
 O nas 
Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej Refectum rozpoczęło swoją działalność w 

Instytucie Pedagogiki pod patronatem Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji w 
2012 roku. Głównym celem tego zrzeszenia jest szeroko rozumiany rozwój we 
wszystkich obszarach związanych z resocjalizacją. Członkostwo w Kole stwarza 
studentom możliwość sprawdzenia skuteczności podejmowanych działań, rozwoju 
osobistego, zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, które można 
wykorzystać zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym. Daje także możliwość 
spotkania i wymiany poglądów ze specjalistami w zakresie resocjalizacji i osobami o 
podobnych zainteresowaniach. 
 

 Skład osobowy Koła Refectum  
Opiekun Koła:  
dr Monika Marczak, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji 
Zarząd Koła:  
przewodnicząca: Olga Pajewska 
wiceprzewodnicząca: Agata Kozłowska 
skarbnik: Martyna Warszyńska 
Członkowie Koła: 
Biadała Natalia 
Biedrzycka Michalina 
Chalecka Ewelina 
Ciuchnicki Patryk 
Czerska Anna 
Grzegorczyk Piotr 
Idzikowska Natalia 
Kliczkowska Marta 
Kosecka Inez 
Kreft Marlena 
Potrykus Natalia 
Richert Aleksandra 
Ruta Natalia 
Sieklucka Marta 
Wosiewicz Iwona 
Znajmiecka Olga 
 

 Działalność Koła Refectum 
Działalność Koła w roku akademickim 2013/14 
W roku akademickim 2013/2014 odbyło się 17 spotkań Koła. Były to: 

 spotkania organizacyjne dotyczące działalności Koła i opracowania planu 
działań na rok akademicki 2013/14 

 spotkania treningowo- warsztatowe (integracja i ćwiczenia na strukturę 
grupy), 

 spotkania dyskusyjne: 
- Ciężarne i młodociane matki - wychowanki placówek resocjalizacyjnych oraz 
osadzone w Zakładach Karnych dla kobiet; 
- Prawdy i mity o polskim więzieniu na podstawie filmu „Symetria”;  
- Debata na temat zasadności stosowania kary śmierci w kontekście polskiego 
systemu penitencjarnego; 



- Debata na temat sensu prowadzenia eksperymentów psychologicznych na 
ludziach 
- Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze- struktura, organizacja, specyfika pracy; 

 spotkania szkoleniowe: 
-  nauka pisania konspektów zajęć w kontekście planowanego wyjazdu do 
Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach (inscenizacja pracy z grupą: jak 
rozpoczynać i kończyć zajęcia, jak radzić sobie z ciszą na zajęciach, jak 
odpowiednio wzmacniać podopiecznych); 
- prezentacja propozycji zajęć przygotowanych przez grupy na potrzeby 
wyjazdu do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach (inscenizacje pracy z 
grupą: grupa niechętna, grupa buntująca się); 

 spotkania studyjne: całodniowa wizyta w Schronisku dla Nieletnich w 
Chojnicach. 

 Rozstawienie oraz przygotowanie wystawy Przegląd Sztuki Izolacyjnej we 
współpracy z Zakładem Poprawczym w Gdańsku, Schroniskiem dla Nieletnich 
w Chojnicach i Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Malborku;  

 Organizacja seminarium naukowego Deprywacja w izolacji czy transmisja z 
wolności? O roli twórczości w warunkach izolacji. 
 

Działalność Koła planowana w roku akademickim 2014/2015 

 Powiększenie koła o studentów pierwszego roku pedagogiki resocjalizacyjnej;  

 Nauka pisania diagnozy na zasadach panujących w Schroniskach dla 
Nieletnich; 

 Przeprowadzenie diagnozy w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach; 

 Wizyta studyjna i przeprowadzanie zajęć w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapeutycznym w Wierzchowie Człuchowskim; 

 Nauka pisania Indywidualnego Programu Usamodzielnienia;  

 Nauka pisania Indywidualnego Programu Odziaływań Terapeutyczno- 
Edukacyjnych; 

 Nauka pisania Indywidualnego Programu Resocjalizacji;  

 Wizyta studyjna w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w 
Kaliszu; 

 Organizacja wystawy Przeglądu Sztuki Izolacyjnej oraz towarzyszącej jej 
konferencji; 

 Wizyta studyjna w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku; 

 Wizyta studyjna w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku; 

 Wizyta studyjna w Pogotowiu Opiekuńczym w Gdańsku; 

 Wizyta studyjna w Polskim Centrum Mediacji z Oddziałem w Sopocie. 
 


