
Noty o Autorach

Am bro zik Wies³aw – dr hab. pro fe sor Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza
w Po z na niu, kie ro w nik Zak³adu Reso cja li za cji na Wy dzia le Stu diów Edu ka cy j -
nych UAM.

Ba³an dy no wicz An drzej – pro fe sor, kie ro w nik zak³adu pe da go gi ki krymi nolo gi -
cz nej, kie ro w nik zak³adu pe da go gi ki s¹dowo- peni ten cjar nej w PEDAGOGIUM
w Wa r sza wie. Wy bi t ny spe cja li sta z za kre su nauk pra wnych, cze go do wo dem
jest opub li ko wa nie ponad 400 prac na uko wych w tym 7 ksi¹¿ek au to rskich.
Jego zain tere so wa nia na uko we kon cen truj¹ siê na ba da niu zja wisk spo³ecz nych 
z za kre su kry mi no lo gii, pe no lo gii, peni ten cjary sty ki, so cjo lo gii pra wa oraz fi -
lo zo fii pra wa. Jest au to rem no wo cze s nej te o rii kary po zba wie nia wol no œci oraz
au to rem sy ste mu pro ba cji.

Ko no pczy ñ ski Ma rek – dr hab., pro fe sor w PEDAGOGIUM Wy ¿szej Szko le Pe -
da go gi ki Reso cjali zacy j nej w Wa r sza wie. Au tor kon ce pcji twó r czej reso cja li -
za cji. Po mys³oda w ca utwo rze nia PEDAGOGIUM w Wa r sza wie – au to rskiej
szko³y wy ¿szej bêd¹cej dy da k tyczn¹ ema nacj¹ kon ce pcji twó r czej reso cja li za -
cji oraz rektor tej ucze l ni.

Ma chel Hen ryk – pro fe sor zwy cza j ny, dr hab., kie ro w nik Zak³adu Pa to lo gii
Spo³ecz nej i Reso cja li za cji w In sty tu cie Pe da go gi ki Uni wer sy te tu Gda ñ skie go,
wie lo le t ni pra ktyk peni ten cja r ny, cz³one k - za³o¿y ciel Pol skie go To wa rzy stwa
Peni ten cjar ne go, ba dacz zja wisk pa to lo gii spo³ecz nej, prze stê pczo œci, reso cja li -
za cji peni ten cja r nej i per so ne lu wiê zien ne go. Osta t nio wyda³: Wiê zie nie jako

in sty tu cja ka r na i reso cjali zacy j na (2003, 2006), Sens i bez sens reso cja li za cji

peni ten cja r nej – ca sus pol ski. Stu dium peniten cjarno- pedago gicz ne (2006),
pod jego i to wa rzysz¹c¹ re dakcj¹ uka za³a siê ksi¹¿ka pt. Wy ko ny wa nie kary po -

zba wie nia wol no œci w Pol sce – w po szu ki wa niu sku te cz no œci (2006).

Opo ra Ro bert – ad iunkt w zak³ad zie Pa to lo gii Spo³ecz nej i Reso cja li za cji Uni -
wer sy te tu Gda ñ skie go. Kie ro w nik Ka te dry Psy cho lo gii i Pa to lo gii Spo³ecz nej
w Gda ñ skiej Wy ¿szej Szko le Huma ni sty cz nej. Do ro bek na uko wy do ty czy nie -
do sto sowa nia spo³ecz ne go dzie ci i m³od zie ¿y, pra cy tera peu ty cz nej z do -
ros³ymi prze stê pca mi oraz per so ne lu pra cuj¹cego z oso ba mi niedo stoso wa ny mi 
spo³ecz nie. Aktu a l nie kon cen tru je siê na zja wi sku od po rno œci psy chi cz nej oraz
czyn ni kach po wstrzy muj¹cych przed po wro tem do prze stê pczo œci.

Pastwa -Woj cie cho wska Be a ta – pro fe sor nad zwy cza j ny UG, cz³onek Ze spo³u
Pe da go gi ki Spo³ecz nej Ko mi te tu Nauk Peda go gi cz nych PAN, cz³onek Ze spo³u
Na uko we go Se kcji Psy chia trii S¹do wej Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trycz -
ne go, Dzie kan Wy dzia³u Nauk Spo³ecz nych Uni wer sy te tu Gda ñ skie go, Kie-
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ro w nik Zak³adu Psy cho lo gii Oso bo wo œci i Psy cho lo gii Spo³ecz nej, cz³onek
Eu ro pe an As so cia tion Psy cho lo gy and Law, Pol skie go To wa rzy stwa Psy cholo -
gicz ne go, Se kcji Psy cho lo gii S¹do wej PTP oraz Se kcji Psy chia trii S¹do wej
Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trii, za j mu je siê ba da nia mi za bu rzeñ oso bo wo -
œci, g³ów nie psy chopa ty cz nych i anty spo³ecz nych, prze stê pczo œci oraz za bu -
rzeñ se ksu a l nych.

Po spi szyl Ka zi mierz – pro fe sor zwy cza j ny psy cho lo gii, au tor ki l ku na stu ksi¹¿ek
oraz ponad trzy stu ar ty ku³ów na uko wych i publi cy sty cz nych, aktu a l nie pra cu je
we Wszech ni cy Œwiê to krzy skiej w Kie l cach i Chrze œci ja ñ skiej Aka de mii Teo -
lo gi cz nej w Wa r sza wie.

Py t ka Les³aw – pro fe sor nad zwy cza j ny Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go i PE DA -
GO GIUM w Wa r sza wie, au tor li cz nych pu b li ka cji z za kre su pe da go gi ki
resocjalizacyjnej i dzie dzin po kre w nych, kie ro w nik Zak³adu Pe da go gi ki Reso -
cjali zacy j nej IP SiR UW, re da ktor na cze l ny kwa rta l ni ka „Opieka- Wychowa -
nie-Te ra pia”.

So b czak S³awo mir – dr nauk huma ni sty cz nych z za kre su pe da go gi ki. Au tor
w pra cy na uko wej za j mu je siê po szu ki wa niem my œle nia za³o¿e nio we go i prze d -
za³o¿e nio we go w kon ce pcjach reso cjali zacy j nych. Wy ¿ej okre œlo ny ob szar teo -
re ty cz nych do cie kañ zo sta³ skon kre tyzo wa ny w opra co wa niu 35 ar ty ku³ów
oraz dwóch pu b li ka cjach mono gra fi cz nych z tego za kre su.

Sza³añ ski Jan – pro fe sor Uni wer sy te tu £ódz kie go, or ga ni za tor Zak³adu Psy cho lo -
gii Reso cjali zacy j nej w Uni wer sy te cie £ódz kim i jego kie ro w nik od 1993 r.,
ini cja tor i or ga ni za tor mery to ry cz ny pie r wsze go krajo we go Sym po zjum Peni -
ten cjar ne go w Ka li szu w 1996 r., au tor b¹dŸ wspó³au tor ponad 100 prac z za kre -
su pro fi la kty ki spo³ecz nej i reso cja li za cji, opub li ko wa nych w jê zy ku pol skim,
an gie l skim i nie mie c kim.

Sze ców ka Adam – dr, pra co w nik nauko wo-dy dakty cz ny w Zak³ad zie Reso cja li -
za cji Uni wer sy te tu Wroc³awskie go. Au tor wie lu teo re ty cz nych i em pi ry cz nych
prac z za kre su opty ma li za cji od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych, peni ten cja r nych,
profi la kty cz nych. Zaan ga ¿o wa ny w re fo r my sy ste mu reso cja li za cji. Cz³onek
Zarz¹du G³ów ne go PTP i ko mi te tów re da kcy j nych pism fa cho wych.

Ur ban Bro nis³aw – pro fe sor zwy cza j ny, kie ro w nik Zak³adu Pro fi la kty ki Spo³ecz -
nej w In sty tu cie Pe da go gi ki Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go.
Prze wod nicz¹cy Se kcji Pe da go gi ki afi lio wa nej przy Ze spo le Pe da go gi ki
Spo³ecz nej Ko mi te tu Nauk Peda go gi cz nych PAN. Au tor li cz nych prac na uko -
wych do tycz¹cych za bu rzeñ w za cho wa niu i nie do sto sowa nia spo³ecz ne go,
pro fi la kty ki, pa to lo gii spo³ecz nej i reso cja li za cji.
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Za cha ruk Ta ma ra – dr hab., pro fe sor Aka de mii Pod la skiej w Sie d l cach i PE DA -
GOGIUM w Wa r sza wie. Jest pe da go giem. Zain tere so wa nia na uko we au to rki
kon cen truj¹ siê wokó³ diag no sty cz nych i teo re ty cz nych za gad nieñ zwi¹za nych
z pro ble ma tyk¹ od rzu ce nia i mar gina li za cji. Jest re da kto rem wy chodz¹cego
ponad 10 lat wy daw ni c twa „Stu dent nie pe³no spra w ny. Szki ce i roz pra wy” po -
dej muj¹cego pro ble ma ty kê edu ka cji inte gra cy j nej i w³¹czaj¹cej. Aktu a l nie
T. Za cha ruk pe³ni fun kcjê pro re kto ra ds. Or ga ni za cji i Roz wo ju w Aka de mii
Pod la skiej w Sie d l cach.
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