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Wydarzenie zapowiadające III Tydzień Pracy Socjalnej  

Wtorek, 21 marca 2017 r., Światowy Dzień Pracy Socjalnej    

16.00-18.00   
 

Gmina Czernichów (województwo śląskie), Tresna 
 

 Starość… Przemijanie… Zapomnienie. W drodze do ocalenia tego, co ważne  
i istotne  
 

Organizator: Klub Wolontariusza, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – 
Stowarzyszenie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Czernichowie 

 
Opis 
wydarzenia 

Antoni Kępiński pisał: „Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku,  

tak i starość może być najlepszym okresem życia. Bywają jednak jesienie słotne  

i bezowocne i starość też jałowa, bolesna , a nawet tragiczna być może”.  

 

Tchnięci tymi słowami Młodzi Ludzie zaangażowani w życie społeczności lokalnej, 
postanowili spróbować rozświetlić mroki samotności pewnej Starszej Pani – byłej 
Więźniarki obozu koncentracyjnego. Grupa podjęła się zorganizowania 90. urodzin 
Pani Marii. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do pokazania Jej, że jest dla nas 
ważna, że nie jest sama, że ktoś cały czas o Niej pamięta.  
 
Równocześnie Klub Wolontariusza Gminy Czernichów nie mógł wymarzyć sobie 
piękniejszego wydarzenia inaugurującego działalność nowopowstającego Klubu, 
którego głównym celem i misją jest uwrażliwianie na potrzeby Innych, 
kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia, a także 
inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, integrowanie różnych grup 
wiekowych i społecznych oraz kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Zgłoszenia proszę przesłać do 17.03.2017 r. na adres: marta_grajcarek@o2.pl  
 
 

Uwaga Dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się spotkanie, zostanie podany osobom 
zainteresowanym udziałem po zgłoszeniu do organizatora  
 
Liczba osób biorących udział w wydarzeniu ograniczona 

 

21 marca 2017 r. przypada Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Co roku hasło odnosi się 
do jednego z filarów Globalnej Agendy Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego 
Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW). W tym roku Światowy 
Dzień Pracy Socjalnej obchodzony będzie pod hasłem Promowanie wspólnoty i 

zrównoważonego rozwoju środowiskowego. 
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Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. 

16.00-18.00   
 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Grodzka 52, sala 61 
 

 Między uniwersytetem a pracą. Czego możemy nauczyć się od siebie nawzajem? 
 

Moderacja dyskusji panelowej: Agnieszka Radzik (IS UJ), Magdalena Ślusarczyk 
(IS UJ) 
 
Paneliści: absolwenci studiów pracy socjalnej IS UJ - Marta Grajcarek (Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie), Justyna Kulas (Centrum Profilaktyki  
i Edukacji Społecznej PARASOL), Tomasz Kuźmiński (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie), Anna Miechurska (Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym 
Sączu), Noemi Rakus (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) 
 
Organizator: Instytut Socjologii UJ 
 

Opis 
wydarzenia 

Zapraszamy na spotkanie z absolwentami pracy socjalnej Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie ono prowadzone w formie dyskusji panelowej, 
oprócz możliwości zadania pytań, jak to jest, gdy już się skończy studia i zacznie 
pracę w zawodzie chcielibyśmy porozmawiać o tym, czego się uczymy na 
uniwersytecie i jak z tego potem korzystać. Nasi paneliści opowiedzą nam, jak na co 
dzień wygląda ich praca, co ich w niej zaskoczyło, a z czym mają problem. I czy 
łatwo uzyskaną wiedzę przenieść na grunt praktyczny. Ponieważ praca socjalna 
dzieje się nie tylko w ramach systemu pomocy społecznej, chcemy postawić też 
pytania o sens (czasem jednak kwestionowany) i sposób prowadzenia projektów 
socjalnych.  
 
Chcemy porozmawiać o tym, jak przygotowywać studentów do pracy socjalnej. 
Uczmy się od siebie nawzajem, szukajmy dróg porozumienia i rozwiązań,  
bo przecież cel mamy ten sam! 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób 
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Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. 

17.00-19.00  
 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
ul. Rajska 1, II piętro 
 

 Wernisaż wystawy Zabijanie z przekonania. Narodowosocjalistyczne 
morderstwa „eutanazyjne” w Niemczech i Europie 
 
Otwarcie i wprowadzenie: Jerzy Woźniakiewicz (WBP w Krakowie),  
Michael Gollnow (Pinel gGmbH) – kurator wystawy, Bernd Köppl (Fundacja Pinel), 
Lucyna Brendle (Pinel gGmbH), Marion Bonillo (Katholische Hochschule  
für Sozialwesen Berlin), Hubert Kaszyński (IS UJ)  
 

 Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Fundacja Pinel  
 
Współorganizatorzy: Gedenkort T4.eu, Der Paritätische Berlin, Katholische 
Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB), Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden  
in Deutschland (ZWST), Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie, 
Instytut Socjologii UJ 
 

Opis 
wydarzenia 

Ciesząca się znacznym międzynarodowym uznaniem wystawa pt. Zabijanie  

z przekonania, której inicjatorem i kuratorem jest Michael Gollnow – specjalista 
klinicznej pracy socjalnej aktywnie działający na rzecz osób chorujących 
psychicznie, członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego – 
traktuje o masowym mordzie dokonanym  na pacjentach placówek leczniczo-
opiekuńczych w III Rzeszy oraz na okupowanych podczas II wojny światowej 
terenach Europy. Państwo nazistowskie domagało się jednolitego, w pełni 
zdrowego i czystego rasowo społeczeństwa. Każdego, kto był „inny”, można było 
prześladować, ranić, mordować. Działania realizowane w duchu ideologii 
eugenicznej w sposób szczególny dotknęły osoby chorujące psychicznie  
i niepełnosprawne – uznane za niegodne życia. 
 
Wystawie poświęconej temu trudnemu tematowi, towarzyszy intencja tworzenia 
kultury pamięci ofiar zbrodniczej ideologii państwa nazistowskiego, której 
towarzyszyłaby pogłębiona refleksja, konsternacja, współczucie – z dala od 
„typowych” form upamiętnienia i historycznego opracowania opierającego się 
wyłącznie na przekazaniu konkretnych danych, faktów, liczb. Wystawa przedstawia 
w formie fotografii, dokumentów, figur i instalacji, metody działania narodowych 
socjalistów wobec ludzi niepełnosprawnych i chorych psychicznie, bezbronnych. 
 
W wernisażu – obok Twórcy prac i zaproszonych Gości z Berlina i Polski – udział 
wezmą studenci pracy socjalnej i socjologii Instytutu Socjologii UJ zaangażowani  
w przygotowanie i realizację projektów edukacji społecznej poświęconych 
Zagładzie i Pamięci. 
 
Wystawę będzie można oglądać w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  
do 30 czerwca 2017 r. 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Wernisaż otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób 
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Środa, 5 kwietnia 2017 r.  

16.30-20.00  
 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
ul. Rajska 1, sala 247 
 

 Wokół eugeniki XX wieku – Jak mówić o Zagładzie? Refleksja nad metodami 
edukacji społecznej w obszarze problematyki zagłady „życia niewartego życia” 
 
Moderacja dyskusji panelowej: Hubert Kaszyński (IS UJ), Olga Maciejewska  
(IS UJ) 
 
Głos w dyskusji panelowej: studenci Instytutu Socjologii UJ – Weronika 
Bączyńska, Joanna Ciągło, Michał Gajewski, Anna Ocimek, Magdalena Piekarczyk, 
Karolina Rożniatowska, Liliana Zarychta 
 
Wykład i dyskusja Dziecko i wojna: Lidia Ippoldt (ITiES, Biblioteka Pedagogiczna 
w Skawinie) 
 
Organizator: Instytut Socjologii UJ 
 

 Współorganizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut 
Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie 
 

Opis 
wydarzenia 

Zadaniem uczestników spotkania będzie dyskusja nad metodami edukacji, które 
umożliwiałyby pogłębioną refleksję nad problematyką zagłady „życia niewartego 
życia”. Niezbędnym elementem działań edukacyjnych jest pokazanie, że podczas 
wojny ginęli nie zupełnie obcy i bezimienni, ale osoby z własną historią. Inspiracją 
wspólnej pracy będzie wystawa pt. Zabijanie z przekonania Michaela Gollnow. 

Studenci pracy socjalnej i socjologii Instytutu Socjologii UJ podzielą się  
z uczestnikami spotkania własnymi przemyśleniami dotyczącymi trudnej historii 
zbrodni nazistowskich oraz doświadczenia traumy i lęku. 

W drugiej części spotkania Lidia Ippoldt podejmie problematykę lektur 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, które poruszają tematykę wojny  
i Zagłady. Punktem skupienia planowanej dyskusji będzie pytanie, czy w ogóle –  
a jeśli tak, to w jaki sposób – pracować z młodymi ludźmi nad historią nazistowskiej 
eugeniki. 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 
 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 31.03.2017 r. na adres: o.maciejewska@interia.pl  
 

Uwaga Wydarzenie będzie równocześnie wprowadzeniem do cyklu warsztatów 
skierowanych do uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania 
odbędą się w terminach: 12 kwietnia 2017 r. i 26 kwietnia 2017 r. między godz. 
10.00 a 13.00. Dokładne godziny każdego ze spotkań uzależnione będą od potrzeb  
i możliwości szkół. 
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: o.maciejewska@interia.pl  
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Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. 

10.00-12.00  
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
ul. Rakowicka 27, budynek Księżówka, sala K5 
 

 Studenci z Zespołem Aspergera  
 
Spotkanie organizowane w ramach X Krakowskich Dni Integracji  
 
w cyklu: „Zobacz niepełnosprawność; Zobacz inne oblicze” 
 
Moderacja: Maria Augustyniak (Międzyuczelniane Centrum Wsparcia 
Psychologicznego), Marek Świerad (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK), 
Hubert Kaszyński (IS UJ)     
 
Goście: Małgorzata Słomka, Ewa Rybska (Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna  
nr 2 w Krakowie, ITiES) 
 
Organizator: Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego,   
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK  
 
Współorganizatorzy: Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie 
 

Opis 
wydarzenia 

Zapraszamy na spotkanie dotyczące zespołu Aspergera. Głównym punktem 
spotkania będzie wykład ekspertów, mający przybliżyć zagadnienie zespołu 
Aspergera studentom i pracownikom uczelni. Mamy nadzieję, że uda nam się 
również zaprosić wszystkich uczestników spotkania do rozmowy na temat sytuacji 
studentów z zespołem Aspergera na uczelni. W ostatnim czasie ta problematyka 
była żywo i szeroko dyskutowana w mediach, chcemy podjąć to zagadnienie  
i poddać je pogłębionej refleksji. 
   
Spotkanie odbędzie się w ramach X Krakowskich Dni Integracji na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie. Na UEK od sześciu lat realizowany jest projekt 
szkoleniowy promujący zdrowie psychiczne wśród studentów i pracowników 
uczelni. Projekt ten, w którym do tej pory wzięło udział  625 osób, odwołuje się do 
znaczenia bezpośredniego kontaktu i nabywania wiedzy z pierwszej ręki dla 
rozwoju otwartych i rozumiejących postaw wobec studentów z doświadczeniem 
trudności emocjonalnych. 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 31.03.2017 r. na adres: bon@uek.krakow.pl  
Liczba miejsc jest ograniczona. 
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Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. 

11.00-12.30 
 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Grodzka 52, sala 79 
 

 Wykład Prof. Krzysztofa Frysztackiego (IS UJ)  
Pracy socjalnej "wyrastanie" na dyscyplinarną odrębność. Przyczynek do 
historii i współczesności 
 
Wykład Prof. Pniny Ron (University of Haifa)  
Praca socjalna w Izraelu w kontekście wpływu traumy na zdrowie psychiczne  
i dobrostan obywateli  
 
Tłumaczenie: Michał Gajewski (IS UJ) 
 

 Organizator: Instytut Socjologii UJ 
 

Opis 
wydarzenia 

Wykłady odnoszą się do głównych problemów dyskutowanych w ramach 
wydarzeń Tygodnia Pracy Socjalnej przygotowanych przez IS UJ: profesjonalizacji 
pracy socjalnej oraz znaczenia indywidualnej oraz kulturowej traumy dla 
ograniczeń i możliwości rozwojowych współczesny społeczeństw, jak również dla 
kształtowania profesjonalnej odpowiedzialności adeptów pracy socjalnej.      

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 31.03.2017 r. na adres: 
katarzyna.ornacka@uj.edu.pl 
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Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. 

17.00-20.00  
 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
ul. Rajska 1, sala 247 
 

 VI Seminarium Skoncentrowane na Osobie 
Więzi(eń) wyzwaniem…  

  
Moderacja: Agata Lorek (ITiES), Hubert Kaszyński (IS UJ), Urszula Stopa (UPJPII), 
Magdalena Kiełbasa (UPJPII)  

Goście: Sylwester Kurowski (Criis), Claudia Vogg (Children of  Prisoners Europe), 
Barbara Wilamowska (Małopolskie Stowarzyszenie Probacja) 

Paneliści: Lidia Ippoldt (ITiES, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie),  
Roksana Kociołek (ITiES), Beata Sierocka (Centrum Profilaktyki i Edukacji 
Społecznej PARASOL), Olga Maciejewska (IS UJ) 

Tłumaczenie: Michał Gajewski (IS UJ) 

Organizator: Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie 

Współorganizatorzy: Criis – Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej, 
Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy 
Socjalnej IS UJ, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
 

Opis 
wydarzenia 

Zmieniający się obraz Człowieka skazanego powoduje kryzys dotychczas 
stosowanych metod resocjalizacji. Osoby zajmujące się pracą w zakładach karnych 
zwracają uwagę na potrzebę podmiotowego traktowania Osadzonych zgodnie  
z założeniem – nie ważne jak żyłeś dotychczas, ważne jak chcesz spędzić resztę życia. 
Czy w Polskim systemie penitencjarnym jest miejsce na nowoczesną pracę 
penitencjarną opartą na założeniach pracy socjalnej i resocjalizacji? W jaki sposób 
praca socjalna przedostaje się przez mury zakładów karnych? 

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat dobrych praktyk penitencjarnych, 
stanowiących niejednokrotnie Dzieło na rzecz Człowieka-Więźnia. 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 31.03.2017 r. na adres: lorekagataa@gmail.com     
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Piątek, 7 kwietnia 2017 r.  

17.00-20.00  
 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Grodzka 52, sala 79 
 

 Pracownicy socjalni wołają o pomoc 
 
Moderacja warsztatu: Paweł Maczyński (IS UJ, PFZPSiPS), Marcin Boryczko (UG), 
Anna Dunajska (Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych), Hubert Kaszyński  
(IS UJ), Olga Maciejewska (IS UJ)  
 

 Organizatorzy: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy 
Społecznej, Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych NSZZ Solidarność, Instytut 
Socjologii UJ 
 

Opis 
wydarzenia 

Spotkanie prowadzone będzie w formie debaty oraz warsztatu z udziałem 
pracowników socjalnych, pracowników naukowych, studentów oraz członków 
związków zawodowych zrzeszających pracowników socjalnych i pomocy 
społecznej. Uczestnicy będą proszeni o aktywne włączenie się w dyskusję poprzez 
przedstawienie własnych opinii i doświadczeń związanych  
z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej. Podczas warsztatu szczególny 
nacisk położony zostanie na przemoc doświadczaną przez pracowników socjalnych 
w jednostkach ich zatrudniających. Mobbing, brak przestrzegania praw 
pracowniczych, podwójna wiktymizacja po doświadczeniu aktu agresji ze strony 
klientów – to obraz tylko niektórych form przemocy wyłaniającej się  
z ogólnopolskich badań opublikowanych w 2016 r. Konsekwencją zranienia osób 
pomagających są przeżywane przez nich trudności zdrowotne (psychiczne), 
rodzinne, osobiste i zawodowe. Jak przeciwdziałać przemocy instytucjonalnej? Jakie 
zmiany powinny nastąpić w obszarze edukacji, działania instytucji pomocy 
społecznej, pracodawców i w samych związkach zawodowych by skutecznie pomóc 
pracownikom socjalnym? Wnioski z debaty posłużą do budowania skutecznego 
systemu ochrony pracowników socjalnych.                 
 

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 31.03.2017 r. na adres:  
kontakt@federacja-socjalnych.pl  
lub za pośrednictwem formularza na stronie: www.federacja-socjalnych.pl  
 

Uwaga Liczba miejsc ograniczona. Udział w warsztacie wyłącznie po wcześniejszym 
potwierdzeniu zaproszenia. Istnieje możliwość zorganizowania noclegu oraz 
dofinansowania przyjazdu dla pracowników socjalnych spoza Krakowa. 
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy drogą mailową.     

 

 

 

 

 

 



III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie 
3-8 kwietnia 2017 roku  
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS 
 

W trosce o Człowieka 
 

Aktualizacja programu III TPS: 13.03.2017 r. 

Strona | 10 

Sobota, 8 kwietnia 2017 r.  

11.00-15.00  
 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Grodzka 52, pokój 58a  
 

 Człowiek, który widział Człowieka.  
Wizyta w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie 
 
Prowadzenie: Magdalena Piekarczyk (KNSPS UJ), s. Gabriela Wiercigroch (UPJPII) 

  
Organizator: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ 
 

Opis 
wydarzenia 

W Roku Św. Brata Alberta zapraszamy na wspólny spacer do Sanktuarium  
Ecce Homo w Krakowie przy ul. Woronicza 10, w trakcie którego podejmiemy 
wspólną refleksję nad znaczeniem postaci Alberta dla współczesnej pracy socjalnej. 
Człowieka, dla którego bezdomny stał się inspiracją dla najważniejszego dzieła 
malarskiego Adama Chmielowskiego, ale również źródłem działalności socjalno-
pomocowej Brata Alberta.  
 
Spotkanie to będzie okazją, aby doświadczyć tego, w jaki sposób jeden człowiek 
wpłynął na innych i wciąż po stu latach od swojej śmierci nadal obecny jest  
w przestrzeni pomocy osobom bezdomnym. Naszym przewodnikiem będzie obraz 
Ecce Homo, skrywający w swym wnętrzu wiele twarzy osób bezdomnych.  
  

Zgłoszenie 
uczestnictwa 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 31.03.2017 r. na adres: piekarczyk2@wp.pl  

 

 


