolei prof. dr hab. Mał-
gorzata Kowalczyk z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu przybliżyła zebranym 
gościom profile osobowościowo-seksualne i  warunki wychowawcze następujących typów 
zabójców: ekwiwalentnego, akcesoryjnego i  seryjnego. Ostatnim gościem z  panelu teore-
tyczno-naukowego był dr Mariusz Sztuka, który omówił strategie menadżerskie w resocja-
lizacji, a przede wszystkim aspekt postępowania diagnostycznego.

Obrady części praktycznej otworzył spektakl „Sprawiedliwość” przygotowany przez 
wychowanków Świetlicy Środowiskowej Anioły, prowadzonej przez II Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej w  Szamotułach. Po występie na członków koła naukowego „Dwa Światy” 
czekała niespodzianka. Ten dzień okazał się dla nich wyjątkowy nie tylko z  okazji Jubile-
uszu, lecz również dzięki niespodziance przygotowanej przez insp. Grzegorza Jacha wraz 
z Impresariatem programu PaT. Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy” jako 
pierwsze Koło Naukowe w Polsce otrzymało certyfikat programu Profilaktyka a Ty – Wspie-
ra nas PaT za realizację autorskich projektów edukacyjnych w obszarze twórczej profilaktyki 
rówieśniczej. Certyfikat został uroczyście wręczony przez prof. dr. hab. Marka Konopczyń-
skiego oraz Monikę Kaiser-Maciejczak, przedstawicielkę Impresariatu PaT kierownikowi za-
kładu resocjalizacji prof. dr. hab. Wiesławowi Ambrozikowi oraz liderowi akademickiemu 
programu PaT i prezesowi koła – Patrycji Szkudlarek. Po tym uroczystym wydarzeniu głos 
zabrali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu: Naczelnik Wydziału Prewen-
cji komisarz Maciej Purol, podkomisarz Kinga Fechner-Wojciechowska oraz aspirant Mag-
dalena Piaszczyńska. Przedstawili oni bardzo istotne dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
działania prewencyjne. Kolejne wystąpienie należało do współpracującego z  KNSR „Dwa 
Światy” – Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Doktor Małgorzata Michel, Agnieszka Tajak i  Anna Filipkowska zaprezentowały diagno-
zę wiedzy i zachowań ryzykownych studentów Instytutu Pedagogiki UJ, stanowiącej punkt 
wyjścia dla stworzenia programu profilaktycznego „Akcja Bezpieczny Student”. Po krótkiej 
technicznej przerwie kolejny spektakl wystawiły od lat współpracujące z kołem wychowan-
ki Domu Opiekuńczo-Wychowawczego im bł. Marii Karłowskiej. Rolę arteterapii w  pro-
cesie diagnostycznym w oddziaływaniach penitencjarnych omówili przedstawiciele Aresztu 
Śledczego w  Poznaniu – ppor. Anna Michalik oraz oficer prasowy Jan Kurowski. Dzięki 
inicjatywie i  pomocy pani ppor. Anny Michalik podczas konferencji można było obejrzeć 
wystawę twórczości malarskiej osadzonych w  Areszcie Śledczym w  Poznaniu. Należy nad-
mienić, iż prace te charakteryzowały się niesamowitym wyczuciem estetyki i  piękna oraz 
uderzały profesjonalnym kunsztem malarskim. Na zakończenie konferencji wychowanko-
wie Zakładu Poprawczego w Poznaniu wraz z opiekunem panią Anną Kasprowicz i współ-
pracującą z  nimi wolontariuszką z  koła „Dwa Światy” Klaudią Łuczak wystawili spektakl 
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pt: „Historia mojego życia”, a  wychowankowie Zakładu Poprawczego w  Studzieńcu wraz 
z wychowawcami dali popis muzycznych umiejętności grając dla zebranych gości koncert.

Jak co roku Twórczy Dzień Resocjalizacji cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
naukowców, praktyków, ale przede wszystkim studentów, co wpływa na jego wyjątko-
wość. Dlatego też zapraszamy już na VI Dzień Twórczej Resocjalizacji, który odbędzie się 
w  kwietniu 2014 roku i  tym razem podejmie problem budowania sieci wsparcia i  współ-
pracy ze społecznością lokalną.

Opracowała: Sonia Dzierzyńska-Breś

Tryptyk Edukacyjny

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w  Warsza-
wie oraz Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w  Warszawie są organizatorami 
tryptyku edukacyjnego złożonego z  trzech debat tematycznych poświęconych następują-
cym zagadnieniom:

Debata Pierwsza: Mity o wychowującej szkole;
Debata Druga: Mity o współpracy szkoły z  rodzinami uczniów;
Debata Trzecia: Mity o  szkole edukującej.
Część pierwsza tryptyku pt.: „Mity o  Wychowującej Szkole” odbyła się 16.04.2013  r. 

w  Pedagogium WSNS w  Warszawie. W  debacie wzięli udział dyrektorzy szkół i  placó-
wek oświatowych, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy i  przedstawiciele samorządów 
lokalnych. Uczestnicy Konferencji wysłuchali referaty naukowe dr. hab. Marka Konop-
czyńskiego, prof. Pedagogium WSNS w  Warszawie, pt.: „Kilka mitów o  wychowaniu in-
stytucjonalnym” i dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. Pedagogium WSNS w Warszawie, pt.: 
„Czy szkoła naprawdę edukuje? Wystąpienia podsumowano w panelu dyskusyjnym, w trak-
cie którego próbowano odpowiedzieć między innymi na pytania: W jakim zakresie szkoła 
jest w  stanie realizować nałożone na nią cele i  zadania? Czy wszystkie są realne i  możli-
we do osiągnięcia? Na ile system oświatowy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością spo-
łeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia?

Debatę moderowała red. Alicja Bobrowicz z  dziennika „Metro”. Podczas konferen-
cji Michał Sieradzan zaprezentował projekt „Szkoła kreatywnych wychowawców PEDA-
GOGIUM”, realizowany przez doktorantów. W  drugiej części konferencji zorganizowano 
warsztaty tematyczne. Kolejna konferencja w  ramach Tryptyku Edukacyjnego planowana 
jest w październiku 2013 roku.

Opracował Stanisław Lewandowski



Informacje i Wydarzenia308

Międzynarodowa konferencja naukowa w Brnie (Czechy)

Instytut Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie aktywnie współpracuje na niwie nauko-
wo-badawczej z dwoma polskimi ośrodkami naukowymi, których przedstawiciele wchodzą 
w  skład Rady Naukowej tej uczelni. Uniwersytet Śląski reprezentują: dr hab. Ewa Jarosz, 
profesor UŚ oraz prof. dr hab. Ewa Syrek, zaś Pedagogium WSNS w  Warszawie: dr hab. 
Marek Konopczyński, prof. Pedagogium, dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium, 
prof. dr hab. Tadeusz Pilch oraz dr hab. Mikołaj Winiarski, prof. Pedagogium.

Owocem tej współpracy jest między innymi międzynarodowa konferencja naukowa 
pod patronatem Polskiej Akademii Nauk, pt.: „Pedagogika społeczna w kontekście etapów 
życia człowieka”, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku w Brnie.

Głównym organizatorem konferencji był  Instytut Studiów Interdyscyplinarnych 
w  Brnie (Institut Mezioborových Studií v Brně), zaś współorganizatorami: Katedra Pe-
dagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Univerzi-
ta Mateja Bela Banská Bystrica, Pedagogická fakulta oraz Pedagogium – Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych w Warszawie. 

Przedmiotem konferencji była analiza społeczno-kulturowych i środowiskowych deter-
minantów życia człowieka na różnych jego etapach. Podjęta problematyka oscylowała wo-
kół następujących problemów: dzieci i  młodzież – perspektywy i  zagrożenia rozwojowe; 
dorosłość – szanse i bariery sukcesu życiowego; seniorzy – potrzeby i determinanty uczest-
nictwa społecznego.

Opracowała Beata Maria Nowak

Podlaskie Forum Resocjalizacji pt.: 
„Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu 

środków wychowawczych wobec nieletnich – stan i perspektywy”

Dnia 23 kwietnia 2013 roku w  Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w  Białymstoku 
odbyło się Podlaskie Forum Resocjalizacji, którego myśl przewodnią stanowiły obrady teo-
retyków i praktyków, zogniskowane wokół tematu: „Rola organizacji pozarządowych w wy-
konywaniu środków wychowawczych wobec nieletnich – stan i  perspektywy”. Inicjatywa 
ta powstała w  ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w  Białymstoku, Zakła-
du Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, PEDA-
GOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz 
Integracji Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla” w Białymstoku. Podlaskie Forum Re-
socjalizacji zostało również objęte honorowymi patronatami Ministra Sprawiedliwości, Wo-
jewody Podlaskiego oraz J.M. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.
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Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wojewoda Podlaski Maciej Żywno wskazu-
jąc na ogromne znaczenie współpracy różnorodnych ośrodków, placówek, organizacji po-
zarządowych w  kształtowaniu młodego pokolenia oraz podkreślając wartość oddziaływań 
resocjalizacyjnych w procesie wychowawczym nieletnich. 

W obradach plenarnych uczestniczyli:
 — sędzia Monika Lewoc z Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa 

Sprawiedliwości, która wskazała i  omówiła istotne zmiany, jakie nastąpiły w  ustawie 
o  postępowaniu w  sprawach nieletnich oraz zanalizowała dane statystyczne dotyczą-
ce stosowania środków wychowawczych wobec nieletnich. Na zakończenie swojego 
wystąpienia, prelegentka odniosła się do zagadnienia organizacji pozarządowych i  ich 
znaczenia w  procesie wykonywania środków wychowawczych wobec nieletnich, wy-
mieniając przy tym działające w  Polsce organizacje założone przez pracowników za-
kładów poprawczych i  schronisk dla nieletnich;

 — dr Beata Czarnecka-Dzialuk, której wystąpienie dotyczyło procedur reagowania na 
przestępczość i  demoralizację nieletnich oraz roli sprawiedliwości naprawczej, która 
posiadając znaczenie resocjalizacyjne, może spełniać warunki podstawowych działań 
wychowawczych. Prelegentka zwróciła uwagę na niską świadomość prawną młodzieży, 
będącą przyczyną popełniania wielu czynów karalnych, a także na konieczność zmian 
w  reagowaniu na przestępczość nieletnich oraz potrzebę nowelizacji dotyczącego ich 
prawa;

 — Beata Goworko-Składanek z Sądu Rejonowego w Białymstoku, której wystąpienie do-
tyczyło praktycznego aspektu stosowania środków wychowawczych w  postępowaniu 
w sprawach nieletnich;

 — Agnieszka Sikora – Prezes Zarządu Fundacji „po DRUGIE”, referująca zagadnienie 
macierzyństwa w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt. W konkluzji Pani Pre-
zes wskazała na potrzebę stworzenia w placówkach resocjalizacyjnych wyspecjalizowa-
nych oddziałów dla nastoletnich matek;

 — Tomasz Szczepański reprezentujący Ogólnopolską Sieć Organizacji Streetworkerskich 
OSOS, wskazał na znaczenie pracy ulicznej, jako narzędzia zmiany społecznej dzie-
ci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Akcentował przy tym, iż street-
working jest metodą wspierającą działania innych instytucji, zajmujących się edukacją 
i wychowaniem, bazującą na naturalnym potencjale każdej jednostki, oddziaływaniach 
w  jej środowisku, opartych na relacji pełnej zaufania, poczucia bezpieczeństwa i  sza-
cunku;

 — asp. Robert Ćwikowski i  wiceprezes stowarzyszenia Marzanna Grabarczyk, prezen-
tujący projekt Komendy Wojewódzkiej Policji i  Stowarzyszenia „Przyjaciele z  Osie-
dla”, zatytułowanego „To moja decyzja”, którego głównym celem jest zmiana sposobu 
postępowania z  nieletnimi poprzez wprowadzenie nowego elementu – brania przez 
młodzież odpowiedzialności za swoje działania oraz zaangażowania w  ten proces or-
ganizacji pozarządowych, co w  perspektywie ma przyczynić się do zmniejszenia prze-
stępczości wśród nieletnich.



Informacje i Wydarzenia310

Po obradach plenarnych uczestnicy Podlaskiego Forum Resocjalizacji zaproszeni zo-
stali do udziału w  warsztatach zogniskowanych wokół trzech obszarów tematycznych: 
sprawiedliwości naprawczej (prowadzący: dr Beata Czarnecka-Dzialuk, asp. Robert Ćwi-
kowski), pracy w środowisku otwartym (prowadzący Tomasz Szczepański) oraz możliwości 
współpracy organizacji pozarządowych z  sądem i  policją w  ramach oddziaływań resocjali-
zacyjnych (prowadzący: dr Beata Goworko-Składanek, Agnieszka Sikora).

Dyskusja wieńcząca forum wskazała na konieczność kontynuacji podjętej inicjatywy 
i  chęć dalszych, cyklicznych spotkań przedstawicieli policji, sądownictwa, służby kurator-
skiej, ośrodków akademickich, placówek i organizacji pozarządowych działających na rzecz 
wychowania młodzieży, a  także zajmujących się resocjalizacją, na różnych etapach życia 
człowieka.

Opracowała: Anna Chańko


