


wied li wo œci (w li pcu 1958 roku) zak³ad zie w Szczy pio r nie, pod jê li siê pra co w ni cy
Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go i Uni wer sy te tu Wroc³awskie go. Ze œro do wi ska wa r -
sza wskie go eks pe ry ment nad zo ro wa li doc. dr Sta nis³aw Je d le wski i dr Han na
Œwida2 z ów cze s nej Ka te dry Pe da go gi ki Ogó l nej UW kie ro wa nej przez prof. dr.
Bo h da na Su cho dol skie go. Na to miast z Wroc³awia opie kê konsul tacyj no-na u kow¹
spra wo wa³ kie ro w nik Ka te dry Pra wa Ka r ne go wspo mnia ny wy ¿ej prof. dr Wi told
Œwida i asy sten ci mgr An drzej Kor dik, mgr Jó zef W¹sik, mgr To masz Ka cz ma rek,
pó Ÿ nie j si sa mo dzie l ni pra co w ni cy na uko wi i pro fe so ro wie w Uni wer sy te cie
Wroc³awskim. 

Wa r to przy po mnieæ, ¿e eks pe ry men tem w Szczy pio r nie ob jê tych zo sta³o 216
m³odo cia nych wiê Ÿ niów w wie ku 17–24 lat, ska za nych na d³ugo ter mi no we kary
po zba wie nia wol no œci. W œwie t le wstê p nej dia g no zy uz na no ich za naj trud nie j -
szych i naj bar dziej zdemo rali zo wa nych m³odych wiê Ÿ niów w Pol sce. Wœród prze -
stêpstw do ko na nych przez m³odo cia nych z zak³adu w Szczy pio r nie do mi no wa³y
kra dzie ¿e – 121 przy pa d ków, roz bo je – 63 przy pa d ki, za bó j stwa – 32 przy pa d ki.
Spra wia li oni uprze d nio po wa ¿ ne trud no œci wy cho wa w cze w tra kcie po by tu w in -
nych zak³adach, za rów no ka r nych, jak i po pra wczych czy wy cho wa w czych. W trak -
cie wcze œnie j sze go po by tu w in nych pla ców kach mie li za sob¹ po wa ¿ ne na ru sze -
nia re gu la mi nu: ucie cz ki, bun ty, g³odów ki, samo usz ko dze nia, sy mu lo wa nie cho -
rób psy chi cz nych, usi³owa nie sa mo bó j stwa i inne. Ze bra ny w ja ko œcio wej kon wen -
cji ma te ria³ ba da w czy z pro wa dzo ne go w okre sie od 1.07.19583 do 6.12.1959 eks -
pe ry men tu przez Han nê i Wi to l da Œwi dów do sta r czy³ wie le przes³anek do
pog³êbio nej re fle ksji i da l szych ana liz oraz mo dy fi ka cji ów cze s ne go sy ste mu od -
dzia³ywañ wo bec m³od zie ¿y po zba wio nej wol no œci. Mimo kon trowe rsy j nych ocen 
eks pe ry men tu, prze rwa nia go po zbio ro wej ucie cz ce (5/6 grud nia 1959) do ko na nej 
pod ko pem przez 16 m³odo cia nych, wy co fa nia siê Han ny i Wi to l da Œwi dów z da l -
sze go nad zo ro wa nia dzia³añ ekspe rymen ta l nych, osta te cz ny bi lans jest jed nak
po zy ty w ny. Ini cja ty wa H. i W. Œwi dów uja w ni³a em pi ry cz nie ry suj¹c¹ siê co raz wy -
ra Ÿ niej dy cho to miê z jed nej stro ny peni ten cja r nej per misy w no œci, po gomu³ko w -
skiej od wi l ¿y 1956 roku i z dru giej stro ny po wrót do puni ty w no œci w la tach sie -
dem dzie si¹tych, pod czas gier ko wskiej po li ty ki ³adu, dys cy p li ny i porz¹dku.

Do œwia d cze nia i pre kur so r skie kon ce pcje reso cjali zacy j ne na te re nie Pol ski ze
Szczy pio r na do sta r cza³y wie lu twar dych ar gu men tów pó Ÿ nie j szym refo r ma to rom
na sze go wiê zien ni c twa i reso cja li za cji.

Wœród in nych pra wni ków Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, któ rzy wnie œli isto t ny 
wk³ad w roz wój pol skiej my œli reso cjali zacy j nej i krymi nolo gi cz nej nie spo sób po -
min¹æ prof. dr. hab. Le sz ka Bo gu niê. Spo œród jego twó r czo œci na szcze góln¹ uwa -
gê zas³ugu je, wy da na przez Os so li ne um w 1973 roku mo no gra fia Czy ny nie le t nich
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3 Pra cê eks pe ry men taln¹ z m³odo cia ny mi fa kty cz nie roz po czê to 20 paŸ dzie r ni ka 1959 roku,

kie dy do Szczy pio r na przy by³ pie r wszy trans port wiê Ÿ niów.



o zna mio nach prze stêpstw se ksu a l nych. Po wcze œ nie j szych przy czyn ka r skich ar ty -
ku³ach by³a to pie r wsza w Pol sce tak ob sze r na pra ca em pi ry cz na, po dej muj¹ca za -
gad nie nie prze stê pczo œci nie le t nich – nie chê t nie uja w nia nej w ów cze s nej fo r ma cji
spo³eczno -u stro jo wej. Prof. L. Bo gu nia podj¹³ siê tych ba dañ w mo men cie, po wa ¿ -
ne go spo³ecz ne go, nie po ko ju z po wo du wy ra Ÿ ne go wzro stu w Pol sce prze stêpstw
se ksu a l nych, przy g³oszo nej rów no le gle pro pa gan dzie insty tucjo na l nych su kce -
sów wy cho wa w czych w kra ju. Spo œród wie lo aspe kto wych ana liz, pro wa dzo nych
przez au to ra, szo kuj¹ce dla spe cja li stów i opi nii spo³ecz nej oka za³y siê wy ni ki ba -
dañ do tycz¹cych zgwa³ceñ zbio ro wych, któ rych spra w ca mi by³y na wet 7–9-le t nie
dzie ci a ofia ra mi dzie ci w wie ku 3–5 lat. Cenn¹ stron¹ oma wia nej pra cy jest inter -
dyscy plina r ne spo j rze nie au to ra na czy ny nie le t nich z uw z glêd nie niem m.in. uwa -
run ko wañ eg zo gen nych – œrodowiskowo-rodzinnych i endogennych – zaburzeñ
psychicznych.

Ten sam au tor w roku 1987 sporz¹dzi³, wspó l nie z Ta de u szem S³abym, wa r to œcio -
we, zwiêz³e ko m pen dium za ty tu³owa ne Etio lo gia prze stê pczo œci w pol skiej my œli reso -

cjali zacy j nej, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go. Maj¹c na uwa dze holi s-
 ty cz ne spo j rze nie na reso cja li za cyjn¹ tria dê dia g no za, pro gno za, te ra pia oma wia na
pra ca wzbo ga ci³a wie dzê g³ów nie wokó³ aspe któw diag no sty cz nych w reso cja li za cji.

Wroc³aws cy pe da go dzy, jako spe cja li œci do mi nuj¹cy w kszta³to wa niu i roz wo -
ju reso cja li za cji byli wiêc wspie ra ni przez ko le gów z in nych kie run ków i spe cja l -
no œci, dla któ rych reso cja li za cja i jej po gra ni cza by³y przed mio tem na uko we go
zain tere so wa nia. Obok wspó l nych opra co wañ zbio ro wych ani mo wa nych przez
pra co w ni ków zak³adu reso cja li za cji, pra wni cy, so cjo lo dzy, psy cho lo dzy, psy chia -
trzy wspó³pra co wa li rów nie¿ dy da kty cz nie, pro wadz¹c se mi na ria ma gi ste r skie
wœród stu den tów reso cja li za cji w in sty tu cie pe da go gi ki. Wœród pro mo to rów spo za
pe da go gi ki, któ rych stu den ci reso cja li za cji i do kto ran ci naj chê t niej wy bie ra li,
zna j do wa li siê wspo mnia ni wy ¿ej pra wni cy prof. dr hab. Le szek Bo gu nia, prof. dr
hab. Jó zef W¹sik, so cjo log prof. dr hab. W³adys³aw Mi siak, czy psy cho lo dzy prof.
dr hab. Ro bert Sa ciuk i prof. dr hab. Je rzy M¹czy ñ ski. 

Wra caj¹c do ge ne zy reso cja li za cji, we wroc³awskim œro do wi sku na uko wym
niew¹tpli wie naj wiêksz¹ rolê w tym za kre sie ode gra li pe da go dzy. W œwie t le za -
cho wa nych Ÿró de³ naj wcze œ niejsz¹ prac¹ na ukow¹, ko re spon duj¹c¹ te ma ty cz nie
z pro ble ma tyk¹ reso cja li za cyjn¹, by³a dy se r ta cja do kto r ska Zo fii Zby sze wskiej na
te mat: Reha bi li ta cja dzie ci ne u ro- i psy chopa ty cz nych – ob ro nio na w 1952 roku
w Ka te drze Pe da go gi ki Uni wer sy te tu Wroc³awskie go. Treœæ pra cy do ty czy m.in.
wy ko le je nia spo³ecz ne go etio lo gii i prze ja wów za cho wa nia dzie ci niedo sto so wa -
nych spo³ecz nie a ta k ¿e spo so bów ich te ra pii.

Naj wiê ksze jed nak zas³ugi w ge ne zie i roz wo ju wspó³cze œ nie po j mo wa nej pro fi -
la kty ki spo³ecz nej i reso cja li za cji w Uni wer sy te cie Wroc³awskim ode gra³a wspom -
nia na na wstê pie prof. dr hab. Li dia Mo œci cka. Jako pie r wsza w ka te drze pe da go gi -
ki (pó Ÿ nie j szy in sty tut pe da go gi ki) ob ro ni³a w roku 1961 pra cê do ktorsk¹, œci œle
zwi¹zan¹ z te ma tyk¹ reso cja li za cyjn¹, pt. Reso cja li za cja nie le t nich w zak³ad zie po -

pra wczym. W tym sa mym roku w ra mach stu diów peda go gi cz nych w UWr ugrun -
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to wa³a siê spe cja li za cja w za kre sie peda go gi ki reso cjali zacy j nej. Ko le j ne dzie³o
prof. L. Mo œci c kiej Prze stê pczoœæ nie le t nich – pod³o¿e, ge ne za, mo ty wy (Wyd. Os -
so li ne um Wroc³aw-Wa rsza wa- Kra ków, 1970) za li czo ne do kla sy ki pe da go gi ki
reso cjali zacy j nej, do dziœ jest cy to wa ne we wszy stkich pre sti ¿o wych pu b li ka cjach
z za kre su reso cja li za cji, kry mi no lo gii, peni ten cjary sty ki i in. Ze wzglê du na ¿y wo t -
noœæ tej pra cy, jej sta³¹ pe ne tra cjê przez wspó³cze s nych czy te l ni ków jej ana li za zo -
sta³a po mi niê ta. Powo³any z ini cja ty wy prof. L. Mo œci c kiej zak³ad reso cja li za cji
i re wa li da cji, któ re go by³a pie r wszym kie ro w ni kiem, sku pia³ w ró ¿ nych okre sach
10–14 pra co w ni ków nauko wo-dy dakty cz nych. Re gu la r nie wy da wa ne pod re -
dakcj¹ prof. L. Mo œci c kiej tomy Ze szy tów Na uko wych w ra mach uniwe rsyte c kie -
go cy klu Acta Uni ver si ta tis Wra tis la vien sis z jed nej stro ny syg na li zo wa³y kie run ki
i spe cy fi kê pra cy twó r czej oraz zain te re so wañ wroc³awskie go œro do wi ska na uko -
we go, a z dru giej stro ny wype³nia³y ni szo we ob sza ry ba da w cze te o rii reso cja li za cji 
i pro fi la kty ki spo³ecz nej. Za kres te ma ty cz ny pub li ko wa nych prac od zwie rcie dlo ny 
zo sta³ w da l szej czê œci roz wa ¿añ, przy ana li zie przed siê w ziêæ na uko wych pra co w -
ni ków zak³adu.

W nawi¹za niu do dzia³al no œci nauko wo-dy dakty cz nej prof. L. Mo œci c kiej wa r -
to wspo mnieæ o jej zas³ugach w akty wi za cji stu den c kie go ru chu na uko we go. By³a
za³o¿y cie lem i pie r wszym opie ku nem stu den c kie go Ko³a Peni ten cjar ne go, któ re
przez ¿ywe kon ta kty z zak³ada mi ka r ny mi, are szta mi œle d czy mi, zak³ada mi po -
pra wczy mi wno si³y w te œro do wi ska œwie ¿e teo re ty cz ne kon ce pcje in no wa cyj ne
a rów no cze œ nie po sze rza³y wie dzê stu den tów o re a liach ów cze s nych od dzia³ywañ
pra kty cz nych. Prof. L. Mo œci cka do chwi li prze j œcia na eme ry tu rê wy pro mo wa³a
6 do kto rów, wœród któ rych zna laz³ siê pó Ÿ nie j szy jej na stê pca na sta no wi sku kie-
ro w ni ka zak³adu prof. dr hab. Ma rek He i ne.

Ka rie ra na uko wa prof. dr. hab. Mar ka He i ne od pocz¹tku zwi¹zana jest z Uni -
wer sy te tem Wroc³awskim. W 1972 roku uko ñ czy³ z wy ró ¿ nie niem stu dia peda go -
gi cz ne. Tytu³ ma gi stra pe da go gi ki otrzy ma³ po z³o¿e niu eg za mi nu i pra cy magi -
 ste r skiej na te mat Pra ca ku ra to ra s¹do we go nad re so cja li zacj¹ nie le t nich prze stêp-

ców. W toku stu diów peda go gi cz nych M. He i ne uja w ni³ swo je zain tere so wa nia
pra wni cze, co za owo co wa³o tym, ¿e w roku 1974 uko ñ czy³ dru gi fa ku l tet na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Wroc³awskie go i uzy ska³ tytu³ ma gi stra 
pra wa po ob ro nie pra cy na te mat Ana li za peda go gi cz no-pra w na orze cz ni c twa i wy -

ko na nia do zo ru odpo wie dzial ne go ro dzi ców. W roku 1979 na Wy dzia le Nauk Hi s -
to ry cz nych i Peda go gi cz nych Uni wer sy te tu Wroc³awskie go uzy ska³ sto pieñ do k -
to ra nauk huma ni sty cz nych po ob ro nie dy se r ta cji na te mat Wa run ki efe k ty w no œci

reso cja li za cji nie le t nich w œro do wi sku otwa r tym. Pro mo to rem roz pra wy by³a prof.
dr hab. Li dia Mo œci cka a re cen zen ta mi prof. dr hab. Adam Kru ko wski z Uni wer sy -
te tu Wa r sza wskie go i prof. dr hab. Zy g munt Szulc z Uni wer sy te tu Wroc³awskie go. 
W la tach 1987–1994 Ma rek He i ne pe³ni³ fun kcjê za stê pcy dy re k to ra In sty tu tu Pe -
da go gi ki UWr. W roku 1992 uzy ska³ sto pieñ do kto ra habi lito wa ne go, na Wy dzia le 
Nauk Hi sto ry cz nych i Peda go gi cz nych Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, na pod sta -
wie oce ny do ro b ku i roz pra wy na te mat: Peda go gi cz ne na stê p stwa ogra ni cze nia
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w³adzy ro dzi cie l skiej re cen zen ta mi byli: prof. dr hab. Li dia Mo œci cka (UWr), prof.
dr hab. Ma ria Ty sz ko wa (UAM), prof dr hab. Ma ria Ja rosz (UW), prof. dr hab.
Wan da Sto ja no wska (PAN). W swo im do ro b ku na uko wym prof. M. He i ne po sia da 
42 pu b li ka cje. Do roku 2008, pod opiek¹ na ukow¹ prof. M. He i ne, trzy oso by uzy s -
ka³y sto p nie do kto r skie. Peda go gi cz ne (reso cjali zacy j ne) i pra wni cze wy kszta³ce -
nie prof. M. He i ne po zwo li³o mu har mo ni j nie ³¹czyæ te spe cja l no œci w pra cy na uko wo-
-dy da kty cz nej, co szcze gó l nie jest uwi docz nio ne w po dej mo wa nych peda go gi cz -
nych aspe ktach ku ra te li s¹do wej czy pra w nych pod sta wach reso cja li za cji. Wielo -
dyscy plina r na wie dza prof. M. He i ne przy czy nia siê do wni kli wych ocen i wy po -
wie dzi za rów no na kon fe ren cjach na uko wych, jak i w tra kcie re cen zo wa nia
po wa ¿ nych opra co wañ. Po twier dze niem tego mo¿e byæ re cen zja wy da w ni cza
opra co wa ne go zbio ro wo, 2-to mo we go, inter dyscyp linar ne go pod rê cz ni ka Reso -

cja li za cja, Wy daw ni c two Na uko we PWN. Osta t nio zain tere so wa nia na uko we
prof. M. He i ne kon cen truj¹ siê g³ów nie w trzech ob sza rach te ma ty cz nych: 1) Efek -
ty w noœæ reso cja li za cji nie le t nich i do ros³ych w œro do wi sku otwa r tym, 2) Miê -
dzypo kole nio wy trans fer po staw i ste reo ty pów wy cho wa w czych w ro dzi nach dys -
fun kcjo nal nych, 3) Ko m pe ten cje za wo do we pe da go gów reso cjali zacy j nych wo bec
zró¿ ni co wa nych za dañ wy cho wa w czych. Obe c nie prof. M. He i ne pe³ni fun kcjê
dy re kto ra In sty tu tu Pe da go gi ki Spe cja l nej w Do lnoœl¹skiej Szko le Wy ¿szej we
Wroc³awiu. Z uni wer sy te tem utrzy mu je sta³y kon takt przez ucze st ni c two w kon fe -
ren cjach, zbio ro wych opra co wa niach na uko wych a nade wszy stko jako pro mo tor
do kto ran tów uni wer syte c kich po dej muj¹cych za gad nie nia reso cjali zacy j ne. 

Po pro fe so rze Mar ku He i ne w 1996 roku na kró t ko kie row ni c two zak³adu prze -
jê³a prof. dr hab. Jo an na Kruk - La so cka, któ ra wnios³a wie le in no wa cji. Utwo rzy³a
przy zak³ad zie bar dzo po trzebn¹ z na uko we go i spo³ecz ne go pun ktu wi dze nia pra -
co w niê ba dañ nad au ty z mem. Pra co w nia zo sta³a prze kszta³cona pó Ÿ niej w no wy
zak³ad na uko wy sku piaj¹cy pra co w ni ków zain tere so wa nych rewalidacj¹.

Zde cy do wa na wiê kszoœæ pra co w ni ków kon ty nu o wa³a jed nak swo je dzia³ania
na uko we w zak³ad zie reso cja li za cji, któ re go kie row ni c two do roku 2008 spra wo -
wa³ uta len to wa ny na uko wo dr Piotr Kwia t ko wski. Po do b nie jak Ma rek He i ne swój 
roz wój na uko wy ulo ko wa³ w Uni wer sy te cie Wroc³awskim. Na kie run ku peda go gi -
cz nym uko ñ czy³ spe cja l noœæ reso cja li za cja. Pod opiek¹ prof. dr hab. Li dii Mo œci c -
kiej na pi sa³ pra cê ma gi stersk¹ Wy bra ne uwa run ko wa nia zwa l cza nia u sie bie

na³ogu pa le nia ty to niu, a na stê p nie przy go to wa³ pod opiek¹ prof. dr. hab. Je rze go
M¹czy ñ skie go roz pra wê do ktorsk¹ Dys fun kcjo nal ne wzo r ce za cho wañ a stres

za wo do wy na uczy cie la. Dr Piotr Kwia t ko wski, jako stu dent, a na stê p nie asy stent
i ad iunkt by³ ucze st ni kiem i ani ma to rem wie lu ory gi na l nych i wa r to œcio wych
mery to ry cz nie stu den c kich obo zów na uko wych. Ucze st ni czy³ m.in. (wspó l nie
z Ada mem Sze cówk¹) w re so cja li zuj¹cych obo zach arche olo gi cz nych i akcjach
rewa lo ry za cji ze spo³ów za by t ko wych, orga ni zo wa nych dla wy cho wan ków zak³a -
du po pra wcze go z udzia³em stu den tów reso cja li za cji i ar che o lo gii. Prze pro wa dzi³
ze stu den ta mi wie le ba dañ wokó³ pro ble ma ty ki uza le ¿ nieñ, na du ¿ych po pu la cjach
m³od zie ¿y, w ró ¿ nych re gio nach kra ju. Zain tere so wa nia na uko we, od zwie rcie dlo -
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ne w tre œciach pu b li ka cji oraz akty w no œci kon fe ren cyj nej, dra Kwia t ko wskie go
kon cen truj¹ siê wokó³ ki l ku za gad nieñ: 1) po sta wy nie le t nich wo bec reso cja li za cji
i ich uwa run ko wa nia, 2) stres i wy pa le nie za wo do we nauczy ciela- wycho waw cy,
3) stres ucz nio wski i wi kty mi za cja w œro do wi sku szko l nym, 4) uwa run ko wa nia
i zna cze nie re gu la cyj ne po staw m³od zie ¿y wo bec ekspe rymen to wa nia z na rko ty ka -
mi oraz mo de ra to ry wp³ywu czyn ni ków ry zy ka na in ten cje i za cho wa nia na rko ty -
ko we m³od zie ¿y, 5) po miar zmien nych i te sto wa nie sta ty sty cz ne w ilo œcio wych ba -
da niach peda go gi cz nych. Jego pra ce em pi ry cz ne opa r te s¹ na nie zwy kle
pre cy zy j nym i tra f nym do bo rze oprzyrz¹do wa nia i rze te l nej pro ce du rze ba da w -
czej. Jest twórc¹ ki l ku wa li do wa nych, na du ¿ych pró bach, na rzê dzi ba da w czych,
np. Ska la Po staw wo bec Reso cja li za cji (mierz¹ca re la cjê wy cho wan ka zak³adu po -
pra wcze go z sub ku l tur¹ zak³adow¹ i au to ry te tem wy cho wa w czym), Kró t ka Ska la

Stre su Za wo do we go (jed nowy mia ro wy test do mie rze nia prze wlek³ego stre su na
tle pra cy za wo do wej), Kró t ka Ska la Stre su Szko l ne go (w ki l ku wer sjach, mierz¹ca
ki l ka wy mia rów nie przy stoso wa nia szko l ne go – m.in. prze ci¹¿e nie stre so we, de fi -
cyt su kce su szko l ne go, de fi cyt eks pre sji, de fi cyt wspa r cia od ro dzi ców). Wspó l nie
z dr. Ada mem Sze cówk¹ opra co wa³ kwe stio na riusz do po mia ru wi kty mi za cji
w szko le (wer sja pe³na MOB-20, wer sja skró co na MOB-7). Na rzê dzia ba da w cze
two rzo ne przez dr. P. Kwia t ko wskie go ce chuj¹ siê nie zwyk³¹ zwiêz³oœci¹, przy
za cho wa niu ich wy so kiej tra f no œci i rze te l no œci. Jego przed siê w ziê cia na uko we
w isto t nym sto p niu wzbo ga caj¹ pol ski do ro bek w za kre sie diag no zo wa nia zja wisk
pato lo gi cz nych i wska zy wa nia dzia³añ profila ktyczno- resocjali zacyj nych. Dr
P. Kwia t ko wski wno si zna cz ny wk³ad w opty mali zo wa nie kszta³ce nia wy ¿sze go.
Jest twórc¹ i rea li za to rem przed mio tu oraz pro gra mu hi gie na pra cy pe da go ga reso -

cjali zacyj ne go, któ re go cele spro wa dzaj¹ siê do prze ciw dzia³ania wy pa la niu za wo -
do we mu pra co w ni ków pla có wek reso cjali zacy j nych. Umie jê t no œci pede uto logi cz -
ne w tym za kre sie wspie ra przez stu dia i ba da nia w³asne m.in. na te mat: Tre ning

au to gen ny i re gu la tyw na muzy ko te ra pia w eli mi no wa niu za bu rzeñ ne r wi co wych

czy Em pa tia a po sta wy wo bec prze mo cy.
Dr Vio let ta Bêd ko wska -Hei ne w 1977 roku po z³o¿e niu pra cy mgr na te mat:

Prze stê pczoœæ nie le t nich dziewcz¹t upo œle dzo nych umys³owo w sto p niu lek kim

i uzy ska niu tytu³u ma gi stra pe da go gi ki na Uni wer sy te cie Wroc³awskim pod jê³a
pracê w In sty tu cie Pe da go gi ki, gdzie pra cu je do chwi li obe cnej na sta no wi sku
adiun kta w Zak³ad zie Reso cja li za cji. Od 1997 roku pra cu je ta k ¿e jako ad iunkt
w Do lnoœl¹skiej Szko le Wy ¿szej we Wroc³awiu. W 1986 roku ob ro ni³a pra cê do k -
torsk¹ pt. Ku l tu ra cza su wo l ne go ucz niów niedo sto so wa nych spo³ecz nie pod da -

nych do zo ro wi ku ra to rów s¹do wych. Sto pieñ do kto ra nauk huma ni sty cz nych uzy s -
ka³a w 1987 roku. Opu b li ko wa³a mo no gra fiê i ponad 30 ar ty ku³ów oraz roz dzia³ów 
w pra cach mono gra fi cz nych w jê zy ku pol skim i an gie l skim. Bra³a udzia³ w wie lu
kon fe ren cjach pol skich i za gra ni cz nych. W swo ich do cie ka niach ba da w czych
dr Vio let ta Bêd ko wska -Hei ne ³¹czy za gad nie nia reso cjali zacy j ne z psy cho lo gi¹
zdro wia i psy cho so cjo logi¹ ro dzi ny. G³ów nym przed mio tem jej zain te re so wañ s¹
re ak cje ro dzi ny na sy tu a cje kry zy so we (uwiê zie nie ro dzi ca, prze stê p stwo dzie cka,
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na ro dzi ny dzie cka nie pe³no spra w ne go, wy cho wy wa nie dzie ci prze wle kle cho rych).
W ra mach wspó³pra cy miê dzy naro do wej wspó l nie z J. Do³¿yck¹ i M. Za gu mnym
z USA (Ten nes see Tech no lo gi cal Uni we r si ty) pro wa dzi³a ba da nia w Pol sce, na
Li twie i w Re pu b li ce Cze skiej. Do ty czy³y one pre dy kto rów za cho wañ wo bec
HIV/AIDS wœród lud no œci Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej. Pro ble ma ty kê po znaw -
czych uwa run ko wañ za cho wañ zdro wo t nych pod jê³a ta k ¿e w œro do wi sku wiê Ÿ -
niów i ko biet upra wiaj¹cych nierz¹d. Wspó l nie z prof. M. Za gu mnym re fe ro wa³a
re zu l ta ty tych ba dañ na An nu al Con ven tion of the Ame ri can Psy cho lo gi cal As so -
cia tion w San Fran ci s co, Chi ca go i Wa s hin g ton. Re zu l ta ty ba dañ zo sta³y czê œcio -
wo opub li ko wa ne. Ucze st ni czy³a ta k ¿e w kon fe ren cjach na uko wych orga ni zo wa -
nych przez Uni wer sy te ty na Li twie i £otwie Jest au tork¹ opra co wa nia me to dy
reso cjali zacy j nej mo bi li zuj¹cej ro dzi ców do wspie ra nia reso cja li za cji dzie cka
tzw. sy ste mo wej kon su l ta cji reso cjali zacy j nej oraz me to dy pra cy po przez orga ni -
zo wa nie grup eduka cyjno - wspie raj¹cych dla ro dzi ców dzie ci z ró¿ no rod ny mi za -
bu rze nia mi. Poza prac¹ dy da ktyczn¹ i na ukow¹ po dej mu je dzia³ania na rzecz œro -
do wi ska (wspó³pro wa dze nie je sien nej szko³y pro fi la kty ki dla na uczy cie li,
wspó³pra ca z oœro d ka mi rewa lida cyj ny mi – Mi ko szów, Le sz no, Po znañ, Strze -
gom, Wroc³aw) po le gaj¹ce g³ów nie na bu do wa niu sie ci wspa r cia dla ro dzin z ró¿ -
no rod ny mi pro ble ma mi. Pro wa dzi³a ba da nia na uko we nad nie któ ry mi na stê p stwa -
mi i uwa run kowa nia mi wspó³cze s nej pro sty tu cji, ob ra zem prze stê pczo œci w pra sie
wroc³awskiej, po sta wa mi m³od zie ¿y wo bec pra wa, ro dzin ny mi na stê p stwa mi
uwiê zie nia, lo sa mi ¿y cio wy mi wiê Ÿ niów, ad ap tacj¹ ro dzi ców do ról ro dzi cie l -
skich. Jej zain tere so wa nia na uko we obe j muj¹ 3 ob sza ry: 1) Po sta wy i prze ko na nia
zdro wo t ne i pra w ne, 2) Fun kcjo no wa nie ro dzin wiê Ÿ niów, osób nie pe³no spra w -
nych, cho rych oraz pre zen tuj¹cych za cho wa nia de wia cy j ne, 3) Me to dy pra cy reso -
cjali zacy j nej, rewa lida cy j nej i tera peu ty cz nej wy ko rzy stuj¹ce po ten cja³ ro dzi ny.
Spo œród wa ¿ nie j szych pu b li ka cji dr V. Bêdko wskie j-He i ne mo ¿ na wy mie niæ:

1) Czas wo l ny ucz niów pod da nych nad zo ro wi ku ra to rów s¹do wych, Wroc³aw
1991, s. 1–92;
2) Czyn ni ki de te r mi nuj¹ce po sta wy ma tek wo bec te ra pii dzie ci z po wa ¿ ny mi od chy -

le nia mi w sta nie zdro wia i roz wo ju, [w:] M. He i ne (red.), Na stê p stwa dys fun k cjo -
nalno œci ro dzi ny, Pra ce Peda go gi cz ne CXVII, Wroc³aw 1997, s. 3–66;
3) Spo³ecz na per ce p cja in sty tu cji reso cjali zacy j nych przez ich wy cho wa w ców

i wy cho wan ków, J. Se m ków, M. Waw rzak- Cho da czek (red.), Od szko³y pa miê ci do 
szko³y roz wo ju, Pra ce Peda go gi cz ne CXXVII, Wroc³aw 1996, s. 179–193;
4) Po sta wy ucz niów wo bec pra wa, Ab so l wen ci pe da go gi ki Uni wer sy te tu
Wroc³awskie go w te o rii nauk spo³ecz nych i pra kty ce edu ka cy j nej, Pra ce Peda go gi -
cz ne CXXX, pod red. Je rze go Se m ko wa, Wroc³aw 1999, Wy daw ni c two Uni wer sy -
te tu Wroc³awskie go, s. 173–190;
5) Vio let ta Bêd ko wska -Hei ne, J. Do³¿y cka, M. Za gu m ny, Pre dy kto ry za cho wañ

pre wen cy j nych wo bec HIV/AIDS u pol skich stu den tów, Tera Ÿ nie j szoœæ. Cz³owiek.
Edu ka cja, Wroc³aw 1999 nr 3/07, s. 99–117;
6) Zmia ny w ro dzi nach osób po raz pie r wszy od by waj¹cych karê po zba wie nia wol -

no œci, Przegl¹d Wiê zien ni c twa Pol skie go, Nr 32–33, Wa r sza wa 2001, s. 99–102;
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7) Wp³yw za jêæ eduka cyjno - wspie raj¹cych na po ziom fun kcjo no wa nia ro dzi ców

dzie ci nie pe³no spra w nych, [w:] Udzia³ ro dzi ny w kom p le kso wej reha bi li ta cji i ¿y -
ciu dzie ci i m³od zie ¿y nie pe³no spra w nej, pod red. J. Pa t kie wi cza, Pol skie To wa rzy -
stwo Wa l ki z Ka le c twem, Wroc³aw 1999, s. 73–83;
8) Prze ko na nia i za cho wa nia zdro wo t ne wiê Ÿ niów w kon te k œcie HIV/AIDS, [w:] D.
Ry b czy ñ ska (red.), Ci¹g³oœæ i zmia na w ob sza rze pro fi la kty ki spo³ecz nej i reso cja -
li za cji, tom I pt. Wy bra ne aspe kty pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, Wyd. Sand Me dia,
Zie lo na Góra 2002, s. 116–122;
9) Two rze nie roli ma t ki dzie cka nie pe³no spra w ne go, [w:] S. Mi hi le wicz (red.),
„Wy bra ne za gad nie nia psy cho pato lo gii roz wo ju dzie ci, m³od zie ¿y i do ros³ych”,
Ofi cy na Wy da w ni cza „Im puls”, Kra ków 2003, s. 77–92;
10) Sy ste mo wa kon su l ta cja reso cjali zacy j na, [w:] De wia cy j ne aspe kty wspó³cze s -
ne go œwia ta, pod red. M. Pro kosz, wyd. A. Ma r sza³ek, To ruñ 2004, s. 219–239;
11) Wp³yw prze wlek³ej cho ro by dzie cka na fun kcjo no wa nie w roli ojca, [w:] B. Cy -
to wska, B. Win czu ra (red.), Dzie c ko cho re: za gad nie nia biop sy chi cz ne
i peda go gi cz ne, Im puls, Kra ków 2007, s. 53–78;
12) Tra je kto ria lo sów mê ¿ czyzn od by waj¹cych karê po zba wie nia wol no œci, [w:]
B. Ur ban (red.), Ade k wa t noœæ pol skie go sy ste mu peni ten cjar ne go i reso cjali zacyj -
ne go do wspó³cze s nych roz mia rów i ro dza jów prze stê pczo œci, wyd. Gó r noœl¹ska
Wy ¿sza Szko³a Peda go gi cz na im. Kar dy na³a Au gu sta Hlon da, Mys³owi ce 2007,
s. 153–171;
13) Kon su l ta cja ro dzin na jako œro dek sty mu luj¹cy reso cja li za cjê, [w:] A. Sze ców -
ka, B. Ko u ko la, P. Kwia t ko wski (red.), Te o ria i pra kty ka reso cjali zacy j na wo bec
wspó³cze s nych za cho wañ de wia cy j nych w Pol sce i Re pu b li ce Cze skiej,
Wroc³awskie Wy daw ni c two Na uko we Atla – 2, Wroc³aw 2008, s. 113–125;
14) The in flu en ce of in pri son ment on the fun c tion of Short – term Pri so ners Fa mi -

lies, [w:] So cia la pe da go gi ja un per so ni bas psi ho lo gi ska ad ap ta ci ja ma ni ga ja so cja -
la ja vide (ed.) I. Ju r gen, G. Sve ne, Ra gas pe da go gi jas un iz gli ti bas va di bas
au g st sko la, Riga 2000, s. 54–61;
15) He l ping pa rents in up brin ging and reha bi li ta tion, [w:] T. ¯ó³ko wska, M.
Wlaz³o (ed.), Spe cial Pe da go gy wi t hin The o re ti cal and Pra cti cal Di men sion, Uni -
we r sty of Szcze cin, Szcze cin 2008, 419–428.

W gro nie pra co w ni ków re pre zen tuj¹cych zak³ad reso cja li za cji w Uni wer sy te cie 
Wroc³awskim zna j du je siê ta k ¿e dr Bar ba ra Je zie r ska-Ja co b son za tru d nio na na sta -
no wi sku ad iun kta. Pe³ni rów nie¿ fun kcjê kie ro w ni ka pody p lo mo wych stu diów
w za kre sie pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, któ re go jest g³ów nym ani ma to rem
i twórc¹ pro gra mu. Za j mu je siê ró ¿ ny mi aspe kta mi fun kcjo nal no œci in sty tu cji reso -
cjali zacy j nych. Jest au tork¹ ponad 40 pu b li ka cji (ar ty ku³y, roz dzia³y w ksi¹¿kach)
pol skich i zagranicznych, np.:

So cial ro les of co un sel lors as an ele ment of the func tio na li ty of a reha bi li ta tion in -
sti tu tion // Sociâlâ pe da go gi ja un personîbas psihologiskâ adaptâcija mainîgajâ
sociâjâ, Rîga, 2000; So cial func tio na li ty of the reha bi li ta tion in sti tu tions for mi nors
in Po land. //Pe da go gi ka (Vi l nia us pe da go gi nis uni ver si te tas) – [T.] 82 (2006). 
Pro fes sio nal co m pe ten cies of reha bi li ta tion pe da go gu es or edu ca tors. //Pe da go gi ka 
(Vi l nia us pe da go gi nis uni ver si te tas) – [T.] 87 (2007).
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Za jê cia spo r to we w insty tucjo na l nym wy cho wa niu reso cjali zacy j nym dzie ci i m³od -

zie ¿y //Cz³owiek i Ruch – 2002, nr 2; Re c la ma tion te a ching in the so cial re-a da p ta -
tion of pri so ners //Adult le a r ning and the chal len ges of so cial and cu l tu ral di ve r si ty:
di ve r se li ves, cu l tu res, le a r nings and li te ra cies, ed. Emi lio Lu cio- Vil le gas, Ma ria
del Ca r men Ma r ti nez – Se vil le, 2007.
Hu ma ni stic ba ses of reha bi li ta tion of mi nors // Pe da go gi ka (Vi l nia us pe da go gi nis
uni ver si te tas) – [T.] 91 (2008). 
Sa morz¹dnoœæ m³od zie ¿y w insty tucjo na l nej reso cja li za cji //Te o ria i pra kty ka reso -

cjali zacy j na wo bec wspó³cze s nych za cho wañ de wia cy j nych w Pol sce i Re pu b li ce

Cze skiej (red.) Adam Sze ców ka, Bo hu mil Ko u ko la, Piotr Kwia t ko wski, Wroc³aw
2008; Pra ca peni ten cja r na w per ce pcji pra co w ni ków cze skich zak³adów ka r nych

//Te o ria i pra kty ka reso cjali zacy j na wo bec wspó³cze s nych za cho wañ de wia cy j nych

w Pol sce i Re pu b li ce Cze skiej (red.) Adam Sze ców ka, Bo hu mil Ko u ko la, Piotr
Kwia t ko wski, Wroc³aw 2008; 
Au strian and Po lish stu dents as ses sing phe no me na of so cial pa t ho lo gy // Spe cial

Pe da go gy in re se a r ches and scien ti fic ana ly sis, (ed.) Te re sa ¯ó³ko wska, I. Ra mik-
-Ma ¿e wska, Szcze cin, 2009.

Kompa raty sty cz ne zain tere so wa nia dr B. Jezier skiej- Jaco b son wzbo ga ca ne s¹
przez udzia³ w kon fe ren cjach za gra ni cz nych lub miê dzyna ro do wych w Pol sce.
Wa ¿ nie j sze z nich to: 

Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa „Dzie c ko z utrud nie nia mi roz wo ju. Pro -
ble my inter dyscy plina r nej dia g no zy i te ra pii w œwie t le naj no wszych te o rii.”
Wroc³aw 4 – 6 maja 2000. Wyst¹pie nie pt. The Func tio na li ty of a reha bi li ta tion
in sti tu tion. V Ogól no po l ski Zjazd Peda go gi cz ny PTP „Prze trwa nie i roz wój – nie -
zby wa l ne po win no œci wy cho wa nia”. Wroc³aw, 7 paŸ dzie r ni ka 2004. 
Re fe rat pt. Fun kcjo na l noœæ spo³ecz na in sty tu cji reso cjali zacy j nej. Miê dzy-
na ro do wa Kon fe ren cja Kompa raty sty cz na pt. Te o ria i pra kty ka od dzia³ywañ reso -
cjali zacy j nych w Pol sce i Re pu b li ce Cze skiej. Ra ci bórz – Opa va, 9–10 maja 2006.
Re fe rat pt. Sa morz¹dnoœæ m³od zie ¿y w kon te k œcie insty tucjo na l nej reso cja li za cji.
Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja Na uko wa pt. Edu ka cja w spo³ecze ñ stwie wie lo-
ku l tu ro wym, Wi l no, 21–24 maja 2008. 
Re fe rat pt. Nie do sto sowa nie spo³ecz ne jako zja wi sko ku l tu ro we. 6th Hel le nic Con -
fe ren ce with In ter na tio nal Par ti ci pa tion for In fo r ma tion and Com mu ni ca tion
Te ch no lo gies in Edu ca tion, Li mas sol, 25/09/08–28/09/08 Re fe rat pt. Con tents and
form of the me dia mes sa ge, and cri me and de via tio nal be ha vio ur. Wspó³pra ca
z Pada go gi s che Ho ch s chu le Ste ie r mark w Gra zu, wyk³ady z przed mio tu: So cial
pa t ho lo gy with ele ments of cri mi no lo gy.

Nie co od mienn¹, od wy ¿ej przed sta wio nych, pro we nie ncjê na ukow¹ pre zen tu -
je w Zak³ad zie Reso cja li za cji Uni wer sy te tu Wroc³awskie go dr Adam Sze ców ka.
Roz po czêt¹ w 1987 roku, na sta no wi sku ad iun kta, pra cê nauko wo- dy da ktyczn¹
po prze dzi³ wielo specja lno œcio wym wy kszta³ce niem oraz pra ktyk¹ reso cja li za -
cyjn¹ w Zak³ad zie Po pra wczym i Schro ni sku dla Nie le t nich w Ra ci bo rzu, w któ -
rych do dziœ jest czyn nym pra co w ni kiem (ponad 41 lat pra kty ki). W zak³ad zie po -
pra wczym i schro ni sku pra co wa³ na sta no wi sku wy cho wa w cy, na uczy cie la,
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dy re kto ra szko³y, dy re kto ra zak³adu. Pla ców kê tê do dziœ tra ktu je jako te ren w³as -
nych pra kty cz nych od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych a nade wszy stko in spi ra cji li cz -
nych ba dañ, prze wa ¿ nie ekspe rymen ta l nych i wdro¿e niowo-e waluacy j nych, we ry -
fi kuj¹cych wspó³cze s ne su ge stie teo re ty cz ne i w³asne roz wi¹za nia in no wa cyj ne.
Dr A. Sze ców ka uko ñ czy³ stu dia ma gi ste r skie z hi sto rii a na stê p nie stu dia po dyp lo -
mo we z pe da go gi ki opie ku ñ czej, stu dia po dyp lo mo we z pe da go gi ki reso cjali zacy j -
nej w WSPS – dzi sie j szej Aka de mii Pe da go gi ki Spe cja l nej w Wa r sza wie, stu dia
do kto ran c kie w In sty tu cie Ba dañ Peda go gi cz nych w Wa r sza wie oraz ki l ka ku r sów
(w tym ka dry kie ro w ni czej i psy cho te ra pii). Na pi sa na, pod opiek¹ na ukow¹ prof. zw.
dr. hab. Ka zi mie rza Po spi szy la, inter dyscy plina r na dy se r ta cja do kto r ska (uw z glêd -
niaj¹ca pe da go gi kê reso cja li za cyjn¹, psy cho lo giê ró ¿ nic indy widu a l nych, dy da k -
ty kê) za ty tu³owa na Ró ¿ ni ce indy widu a l ne wœród m³od zie ¿y nie do sto sowa nej spo -

³ecz nie a po wo dze nie w na uce zo sta³a wy so ko oce nio na przez prof. dr. hab. Alek-
san dra Hu l ka (UW i PAN), prof. dr hab. Li diê Mo œcick¹ (UWr.), doc. dr Kry sty nê
Ku li gowsk¹ (WSPS). Pu b li cz na ob ro na pra cy odby³a siê w 1986 roku w IBP w War-
sza wie, kie ro wa nym wów czas przez prof. zw. dr. hab. Ta de u sza Lewo wi c kie go.

Dr Adam Sze ców ka jest au to rem ponad 150 pu b li ka cji4 z za kre su reso cja li za cji, 
pro fi la kty ki spo³ecz nej, peni ten cjary sty ki, pe da go gi ki spe cja l nej – wy da nych
w Pol sce i 5 in nych kra jach. Jest cz³on kiem ko le giów re da kcy j nych 3 pism fa cho -
wych po dej muj¹cych tê pro ble ma ty kê. Wyg³osi³ ponad 140 re fe ra tów na kon fe ren -
cjach i kon gre sach ogól no po l skich, miê dzyna ro do wych i za gra ni cz nych. Jest za -
pra sza ny do ze spo³ów au to rskich po dej muj¹cych wa r to œcio we ini cja ty wy
wy da w ni cze – opra co wa nia na uko we, pod rê cz ni ki aka de mi c kie, en cy klo pe die, ra -
po r ty. Uw z glêd niaj¹c po pu la cjê ge ne raln¹ do ko na³ m.in. ana li zy uwa run ko wañ
psy chofi zy cz nych wy cho wan ków ze wszy stkich w Pol sce zak³adów dla nie le t nich
pod leg³ych re so r to wi spra wied li wo œci. Pra ce em pi ry cz ne do ty kaj¹ g³ów nie opty -
ma li za cji me tod od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych i kszta³ce nia re so cja li zuj¹cego.
Dr A. Sze ców ka co roku (od 12 lat) or ga ni zu je dla stu den tów reso cja li za cji i pra cow -
ni ków nauko wo-dy dakty cz nych kompa raty sty cz ne se mi na ria na te re nie oœro d ków
aka de mi c kich i pla có wek reso cjali zacy j nych w Re pu b li ce Cze skiej – z udzia³em
pol skich i cze skich twó r czych pra kty ków oraz na uko w ców. Pro wa dzi dla pra co w -
ni ków jed no stek peni ten cja r nych ogól no po l skie za jê cia do kszta³caj¹ce, zmie rza -
j¹ce do mody fi ko wa nia od dzia³ywañ wo bec osób po zba wio nych wol no œci. Jest
powo³ywa ny w sk³ad re so r to wych ko mi sji i ze spo³ów do spraw re fo r my sy ste mu
reso cja li za cji oraz jego wdra ¿a nia (Sze ców ka, 2003). Osta t nio na pod sta wie po ro -
zu mie nia, za wa r te go miê dzy Mi ni ste r stwem Spra wied li wo œci a Dy rekcj¹ In sty tu tu 
Pe da go gi ki Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, dr A. Sze ców ka ko or dy nu je ogól no po l -
skie ba da nia kata mne sty cz ne. Ich g³ów nym ce lem jest od zwier cied le nie sku te cz -
no œci od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych w zak³adach po pra wczych z uw z glêd nie -
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niem ogól no po l skiej po pu la cji generalnej, oraz szerokiego spektrum zmiennych,
determinuj¹cych badan¹ skutecznoœæ oddzia³ywañ. 

Wœród pra co w ni ków nauko wo-dy dakty cz nych Uni wer sy te tu Wroc³awskie go
a ta k ¿e Do lnoœl¹skiej Szko³y Wy ¿szej we Wroc³awiu nie spo sób po min¹æ dr. Ja c ka 
Ra i ñ czu ka. Po do b nie do pre zen towa ne go wy ¿ej pra co w ni ka dr J. Ra i ñ czuk ³¹czy
pra cê na ukow¹ z w³as ny mi dzia³ania mi pra kty cz ny mi – jest czyn nym za wo do wo
te ra pe ut¹ ro dzin nym i me dia to rem. £¹cz¹c pra cê na uczy cie la aka demi c kie go z prak -
ty cz nym upra wia niem za wo du: zdo by³ do œwia d cze nia jako ku ra tor s¹dowy, wy -
cho wa w ca w m³od zie ¿o wym oœro d ku wy cho wa w czym, kie ro wa³ rów nie¿ po go to -
wiem opie ku ñ czym. W toku w³as ne go roz wo ju odby³ sta ¿e na uko we, szko le nia,
wa r szta ty, tre nin gi w za kre sie sy ste mo wej te ra pii ro dzin, do ra dz twa ro dzin ne go,
me dia cji oraz tera peu ty cz nej hi p no zy Eri c kso no wskiej (w kra ju i za gra nic¹). Za -
owo co wa³o to li cz ny mi pub li ka cja mi, z któ rych wa r to wy mie niæ:

Czyn ni ki sprzy jaj¹ce agre sy w no œci wy cho wan ków zak³adu po pra wcze go, [w:] Mo -
œci cka L. (red.), Ro dzi na a de wia cje w za cho wa niu, Wroc³aw 1985;
Zak³ady æwi czeñ jako mie j s ce do sko na le nia umie jê t no œci pra kty cz nych stu den tów

reso cja li za cji, [w:] Po spi szyl K. (red.), W po szu ki wa niu sy ste mów wy cho wa w -
czych pla có wek reso cjali zacy j nych, Wa r sza wa 1986;
Pro blem ad ap ta cji spo³ecz nej nie le t nich wa run ko wo zwo l nio nych z za mkniê tych

in sty tu cji wy cho wa w czych jako przed miot ba dañ peda go gi cz nych, „Szko³a i Pe da -
go gi ka”, Mo sk wa, nr 17, 1988;
Czy Pa ñ stwo we Po go to wie Opie ku ñ cze chro ni nie le t nie go przed okru cie ñ stwem

do ros³ych?, [w:] J. Kor da cki (red.), Le cze nie ze spo³u mal tre towa ne go dzie cka,
£ódŸ 1994;
The Fa mi ly Dys fun c tion as Pri ma ry Ca u sa of Ju ve ni les „Es ca pes from Home, [w:]
So cia la Pe da go gi ja un Per so ni bas Psy ho lo gi ska Ad ap ta ci ja Ma i ni ga ja So cja la ja
Vide, (red.) I. Ju r gen, Riga 2000;
Wspó³cze s ne brzmie nie reso cja li za cji, [w:] M. Pro kosz (red.), Na uki peda go gi cz ne
we wspó³cze s nej hu ma ni sty ce, To ruñ 2002;
Te ra pia sy ste mo wa w pro fi la kty ce za bu rzo nych wiê zi wewn¹trzro dzin nych, [w:]
Straœ -Ro ma no wska M. (red.), Ze spó³ wy pa le nia w prze bie gu opie ki nad dzie c kiem
nie pe³no spra w nym, Wroc³aw 2002;
£ady ¿y ñ ski A., Ra i ñ czuk J. (red.), Uni we r sy tet – miê dzy tra dycj¹ a wy zwa nia mi

wspó³cze s no œci, Kra ków 2003;
„Ima ge” – Spon ta ne o us Pro cess Ar ran ging the Patient’s Thin king and Fe e ling

Sche me, [w:] Per son. Co lor. Na tu re. Mu sic., red. Sla ho wa A., Dau ga v pi lis 2005.

Jak zo sta³o wcze œ niej zasy gna lizo wa ne wroc³awskie œro do wi sko aka de mi c kie
za j muj¹ce siê pro ble ma tyk¹ reso cja li za cji wspie ra ne jest rów nie¿ przez psy cho lo -
gów pra cuj¹cych we wspó l nym gma chu z pe da go ga mi przy ul. Da wi da 1. Ju¿ w la -
tach 60. spo œród psy cho lo gów któ rych pra ca na uko wa in spi ro wa³a ów cze s nych
i przysz³ych pe da go gów reso cjali zacy j nych mo ¿ na wska zaæ na prof. dr. hab. Ma -
ria na Kul czy c kie go (1968) Kszta³to wa nie ra cjo na l nych po czuæ winy, Wroc³aw,
Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go a ta k ¿e prof. dr hab. Ma riê Po rêbsk¹
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(1968) Opo r ne za cho wa nie siê i jego od mia ny, Wroc³aw, Wy daw ni c two Uni wer -
sy te tu Wroc³awskie go. 

Naj wiêksz¹, jak siê wy da je, rolê we wspie ra niu twór czo-me rytory cz nym spe -
cja li stów w za kre sie reso cja li za cji ode gra³ wie lo le t ni kie ro w nik Zak³adu Psy cho lo -
gii Wy cho wa w czej w In sty tu cie Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Wroc³awskie go prof. dr 
hab. Zbi g niew Sko r ny (obe c nie na eme ry tu rze). Ucze st nicz¹c w kon fe ren cjach
orga ni zo wa nych przez pe da go gów reso cjali zacy j nych pro fe sor wzbo ga ca³ re fle k -
sjê tej sub dys cyp li ny przez swoj¹ twó r czoœæ na ob sza rze psy cho lo gii wy cho wa w -
czej. Akty w noœæ nauko wo-ba da w cza prof. dr hab. Z. Sko r ne go kon cen tro wa³a siê
na pro ble ma ty ce do tycz¹cej psy cholo gi cz nych od dzia³ywañ wy cho wa w czych
i postê po wa nia kore kcy j ne go. Wœród li cz nych pu b li ka cji pro fe so ra zna j duj¹ siê
ksi¹¿ki i ar ty ku³y wa r toœ cio we dla na uczy cie li i wy cho wa w ców re so cja li zuj¹cych.
Mo no gra fie prof. Z. Sko r ne go to m.in.:

Psy cho logi cz ne me cha ni z my za cho wa nia siê, Wa r sza wa, PZWS, 1972;
Me to dy ba dañ i dia g no sty ka psy cho logi cz na, Wroc³aw, Wy daw ni c two Os so li ne -
um, 1974;
Pro ces so cja li za cji dzie ci i m³od zie ¿y, Wa r sza wa, WSiP, 1977 wyd. I; 1987 wyd. II;
Aspi ra cje m³od zie ¿y oraz kie ruj¹ce nimi pra wi do³wo œci, Wroc³aw, Wy daw ni c two
Os so li ne um, 1980;
Psy cho lo gia wy cho wa w cza dla na uczy cie li, Wa r sza wa, WSiP, 1987 wyd. I; 1992
wyd. II;
Pro ble my sa mo po zna nia i sa mo roz wo ju, Wroc³aw, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu
Wroc³awskie go, 1993.

Prof. dr hab. Z. Sko r ny od chodz¹c na eme ry tu rê po zo sta wi³ swo ich na stê pców,
któ rych zain tere so wa nia na uko we ko re spon duj¹ z pro ble ma tyk¹ reso cja li za cji.
Naj wa ¿ niejsz¹ po sta ci¹ na tym ob sza rze jest bez w¹tpie nia dr hab. Da nu ta Bore c -
ka- Bie r nat zna na pe da go gom reso cjali zacy j nym i peni ten cja ry stom z wie lu kon fe -
ren cji, na któ rych pre zen to wa³a re zu l ta ty ba dañ w³as nych. Szcze gó l ne zain tere so -
wa nie wywo³a³y ma³o po dej mo wa ne i za nie dba ne na ob sza rze reso cja li za cji
ba da nia nad za bu rze nia mi za cho wa nia m³od zie ¿y w sy tu a cji eks po zy cji spo³ecz -
nej. Au to rka prze ana li zo wa³a dwa ro dza je tych za cho wañ: agre sy w ne i nie œmia³e.
Ze wzglê du na œwie ¿oœæ te ma ty ki po dej mo wa nej przez dr hab. D. Bo reck¹-Bie r nat
pe da go gom reso cjali zacy j nym wa r to przy to czyæ kon sta ta cjê, i¿ m³od zie¿ prze ja -
wiaj¹ca wy so ki po ziom lêku o cha ra kte rze sy tua cy j nym i maj¹ca sk³on noœæ do spo -
strze ga nia sy tu a cji obie kty w nie nie gro Ÿ nych, jako za gra ¿aj¹cych i re a guj¹ca na si -
le niem lêku, nie propo rcjo nal nym do wie l ko œci fa kty cz ne go za gro ¿e nia, w sy tu a cji
eks po zy cji spo³ecz nej sta je siê agre sy w na lub nie œmia³a. Ze wzglê du na po wszech -
noœæ i do ku cz li woœæ spo³eczno -pe da go giczn¹ ba da ne go zja wi ska, au to rka po ru -
sza³a wie le jego aspe któw na konferencjach i opublikowa³a seriê artyku³ów oraz
trzy monografie: 

Za cho wa nie agre sy w ne i nie œmia³e m³od zie ¿y w sy tu a cji eks po zy cji spo³ecz nej,
Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, Wroc³aw 1998;
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Za cho wa nie m³od zie ¿y w sy tu a cji kon ta ktu spo³ecz ne go, (wspó³au to rka), Wy daw -
ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, 2000;
Za cho wa nie nie œmia³e m³od zie ¿y w trud nej sy tu a cji, Kra ków, Ofi cy na Wy da w ni -
cza IMPULS, 2001.

Opra co wa nia te zo sta³y wy so ko oce nio ne przez re cen zen tów, któ ry mi byli:
prof. zw. dr hab. Ka zi mierz Po spi szyl, prof. dr hab. Leon Nie brzy do wski, prof. dr
hab. Bar ba ra Har was- Na pie ra³a, prof. dr hab. Je rzy M¹czy ñ ski. Uko ro no wa niem
wa r to œcio wych dla pro fi la kty ki i rea da p ta cji spo³ecz nej, wie lo aspe kto wych ana liz
by³o wy da nie pra cy habi lita cy j nej za ty tu³owa nej Stra te gia ra dze nia so bie m³od zie -

¿y w trud nych sy tu a cjach spo³ecz nych. Psy cho logi cz ne uwa run ko wa nia, Wy daw -
ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, Wroc³aw, 2006, ss. 377. Ba da nia em pi ry cz -
ne au to rka skon cen tro wa³a wokó³ oso bo wo œcio wych uwa run ko wañ stra te gii
za da nio wej i stra te gii ob ro ny, w po sta ci agre sy w ne go re a go wa nia na trud no œci
oraz uni ków kon fron ta cji z pro ble mem, sto so wa nych przez m³odzie¿ w trudnych
sytuacjach spo³ecznych. 

Mówi¹c o psy cho lo gach pe ne truj¹cych za gad nie nia z ob sza ru reso cja li za cji
wa r to przy po mnieæ, ¿e z wroc³awskie go œro do wi ska wy wo dzi siê rów nie¿ prof. dr
hab. Jan Sta nik, któ ry pe³niê pra cy na uko wej osi¹gn¹³ po prze nie sie niu siê na Uni -
we r sy tet Œl¹ski w Ka to wi cach.

Re fle k sja ko ñ co wa

Zak³ad Reso cja li za cji fun kcjo nuj¹cy w Uni wer sy te cie Wroc³awskim wspó³-
pra cu je nie mal ze wszy stki mi pol ski mi oœro d ka mi aka demi c ki mi, w któ rych
reso cja li za cja sta no wi przed miot zain tere so wa nia nauko wo-dy dakty czne go. Pra -
co w ni cy zak³adu utrzy muj¹ ta k ¿e kon ta kty i wspó³pra cuj¹ z wie lo ma oœro d ka mi
za gra nicz ny mi np. USA, Ka na da, Hi sz pa nia, Ir lan dia, Gre cja, Be l gia Nie mcy,
Ro sja, Re pu b li ka Cze ska, S³owa cja, Li twa, £otwa, Bia³oruœ.

Nie zwy kle trud no by³o uj¹æ ca³okszta³t bo ga te go do ro b ku twó r cze go wroc-
³awskie go œro do wi ska na uko we go, któ re w ja kimœ sto p niu przy czy ni³o siê do roz -
wo ju czy wzbo ga ce nia pol skiej my œli reso cjali zacy j nej. Wy ty czo na przez re da kto -
rów ni nie j sze go tomu ob jê toœæ sk³oni³a au to ra do zna cz nej se le kcji ze bra ne go ma -
te ria³u, co w ta kich sy tu a cjach wy twa rza do tkli we po czu cie dys kom fo r tu.
Z ze bra nych ma te ria³ów Ÿród³owych, za cho wa nych w ar chi wum au to ra, wy ni ka,
¿e u ka ¿ de go ba da cza, kie ruj¹cego siê po pra wnym dzia³aniem na uko wym, mo ¿ na
siê do szu kaæ ory gina l no œci, od kry w czych ele men tów twó r czych, god nych za pre -
zen towa nia w ni nie j szym opra co wa niu. Dla te go pra gnê w tym mie j s cu prze pro siæ
wszy stkich tych au to rów i czy te l ni ków, któ rzy mog¹ od czuæ nie do syt tre œci lub do -
pa trzyæ siê ra¿¹cych man ka men tów w tym, jak siê oka zu je, wca le nie³atwym za da -
niu.
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Stre sz cze nie

Ge ne za i roz wój te o rii reso cja li za cji w œro do wi sku Uni wer sy te tu Wroc³awskie go wi¹¿e siê
z prze³omem lat piê æ dzie si¹tych i sze œ æ dzie si¹tych mi nio ne go wie ku. Pre kur so ra mi tej dzie dzi ny byli 
prof. dr Wi told Œwida – pra wnik, ów cze s ny re ktor UWr i prof. dr hab. Li dia Mo œci cka – pie r wszy
kie ro w nik Zak³adu Reso cja li za cji w In sty tu cie Pe da go gi ki. Do ko na nia na uko we teo re ty cz ne
i ekspery mental no-empi rycz ne pra co w ni ków Uni wer sy te tu Wroc³awskie go kon cen truj¹ siê wokó³
opty ma li za cji od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych, ba dañ po staw nie le t nich wo bec reso cja li za cji, za bu -
rzeñ za cho wa nia m³od zie ¿y w sy tu a cji eks po zy cji spo³ecz nej, sy ste mo wej kon su l ta cji reso cjali zacy j -
nej, prawno- krymino logi cz nych aspe któw reso cja li za cji, ku ra te li s¹do wej, diag no zo wa nia i te ra pii uza -
le¿ nieñ i in. Pra co w ni cy wspó³cze s ne go Zak³adu Reso cja li za cji wspó³pra cuj¹ nie mal ze wszy stki mi
pol ski mi i wie lo ma za gra nicz ny mi oœro d ka mi aka demi c ki mi i pla ców ka mi, w któ rych reso cja li za cja,
peni ten cjary sty ka i pro fi la kty ka spo³ecz na s¹ przed mio tem twó r czych przed siê w ziêæ na uko wych
i ich we ry fi ka cji w pra kty ce.
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