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Instytut Pedagogiki KUL i Centralny Zarząd Służby Więziennej 
organizują w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa) Krajową Konferencję 
Naukową pt. Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej – od 
teorii do praktyki, wpisującą się w stulecie powstania Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Służby Więziennej. Konferencja 
ta odbędzie się w auli Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113) Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, al. Racławickie 14.  

 

Program konferencji: 

8.00-9.00  Msza św., która zostanie odprawiona przez ks. bp. dr. hab. 
Józefa Wróbla, prof. KUL, w kościele akademickim KUL pw. 
Świętego Krzyża, w intencji Służby Więziennej i uczestników 
konferencji, z udziałem pocztu sztandarowego Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. 

9.00-10.00  Rejestracja uczestników konferencji. 
10.00 Rozpoczęcie konferencji: wprowadzenie sztandaru Służby 

Więziennej i odśpiewanie hymnu państwowego, wystąpienia 
(ks. dr. hab. Stanisława Fela, prof. KUL, Dziekana WNS KUL, 
ks. prof. dr. hab. Mariana Nowaka, Dyrektora Instytutu 
Pedagogiki, Ministra Sprawiedliwości i gen. Jacka Kitlińskiego, 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej). 

10.30 Prezentacja 4. utworów patriotycznych przez Zespół Wokalny 
funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zamościa. 

10.50 Odprowadzenie sztandaru Służby Więziennej oraz projekcja 
filmu Służba Więzienna.  

11.30-12.00  Przerwa kawowa. 
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12.00-14.00 Pierwsza część wystąpień prelegentów (ok. 15 minut każde): 
 prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, Redefinicja 

podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej 
w kontekście przemian w polskim więziennictwie, 

 dr Sławomir Stasiorowski, Readaptacja społeczna 
skazanych w ujęciu systemowym, 

 płk Andrzej Leńczuk, Skazani ale nie potępieni – skuteczna 
resocjalizacja w polskich więzieniach, 

 płk Leszek Wojciechowski, Rola funkcjonariuszy służby 
więziennej w procesie resocjalizacji osadzonych, 

 ks. prałat dr Paweł Wojtas, Duszpasterska pomoc  
w społecznej readaptacji osobom przebywającym  
w jednostkach penitencjarnych, 

 prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Praca w procesie 
resocjalizacji, 

 mgr Marta Jaroszewska, Resocjalizacyjne konteksty 
kształcenia zawodowego skazanych, czyli kilka słów  
o wzbudzaniu w skazanym woli współdziałania  
w kształtowaniu jego społecznie pożądanej postawy, 

 Patrycja Figiel, reprezentantka Koła Naukowego Studentów 
Resocjalizacji 

14.00-15.00 Przerwa obiadowa. 

15.00-17.30 Druga część wystąpień prelegentów (ok. 15 minut każde): 
 prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Wykluczenie 

społeczne przestępców, standardem kulturowo-
normatywnym zdehumanizowanej władzy karania, 

 dr hab. Anna Kieszkowska, Kryzys tożsamości społecznej 
skazanych poddanych systemowej resocjalizacji  
i perspektywy powrotu do środowiska życia, 
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 prof. zw. Wiesław Ambrozik, Bariery ograniczające 
uspołecznienia systemu profilaktyki i resocjalizacji, 

 płk Włodzimierz Jacek Głuch, Prekursorskie formy 
kształcenia w instytucji totalnej, 

 dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, Proces resocjalizacji w 
dobie zmiany społecznej, 

 ppłk Zbigniew Gospodarowicz, Ewolucja doktryny ochronnej 
– wymuszona zewnętrznie konieczność czy świadomy proces 
humanizacji, 

 gen dr Jacek Pomiankiewicz, Zjawisko przestępczości  
i więziennictwo jako tematyka prac dyplomowych studentów 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie w latach 2007-2017, 

 dr Karina Szafrańska, Relacja między orientacją pozytywną 
i celami życiowymi wychowanków Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych województwa mazowieckiego, 

 ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak, Aksjologia współczesnej 
pedagogiki resocjalizacyjnej jako podstawa jej sukcesu. 

ok. 17.30 Posumowanie konferencji przez Dyrektora Instytutu 
Pedagogiki, ks. prof. zw. dr hab. Mariana Nowaka. 

 

 


