II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod honorowym patronatem
Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
nt. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W RESOCJALIZACJI
Cieszyn, 2016
I DZIEŃ KONFERENCJI – W TEORII I BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH
09.05.2016 r. (poniedziałek)
9.00-9.30 – rejestracja uczestników
9.30 – 10.00 - przywitanie gości i otwarcie konferencji
10.00 – 11.30 - obrady plenarne cz. I - prowadzenie obrad: dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS
prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Wykład inauguracyjny
prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Kryminologiczna ocena sprawców przestępstw seksualnych
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Probacyjna sprawiedliwość karząca facylitacją procesu dezintegracji pozytywnej dynamizmów osobowościowych u sprawców zachowań
eksternalizacyjnych
dr Sławomir Stasiorowski - Ministerstwo Sprawiedliwości, Szkoła Wyższa Wszechnica Polska w Warszawie Readaptacja społeczna skazanych w polityce karnej państwa na tle zmieniającego się porządku prawnego
dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Emergentny dynamizm procesu resocjalizacji w inkluzyjno-katalaktycznym modelu
dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Między uprzedmiotowieniem a upodmiotowieniem. Dylematy antropologiczne i konflikty wartości w resocjalizacji w warunkach pluralizmu społecznokulturowego i relacji międzykulturowych
11.30 – 12.00 - przerwa kawowa
oraz wystawa prac "Sztuka w pudle. Resoc" Elżbiety Lempp i promocja wydawnictw Oficyny Wydawniczej „Impuls”
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12.00-14.00 - obrady plenarne cz. II
- prowadzenie obrad: dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS - PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Idea i teoria klasteringu w projektowaniu i organizacji działań readaptacyjno – reintegracyjnych
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zasoby osobiste, rodzinne i społeczne wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii – raport z badań i koncepcja
modelu społeczno-przestrzennej resocjalizacji
prof. zw. dr hab. Irena Kurlak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wybrane zagadnienia kształcenia resocjalizacyjnego
podinsp. Dorota Pater - Naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie
Policja a system profilaktyki społecznej
dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nieletnich obszary zaniedbane i próba kompensacji działaniami teatralnymi – implikacje empiryczne zilustrowane pokazem filmowym
Dyskusja
14.00-15.00 – przerwa obiadowa
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15.00-18.00 - obrady w sekcjach
SEKCJA I - sala nr 8 - prowadzenie obrad:
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD
dr Dorota Prysak
doc. PhDr., Albín Škoviera, PhD. – Univerzita
Pardubice

SEKCJA II - sala konferencyjna - prowadzenie
obrad: dr Ewelina Wojtera, dr Krzysztof Sawicki
dr Krzysztof Sawicki - Uniwersytet w Białymstoku
Resocjalizacja w środowisku otwartym nieletnich ze
środowisk zróżnicowanych kulturowo. Możliwości i
ograniczenia

SEKCJA III - sala senacka - prowadzenie
obrad: dr Sławomir Stasiorowski, dr Szymon
Godawa
dr Ilona Fajfer-Kruczek – Uniwersytet Śląski w
Katowicach
Kategoria „inności” osób niepełnosprawnych
w izolacji penitencjarnej

PaedDr., PhD. Alena Doušková, PhD. Ružena
Čiliaková - Pedagogická fakulta UMB, Banská
Bystrica Víkendové vzdelávacie centrá Slovákov vzahraničí a
podpora vzdelávania detí dlhodobo žijúcich v
zahraničí

dr Krzysztof Biel - Akademia Ignatinaum w
Krakowie

mgr Monika Pleszewska - Katolicki Ośrodek
Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”,
Akademii Ignatianum w Krakowie Młodzież w sieci. Nowe zagadnienia wokół zaburzeń
wykonywania czynności – używania komputera i sieci

dr Barbara Adamczyk - Akademia Ignatianum w
Krakowie –
Metody pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej z
dziećmi ulicy w wybranych krajach Ameryki
Południowej

dr Eliza Mazur – Wszechnica Świętokrzyska -

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Inštitút sv. Jána Bosca Žilina
- Názory dievčat diagnostického centra v Lietavskej
Lúčke na svoju budúcu rodinu

PhDr Denisa Šukolová, PhDr., PhD. Soňa
Kariková Pedagogická fakulta UMB, Banská
Bystrica - Vzájomné postoje príslušníkov
národnostných menšín

dr Renata Kowal – Wszechnica Świętokrzyska –

Booklet CD as a Therapeutic Technique Using Joint
Work of Parents and Their Children with Emotional
an Behavioral Disorders
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Poradnictwo w resocjalizacji przestępczych kobiet

Rola pracy w resocjalizacji skazanych na
przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach

Wolontariat jako forma przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu
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mgr Emilia Wołyniec, mgr Anna Chańko Uniwersytet w Białymstoku Od normy do patologii. Diagnoza egotystycznych
zniekształceń poznawczych wśród osób
przebywających w instytucjach resocjalizacyjnych

dr Łukasz Kwadrans – Uniwersytet Śląski w
Katowicach
dr Karol Konaszewski - Uniwersytet w Białymstoku
Funkcjonowanie ośrodków kuratorskich z
perspektywy badań interdyscyplinarnych

dr Anna Glińska – Lachowicz - Uniwersytet
Opolski Terapia tańcem i możliwości jej wdrażania w
zakładach karnych (na przykładzie autorskiego
Projektu WYSPA, O.Z. Turawa i A.S. Opole)

dr Barbara Ostafińska-Molik - Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie
mgr Grzegorz Rzeźnik - Zespół Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Wybrane elementy percepcji sytuacji wychowawczej
adolescentów przebywających w placówce
resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej. Zewnętrzne i
wewnętrzne uwarunkowania

dr Wojtera Ewelina – Kujawska Szkoła Wyższa we
Włocławku –

dr Szymon Godawa – Uniwersytet Śląski w
Katowicach –

Wiktymizacja kuratorów sądowych jako czynnik
dezorganizujący proces resocjalizacji

Arteterapia w zajęciach socjoterapeutycznych

16.30 – 16.45 – przerwa kawowa
dr Beata Boćwińska-Kiluk – Uniwersytet w
Białymstoku –
Adolescencja a zachowania autoagresywne
bezpośrednie usankcjonowane kulturowo: wzór
motywy oraz implikacje profilaktyczne

Mgr. Lucie Hájková - Univerzita Pardubice
Pupils with a different mother tongue in a culturally
differentiated environments

mgr Anna Gaweł – Uniwersytet Śląski w
Katowicach –
Działania twórcze w procesie resocjalizacji

dr Dorota Prysak - Uniwersytet Śląski w
Katowicach
mgr Bogusława Nidecka - Zespół Szkół Specjalnych
nr 3 w Pszczynie Psychospołeczne konteksty wokół funkcjonowania
dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym

mgr Violetta Duda - Zastępca Kuratora Okręgowego
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Bajki bez granic-kuratorzy sądowi czytają bajki
dzieciom

mgr. Jakub Hladík, Ph.D. - Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně Multikulturní kompetence studentů sociální
pedagogiky
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mgr Danuta Jankowska – Szkoła Podstawowa w
Dębowcu
Wybrane aspekty definiowania norm i zwyczajów
społecznych uczniów gimnazjum w kontekście
niedostosowania społecznego

dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica – Uniwersytet
Śląski w Katowicach
mgr Kinga Konieczny - Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie
Resocjalizacja osób starszych - na przykładzie
działań podejmowanych w schronisku dla
bezdomnych

lic. Kamila Wrona - Uniwersytet Śląski w
Katowicach –
Postawy wychowawcze w doświadczeniu osób
odbywających karę pozbawienia wolności

dr Joanna Guzik-Iwińska – EDUPROGRES
mgr Joanna Kołoczek-Wybierek – Dom Dziecka nr
3 w Gliwicach
Ochrona nietykalności osobistej nauczyciela/
wychowawcy jako funkcjonariusza publicznego a
zachowania agresywne uczniów z zaburzeniami
psychicznymi i niedostosowanymi społecznie

mgr Tomasz Gebel – Uniwersytet Śląski w
Katowicach
Rola asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej we wspieraniu rodziny
dysfunkcyjnej

dr Ilona Fajfer-Kruczek – Uniwersytet Śląski w
Katowicach
ppor. mgr Tomasz Głasek – Zakład Karny w
Cieszynie

Dorota Garbacz - Staropolska Szkoła Wyższa w
Kielcach
Nieprzystosowanie społeczne dzieci, a środowisko
rodzinne i społeczne

Barbora Odrášková - Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre
Mária Síthová - Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Svetlana Síthová - Masarykova Univerzita
Vplyv Feuersteinovho inštrumentálneho
obohacovania na integráciu detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia do spoločnosti
Dyskusja

Dyskusja

19:30 - uroczysta kolacja i występ Kapeli „Wałasi”
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Działania twórcze w pracy penitencjarnej Zakładu
Karnego w Cieszynie – wielość możliwości, szanse
i konsekwencje
dr Ewa Gawlik, mgr Iwona Durek –
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zespół Szkół
Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
Praca i wolontariat jako forma resocjalizacji na
przykładzie projektów realizowanych w Zespole
Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Dyskusja
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II DZIEŃ KONFERENCJI – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I ROZWIĄZANIA DLA PRAKTYKI RESOCJALIZACYJNEJ
10.05.2016 r. (wtorek)
9.00 – 9.15 – rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
9.15 - Obrady plenarne - prowadzenie obrad: dr Ilona Fajfer-Kruczek, dr Łukasz Kwadrans
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. - Univerzita Pardubice
Koncepcja systemu więziennictwa w Czechach do roku 2025
dr Norbert Malec - Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
Kierunki rozwoju resocjalizacji penitencjarnej w wybranych krajach Europy
mgr Łukasz Koperski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu New trends in social work
dr Anna Janus-Dębska - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
Zawód kuratora sądowego: ,,praca…, misja…, pasja…, przygoda…?"
dr Marta Petrykowska, mgr Katarzyna Piotrowska - Sąd Rejonowy w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Metodyka pracy kuratora sądowego dla dorosłych w środowisku wiejskim
dr Paweł Witek, lic. Joanna Czapka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II –WZPiNoS w Stalowej Woli
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”- Oddział Rzeszów w działaniach terapeutycznych i socjalnych względem osób uzależnionych
Głos praktyków: mgr Magdalena Fornal - Ośrodek Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, mgr Monika Pleszewska Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej, mgr Danuta Nowak – Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji
„Błękitny Krzyż” w Bielsku-Białej
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
oraz wystawa prac "Sztuka w pudle. Resoc" Elżbiety Lempp i promocja wydawnictw Oficyny Wydawniczej „Impuls”
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11.30 – 13.30 – warsztaty:
(zapisy w dniu konferencji)

I

II

III

Warsztat
mgr Anna Gaweł – pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta
Dialog motywujący w resocjalizacji
Dialog motywujący to metoda pracy oparta na technikach komunikacji z podopiecznym, rozwinęła
się szczególnie w terapii uzależnień, ale jej walory wykorzystywane są w pracy z dorosłymi
i nieletnimi, szczególnie w pracy indywidualnej w kierowaniu zmianą.
dr Szymon Godawa – psycholog, pedagog, socjoterapeuta
Komunikacja i budowanie przestrzeni w pracy z trudnym rodzicem
Warsztat skierowany głównie do kuratorów i pedagogów, oparty na prezentacji skutecznych
technik komunikowania się z rodzicami i opiekunami, szczególnie w sytuacjach trudnych
i oporowych. Wielu specjalistów wagę przywiązuje do merytoryki spotkań, zapominając
jednocześnie o sposobach przeprowadzania takich spotkań, przez co niejednokrotnie ponoszą
bardzo duże koszty osobiste związane z tymi rozmowami. Warsztat jest otworzeniem przestrzeni
do dyskusji na temat niewerbalnej jakości prowadzenia tych rozmów, dbania o swoje emocje
i dobrostan psychiczny.
kpt. Krzysztof Jachim, kpt. Przemysław Stęczniewski – specjaliści penitencjarni
Diagnoza i praca penitencjarna
Warsztat dedykowany młodszym wychowawcom penitencjarnym wskazujący ważne elementy
procesu diagnozy i prognozy kryminologicznej, a także kierunków pracy penitencjarnej z
osobami osadzonymi w jednostkach penitencjarnych.
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Sala
sala 8

Adresaci
kuratorzy sądowi,
wychowawcy
penitencjarni, studenci

sala 20

kuratorzy sądowi,
studenci, nauczyciele,
pedagodzy

sala senacka

młodsi wychowawcy
penitencjarni, studenci
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IV

V

VI

mgr Dominika Borowska-Stasica (psycholog, terapeuta, coach), mgr Lucyna Pietrzyk (pedagog
resocjalizacyjny, certyfikowany doradca socjodynamiczny, coach)
Uruchamianie potencjału człowieka z perspektywy coachingu systemowego
Warsztat będzie poświęcony głównym założeniom i metodom coachingu systemowego. W trakcie
zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak mogą w nowy, systemowy sposób spojrzeć na swoją rolę
zawodową oraz wykonywaną pracę. Będzie to okazja, aby poznać metody wzmacniania siebie
i innych przy pomocy zmiany perspektywy, konstruktywnych przeformułowań oraz wydobywania
zasobów.
dr Anna Glińska - Lachowicz – pedagog resocjalizacyjny, arteterapeuta, choreoterapeuta
Rusz ciało – uspokój umysł (o terapii tańcem w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych)
Warsztat opierający się na terapii sztuką poprzez taniec i ruch, ukazujący możliwości
wykorzystania tej metody w pracy penitencjarnej, skierowany szczególnie do wychowawców
kulturalno-oświatowych – wymagany wygodny strój i obuwie zmienne.
asp. Tomasz Pszczółka – pedagog, prawnik, profilaktyk - Wydział Prewencji KPP
Dopalacze, substancje psychoaktywne- nowoczesne socjotechniki sprzedaży
(czas trwania warsztatu 60 min.)
Warsztat przeznaczony tylko dla kuratorów sądowych oraz pedagogów szkolnych i terapeutów –
ukazujący mechanizmy i kanały dystrybucji dopalaczy i substancji psychoaktywnych, techniki
manipulacji i najnowsze trendy na rynku dopalaczami w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

sala
konferencyjna

kuratorzy sądowi,
studenci, nauczyciele

sala baletowa

wychowawcy k.o.,
terapeuci, studenci

sala 21

13.30-14.15 – przerwa na lunch
14.15-15.00 – wykład - sala konferencyjna
14.15-15.00 – asp. Tomasz Pszczółka – pedagog, prawnik, profilaktyk społeczny - Wydział Prewencji KPP w Cieszynie
Zjawisko cyberprzemocy

15.00 – zakończenie konferencji
8

kuratorzy sądowi,
wychowawcy
penitencjarni, nauczyciele,
pedagodzy

