
Wyci¹g z protoko³u z posiedzenia za³o¿ycielskiego
Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej

afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Spo³ecznej
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

W dniu 25 sty cz nia 2008 roku odby³o siê za³o¿y cie l skie spo t ka nie Se kcji Pe da -

go gi ki Reso cjali zacy j nej 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. Wart pod kre œle nia jest fakt, ¿e spo t ka nie za³o¿y -

 cie l skie jest pie r wszym w hi sto rii spo t ka niem sa mo dzie l nych pra co w ni ków na uki

oraz do kto rów z za kre su pe da go gi ki reso cjali zacy j nej w celu stwo rze nia stru ktu ry

fo r ma l nej re pre zen tuj¹cej œro do wi sko pe da go gów reso cjali zacy j nych w stru ktu -

rach Polskiej Akademii Nauk.

Spo t ka nie otwo rzy³ i przy wi ta³ przy by³ych go œci w oso bach prof. Ste fa na

Kwia t ko wskie go – Prze wod nicz¹cego Nauk Peda go gi cz nych PAN, prof.

Wies³awa The is sa – Prze wod nicz¹cego Ze spo³u Pe da go gi ki Spo³ecz nej Ko mi te tu

Nauk Peda go gi cz nych PAN, dr hab. Miko³aja Wi nia r skie go, pro fe so ra WSPR –

wi ce prze wod nicz¹cego Ze spo³u Pe da go gi ki Spo³ecz nej Ko mi te tu Nauk Peda go gi -

cz nych, J.M. Re ktor Pe da go gium – WSPR dr hab. Ma rek Ko no pczy ñ ski, pro fe sor

WSPR, ini cja tor za³o¿e nia Se kcji Pe da go gi ki Reso cjali zacy j nej w ra mach stru ktur

Ko mi te tu Nauk Peda go gi cz nych PAN. Przy wi ta³ rów nie¿ przy by³ych na spo t ka nie 

pro fe so rów i do kto rów re pre zen tuj¹cych œro do wi ska pe da go gów reso cjali zacy j -

nych z ca³ej Pol ski.

W swo im wyst¹pie niu Re ktor uza sad ni³ me ry to ryczn¹ in ten cjê powo³ania Se k -

cji Pe da go gi ki Reso cjali zacy j nej 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 i za pre zen to wa³ pro po no wa ne ob sza ry jej

dzia³al no œci. Na stê p nie Re ktor dr hab. M. Ko no pczy ñ ski po pro si³ o za bra nie g³osu

ho no ro we go go œcia spo t ka nia prof. zw. dr hab. Ste fa na Kwia t ko wskie go – Prze -

wod nicz¹cego Ko mi te tu Nauk Pedagogicznych PAN.

Prof. Ste fan Kwia t ko wski po dziê ko wa³ za za pro sze nie i po zy ty w nie od niós³ siê

do ini cja ty wy utwo rze nia Se kcji Pe da go gi ki Reso cjali zacy j nej KNP PAN oraz wy -

ra zi³ nad zie jê na owocn¹ jej pra cê. Pod kre œli³ wa¿n¹ rolê dzia³añ po dej mo wa nych

przez œro do wi sko pe da go gów reso cjali zacy j nych.

Na stê p nie dr hab. Ma rek Ko no pczy ñ ski po pro si³ o za bra nie g³osu prof.

Wies³awa The is sa, Prze wod nicz¹cego Ze spo³u Pe da go gi ki Spo³ecz nej Ko mi te tu

Nauk Peda go gi cz nych PAN.

Prof. Wies³aw The iss po dziê ko wa³ za mo ¿ li woœæ za bra nia g³osu i po ru szy³ na -

stê puj¹ce za gad nie nia:

– przy po mnia³ rolê i zna cze nie pe da go gi ki spo³ecz nej w Pol sce i po in for mo wa³

o pra cach Ze spo³u Pe da go gi ki Spo³ecz nej Ko mi te tu Nauk Peda go gi cz nych

PAN. Zwró ci³ uwa gê na fakt, ¿e wœród cz³on ków ze spo³u jest 50% sa mo dzie l -

nych pra co w ni ków na uki. 
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O godz. 13.45 wzno wio no ob ra dy se kcji pod prze wod ni c twem prof. Bro -

nis³awa Ur ba na.

Pro fe sor Bro nis³aw Ur ban przed sta wi³ po trze bê przy go to wa nia na uko we go

cza so pi s ma re pre zen tuj¹cego wy so ki po ziom mery to ry cz ny np. „Ro cz ni ka Reso -

cja li za cji” i za pro po no wa³ na sta no wi sko re da kto ra na cze l ne go nowo two rzo ne go

pi s ma dr hab. Les³awa Py t kê, a na sta no wi sko se kre ta rza dr hab. Ta ma rê Za cha ruk.

Obe c ni wy ra zi li apro ba tê dla tej propozycji w g³osowaniu. 

Na stê p nie dr hab. Ma rek Ko no pczy ñ ski za pro po no wa³ w³¹czenie do wspó³pra -

cy nad ro cz ni kiem dr hab. Ma riu sza Jê drze j ko, co spo t ka³o siê rów nie¿ z a kce p tacj¹ 

ze bra nych. 

W cza sie dys ku sji nad „Ro cz ni kiem Reso cja li za cji” prof. Bro nis³aw Ur ban po -

ru szy³ kwe stiê ko nie cz no œci pub li ko wa nia ar ty ku³ów przez m³odych pra co w ni ków 

nie ty l ko w ma te ria³ach pokon feren cy j nych ale rów nie¿ w znacz¹cych, pun kto wa -

nych cza so pi s mach. I ta kim cza so pi s mem na pe w no staæ siê mo¿e „Ro cz nik Reso -

cja li za cji”. Dr hab. Ma riusz Jê drze j ko za pro po no wa³ t³uma cze nie stre sz czeñ ar ty -

ku³ów za mie sz cza nych w „Ro cz ni ku Reso cja li za cji” na trzy jê zy ki: an gie l ski,

ro sy j ski i nie mie cki. Zo bo wi¹za³ siê rów nie¿ do wy ko na nia tych t³uma czeñ. Prof.

Bro nis³aw Ur ban pod kre œli³, ¿e cza so pi s mo „Ro cz nik Reso cja li za cji” ma mieæ cha -

ra kter na uko wy i po win no rów nie¿ za wie raæ ele men ty kro ni ki na uko wej. Dr hab.

Ma rek Ko no pczy ñ ski zwró ci³ uwa gê na ko nie cz noœæ umie sz cze nia w cza so pi œmie

tematyki z zakresu metodyki resocjalizacji. 

Na stê p nie g³os za bra³ dr hab. Ma rek Ko no pczy ñ ski, któ ry prze dsta wi³ mo ¿ li -

woœæ udzie la nia przez Se kcjê Pe da go gi ki Reso cjali zacy j nej pa tro na tu nad kon fe -

ren cja mi i sym po zja mi naukowymi.

Wa r sza wa, 25 sty cz nia 2008 r.
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