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J. Kuźmy N auka o szkole. Studium  monograficzne. Zarys koncepcji, Kraków 2011. Ponadto 
aprobowanie zm ian łączy się także z istn ieniem  innych, cenionych reprezentantów  nauki, 
np. L. Kołakowskiego. Z. Baumana, W. Okonia, K. Sośnickiego i ich publikacji, co z trudem  
przychodzi autorowi D ydaktyki, o czym przypom niał w czasie prowadzonej wym iany zdań 
prof. W. Strykowski.

Zaistniałe transform acje we współczesnym świecie, jak  dodał prof. K. Kotlarski, łączą 
się z w drożeniem  nowoczesnej techniki do organizacji nauczania i dydaktyki przy pom ocy 
kom putera. Zajmuje ona dziś ważne miejsce w kształceniu nowoczesnego człowieka, który 
wchodzi w różne interakcje podczas realizacji procesu nauczania i uczenia. W  ten  sposób 
zostaje podkreślona w ażność procesów  psychologicznych, m ających znaczenie nie tylko 
w  każdym  procesie kształcenia, ale i w  e-learningu. Tam nie pow inno się zapom inać o czło
w ieku i w artościach, które w  system ach totalitarnych m iały inne znaczenie niż dziś. Stąd 
w rozważanym podręczniku zabrakło rozdziałów poświęconych aksjologicznym aspektom 
kształcenia oraz kwalifikowaniu postępów  osiąganych przez uczniów  i studentów. Proble
m atyka ta  znajduje należne miejsce w  podręcznikach F. Bereźnickiego Podstawy kształcenia 
ogólnego, Kraków 2011, czy J. Półturzyckiego D ydaktyka dla nauczycieli, P łock 2002, n ie 
obecnych w recenzowanej książce, co podniósł prof. K. Denek.

Na zakończenie prof. K. Denek podziękował wszystkim zabierającym głos oraz uszcze
gółowił końcową konkluzję, odnoszącą się do napisania podręcznika D ydaktyki pod  prze
w odnictwem  prof. J. Półturzyckiego, zawierającego wieloaspektowe spojrzenia na przedm iot 
studiów  akadem ickich -  dydaktyka ogólna i jego miejsce w kształceniu nauczycieli.

Małgorzata Kabat

Sprawozdanie z konferencji nt. „Efektywność wspólnych oddziaływań penitencjarnych 
zakładów karnych i aresztów śledczych, sądu penitencjarnego, kapelanów więziennych, 
organizacji pozarządowych i studentów WSH TWP w readaptacji skazanych na 
przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie”

W  dniu  12 kw ietn ia 2013 roku w  siedzibie Wyższej Szkoły H um anistycznej TW P 
w Szczecinie przy ul. M onte Cassino 15 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Głównej 
ds. Społecznej Readaptacji i Pom ocy Skazanym z udziałem  w icem inistra sprawiedliwości 
Stanisława Chmielewskiego i Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pom ocy Skazanym została pow ołana przez 
Prezesa Rady M inistrów  w  dniu  21 sierpnia 1998 roku, na jej czele stoi M inister Sprawiedli
wości. Natom iast Radę Terenową Okręgu Szczecińskiego powołał W ojewoda Z achodniopo
m orski w  dniu 19 m arca 2012 roku. Przewodniczy jej prezes Sądu Okręgowego w  Szczecinie 
H alina Zarzeczna.

Radę Główną reprezentowali: Stanisław Chmielewski, sekretarz stanu w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości, H anna Pawlak, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Leszek Podolecki 
z Fundacji Instytut Świętego Brata A lberta w Świnoujściu, ks. Paweł Wojtas, naczelny ka
pelan więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego, Sławomir Stasiorowski, M inisterstwo 
Sprawiedliwości, M ałgorzata G rygoruk, zastępca kuratora okręgowego Sądu Okręgowego



Informacje z życia uczelni 205

w Warszawie, Jakub Bednarek, przedstawiciel M inistra Spraw W ewnętrznych, Marcin Tollik, 
przedstawiciel M inistra Obrony Narodowej, ks. Mieczysław Puzewicz, Stowarzyszenie POS- 
TIS. Radę Terenową reprezentowali: Halina Zarzeczna, prezes Sądu Okręgowego w  Szczeci
nie, i Jarosław Giecewicz, przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego 
w  Szczecinie. Specjalny gość: Marian Szabo, były przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego 
Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Readaptacja społeczna skazanych m a na celu przygotowanie ich do odpowiedzialnego 
życia w  społeczeństwie, nauczenie spędzania wolnego czasu w  konstruktyw ny sposób, prze
ciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych, a także kształcenie u skazanych umiejętności 
pozwalających na pełnienie akceptowanych ról społecznych oraz przeciwdziałanie poczuciu 
wykluczenia ze społeczeństwa.

Podczas konferencji głos zabrali m.in.: m inister Stanisław Chmielewski, prezes Sądu 
Okręgowego Halina Zarzeczna, dyrektor okręgowy Służby W ięziennej p łk  Andrzej Pędzisz- 
czak, ks. kapelan Robert Kos, prezes Fundacji im. św. Brata A lberta w Świnoujściu Leszek 
Podolecki oraz więźniowie i studenci W SH TW P k ie runku  pedagogika opiekuńcza i re
socjalizacyjna, którzy od trzech lat biorą udział w regularnych spotkaniach ze skazanym i 
w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Jeden stół połączył ekspertów  resocjalizacji z naw róconym i przestępcam i. Ala, W oj
tek  i Rom an, opowiadając o sobie, o tym , kim  byli przed dokonaniem  przestępstwa, oraz
0 tym, kim  są obecnie, dali świadectwo głębokiej przemiany moralno-duchowej. Wysłuchanie 
w ięźniów  z w ieloletnim i wyrokam i, m .in. za najcięższe przestępstw a, było dla zebranych 
niezwykłą lekcją życia. Dowodem  na to, że każdy człowiek może się zm ienić, jeśli m a taką 
wolę i sprzyjające w arunki społeczne.

Oddzielenie czynu (przestępstwa) od sprawcy (człowieka) stało się przesłaniem  dla 
profesjonalistów  resocjalizacji. Zły czyn należy potępić, ale człowieka zawsze uszanować
1 dać m u szansę. Ból, cierpienie, łzy, walka podejm ow ana codziennie przez skazanych, aby 
zachować ludzką godność, na długo pozostaną w pam ięci uczestników konferencji.

Przebieg konferencji
Część I konferencji -  godz. 12.30-13.45:

•  Otwarcie konferencji przez JM Rektora WSH TW P prof. nadzw. dr. hab. Jana Ni- 
kołajewa.

•  W ystąpienie okolicznościowe w icem inistra sprawiedliwości Stanisława Chm ielew
skiego.

•  W ystąpienie prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Haliny Zarzecznej.
•  W ystąpienie dyrektora okręgowego Służby W ięziennej płk. Andrzeja Pędziszczaka.
Część II konferencji ( panel dyskusyjny) -  godz. 14.00-16.00:
M oderator dyskusji -  wykładowca WSH TW P m gr Teresa Lipko.
Paneliści: ks. kapelan OISW  w Szczecinie -  m gr Robert Kos, prezes Fundacji Instytut 

św. Brata A lberta w Świnoujściu -  Leszek Podolecki, dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH 
TW P -  d r C ezary H endryk; skazani; studenci W SH TW P w Szczecinie -  Karolina Boni- 
kowska, Ewa Glapa, Elżbieta Klimaszewska-Plöger, Kornelia Przygoda.

Pomysłodawcami konferencji byli pani m gr Teresa Lipko oraz Leszek Podolecki.

Teresa Lipko


