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bioinformatyki) i przyrodniczego (sekcja: zoologiczna/
Muzeum Przyrodnicze, ornitologiczna, badań bezkręgow-
ców, botaniki i antropologiczna).

7-9 listopada 2013 r. odbyło się kolejne, VIII Między-
narodowe Sympozjum Naukowe Między Biotechnologią 
a Ochroną Środowiska - interdyscyplinarne spotkanie 
młodych przyrodników. Uczestnicy to młodzi naukowcy 
(studenci i doktoranci kierunków przyrodniczych polskich 
i zagranicznych uczelni). W sesjach posterowych oraz se-
sjach referatowych przedstawili oni wyniki swoich prac 
realizowanych w ramach prac dyplomowych, studiów dok-
toranckich lub też wyniki badań realizowanych w ramach 
działalności studenckich kół naukowych.

W tegorocznej edycji uczestnicy pracowali w ramach 
następujących sekcji: antropologia, biologia molekular-
na, biotechnologia, botanika, ekologia, ochrona przyrody 
i zoologia. Kierownikiem naukowym konferencji była dr 
Krystyna Walińska, a kierownikiem organizacyjnym - prze-
wodnicząca Koła Naukowego Biologów Ita Szczepańska. 
Członkowie KNB oprócz przygotowania konferencji byli 
też jej uczestnikami (Kamila Kacprzak i Oliwia Patrzykąt 
zostały laureatkami, Łukasz Smoliński został wyróżniony).

Podczas oficjalnego powitania uczestników 7 listopada 
2013 r., zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego Za-
bójcze witaminy, podstępna aspiryna i życiodajny chole-
sterol czyli inne oblicze znanych substancji wygłoszonego 
przez prof. Jacka Leluka (Katedra Biologii Molekularnej, 
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski).

W sesji posterowej zaprezentowane zostały 64 poste-
ry. Zadaniem autorów było krótkie omówienie wyników, 
a wystąpienia ocenił Komitet Naukowy, złożony z 30 pra-
cowników naukowych naszego Wydziału. Następnie, rów-
nolegle w siedmiu sesjach, przedstawionych zostało 65 
wystąpień ustnych uczestników konferencji.

Najlepsze wystąpienia, zarówno w sesji posterowej jak 
i ustnej, zostały nagrodzone nagrodami i specjalnymi dyplo-
mami. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Oprócz aspektu naukowego wprowadziliśmy również 
elementy, które pozwoliły na integrację uczestników, 
m.in. spacer po mieście połączony ze zwiedzaniem szla-

kiem Bachusików oraz wspólną kolację w minibrowarze 
„Haust”, gdzie uczestnicy zapoznali się z procesem tech-
nologicznym produkcji piwa.

Podsumowując - w konferencji uczestniczyło 138 uczest-
ników, w tym 58 studentów, 79 doktorantów i 2 absol-
wentów oraz jeden uczeń szkoły średniej. Reprezentowali 
oni 29 uczelni z kraju i zagranicy (Ukraina i Wietnam). 

Członkowie Komitetu Naukowego wysoko ocenili poziom 
uczestników. Niejednokrotnie prowadzone dyskusje nie 
odbiegały od tych prowadzonych na renomowanych kon-
ferencjach. W trakcie przygotowań jest monografia, któ-
rej autorami są uczestnicy konferencji, a w planach jest 
już kolejna konferencja - IX Międzynarodowe Studenckie 
Sympozjum Naukowe Między Biotechnologią, a Ochroną 
Środowiska. Zapraszamy na Wydział Nauk Biologicznych 
6-8 listopada 2014 r.

Krystyna Walińska

__wydział pedagogiki,  
socjologii i nauk o zdrowiu

_Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
 Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa 

indywidualnego i zbiorowego

W dniach 21–22 listopada 2013 r. na Wydziale Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk Zdrowiu odbyła się Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bez-
pieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. Organizatorami 
Konferencji byli pracownicy Katedry Opieki, Terapii i Profi-
laktyki Społecznej oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia 
Penitencjarnego „Patronat”, Oddział Zielona Góra.1  

Patronat nad Konferencją objęli: Elżbieta Polak – marsza-
łek województwa lubuskiego, Janusz Kubicki – prezydent 
miasta Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – 

rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Krysty-
na Ostrowska – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Penitencjarnego „Patronat”.

Patronat medialny przyjęli: TVP Gorzów Wielkopolski, 
Polskie Radio Zachód, Gazeta Lubuska, TV UZ, Radio Index, 
Portal Uniwersytecki WZIELONEJ.PL.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
oraz Urzędu Miasta Zielona Góra.

Organizacja Konferencji zbiegła się z jubileuszem 10-le-
cia zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Penitencjar-
nego „Patronat”. Była to więc okazja do podsumowania 
tych 10 lat, ale przede wszystkim było to spotkanie o cha-
rakterze merytorycznym, podczas którego refleksja nauko-
wa łączyła się z wymianą praktycznych doświadczeń. War-
to w tym miejscu dodać, że tegoroczna Konferencja była 
już czwartą wspólnie organizowaną konferencją.2 Jej te-
matyka ściśle związana była z problemem bezpieczeństwa. 
Adresowana była do wszystkich tych, którzy zaintereso-
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wani są problematyką bezpieczeństwa, a w szczególności 
do pracowników resortów edukacji, sprawiedliwości, pra-
cy i polityki społecznej, do dyrektorów szkół, pedagogów 
szkolnych, nauczycieli i wychowawców placówek oświato-
wych, ośrodków wychowawczych i poprawczych, zakładów 
penitencjarnych, pracowników służb więziennych, pracow-
ników pomocy społecznej.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. W 
konferencji uczestniczyło ponad 140 osób (uczestnicy, go-
ście, inne zainteresowane problematyką osoby) zarówno 
z Zielonej Góry i okolic, jak i z odległych rejonów Polski: 
z Warszawy, Olsztyna, Lublina, Poznania, Wrocławia.

Zainteresowanie konferencją nie powinno dziwić z uwagi 
na znaczenie jakie bezpieczeństwo odgrywa w życiu każ-
dego człowieka. Bezpieczeństwo jawi się jako jedna z pod-
stawowych potrzeb człowieka. Jego zapewnienie stanowi 
przedmiot szczególnej troski. Zagrożenie bezpieczeństwa 
wzbudza lęk i skłania do podejmowania działań profilak-
tyczno–interwencyjnych.

Wielowymiarowość, złożoność problemu bezpieczeństwa 
(indywidualnego, zbiorowego, społecznego) poczucia bez-
pieczeństwa, zagrożenia bezpieczeństwa (warunkowanego 
czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi) uwidoczniona 
została w wystąpieniach uczestników i w dyskusjach (za-
równo w panelu dyskusyjnym, jak i w zapytaniach, reflek-
sjach po wystąpieniach indywidualnych a także podczas 
przerw w obradach).

Już na samym początku Konferencji, podczas powitań 
gości – kierownik Katedry Opieki, Terapii i Profilaktyki Spo-
łecznej – dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, prorektor ds. 
studenckich – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, dziekan 
Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – dr hab. 
Ewa Narkiewicz–Niedbalec, prof. UZ oraz prezes Stowarzy-
szenia Penitencjarnego „Patronat” oddział Zielona Góra – 
mgr Jacek Urbański – wskazywali na celowość i znaczenie 
Konferencji, na aktualność podejmowanej problematyki. 
Na te kwestie zwróciła także uwagę w swym wystąpieniu 
zastępca prezydenta miasta Zielona Góra – Wioleta Haręź-
lak, dodatkowo przybliżając kwestie bezpieczeństwa na 
terenie Zielonej Góry i działań władz miasta realizowanych 
często we współpracy z różnymi organizacjami, stowarzy-
szeniami i placówkami.

Niezmiernie ważne było wystąpienie prezesa Stowa-
rzyszenia Penitencjarnego „Patronat” – dr hab. Krystyny 
Ostrowskiej, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Pro-
fesor przybliżyła zebranym Stowarzyszenie Penitencjarne 
„Patronat”, jego historię, cele, działania, blaski i cienie 
funkcjonowania. Zwróciła także uwagę na osiągnięcia Od-
działu Stowarzyszenia w Zielonej Górze.

Wątek ten znalazł kontynuację w pierwszym wystąpie-

niu w sesji plenarnej prowadzonej przez dr hab. Grażynę 
Miłkowską, prof. UZ.3 Mgr Anna Napadło–Kuczera ze Sto-
warzyszenia Penitencjarnego „Patronat” spojrzała Z per-
spektywy 10 lat funkcjonowania na Stowarzyszenie Peni-
tencjarne „Patronat, Oddział w Zielonej Górze, ukazując 
jego początki, przywołując tych wszystkich, dzięki którym 
Stowarzyszenia działało i działa, prezentując realizowane 
zadania.

Podczas sesji plenarnej uczestnicy Konferencji wysłucha-
li wielu interesujących wystąpień:
– prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (Wszechnica Święto-

krzyska w Kielcach) mówił na temat Społecznych wy-
znaczników zabezpieczeń przed skutkami przestępstw 
(ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw seksual-
nych);

– dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. Uniwersytetu War-
szawskiego, podjęła niezmiernie istotny temat Bezpie-
czeństwa w szkole, prezentując kompleksowy raport 
na ten temat;

– dr Pavol Kopinec (Univerzita Komenskēgo v Bratislave, 
Slovenská Republika), wzbudził duże zainteresowanie 
swym wystąpieniem nt. Analýza aspektov ochrany ute-
čeneckých detí na Slovensku. Wykład ten tlumaczony 
był na j. polski przez Teresę Rosikiewicz;

– prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Warszaw-
ski, Uniwersytet Zielonogórski), w swym wzbudzają-
cym emocje słuchaczy wystąpieniu, podjął kwestię 
Edukacji seksualnej jako profilaktyki zachowań ryzy-
kownych.

Popołudnie pierwszego dnia Konferencji wypełnił panel 
dyskusyjny Bezpieczeństwo w Niebezpieczeństwie. Mode-
ratorami były dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW oraz 
inicjatorka konferencji dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. 
UZ. W panelu wzięło udział wielu dyskutantów – w pierw-
szych trzech wystąpieniach poruszono różne aspekty i ob-
licza bezpieczeństwa. Jako pierwszy zabrał głos mgr Pa-
weł Skomin z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. W wy-
stąpieniu Sprawna komunikacja interpersonalna jedynym 
gwarantem bezpieczeństwa kuratora – uczestnik dyskusji 
poddał analizie funkcjonowanie zawodowe kuratorów za-
wodowych – zwracając uwagę na bezpieczeństwo i czynniki 
ryzyka wynikające z charakteru pracy kuratora. Prelegent 
podkreślił wagę np. szkoleń kuratorów w kontekście za-
grożeń związanych z pracą, poznania przyczyn przemocy 
w stosunku do osoby kuratora, komunikacji z osobą agre-
sywną oraz funkcjonowania ludzi w sytuacji stresu. Prof. 
dr hab. Aleksandra Korwin–Szymanowska poddała ocenie 
obszary zagrożeń bezpieczeństwa wynikające ze strony 
opuszczających zakłady karne, odwołując się do licznych 
przykładów polskich i zagranicznych.
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Odchodząc od aspektu resocjalizacyjnego następny głos 
w dyskusji podjęła dr hab. Marzena Barańska – kierując 
uwagę słuchaczy na odpowiedzialność rodziców za bezpie-
czeństwo dzieci w dobie konwersji przekazu. Prelegentka 
zakreśliła zagrożenia płynące z oglądania przez dzieci TV. 
Mocno zaakcentowane zostały propozycje dla rodziców 
zabezpieczeń (kody dostępu do stron) oraz podniesienie 
świadomości rodzicielskiej odnośnie kontroli programów 
telewizyjnych i czasu spędzanego przez dzieci przed te-
lewizorem.

Pierwsza część panelu – o charakterze diagnozującym - 
stała się podłożem do podjęcia rozważań o charakterze 
zapobiegawczym i profilaktycznym. Dr Alfred Staszak (Pro-
kurator Okręgowy w Zielonej Górze) przedstawił autorski 
program prokuratury zielonogórskiej „Lubuska Niebieska 
Tarcza”, który jest odpowiedzią na wzrost sytuacji prze-
mocowych w Lubuskiem. Zaprezentowane zostały działa-
nia prokuratury w zakresie minimalizowania przemocy oraz 
przedstawiono zintegrowany system pomocy – począwszy 
od indywidualnych działań (pomoc dzieciom, pomoc ofia-
rom, pomoc sprawcom) po działania kolektywne włączają-
ce instytucje w środowisku lokalnym.

Podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji 
w Zielonej Górze – odniosła się do roli nauczycieli w sy-
tuacji zapobiegania przemocy, pełnienia przez nich wielu 
ról (np. świadka, pokrzywdzonego i sprawcy), które mogą 
podejmować w życiu zawodowym. Ważnym aspektem wy-
stąpienia było też przypomnienie procedury Niebieskiej 
Karty i możliwości jej realizacji w placówkach oświato-
wych.

Ostatnie, kończące wystąpienie dr. Ernesta Magdy doty-
czyło Idei community policing w kształtowaniu bezpie-
czeństwa jednostki i społeczeństwa. Zaakcentowana zo-
stała filozofia podejścia do problematyki bezpieczeństwa 
w wymiarze jednostkowym i społecznym. Idea ta zapropo-
nowana została przez amerykańską policję i obecnie jest 
wdrażana w Polsce. Community policing to nic innego jak 
partnerskie porozumienie pomiędzy policją a przestrzega-
jącym prawa społeczeństwem.

Nie sposób nie wspomnieć o bardzo istotnym głosie 
w dyskusji – głosie Andrzeja Martuszewicza – wieloletnie-
go przewodniczącego, a obecnie eksperta Krajowej Rady 
Kuratorów Sądowych, który z racji pełnionych w karierze 
zawodowej funkcji podzielił się refleksją na temat stanu 
kurateli sądowej w Polsce.

Podjęta wielowątkowa dyskusja dotycząca różnych „twa-
rzy” bezpieczeństwa uzmysłowiła dyskutantom jak i słu-
chaczom, że ciągłe podnoszenie jakości bezpieczeństwa 
w życiu prywatnym i zawodowym jest nieustającym proce-
sem, wymagającym ewaluacji.

Drugi dzień Konferencji to dzień sekcji tematycznych. 
Każda z sekcji podejmowała kwestie bezpieczeństwa/nie-
bezpieczeństwa ukazując różne jego wymiary:

Sekcja I: (NIE)BEZPIECZEŃSTWO W WYMIARZE SPOŁECZ-
NYM:
– mgr Joanna Kubicka–Jakuczun, Uniwersytet Zielonogór-

ski, Dziecko zagrożone terroryzmem: mit czy fakt?;
– dr Wojciech Wypler, Uniwersytet Warszawski, Samo-

usprawiedliwianie zachowania a rozluźnianie standar-
dów moralnych;

– dr Jarosław Bąbka, Uniwersytet Zielonogórski, Rywaliza-
cja jako źródło zagrożeń w „społeczeństwie ryzyka”;

– dr Renata Małgorzata Ilnicka, Uczelnia Zawodowa Zagłę-
bia Miedziowego w Lubinie, (Nie)tolerancja dla inności 
– poczucie zagrożenia u osób przejawiających nietypowe 
zachowania seksualne;

– dr Jadwiga Błahut – Prusik, Uniwersytet Warmińsko – 
Mazurski w Olsztynie, Wokół nie-bezpieczeństwa, jako 
trwałej cechy ludzkiej egzystencji (między ontologicz-
nym a aksjologicznym wymiarem bezpieczeństwa perso-
nalnego);

– mgr Marcin Juwa, SWPS Poznań, Stygmatyzacja skaza-
nych po odbyciu kary – wybrane aspekty;

Sekcja II: BEZPIECZEŃSTWO W (NIE)BEZPIECZNYCH IN-
STYTUCJACH:
– dr Ewelina Silecka-Marek, dr Hanna Karaszewska, UAM 

w Poznaniu, Problem bezpieczeństwa w zakładach po-
prawczych i zakładach karnych – analiza porównawcza;

– dr Tomasz Przesławski, Uniwersytet Warszawski, Naru-
szenie (zagrożenie) bezpieczeństwa osobistego w postę-
powaniu karno-wykonawczym przesłanką roszczeń cywil-
noprawnych;

– dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski, Wpływ te-
rapii uzależnień w warunkach więziennych na bezpie-
czeństwo emocjonalne skazanych;

– mgr Joanna Kuropatnicka, UMCS w Lublinie, W służbie 
władzy… Rola służb specjalnych w zapewnianiu bezpie-
czeństwa osób sprawujących władzę;

– mgr Anna Czechowska, Uniwersytet Zielonogórski, Poczu-
cie bezpieczeństwa w grupie kierowców zawodowych;

Sekcja III: (NIE)BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY  
W SZKOLE:
– dr Katarzyna Jadach, UAM Poznań, Problematyka prawna 

bezpieczeństwa dziecka w kontekście realizacji obowiąz-
ku szkolnego;

– dr Helena Ochonczenko, Uniwersytet Zielonogórski, Bezpie-
czeństwo w szkole. Podstawowe obowiązki i odpowiedzial-
ność nauczycieli w tym zakresie. Wybrane aspekty prawne;
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– dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Uniwersytet Zielo-
nogórski, Profilaktyczny wymiar badania poczucia bez-
pieczeństwa uczniów w szkole;

– dr Anna Szczęsna, studentka Sandra Staśkiewicz, Uniwer-
sytet Zielonogórski, Infoholizm, socjomania, cyberprzemoc 
i inne współczesne wyzwania w profilaktyce społecznej;

– lic. Daria Łagocka, dr Marzanna Farnicka, Uniwersytet 
Zielonogórski, Zjawisko lęku wśród uczniów szkoły pod-
stawowej;

– dr Lidia Wawryk, Uniwersytet Zielonogórski, (Nie)Bez-
pieczny świat dziecka autoagresywnego;

– mgr Agnieszka Jędrzejowska, doktorantka Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Poczucie bezpieczeństwa uczestników 
i organizatorów edukacji włączającej w grupie z homo-
geniczną niepełnosprawnością; 

– dr Jolanta Lipińska–Lokś, Uniwersytet Zielonogórski, Po-
czucie bezpieczeństwa dzieci z niepełnosprawnością i ich 
rodziców w środowisku szkolnym;

Sekcja IV: POCZUCIE (NIE)BEZPIECZEŃSTWA CZŁONKÓW 
RODZINY:
– dr Iwona Grzegorzewska, Uniwersytet Zielonogórski, 

Wzorce przywiązania u nieletnich sprawców przestępstw 
seksualnych;

– dr Elżbieta Turska, Uniwersytet Zielonogórski, Rodzinne 
czynniki ryzyka zaburzeń nastroju młodzieży;

– mgr Maria Miłkowska, Uniwersytet Zielonogórski, Niere-
gularny czas pracy rodziców a poczucie bezpieczeństwa 
dzieci;

– dr Ewa Janion, dr Agnieszka Nowicka, Uniwersytet Zielo-
nogórski, Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa w sytuacji 
choroby;

– mgr Katarzyna Stein–Szała, SPOA „Dalej Razem” w Zie-
lonej Górze, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycz-
nym „Dalej Razem” jako czynnik dający poczucie bezpie-
czeństwa rodzinom z dzieckiem z autyzmem;

Wśród osób prowadzących obrady sekcji znaleźli się 
m.in.: dr hab. Marzena Barańska, dr Pavol Kopinec, dr 
Agnieszka Nowicka, dr Wojciech Wypler, dr Grzegorz Ku-
dlak, dr Tomasz Przesławski.

Dwa konferencyjne dni minęły szybko, a nawet za szybko 
– co często podkreślali uczestnicy. Niejednokrotnie wyra-
żana była nadzieja na kontynuację spotkań konferencyj-
nych. Konferencja spotkała się z pozytywnymi ocenami 
uczestników. Wskazano wartość merytoryczną konferen-
cji, trud organizacyjny. Zwracano uwagę na miejsce kon-
ferencji – gmach nowoczesnej Biblioteki Uniwersyteckiej, 
którą uczestnicy mogli w wolnej chwili zwiedzić w towa-
rzystwie dyrektor mgr Ewy Adaszyńskiej. Zauważono do-
datkowe atrakcje w postaci możliwości zwiedzenia wystaw 
artystycznych. W Galerii Biblioteki można było podziwiać 
wystawę Cztery postawy wobec grafiki autorstwa: Jana 
Berdyszaka, Marka Glinkowskiego, Macieja Kuraka, Zbi-
gniewa Sałaja. Wystawy tej specjalnie rekomendować nie 
trzeba z uwagi na twórców i ich dzieła. W holu Biblioteki 
natomiast przy współpracy z Wiolettą Wilińską z Lubuskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zorga-
nizowano wystawę prac plastycznych utalentowanego ab-
solwenta OHP – Tomasza Łukasika. 

Organizatorzy wierzą, że założone cele konferencji zo-
stały w pełni osiągnięte. Wszyscy uczestnicy konferencji 
mają jednak świadomość, że podczas konferencji rozpo-
częto dyskusję, która wymaga kontynuacji.

Jolanta Lipińska–Lokś
Lidia Wawryk

PRZYP ISY:

1 Komitet Naukowy Konferencji tworzyli: prof. dr hab. Krystyna Ostrow-
ska, prof. zw. dr hab. Teodor Szymanowski, prof. zw. dr hab. Kazimierz 
Pospiszyl , prof. nadzw. dr hab. Grażyna Miłkowska. W skład Komitetu 
Organizacyjnego weszli: dr Jolanta Lipińska–Lokś, mgr Anna Napadło–
Kuczera, dr Lidia Wawryk, dr M. Fudali. W pracach organizacyjnych 
wzięli także udział: dr Ewa Janion, mgr Mamert Janion, dr Agnieszka 
Nowicka, dr Helena Ochonczenko oraz studentki I i III r. POWiP.

2 Pierwsza miała miejsce w roku 2003 i poświęcona była następstwom 
wykluczenia społecznego kobiet, dzieci i rodzin. Druga, w 2004 roku, 
poruszała problemy wsparcia, opieki i pomocy w resocjalizacji osób 
pozbawionych wolności. W roku 2007 odbyła się konferencja, której 
przedmiotem zainteresowania były teoretyczne i praktyczne aspek-
ty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

3 Druga część obrad plenarnych prowadzona była przez prof. dr hab. 
Aleksandrę Korwin–Szymanowską
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_50 lecie  
Zakładu Karnego w Krzywańcu 
oraz  
Jubileusz prof. zw. hab. Kazimierza 
Pospiszyla

Inkluzja społeczna poprzez re-
socjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych 
– pod tym hasłem odbyła się ogólnopolska konferencja, 
której celem było wskazanie nowych kierunków w reso-
cjalizacji oraz podjęcie próby przedstawienia propozycji 
wzmacniających proces inkluzji społecznej. Spotkanie nie 
miałoby miejsca, gdyby nie zaangażowanie w przygoto-
wanie kierownika naukowego prof. Zbigniewa Izdebskiego 
i dr Barbary Toroń z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr. Daniela Ja-
nowskiego.

Gości przywitała dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu, dr hab. Ewa Narkiewicz- Niedbalec, prof. 
UZ. Swoją obecnością zaszczycili nasz Uniwersytet: prof. 
dr hab. Andrzej Rzepliński - prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, członek Komitetu Helsińskiego, były ekspert ONZ, 
Rady Europy i OBWE, prof. dr hab. Monika Płatek, prof. dr 
hab. Beata Pastwa – Wojciechowska, dr Teodor Bulenda, 
dr Alfred Staszak, mjr dr Maciej Gołębiowski. Honorowym 
patronatem wydarzenie objęli dyrektor generalny Służby 
Więziennej – gen. Jacek Włodarski, dyrektor okręgowy 
Służby Więziennej – ppłk Grzegorz Fedorowicz, marszałek 
województwa lubuskiego – Elżbieta Polak, rektor Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Tadeusz Ku-
czyński oraz burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego – Andrzej 
Bawłowicz.
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_Niebieska karta – za i przeciw

7 listopada br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła 
się konferencja, zorganizowana przez Penitencjarne Koło 
Naukowe PRISON, we współpracy z Aresztem Śledczym 
w Zielonej Górze.

Temat brzmiał Niebieska Karta szansą dla ofiar przemocy? 
Prezentacja stanowisk w podejściu interdyscyplinarnym.

Honorowy patronat nad debatą objął wojewoda lubuski - 
Jerzy Ostrouch oraz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 
- prof. Tadeusz Kuczyński. To właśnie tego dnia studenci, 
przedstawiciele policji, prokuratury, służby więziennej, 
ośrodka pomocy społecznej dyskutowali nt. mocnych i sła-
bych stron procedury Niebieskiej Karty.

…Tak długo świat nie będzie idealny, dopóki chociaż jed-
no dziecko będzie płakało... - tymi słowami marszałek de-
baty Jerzy Ostrouch otworzył obrady.

Głos w dyskusji zabrali studenci, którzy przyjęli dwa sta-
nowiska w tej sprawie. Drużyna w składzie: Monika Kacz-
marczyk, Lidia Januszewska, Lilianna Kurek, Sylwia Rogo-
zińska broniły procedury, przedstawiając liczne argumenty 
za sensem jej prowadzenia. Drużyna, która głośno krzy-
czała „STOP Niebieskiej Karcie!” jednogłośnie stwierdziła, 
że procedura to zbyt wielka biurokracja, która nie daje 
pokrzywdzonym szansy na lepsze jutro.

Argumentom nie było końca, dyskusja ujawniła wiele po-
zytywów procedury Niebieskiej Karty jak i pewne braki, 
które należy zniwelować.

Przedstawione argumenty przemawiające za skuteczno-
ścią i potrzebą prowadzenia Niebieskiej Karty, przekonała 
większość osób uczestniczących w debacie. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 104 do 42 na korzyść założenia, że 
Niebieska Karta jest szansą dla ofiar przemocy domowej.

Debatę podsumował prokurator Okręgowy dr Alfred 
Staszak. Po czym śpiewny głos zabrali osadzeni z Aresztu 
Śledczego w Zielonej Górze z zespołu INSOMNIA, wyko-
nując utwory muzyczne wraz ze studentką Uniwersytetu 
Zielonogórskiego Michaliną Szymczak.

Teraz na spokojnie warto przeanalizować celowość pro-
cedury Niebieskiej Karty aby trzeźwym okiem spojrzeć na 
jej niewątpliwy sens…

Lidia Januszewska
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Zgromadzeni słuchacze mieli możliwość zapoznania się 
z historią Zakładu Karnego w Krzywańcu. Dzięki funkcjo-
nariuszom nabyli wiedzę na temat ich roli w włączaniu 
osadzonych w nurt życia społecznego. Studentki, będące 
jednocześnie członkami koła naukowego „PRISON” zapre-
zentowały oddziaływania resocjalizacyjne w Zakładzie Kar-
nym w Krzywańcu. Prelegentki  zwróciły uwagę na ogromna 
rolę procesu inkluzji w resocjalizacji. 

Pod koniec drugiej części spotkania o swoich przeżyciach 
opowiedzieli osadzeni, ich losy bardzo wzruszyły zgroma-
dzoną widownię a jednocześnie skłoniły do refleksji oraz 
dały początek debacie o sensie i bezsensie resocjalizacji.

Debata między teoretykami a praktykami zachęciła 
słuchaczy do włączenia się w dyskusje, w konsekwencji 
czego wypowiadali się również licznie przybyli studenci.  
Ożywiona wymiana poglądów na temat wykonywania kary 
pozbawienia wolności zrodziła nowe spostrzeżenia, pomy-
sły oraz zainspirowała wielu do rozmów po zakończeniu 
konferencji.

Warto wspomnieć iż konferencji towarzyszyła znajdująca 
się na holu Uniwersytetu wystawa twórczości osadzonych. 
Były tam między innymi obrazy, orgiami, rzeźby i inne pra-
ce pieczołowicie wykonane przez osadzonych z Zakładu 
Karnego w Krzywańcu.

Podsumowując można powiedzieć, iż spotkanie było 
niezwykłą okazją do podjęcia dialogu na temat nowych 
koncepcji oraz trendów w resocjalizacji w którym brali 
udział: naukowa kadra, funkcjonariusze Służby Więzien-
nej, studenci, którzy w niedalekim czasie będą zmierzać 
się z trudami resocjalizacji, a także osadzeni, którym na-
leży- jak to powiedziała studentka podczas konferencji 
„dać szansę”.

Agnieszka Mackiewicz

1 - aNdRZEj BaWłOWIcZ BURmISTRZ NOWOGROdU BOBRZańSKIEGO; 2 -  dR BaRBaRa TOROń; 3 - dR TEOdOR BULENda; 4 - pROf. Z. IZdEBSKI, SW OKRĘG 
pOZNańSKI dR macIEj GOłĘBIOWSKI, daNIEL jaNOWSKI; 5 - pROf. KaZImIERZ pOSpISZYL, pROf. Z. IZdEBSKI, pROf. B. paSTWa-WOjcIEchOWSKa, daNIEL 
jaNOWSKI, dR BaRBaRa TOROń; 6 - Od pRaWEj: pROf. mONIKa płaTEK, dYREKTOR GENERaLNY SW jacEK KITLIńSKI, aGNIESZKa macKIEWIcZ, dR B. TO-
ROń, KONSTYTUcjONaLISTa pROf a. RZEpLINSKI maRTYNa KONOpKa mONIKa KacZmaRcZYK; 7 - ZK KRZYWaNIEc pIOTR hamERa; 8 - ZK KRZYWaNIEc 
pIOTR hamERa, dZIEKaN pROf. NaRKIEWIcZ-NIEdBaLEc; 9 - dYREKTOR ZK KRZYWaNIEc daNIEL jaNOWSKI.

_Konferencja  EDUKACJA DOMOWA 
(jako jedna z ofert kształcenia)

Edukacja domowa to nauczanie dzieci przez rodziców 
(opiekunów) lub wyznaczone przez nich osoby odbywające 
się poza systemem edukacji szkolnej. Dzieci edukowane 
w domu nie uczęszczają na zajęcia do szkoły, ale uczą się 
pod kierunkiem swoich rodziców (opiekunów). 

W większości państw świata istnieje obowiązek nauki 
realizowany poprzez uczestnictwo w zajęciach szkolnych. 
Jednocześnie są kraje (np. USA i Australia), w których 
bardzo prężnie rozwija się nurt edukacji domowej. Ho-
meschooling, czyli spełnianie obowiązku szkolnego poza 
szkołą jest coraz powszechniejszy również w państwach 
europejskich, w tym w Polsce. W 2009 r. zmieniły się 
przepisy pozwalające rodzicom na swobodny wybór szko-
ły egzaminującej dziecko uczące się w systemie edukacji 
domowej. Od tego momentu nastąpiło w naszym kraju in-
tensywne zainteresowanie tą formą nauczania – od kilku-
nastu dzieci w roku szkolnym 2009/2010 do ponad tysiąca 
w roku 2012/2013. 

Jeśli rodzice dziecka, z różnych przyczyn, decydują się 
kształcić je samodzielnie, według własnych metod, pol-
skie prawo im tego nie zabrania. Jednak edukacja domowa 
obok wielu niewątpliwych zalet ma także wady i ograni-
czenia. Jako coraz powszechniejsza forma nauczania, po-
winna stać się podmiotem wielowątkowego dyskursu róż-
nych środowisk. Taką właśnie dyskusję postanowili podjąć 
pracownicy i słuchacze Studiów Podyplomowych Logopedia 
i terapia pedagogiczna, organizując 7 grudnia 2013 r. na 
Uniwersytecie Zielonogórskim PIERWSZĄ w naszym regionie 
konferencję Edukacja domowa (jako jedna z ofert kształ-
cenia), której celem było umożliwienie poznania specyfiki 
edukacji domowej. 

W programie przewidziano referaty na temat teoretycz-
nych podstaw edukacji, historycznych i prawnych uwarun-
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kowań spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 
doświadczeń bezpośrednich uczestników edukacji domo-
wej. W dyskusji udział wzięli wybitni polscy i zagraniczni 
przedstawiciele nauki oraz osoby organizujące edukację 
domową i korzystające z niej (decydenci oświatowi, dyrek-
torzy szkół, rodzice, dzieci). 

Konferencja adresowana była do szerokiego grona od-
biorców: naukowców, nauczycieli, pracowników instytucji 
opiekuńczo-wychowawczych, rodziców, prawników, stu-
dentów. 

Program Konferencji
– 9.00-9.10 Koncert (W.A. Mozart – Sonatina, F. Chopin – 

Polonez g-moll), wykonanie: Zofia Wojtacha (uczennica 
edukacji domowej), przygotowanie: mgr Natalia Stepa-
niuk (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Zielonej 
Górze) 

– 9.10-9.20 Rozpoczęcie konferencji i powitanie Gości 
przez Panią Dziekan WPSiNoZ UZ dr hab. Ewę Narkiewicz-
-Niedbalec, prof. UZ 

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI 
Prowadzenie: prof. dr hab. Maria Jakowicka 
– 9.20-9.40 prof. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet 

Wrocławski) – Wykształcenie jako wartość w systemie 
społecznym i indywidualnym oraz atrybut osoby 

– 9.40-10.00 dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski) 
– Etyczny aspekt edukacji 

– 10.00-10.20 dr hab. Marek Budajczak (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza) – Edukacja (domowa): między 
metodą a szaleństwem 

– 10.20-10.40 dr Anna Maria Leonora (Uniwersytet w Ka-
tanii) – Świadomość społeczna jako kompetencja społeczna 
w kontekście edukacji domowej 

– 10.40-11.00 prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersy-
tet Gdański), dr Ewa M. Skorek (Uniwersytet Zielonogór-
ski) – Edukacja (domowa) sławnych dyslektyków w per-
spektywie biograficznej 

11.00-11.30 PRZERWA KAWOWA (Palmiarnia UZ) 

CZĘŚĆ II. HISTORYCZNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA 
EDUKACJI DOMOWEJ 
Prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Ferenz 
– 11.30-11.50 prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersy-

tet Gdański) – Przemiany rodziny i wychowania w rodzi-
nie w Europie Zachodniej i Polsce w czasach nowożyt-
nych 

– 11.50-12.10 dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG (Uni-
wersytet Gdański) – Wychowanie domowe w dawnych 
wiekach 

– 12.10-12.30 prof. dr hab. Adam Winiarz (Wszechnica 
Świętokrzyska w Kielcach) – Edukacja domowa w kręgu 
cywilizacji europejskiej. Ciągłość i zmiana

– 12.30-12.50 dr Monika Nawrot-Borowska (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego) – Nauczanie domowe w okresie za-
borów 

– 12.50-13.10 dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielono-
górski) – Podręczniki w edukacji domowej dawniej i dziś 

– 13.10-13.30 mgr Klaudia Kochan (PAN, doktorantka) 
– Ewolucja podstaw prawnych edukacji domowej we 
współczesnej Polsce 
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13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA 

CZĘŚĆ III. EDUKACJA DOMOWA W PRAKTYCE 
Prowadzenie: dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ 
– 14.30-14.50 dr Augusto Gamuzza (Uniwersytet w Katanii) 

– Edukacja domowa we Włoszech. Dowody i wyzwania 
– 14.50-15.10 dr Ieva Margevica-Grinberga (Uniwersytet Łotew-

ski w Rydze) – Doświadczenia edukacji domowej na Łotwie 
– 15.10-15.25 mgr Wiesław Szyszkowski (Uniwersytet War-

mińsko-Mazurski w Olsztynie) – Rozwój i przyczyny edu-
kacji domowej w USA 

– 15.25-15.40 mgr Maria Nowak (dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Korzeczniku) – Edukacja domowa z perspektywy 
dyrektora szkoły 

– 15.40-15.55 mgr Łukasz Wojtacha (Stowarzyszenie Edu-
kacja w Rodzinie) – Edukator domowy: nauczyciel czy 
moderator procesu edukacyjnego? 

– 15.55-16.10 mgr Małgorzata Trybuś (Wydawnictwo JUKA, 
Wydawnictwo MAC Edukacja) – Nabywanie kompetencji 
do pełnienia ról zawodowych w nauczaniu domowym 

– 16.10-16.25 mgr Bogna Ferensztajn (Lubuski Kurator 
Oświaty) – Edukacja domowa w województwie lubuskim 

– 16.25-16.40 mgr Elżbieta Nowak (Dyrektor PPP w Zielonej 
Górze) – Wskazania i przeciwwskazania do edukacji domowej 

– 16.40-16.55 Jakub Wojtacha (uczeń edukacji domowej) – 
Moje „Living books” według teorii Charlotte Mason 

– 16.55-17.15 PRZERWA KAWOWA (Palmiarnia UZ) 
– 17.15-17.25 Materiał filmowy (produkcja: UZ, Koło Na-

ukowe „Info Arche”, opiekunowie: dr hab. Marek Furma-
nek, prof. UZ i mgr Krzysztof Stanikowski)

– 17.25-18.40 Dyskusja panelowa – Edukacja domowa 
w praktyce. Moderator: mgr Elżbieta Wozowczyk-Leszko 
(Radio Zachód). Uczestnicy: dr Anita Famuła-Jurczak (Uni-
wersytet Zielonogórski), mgr Łukasz Wojtacha (wiceprezes 
Stowarzyszenia Edukacja w Rodzinie), mgr Monika Jaku-
biak (Agencja Guwernantek MJ Governess, Kraków), mgr 
Elżbieta Nowak (dyrektor PPP w Zielonej Górze), mgr Zofia 
Lewandowska (dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum we Wrocławiu), mgr Maria Nowak (dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Korzeczniku), rodzice uczniów 
objętych edukacją domową oraz publiczność. 

– 18.40 dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) 
– Współczesna edukacja domowa: szanse i zagrożenia. 
Podsumowanie i zakończenie konferencji.


