


gik¹ Fry de ry ka Her ba r ta. Pro paga to ra mi naj no wszych osi¹gniêæ pe da go gi ki nie -
mie c kiej roz wi ja nej w ka te drze pe da go gi ki w Hal le (1770) byli tacy te o re ty cy jak
W³adys³aw Ser dy ñ ski (Me is s ner, 2001), któ ry w 1882 roku wyda³ w Wied niu
„Ogó l ne za sa dy na uki i wy cho wa nia dla u¿y t ku se mi na riów na uczy cie l skich” oraz
Leon Ku l czy ñ ski au tor „Pod rê cz ni ka psy cho lo gii em pi ry cz nej dla szkó³ œred nich”.
Na ogó³ by³y to ko men ta rze i ad ap ta cje dzie³ te o re ty ków nie mie c kich, s³u¿¹ce prak -
ty ce na ucza nia. Nie któ rzy z pie r wszych au to rów pró bo wa li sto p nio wo okre œlaæ
mie j s ce pe da go gi ki w sy ste mie nauk spo³ecz nych oraz jej isto tê jako na uki. Przy -
k³adem mo¿e byæ „Pe da go gi ka pol ska w za ry sie” W. Sere dy ñ skie go z roku 1869.

Cho cia¿ wiê kszoœæ prac pe da go gów ga li cy j skich by³a wzo ro wa na na dzie³ach
Her be r ta, to wi do cz na jest w nich dba³oœæ, by uw z glêd nia³y one  ca³y  aktu a l ny do -
ro bek teo re ty cz ny my œli eu ro pe j skiej w po sta ci fo r mu³owa nych pod staw filo zo fi -
cz nych, psy cholo gi cz nych oraz kon kre t nych za sad i me tod na ucza nia. Ju¿ w tych
pra cach za zna czy³o siê in te gra l ne tra kto wa nie na ucza nia i wy cho wy wa nia oraz
uw z glêd nie nie zró¿ ni co wa nia tych me tod ze wzglê du na swo i sto œci chara ktero -
logi cz ne dziecka.

Ta kie ukie run ko wa nie te o rii peda go gi cz nej by³o zacz¹tkiem my œle nia o po trze -
bie ba dañ w za kre sie na ucza nia i wy cho wa nia spe cja l ne go, i anty cy po wa³o idee
pe da go gi ki reso cjali zacy j nej. Za fi na l ny roz wój kra ko wskiej pe da go gi ki wy ros³ej
z po trzeb szko l ni c twa mo ¿ na uwa ¿aæ bo gat¹ i ory gi naln¹ myœl te o re tyczn¹ Hen ry -
ka Ro vi da, in spi ra to ra kie run ku „pe da go gi ka twórcza”.

Ta inte le ktua l na at mo s fe ra roz wi ja na w szko l ni c twie ga li cy j skim (w Kra ko wie
i Lwo wie) nie mog³a byæ obo jê t na dla na uko wych zain te re so wañ uczo nych uni -
wer syte c kich, zw³asz cza z wy dzia³u filo zofi cz ne go i teo logi cz ne go. Uczo nym tym
w³adze uni wer syte c kie po wie rza³y za da nia pod nie sie nia po zio mu kszta³ce nia stu -
den tów, któ rych prze zna cze niem by³a m.in. dzia³al noœæ na ró ¿ nych po zio mach
i ro dza jach kszta³ce nia m³od zie ¿y. W ten spo sób pe da go gi ka do strze ga na by³a
przez nie któ re czyn ni ki uni wer syte c kie, zw³asz cza zwi¹zane z te o lo gi¹, któ re za le -
ca³y na ucza nie pe da go gi ki w toku stu diów uni wer syte c kich. Trze ba jed nak przy -
znaæ, ¿e w XIX wie ku pe da go gi kê w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim trak to wa no ra czej 
jako sztu kê, a nie na ukê, zw³asz cza w kon fron ta cji z nie zwy kle za awan sowa ny mi
dys cyp li na mi przy rod ni czy mi, ale te¿ kla sy cz ny mi na uka mi huma ni sty czny mi,
któ re w owym cza sie prze ¿y wa³y nie zwyk³y roz wój (s³ynna kra ko wska szko³a hi -
sto ry cz na – Szu j ski, Bo brzy ñ ski). Le kce wa¿¹cy sto su nek uczo nych kra ko wskich
do pe da go gi ki wy ni ka³ z prze ko na nia, ¿e za da niem uni wer sy te tów jest pie lêg no -
wa nie na uki, a nie kszta³ce nie za wo do we. Uwa ¿a no rów no cze œ nie, ¿e za wód mo ¿ -
na opa no waæ ty l ko przez pra kty ko wa nie. Wy ni ka³o z te go, ¿e na uczy cie li mo ¿ na
kszta³ciæ je dy nie przez æwi cze nie, w toku wy ko ny wa nej pra cy za wo do wej w szko le,
a na ta kie æwi cze nie nie prze wi dzia no mie j s ca w pro gra mie stu diów uni wer syte c kich.

Trze ba przy znaæ, ¿e z tego my œle nia do dziœ coœ po zo sta³o i jest cza sem u¿y wa ny
ar gu ment za upra wia niem „czy stej na uki”, mimo aktu a l nych wy mo gów glo ba l nych.
Jed nak sto p nio we do œwia d cze nie wy ka zy wa³o, ¿e samo przy go to wa nie rze czo we
nie wy sta r cza do roz po czê cia na ucza nia w szko le i sto p nio wo usta la³a siê opi nia, ¿e 
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uni we r sy tet wi nien daæ kan dy da tom do „sta nu na uczy ciel skie go” rów nie¿ przy go -
to wa nie peda go gi cz ne i dy da kty cz ne.

Pra kty ka wpro wa dza nia przed mio tów peda go gi cz nych do kszta³ce nia peda -
gogi cz ne go po ja wia siê w uni wer sy te tach zachod nioeu rope j skich. Wpro wa dza ne
fo r my za wie ra³y nie ty l ko wyk³ady, ale rów nie¿ se mi na ria peda go gi cz ne i obo -
wi¹zko we eg za mi ny z pe da go gi ki na wy dzia³ach filo zo fi cz nych.

Ale w da l szym ci¹gu w uni wer sy te tach nie by³o ka tedr pe da go gi ki, a wyk³ady
z pe da go gi ki przy dzie la no fi lo zo fom i te o lo gom.

Idea uniwe rsyte c kie go kszta³ce nia pe da go gów po ja wia siê w na stê p stwie re fo r -
my Uni wer sy te tu Kra ko wskie go rea li zo wa nej przez H. Ko³³¹taja – kan dy da ci
do za wo du na uczy ciel skie go oto cze ni byli spe cjaln¹ opiek¹ ze stro ny pro fe so rów
i re k to ra, któ ry przy zna wa³ im sty pen dia.

Na Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim wyk³ady z pe da go gi ki po ja wiaj¹ siê na
pocz¹tku XIX wie ku i s¹ zwi¹zane z osob¹ Wac³awa Vo i ta, pro fe so ra fi lo zo fii w la -
tach 1805–1809, a pó Ÿ niej pro wa dzi je pro fe sor Fe liks Ja ro ñ ski, do ktor fi lo zo fii,
ksi¹dz, któ ry wcze œ niej uczy³ w szko³ach pi ja r skich. Sy ste maty cz ne wyk³ady pro -
wa dzi³ jego na stê pca prof. Jó zef Jan ko wski, rów nie¿ do ktor fi lo zo fii (od roku
1816/17 a¿ do roku 1832/33).

Wiek XIX za zna czy³ siê zmien ny mi lo sa mi pe da go gi ki uni wer syte c kiej. Szcze -
gó l nie nie ko rzy st nie za zna czy³ siê rok 1833, kie dy to wyk³ady z pe da go gi ki zo -
sta³y ode rwa ne od fi lo zo fii i w³¹czo ne do ka te dry na uki religii.

Przez dzie siêæ lat do roku 1843 wyk³ady pro wa dzi³ ksi¹dz Fran ci szek Sta -
cho wski, któ ry pod za rzu tem za nie dby wa nia obo wi¹zków (opu sz cza nie wyk³a -
dów, skra ca nie ich) zo sta³ zwo l nio ny ze sta no wi ska pro fe so ra.

W do ku men tach UJ utrwa lo ne s¹ na zwi ska ki l ku wyk³ado w ców, któ rzy bêd¹c
ksiê ¿ mi do pe da go gi ki nie przy wi¹zy wa li szcze gó l nej wagi. Mimo to, w ich wyk³a -
dach po ja wiaj¹ siê aktu a l ne nu r ty teo re ty cz ne (Pe sta loz zi, Lo c ke, Ro us se au, Ba se -
dow).

Du¿o mie j s ca po œwiê co no wy cho wa niu fi zy cz ne mu i mo ra l ne mu, akcen tuj¹c
³agod ne œro d ki wy cho wa w cze, za ufa nie, swo bo dê i umiar w sto so wa niu kar,
weso³oœæ i ¿y cz li woœæ wychowawcy.

Wspo mnia ny Sta cho wski by³ zwo len ni kiem kszta³ce nia for ma l ne go i za j mo wa³ 
siê „kszta³ce niem w³adz du szy”, uwa gi, wy ob ra Ÿ ni, pa miê ci, my œle nia („ro zu mu”,
„do wci pu”).

Od roku 1850 wyk³ady po wie rzo no z po wro tem fi lo zo fom, a wœród nich szcze -
gó l nie za zna czy³ siê Jó zef Kre mer.

Wpro wa dza siê te¿ inne sub dys cyp li ny, np. hi sto riê oœwia ty. Wa r to wspo mnieæ
o wyk³adach Stra sze wskie go pt. „Fi lo zo fia pe da go gi ki XIX wie ku”.

W dru giej po³owie XIX wie ku kszta³ce nie teo re ty cz ne pró bu je siê ³¹czyæ z prak -
tyk¹, w czym za zna czy³ siê do cent Leon Ku l czy ñ ski, któ ry pra co wa³ rów no cze œ nie
w gi mna zjum Œw. Anny, a ponad to za ist nia³ jako au tor ki l ku znacz¹cych dzie³ z za -
kre su pe da go gi ki i psy cho lo gii.
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Wa r to nad mie niæ, ¿e od roku 1880/81 w UJ pra co wa³o ju¿ trzech do cen tów,
któ rzy wyk³ada li pe da go gi kê, a w roku 1905/06 do³¹czy³ do nich doc. An to ni Kar -
bo wiak, rów nie¿ zna ny te o re tyk.

Na prze³omie XIX i XX wie ku stu dia peda go gi cz ne w UJ s¹ ju¿ bar dzo roz bu -
do wa ne i obe j muj¹ ki l ka przed mio tów: pe da go gi ka ogó l na, dzie je wy cho wa nia,
szko³y œred nie w Eu ro pie i Ame ry ce, za sto so wa nie psy cho lo gii do pe da go gi ki,
kszta³ce nie woli i charakteru.

Taka kon stru k cja pla nu œwia d czy o mo c nym za ko rze nie niu pe da go gi ki uni wer -
syte c kiej w na ukach po kre w nych, zw³asz cza w psy cho lo gii. Mimo tego za awan so -
wa nia kszta³ce nie peda go gi cz ne nie mia³o zinsty tucjo nalizo wane go za ple cza na uko -
we go w po sta ci sa mo dzie l nych ka tedr. Pod jê ta w tym za kre sie pró ba za ko ñ czy³a siê
od mow¹ Mi ni ste r stwa w roku 1875. Nie uda³y siê te¿ sta ra nia prof. Stra sze wskie go
o utwo rze nie samo dzie l ne go se mi na rium peda gogi cz ne go, mimo jed nomy œl no œci
Wy dzia³u Filo zofi cz ne go. Jed nak w uni wer sy te cie nie za brak³o pro fe so rów, któ rzy
ca³ko wi cie bez inte reso w nie wzbo ga ca li kszta³ce nie peda go gi cz ne wyk³ada mi no -
wych przed mio tów bêd¹cych odpo wied ni ka mi po ja wiaj¹cych siê no wych dys cy p lin
na uko wych. Przyk³adem s¹ wyk³ady doc. Ro ma na Wi t s che z hi gie ny szko l nej i prof.
Wa ch ho l za z „psy cho lo gii w od nie sie niu do pe da go gów” (1816/17).

W roku 1913 zawi¹za³o siê w Kra ko wie To wa rzy stwo In sty tu tu Peda gogi cz ne -
go, maj¹ce na celu stwo rze nie od po wied nich zak³adów dla pra cy na uko wej w dzie -
dzi nie pe da go gi ki i uzu pe³nie nie za wo do we go przy go to wa nia kan dy da tów na na -
uczy cie li szkó³ œred nich. Pre ze sem tego To wa rzy stwa by³ prof. W³adys³aw
He in rich, uczeñ Ave na riu sa, au tor wie lu prac z fi zy ki i psy cho lo gii do œwia dcza l -
nej, te o rii po zna nia, pe da gog i or ga ni za tor ¿y cia na uko we go, cz³onek Pol skiej
Aka de mii Umiejêtnoœci.

W in te re suj¹cej nas dzie dzi nie trze ba przy po mnieæ, ¿e He in rich uwa ¿a ny jest za 
twó r cê pol skiej psy cho lo gii do œwia dcza l nej i za wsze by³ gor¹cym zwo len ni kiem
uniwe rsyte c kie go kszta³ce nia pe da go gów.

W roku 1921 He in rich powo³a³ w Kra ko wie (przy UJ) s³ynne i wie lo le t nie Stu -
dium Peda go gi cz ne, któ re za sad ni czo ukie run ko wa ne by³o na kszta³ce nie na uczy -
cie li ale w swo im sta tu sie mia³o rów nie¿ za pis o „pie lêg no wa niu nauk peda go gi cz -
nych i dy da kty cz nych”. Jego zna ko mi te osi¹gniê cia by³y bo dŸ cem i wzo rem dla
po do bnych in sty tu cji w Po zna niu i Warszawie.

W jego ob rê bie fun kcjo no wa³y dwie ka te dry: Pe da go gi ki kie ro wa nej przez
Zy g mun ta Mys³ako wskie go i Psy cho lo gii Ekspe rymen ta l nej, któr¹ kie ro wa³ Ste -
fan Szu man.

Stu dium Peda go gi cz ne mia³o cha ra kter wy bi t nie inter dyscy plina r ny, sku pia³o
tak wy bi t nych uczo nych jak Jan By stroñ (so cjo lo gia i et no gra fia), Ka zi mierz Do -
bro wo l ski (pó Ÿ nie j szy za³o¿y ciel ka te dry so cjo lo gii), W³adys³aw Sza fer – wy bi t ny
bo ta nik, ini cja tor my œle nia eko logi cz ne go, Ze non Kle men sie wicz, któ ry za zna czy³ 
siê jako wy bi t ny jêzy koz na w ca i or ga ni za tor na uki, dy da kty ki. W ra mach stu dium
wyk³ada li te¿ przed sta wi cie le me dy cy ny (E. Brze zi cki) i nauk pra wnych (Fry de ryk 
Zoll i W³adys³aw Kumaniecki).
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Po ziom na ucza nia i przy go to wa nia na uczy cie li w ra mach Stu dium ni g dy w Pol -
sce nie by³ do œci g nio ny, a jego ab so l wen ci do dziœ wspo mi na ni s¹ z czci¹ jako wzo -
ro wi na uczy cie le dla wszy stkich na stê p nych pokoleñ.

Mimo ist nie nia wy sta r czaj¹cych wa run ków i zapa³u wie lu uczo nych uni wer -
syte c kich w celu jego re a kty wa cji po II wo j nie œwia to wej, ze wzglê dów ideo lo gi cz -
nych w roku 1948 Stu dium zo sta³o fo r ma l nie zlik wi do wa ne.

W dzie jach kra ko wskiej pe da go gi ki szcze gó l ne mie j s ce za j mu je Zy g munt
Mys³ako wski, któ re mu w roku 1924 He in rich po wie rzy³ wyk³ady z pe da go gi ki
w ra mach Stu dium Peda gogi cz ne go. W roku 1925 Z. Mys³ako wski uzy ska³ sto pieñ 
do kto ra habi lito wa ne go i zo sta³ pie r wszym do cen tem pe da go gi ki w Uni wer sy te cie
Ja giel lo ñ skim. Tym sa mym spe³nio ne zo sta³y wa run ki do utwo rze nia sa mo dzie l nej 
Katedry Pedagogiki.

Ten fakt za czy na okres insty tucjo na l nej obe cno œci pe da go gi ki w Uni wer sy te cie 
Ja giel lo ñ skim, co oz na cza³o nie ty l ko upra w nie nia do roz wo ju te o rii peda go gi cz -
nej ale rów nie¿ za ist nie nie wa run ków do kszta³ce nia kadr na uko wych w tej dys cy -
p li nie.

Od roku 1925 do Kra ko wa przy by waj¹ li cz ni stu den ci, przy szli te o re ty cy ró ¿ -
nych sub dys cy p lin peda go gi cz nych. Jed nym z nich by³ prof. Ta de usz No wa cki,
któ ry na kon fe ren cji z oka zji 600-le cia od no wie nia Aka de mii Kra ko wskiej (2000
rok) nie zwy kle ba r w nie i ze wzru sze niem opo wia da³ o inte le ktua l nej at mo s fe rze
Kra ko wa okre su swo ich przed wo jen nych stu diów. W re fe ra cie „Co mi da³ Kra -
ków” wspo mi na³ trzech ów cze s nych pro fe so rów (Z. Mys³ako wskie go, S. Szumana 
i S. Kota).

Ów cze œ ni stu den ci pe da go gi ki mo gli te¿ s³uchaæ wyk³adów tak wy bi t ne go fi lo -
zo fa jak Ro man In gar den.

O na uko wej po zy cji Z. Mys³ako wskie go i wa r to œci jego prac na uko wych w du -
¿ym sto p niu za de cy do wa³a jego zna jo moœæ fi lo zo fii H. Be r g so na i so cjo lo gii
E. Dur k he i ma.

Mys³ako wski przyj¹³ tezê o filo zo fi cz nej ge ne zie pe da go gi ki i za pocz¹tko wa³
w niej wie le nu r tów teo re ty cz nych.

W do ro b ku Mys³ako wskie go zna j duj¹ siê te¿ dzie³a, któ re mo ¿ na tra kto waæ
jako Ÿród³owe re fle ksje dla pe da go gi ki spo³ecz nej, a na wet reso cja li za cji. Za ta kie
mo ¿ na uwa ¿aæ ksi¹¿ki „Ro dzi na wie j ska jako œro do wi sko wy cho wa w cze” (1931)
oraz „Wy cho wa nie w œro do wi sku ma³omia ste cz ko wym” (1934). Zna j du je my
w nich, oprócz za sad ni czej te ma ty ki, re fle ksje nad za sa da mi ba dañ œro do wi ska wa -
run kuj¹cego roz wój oso bo wo œci. By³y to wiêc dzie³a przy go to wuj¹ce grunt do
upra wia nia pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, cho cia¿ spe cja l nych ba dañ w za kre sie
pa to lo gii spo³ecz nej, prze stê pczo œci i reso cja li za cji w Kra ko wie nie pro wa dzo no.
Po do b nie by³o w in nych oœro d kach aka de mi c kich, polskich jak i europejskich.

Je œli przy po mni my dzia³al noœæ Chi ca go wskiej Szko³y Krymi nolo gi cz nej z lat 20.
i 30., to wi dzi my w tej dzie dzi nie wie l kie za pó Ÿ nie nie Eu ro py w sto sun ku do USA.

Ale pe da go gi ka reso cjali zacy j na jest opó Ÿ nio na rów nie¿ w sto sun ku do swo je -
go bez po œred nie go kon te kstu na uko we go ja kim jest pe da go gi ka spe cja l na. Pa miê -
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taæ bo wiem trze ba, ¿e pie r wsza ka te dra pe da go gi ki spe cja l nej powo³ana zo sta³a ju¿ 
w roku 1931 w Zu ri chu przez M. Hanselmana.

W Pol sce, cho cia¿ ju¿ w roku 1922 Ma ria Grze go rze wska powo³uje Pa ñ stwo wy 
In sty tut Pe da go gi ki Spe cja l nej i ju¿ przed wojn¹ wy da je wie le fun da men tal nych
dzie³, to Ka te dra Pe da go gi ki Spe cja l nej w Uni wer sy te cie Wa r sza wskim po wsta je
do pie ro w roku 1958.

Bez po œred nio po wo j nie w ca³ej Pol sce nie by³o sprzy jaj¹cej at mo s fe ry nie ty l -
ko dla pro wa dze nia ba dañ, a tym bar dziej dla two rze nia in sty tu cji kszta³c¹cych
spe cja li stów z za kre su reso cja li za cji. Ale nie by³o te¿ at mo s fe ry dla pe da go gi ki
ogó l nej i dys cy p lin po kre w nych (psy cho lo gii i so cjo lo gii). Zide olo gizo wa na myœl
peda go gi cz na i to ta li tar na po li ty ka oœwia to wa nie do pu sz cza³a my œli o ist nie niu
w kra jach socja li sty cz nych pa to lo gii spo³ecz nej, a oczy wi sty fakt wy so kich wska Ÿ ni -
ków dru goro cz no œci i pa to lo gii za cho wañ t³uma czo ny by³ spe cy fik¹ okre su prze j -
œcio we go w two rze niu „spo³ecze ñ stwa socja listy cz ne go”, któ re z na tu ry rze czy
wy klu cza ist nie nie ma so wej pa to lo gii.

Ist niej¹ce zak³ady ka r ne, a na wet m³od zie ¿o we po pra wcze fun kcjo no wa³y
w opa r ciu je dy nie o s³uszn¹ ide o lo giê na rzu caj¹c¹ za sa dy i me to dy wy cho wa w cze.
Wy ra zem tego by³ re ¿i mo wy sy stem dyscyp linarno -izola cyj ny, któ re go kry ty kê
za pocz¹tko wa³ Sta nis³aw Je d le ñ ski, ale do pie ro po „paŸ dzie rni ko wej od wi l ¿y”
w 1956 roku. 

Reso cja li za cja w okre sie PRL nie do cze ka³a siê je sz cze komp le men tar nej i wni -
kli wej ana li zy.

W tym opra co wa niu nie ma mo ¿ li wo œci pod jê cia w tym za kre sie na wet ana liz
przy czyn ka r skich.

Pe da go gi ka kra ko wska i ukon sty tuo wa nie siê stu diów
i ba dañ z za kre su reso cja li za cji

Zor gani zo wa ne po utwo rze niu Ka te dry Pe da go gi ki (1925) stu dia peda go gi cz ne 
(1926) trwa³y do roku 1952 (oczy wi œcie z przerw¹ w okre sie II wo j ny œwia to wej).
Po nie wa¿ ulo ko wa ne by³y na Wy dzia le Filo zo fi cz nym, a ich twó r ca (Z. Mys³a-
kow ski) by³ fi lo zo fem, opa r te by³y na sze ro kiej pod sta wie filo zo fi cz nej, psy cho -
logi cz nej i so cjo logi cz nej oraz roz leg³ej wie dzy hi sto ry cz nej, a bli ¿ej na hi sto rii
wy cho wa nia, upra wia nej przez Sta nis³awa Kota, najwy bit niej sze go do dziœ twó r cê
i re pre zen tan ta tej dys cy p li ny w ska li nie ty l ko pol skiej. Stu dia te rea li zo wa ne by³y
w cy klu try seme stra l nym i przy ci¹ga³y stu den tów z ca³ej Pol ski. Do dziœ ¿yj¹cy
ab so l wen ci pod kre œlaj¹ wy so ki po ziom tych stu diów, w wiê kszo œci pra co wa li
w in sty tu cjach oœwia to wych, wy cho wa w czych, na uko wych oraz na ró ¿ nych wy so -
kich sta no wi skach w ob sza rze ku l tu ry i po li ty ki spo³ecz nej.

W roku 1949, po utrwa le niu siê „w³adzy lu do wej, prze pro wa dzo no re fo r mê
szko l ni c twa wy ¿sze go i wpro wa dzo no sy stem piê cio le t ni. Nowa po li ty ka opa r ta na 
ide o lo gii komu ni sty cz nej tra kto wa³a na uki spo³ecz ne wy wodz¹ce siê z tra dy cji
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II Rze czpo spo li tej z wyj¹tkow¹ nie chê ci¹, a wy ra zem tego by³a li k wi da cja tych
stu diów w roku 1952. Dziê ki sta ra niom Ka te dry Pe da go gi ki stu dia peda go gi cz ne
w UJ wzno wio no w roku aka de mi c kim 1955/56 z jed no li tym we wszy stkich oœro d -
kach pla nem i pro gra mem za twier dzo nym przez Mi ni ste r stwo Szkolnictwa
Wy¿szego.

Za sad ni czym trzo nem tych stu diów by³y przed mio ty peda go gi cz ne, psy cho -
logi cz ne i so cjo logi cz ne ale rów no le gle rea li zo wa no do da t ko we stu dia przed mio -
to we do wy bo ru (hi sto ria, bio lo gia lub ma te ma ty ka). Na IV roku stu dent wy bie ra³
se mi na rium pro wa dzo ne wy³¹cz nie przez pro fe so rów lub do cen tów. Stu dent mia³
do wy bo ru spe cja li za cjê na po zio mie ma gi ste r skim z pe da go gi ki przed szko l nej (do 
roku 1961), pe da go gi ki szko l nej, hi sto rii wy cho wa nia i oœwiaty doros³ych.

Wiê kszoœæ za jêæ pro wa dzi li spe cja li œci z za kre su pe da go gi ki (Z. Mys³ako wski
do roku 1960, J. Zbo ro wski, M. Sie mie ñ ski oraz ad iun kci i asy sten ci), ale du¿y
udzia³ mie li psy cho lo go wie (S. Szu man, W³. Sze w czuk, M. Prze tacz ni ko wa,
M. Dzier ¿anka- Wyszy ñ ska, S. Su choñ) Na kie run kach do da t ko wych (hi sto ria,
bio lo gia) po szcze gó l ne przed mio ty pro wa dzi li wy bi t ni przed sta wi cie le tych dys -
cy p lin z tytu³em pro fe so ra.

Po prze j œciu Z. Mys³ako wskie go na eme ry tu rê w roku 1960, na kie ro w ni ka Ka -
te dry Pe da go gi ki powo³any zo sta³ prof. Jan Ko no p ni cki, któ ry po sia da³ za sad ni cze
wy kszta³ce nie hi sto ry cz ne (do kto rat UJ w 1925 roku), ale rów nie¿ psy cho logi cz ne, 
zdo by te w cza sie wo j ny w Uni wer sy te cie w Edyn bu r gu oraz bo gat¹ i ory gi naln¹
pra kty kê dia g no styczn¹ i te ra pe u tyczn¹ z kil ku le t niej pra cy w Po rad ni Zdro wia
Psy chi cz ne go we Wroc³awiu, po po wro cie ze Szkocji w roku 1945.

Kie ruj¹c Zak³adem Te o rii Wy cho wa nia, prof. Ko no p ni cki ukie run ko wa³ za sad -
nicz¹ czêœæ swo jej pra cy ba da w czej na pro ble my za bu rzeñ w za cho wa niu dzie ci
i m³od zie ¿y, pa to lo gii spo³ecz nej i wy cho wa nia (te ra pii) m³od zie ¿y od bie gaj¹cej
w zacho wa niu od norm spo³ecz nych. Nie oz na cza³o to za prze sta nia pra cy ba da w -
czej w za kre sie te o rii wy cho wa nia. Za sad ni czo jed nak pro wa dzo ne przez nie go se -
mi na ria ma gi ste r skie i prze wo dy do kto r skie do ty czy³y pro ble ma ty ki wy cho wa nia
spe cja l ne go, okre œla nej wówczas jako defektologia.

Po g³oœ nych „wy pa d kach ma r co wych” w roku 1968 ca³y sy stem szko l ni c twa
wy ¿sze go uleg³ wpro wa dzo nym przez w³adze pa ñ stwo we ko re ktom orga niza cy j -
nym. Naj bar dziej wi do cz nym tego prze ja wem by³o utwo rze nie na ba zie doty ch -
cza so wych ka tedr i zak³adów in sty tu tów. Na nie któ rych wy dzia³ach mog³y da lej
fun kcjo no waæ sa mo dzie l ne ka te dry – je œli nie obe j mo wa³y od po wied niej li cz by
zak³adów. W ten spo sób, na ów cze s nym Wy dzia le Filozo ficzno- History cz nym
UJ  po wsta³ In sty tut Pe da go gi ki w mie j s ce doty ch cza so wych ka tedr: Pe da go gi ki
i O œwia ty Doros³ych. 

Dy re kto rem In sty tu tu zo sta³ prof. Jan Ko no p ni cki (1905–1980).
Parê lat pó Ÿ niej, w roku aka de mi c kim 1973/74 w wy ni ku zarz¹dze nia Mi ni ste r -

stwa zor gani zo wa no w In sty tu cie Pe da go gi ki 4-le t nie stu dia ma gi ste r skie z za kre su 
na ucza nia pocz¹tko we go, pe da go gi ki kultu ralno -oœwia to wej i pe da go gi ki reso -
cjali zacy j nej.  Rów no cze œ nie zlik wi do wa no stu dia po bo cz ne (do wy bo ru) z za kre -
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su hi sto rii i bio lo gii. W ten spo sób pro wa dzo ne od ki l ku lat ba da nia i se mi na ria
z za kre su spo³ecz ne go nie do sto sowa nia uzy ska³y or ga ni za cyjn¹ opie kê a Uni we r -
sy tet Ja giel lo ñ ski, obok Uni wer sy te tów Wa r sza wskie go i Wroc³awskie go, sta³ siê
oœro d kiem kszta³ce nia spe cja li stów z zakresu resocjalizacji.

Tak wiêc, stu dia z za kre su reso cja li za cji powo³ano ty l ko w trzech pol skich uni -
wer sy te tach, w tych, w któ rych by³y wy sta r czaj¹ce wa run ki ka dro we i pro wa dzo no 
ju¿ spe cja li sty czne ba da nia na uko we nad spo³eczn¹ pa to lo gi¹ i pro ble ma mi reso -
cja li za cji.

Zgod nie „z du chem cza su” i ustaw¹ o szko l ni c twie wy ¿szym pla ny i pro gra my
we wszy stkich spe cja l no œciach usta la ne by³y przez Mi ni ste r stwo Na uki i Szko l ni c -
twa Wy ¿sze go. Wa r to do daæ, ¿e wstê p ne pro po zy cje pro gra mo we opra co wy wa ne
by³y przez Ze spo³y Dyda ktycz no-Wy chowaw cze re pre zen tuj¹ce po szcze gó l ne
kie run ki i spe cja l no œci (ucze st ni czy li w nich przed sta wi cie le po szcze gó l nych uczel ni 
pro wadz¹cych okre œlon¹ spe cja li za cjê).

Ze spo³y te mia³y du¿e ko m pe ten cje, zbie ra³y siê sy ste maty cz nie, ale ich de cy zje 
za twier dza ne by³y przez Mi ni ste r stwo. Œci œle usta lo ny plan i pro gra my by³y obli -
gato ry j ne, cho cia¿ ucze l nie mog³y sto p nio wo wpro wa dzaæ przed mio ty do da t ko we
i faku lta ty w ne, a ³¹czna iloœæ go dzin mu sia³a siê mie œciæ w usta lo nych limitach.

Ko rzy staj¹c z tych upra w nieñ, w UJ rea li zo wa no za jê cia po sze rzaj¹ce spe cja li -
za cje o za gad nie nia te ra pii i pro fi la kty ki. Ist nia³a te¿ mo ¿ li woœæ roz sze rze nia i mo -
dyfi ko wa nia pra kty cz nych form kszta³ce nia. Na tej za sa dzie stu den ci UJ mo gli
ucze st ni czyæ w pro je ktach profi la kty cz nych na te re nie No wej Huty i kra ko wskie go 
Ka zi mie rza, pro wa dzi li opie kê nad indy widu al ny mi przy pa d ka mi dzie ci z ro dzin
pato lo gi cz nych. Co ro cz nie In sty tut po przez opie ku nów or ga ni zo wa³ dla stu den tów 
wy cie cz ki dy da kty cz ne do zak³adów po pra wczych, schro nisk m³od zie ¿o wych
i zak³adów ka r nych na te re nie ca³ej Pol ski. Wielk¹ popu la r no œci¹ cie szy³y siê obo -
zy na uko we orga ni zo wa ne w m³od zie ¿o wych zak³adach resocjalizacyjnych. 

Z per spe kty wy cza su mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e obe c nie, mimo po sze rze nia au to no -
mii ucze l ni, od czu wa siê brak mo ¿ li wo œci (fi nan so wych) orga ni zo wa nia po do b -
nych form pra cy dy da kty cz nej.

W roku 1980/81 w wy ni ku zde cy do wa nej po sta wy pe da go gów ze wszy stkich
oœro d ków aka de mi c kich przy wró co no piê cio le t nie stu dia peda go gi cz ne, w tym na
spe cja l no œci pe da go gi ka reso cjali zacy j na. 

Rów no le gle z piê cio let ni mi stu dia mi dzien ny mi, w la tach sie dem dzie si¹tych
uru cho mio no dwu le t nie stu dia za ocz ne, któ re za sad ni czo prze zna czo ne by³y dla
pra co w ni ków in sty tu cji wy cho wa nia reso cjali zacyj ne go, mog¹cych w ten spo sób
uzy skaæ tytu³ magistra.

Przez ki l ka na œcie lat (do roku 1995) pro wa dzo no te¿ stu dia po dyp lo mo we z za -
kre su pro fi la kty ki i reso cja li za cji, któ rych ucze st ni ka mi byli ab so l wen ci ró ¿ nych
kie run ków stu diów, za trud nie ni w zak³adach reso cja li za cji i po kre w nych, a któ rzy
nie mie li przy go to wa nia spe cjali stycz ne go.

Stu dia peda go gi cz ne ci¹gle pod le ga³y ró ¿ nym prze kszta³ce niom i re fo r mom
o ró ¿ nym za kre sie. Najg³êb sze zmia ny wpro wa dzo no po roku 1989, a by³y one po -
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dy kto wa ne nie ty l ko zmian¹ ustro jow¹ wy mu szaj¹c¹ in no wa cje pro gra mo we, ale
rów nie¿ ogó l nym roz wo jem na uki i ten den cja mi inte gra cyj ny mi (UE) oraz wa run -
ka mi za trud nie nia absolwentów.

Naj wa¿ nie j sze prze kszta³ce nia orga niza cy j ne nast¹pi³y pod ko niec lat dzie wiêæ -
dzie si¹tych XX wie ku, a by³y one po dy kto wa ne ge ne raln¹ re form¹ sy ste mu edu ka cji.

Za pocz¹tko wa na wów czas re fo r ma do pro wa dzi³a do po dzia³u stu diów na trzy
po zio my: li cen cja cki, ma gi ste r ski i do kto r ski.

W In sty tu cie Pe da go gi ki po dzia³ ten wpro wa dzo no ju¿ w roku 1998/99, co by³o 
du ¿ym za sko cze niem dla przed sta wi cie li in nych in sty tu tów fun kcjo nuj¹cych w ra -
mach Wy dzia³u Filo zofi cz ne go UJ. W wy ni ku tego za pocz¹tko wa no 3-le t nie stu -
dia li cen cja c kie z za kre su reso cja li za cji (I sto pieñ) z per spe ktyw¹ wpro wa dze nia
stu diów uzu pe³niaj¹cych ma gi ste r skich (II sto pieñ).

W ten spo sób do roku 2002 obok stu diów li cen cja c kich rea li zo wa no osta t nie
lata stu diów 5-le t nich.

Stu dia ma gi ste r skie prze zna czo ne s¹ za sad ni czo dla ab so l wen tów stu diów li -
cen cja c kich pro wa dzo nych przez UJ, ale pra wo do stu dio wa nia na tym szcze b lu
maj¹ rów nie¿ ab so l wen ci wszy stkich szkó³ wy ¿szych pro wadz¹cych li cen cja ty
(pa ñ stwo wych i pry wa t nych). Ze wzglê du na nad miern¹ w sto sun ku do li mi tu
miejsc li cz bê kan dy da tów, w ra mach re kru ta cji obo wi¹zuje eg za min w fo r mie roz -
mo wy kwa lifi kacy j nej przy uw z glêd nie niu œred niej z eg za mi nów na stu diach li -
cen cja c kich. Z doty ch cza so wej pra kty ki wy ni ka, ¿e sy stem ten nad mie r nie pre fe -
ru je ab so l wen tów szkó³ pry wa t nych, któ rzy le gi ty muj¹ siê zde cy do wa nie
wy ¿szy mi œred ni mi. Z fa ktu tego mo ¿ na wy ci¹gn¹æ wnio ski pod wa ¿aj¹ce po ziom
na ucza nia w szko³ach pry wa t nych, co zmu sza kie row ni c two In sty tu tu do po szu ki -
wa nia no wych za sad re kru ta cji.

Na prze strze ni ki l ku na stu lat, w In sty tu cie Pe da go gi ki UJ, wpro wa dzo no sze reg 
zmian pro gra mo wych na wszy stkich spe cja l no œciach. Naj da lej id¹ce zmia ny s¹ na
spe cja l no œci pe da go gi ka reso cjali zacy j na, któr¹ w roku 2008 uchwa³¹ Rady Wy -
dzia³u Filo zofi cz ne go za twier dzon¹ przez Se nat Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go
prze kszta³cono na kie ru nek pe da go gi ka spe cja l na. Pro fil tego kie run ku ma jed nak
od mien ny za kres i za sad ni czo ró ¿ ni siê od tra dy cy j nych stu diów z pedagogiki
specjalnej.

Cho cia¿ obe j mu je dwie spe cja l no œci, to ukie run ko wa na jest na pro ble my i po -
trze by reso cja li za cji.

I tak, pie r wsza spe cja li za cja to „pe da go gi ka reso cjali zacy j na” przy go to wuj¹ca
do pra cy w in sty tu cjach profi la kty cz nych i reso cjali zacy j nych dla jed no stek w no r -
mie inte le ktua l nej, czy li nie ró ¿ ni¹ca siê za sad ni czo od do ty ch czas rea li zo wa nej
spe cja l no œci „pe da go gi ka reso cjali zacy j na”.

Dru ga spe cja l noœæ, „reso cja li za cja osób nie spra w nych inte le ktua l nie” ma przy -
go to wy waæ pe da go gów do prac na od dzia³ach i w zak³adach reso cjali zacy j nych dla 
jed no stek z nie spra w no œci¹ in te le ktu aln¹. Jest spraw¹ oczy wist¹, ¿e ta kich osób
jest sto sun ko wo du¿o wœród ogó l nej po pu la cji m³od zie ¿y spo³ecz nie nie do sto -
sowa nej i prze stê pców do ros³ych. Ta ka te go ria prze stê pców stwa rza w pro ce sie
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reso cja li za cji szcze gó l ne pro ble my i wy ma ga spe cjali stycz ne go po dej œcia reso -
cjali zacyj ne go.

Oby d wie spe cja l no œci („reso cja li za cja” i „reso cja li za cja nie spra w nych inte le k -
tua l nie”) maj¹ wspóln¹ sze rok¹ pod sta wê (stan dar dy ogól nope dago gicz ne), na
któr¹ sk³adaj¹ siê tre œci pod sta wo we (min. 300 go dzin), tre œci kie run ko we (min.
300 go dzin) oraz po zo sta³e przed mio ty wli cza ne do stan dar dów, ta kie jak wy cho -
wa nie fi zy cz ne, jê zy ki obce, wyk³ad mono gra fi cz ny itd. £¹czna li cz ba go dzin tych
przed mio tów wynosi 1395.

Obok tego blo ku obo wi¹zuj¹ przed mio ty spe cja liza cyj ne, rów nie¿ wspó l ne dla
oby d wóch spe cja l no œci, a wiêc: m³od zie ¿o we pod ku l tu ry de wia cy j ne, psy cho lo gia 
spo³ecz ne go nie do sto sowa nia, ko mu ni ka cja in ter per sona lna w gru pach de wia cy j -
nych, pro fi la kty ka spo³ecz na, te o rie reso cja li za cji, me to dy ka wy cho wa nia reso -
cjali zacyj ne go, pra w ne pod sta wy reso cja li za cji, pro fi la kty ka i te ra pia uza le ¿ nieñ,
fo r my i me to dy pra cy profila ktyczno- resocjali zacyj nej w œro do wi sku lo ka l nym,
me to dy ka pra cy ku ra to ra s¹do we go, pa to lo gia spo³ecz na, za gro ¿e nia wspó³cze s nej 
cy wi li za cji a pa to lo gia spo³eczna (razem 510 godzin).

Na spe cja l no œci „reso cja li za cja” obo wi¹zuje „œcie ¿ ka pro gra mo wa”, na któr¹ sk³a -
daj¹ siê na stê puj¹ce przed mio ty: stre e twor king, me dia cja, kul turo tech ni ka w reso -
cja li za cji, rea da p ta cja spo³ecz na i po moc post peni ten cjar na (³¹cz nie 150 go dzin).

Spe cja li za cja „reso cja li za cja nie spra w nych inte le ktua l nie” obe j mu je pe da go gi -
kê osób upo œle dzo nych umys³owo, dy da kty kê spe cjaln¹, za cho wa nia de wia cy j ne
m³od zie ¿y nie spra w nej inte le ktua l nie, me to dy kê reso cja li za cji nie pe³no spra w nych 
inte le ktua l nie (150 go dzin).

Na oby d wóch spe cja l no œciach obo wi¹zuj¹ dwa ro dza je pra ktyk (po 75 go dzin).
£¹czna li cz ba go dzin z przed mio tów ka no ni cz nych i spe cja l nych wy no si 2205.

Na stu dia li cen cja c kie nak³adaj¹ siê stu dia ma gi ste r skie (II sto p nia), któ re tre œcio -
wo rów nie¿ s¹ zró¿ ni co wa ne.

Na spe cja l no œci „reso cja li za cja” plan stu diów uzu pe³niaj¹cych (ma gi ste r skich)
za wie ra 7 przed mio tów (wspó³cze s ne kon ce pcje reso cja li za cji, teo re ty cz ne pod sta -
wy pra cy so cja l nej, so cjo lo gia ma³ych grup, so cjo te ra pia, dia g no sty ka w reso cja li -
za cji, wy bra ne za gad nie nia z pa to lo gii spo³ecz nej i kon ce pcje pro fi la kty ki spo³ecz -
nej) ³¹cz nie 270 godzin.

Nowy plan stu diów rea li zo wa ny jest od roku 2008/9 (stu dia li cen cja c kie), na
spe cja l no œci reso cja li za cja. Spe cja l noœæ „reso cja li za cja upo œle dzo nych umys³o -
wo” wpro wa dzo na bê dzie od roku 2009/10.

Dla tego kie run ku przy goto wy wa ny jest od rê b ny plan stu diów ma gi ste r skich.

Dzia³al noœæ na uko wa

W Kra ko wie, po do b nie jak w in nych oœro d kach sen su stri c te aka de mi c kich,
bez po œred nio po wo j nie i na pocz¹tku lat piê æ dzie si¹tych nie by³o wy ra Ÿ ne go
uœwia do mie nia ce lo wo œci i sen su powo³ywa nia aka de mi c kich ka tedr i zak³adów
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po œwiê co nych ba da niom nad spo³eczn¹ pa to lo gi¹, a tym bar dziej nad wy pra cowy -
wa niem na uko wych za sad i me tod jej zwa l cza nia. Po trze by ta kich ba dañ, w œwie t le 
omni po ten t nej i znie wa laj¹cej ide o lo gii lan suj¹cej bez wzglêd ny pry mat spo³ecze ñ -
stwa nad jed nostk¹, nie do strze gaj¹cej obie kty w nych uwa run ko wañ de wia cji,
ig no ro wa nia do ro b ku na uki za chod niej, nie by³y do strze ga ne i ofi cja l nie diag no zo -
wa ne.

Pa to lo gia spo³ecz na (na rko ma nia) by³a tra kto wa na jako prze jaw z na tu ry
zdemo rali zowa ne go spo³ecze ñ stwa kapi tali stycz ne go, nie maj¹cego obie kty w ne go
pod³o¿a w „zdro wym” spo³ecze ñ stwie so cja li sty cznym.

Prze stê pczoœæ, w pie r wszych la tach po wo jen nych wy stê po wa³a w wie l kich roz -
mia rach i od zna cza³a siê du¿¹ dy na mik¹, ale by³a tra kto wa na jako po zo sta³oœæ
kapi tali sty cz nych uwa run ko wañ i de mo ra li zuj¹cego wp³ywu dru giej wo j ny œwia -
to wej.

Po do b nie t³uma czo no pro sty tu cjê, któ ra zgod nie z pogl¹dem Mar ksa „zni k nie
wraz ze stwo rze niem god nych wa run ków eg zy sten cji ko bie ty”. Ponad to, ba da nia
uja w niaj¹ce zja wi ska pato lo gi cz ne, wed³ug ide o lo gów ko mu ni z mu by³yby ko m -
pro mi tacj¹ dla „spra wied li we go” ustro ju socja listy cz ne go.

W szko l ni c twie wy ¿szym bez po œred nim i naj bar dziej wi do cz nym prze ja wem
komu ni sty cz nej in do ktry na cji by³a od po wied nia po li ty ka ka dro wa oraz pla ny
stu diów i tre œci pro gra mo we. W naj wy ¿szym sto p niu do ty ka³a ona kie run ków
huma ni sty cz nych, a wœród nich pe da go gi kê, zw³asz cza ta kich przed mio tów jak pe -
da go gi ka ogó l na i te o ria wy cho wa nia, któ re pod nie obe cnoœæ spe cjali sty cz nych
przed mio tów zwi¹za nych z pro ble ma tyk¹ prze stê pczo œci i reso cja li za cji fo r ma l nie
mog³yby przy go to wy waæ pe da go gów do pra cy w zak³adach ka r nych, po pra w -
czych i po do bnych in sty tu cjach. Ta kich po trzeb, jak ju¿ za zna czo no nie do strze ga -
no, gdy¿ in sty tu cje peni ten cja r ne ob sa dza ne by³y jed no stka mi spe³niaj¹cymi wy -
mo gi ideo lo gi cz ne, bez wy kszta³ce nia ogó l ne go, naj czê œciej wys³u¿o nych lub
zde gra do wa nych w s³u¿ bie wo j sko wej, bez my œl nie wy ko nuj¹cych za da nia in sty tu -
cji tota li ta r nej. Ne ga ty w ne kon se k wen cje tego sta nu mia³y mie j s ce zw³asz cza
w m³od zie ¿o wych zak³adach po pra wczych, w któ rych nie po dzie l nie rz¹dzi³o dru -
gie ¿y cie (Je d le wski, 1966).

Wa r to do daæ, ¿e nie któ re z zak³adów po pra wczych by³y zwyk³ymi re ¿i mo wy mi 
wiê zie nia mi, np. zak³ad w Ja wo rz nie, wy cze r puj¹co scha rakte ryzo wa ny we
wstrz¹saj¹cej ksi¹¿ce Wies³awa The is sa (1996).

Ale mimo tych przyt³aczaj¹cych ogra ni czeñ, przy ist niej¹cych skro mnych mo ¿ -
li wo œciach ka dro wych, pro ble ma ty ka peni ten cja r na i reso cjali zacy j na w Uni we r sy -
te cie Ja giel lo ñ skim by³a do strze ga na, dziê ki cze mu nie któ rzy ab so l wen ci kra ko w -
skiej pe da go gi ki po dej mo wa li sto p nio wo pra cê w zak³adach peni ten cja r nych
(przyk³adem mo¿e tu byæ Sta nis³aw Za wa da, wy cho wa w ca i dy re ktor Zak³adu Œled -
cze go, a na stê p nie Dy re ktor Okrê go we go Zarz¹du Zak³adów Ka r nych w Kra ko -
wie), Ka zi mierz Ho³yœ (wy cho wa w ca i wyk³ado w ca w CO Sz KO w Ka li szu).

Do wiê zien ni c twa tra fia li rów nie¿ ab so l wen ci psy cho lo gii (ba dacz wiê zien ni c -
twa Ma rek Ko se wski, Jó zef Na wój spe cja li sta pro ble ma ty ki kadr peni ten cja r nych).
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Ale te po zy ty w ne zja wi ska by³y wy ni kiem paŸ dzier niko we go prze³omu i wy raŸ -
ne go okrze p niê cia nauk spo³ecz nych w la tach sze œ æ dzie si¹tych.

Teo re ty cz ny, ba da w czy i in sty tu cjo nalny roz wój kra ko wskiej pe da go gi ki reso -
cjali zacy j nej za pocz¹tko wa ny zo sta³ na pocz¹tku lat sze œ æ dzie si¹tych przez prof.
Jana Kono pni c kie go.

¯ycio rys J. Kono pni c kie go od zwie rcie d la splot wie lu trud nych oko li cz no œci z ja -
ki mi ze t k nê³o siê wie lu pol skich uczo nych, któ rych naj bar dziej twó r czy okres obe j -
mu je dra ma ty cz ne lata dru giej wo j ny œwia to wej i nie sprzy jaj¹ce lata po wo jen ne.

Uro dzo ny w Kra ko wie Jan Ko no p ni cki, uko ñ czy³ s³ynne Gi mna zjum Œw. Ja cka 
oraz stu dia hi sto ry cz ne w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim zwie ñ czo ne do kto ra tem.

Bez po œred nio po stu diach by³ na uczy cie lem w Oœwiê ci miu, a na stê p nie na Po-
do lu, gdzie szczê œli wym zbie giem oko li cz no œci unikn¹³ are szto wa nia przez
NKWD. Przez Wê gry do sta³ siê do Fran cji i wst¹pi³ do pol skiej ar mii. Po klê s ce
Fran cji wraz z wo j skiem pol skim przed osta³ siê na Wy sy py Brytyjskie.

Po zwo l nie niu z obo wi¹zków ¿o³nie rskich (1942) za³o¿y³ w Edyn bu r gu dla pol -
skich ¿o³nie rzy s³ynne Stu dium Peda go gi cz ne, któ re go abso l wen ta mi by³o wie lu
wy bi t nych te o re ty ków z za kre su pe da go gi ki (m.in. Ale ksan der Hulek).

W Edyn bu r gu J. Ko no p ni cki stu dio wa³ psy cho lo giê i za po z na³ siê z aktu a l nym
do ro b kiem teo re ty cz nym w psy cho lo gii i so cjo lo gii, a co naj wa¿ nie j sze z me to do -
lo gi¹ i dia g no styk¹ psy cho lo giczn¹. W Szko cji roz pocz¹³ pracê œci œle na ukow¹,
któ rej owo cem by³a ksi¹¿ka „Demo kra ty cz ne pod sta wy szko l ni c twa szko c kie go”
wy da na w Londynie w 1942 roku.

Na stê p ny etap jego pra cy na uko wej przy pa da na okres po wro tu do kra ju (1946
rok), we Wroc³awiu, gdzie pe³ni³ fun kcjê dy re kto ra In sty tu tu Peda gogi cz ne go
ZNP.

W la tach 1948–1953 pra co wa³ w Cen tra l nej Wo je wó dz kiej Po rad ni Zdro wia
Psy chi cz ne go we Wroc³awiu, na stê p nie pe³ni³ fun kcjê kie ro w ni ka Od dzia³u
Leczni czo-Wy chowaw cze go dla dzie ci nerwowych.

W ci¹gu ca³ego okre su po wo jen ne go J. Ko no p ni cki pra co wa³ w wie lu ucze l -
niach wy ¿szych (Wy ¿sza Szko³a Han d lo wa we Wroc³awiu, Wy ¿sza Szko³a Wy -
cho wa nia Fi zy cz ne go we Wroc³awiu, gdzie pe³ni³ fun kcjê re kto ra w la tach
1956–1962.

Po prze pro wa dze niu siê do Kra ko wa by³ kie ro w ni kiem Ka te dry Pe da go gi ki
Ekspe rymen ta l nej w Wy ¿szej Szko le Peda go gi cz nej, a na stê p nie zwi¹za³ siê z Uni -
wer sy te tem Ja giel lo ñ skim.

Znacz¹ca jest te¿ poza ucze l nia nia dzia³al noœæ na uko wa J. Kono pni c kie go.
Przez osiem lat by³ prze wod nicz¹cym Ko mi sji Nauk Peda go gi cz nych PAN – Od -
dzia³ w Kra ko wie. By³ rów nie¿ cz³on kiem Euro pe j skie go To wa rzy stwa Peda gogi -
cz ne go. Z ra mie nia UNESCO ko or dy no wa³ miê dzy naro do we ba da nia nad po zio -
mem wia do mo œci ucz niów szkó³ pod sta wo wych, w któ rych po raz pie r wszy
ucze st ni czy³a Polska.

 W twó r czo œci prof. Kono pni c kie go za uwa ¿a siê wy raŸn¹ ewo lu cjê zain te re so -
wañ. W pocz¹tko wym okre sie prze wa ¿aj¹ pra ce o cha ra kte rze ogól nope dago gicz -
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nym, na stê p nie uka za³o siê wie le prac meto dolo gi cz nych (co by³o wy ra zem usi l -
nych d¹¿eñ do pod nie sie nia na uko wej wa r to œci nauk peda go gi cz nych) oraz pra ce
z dy da kty ki, do tycz¹ce s³abo œci sy ste mu szko l ne go i ne ga ty w nych stron procesu
nauczania.

Spo œród prac o cha ra kte rze meto dolo gi cz nym wa r to wy mie niæ pra cê pt. Za da -

nia (te sty) s³ow ni ko we i ich za sto so wa nie, wy dan¹ w 1961 roku przez Ko mi sjê
Nauk Peda go gi cz nych, Od dzia³ w Kra ko wie, Me to dy ba dañ sku t ków wy cho wa nia

mo ra l ne go, wy dan¹ w Opo lu w roku 1972 oraz Me to do lo giê ba dañ nie do sto sowa -

nia spo³ecz ne go, opu b li ko wan¹ w Biu le ty nie TWP w 1972 roku. Wœród tego do rob -
ku szcze gó l nie cen ne dla pra kty ki wychowa wczo-dy dakty cz nej by³y ba da nia nad
me to da mi kon tro li i oce ny osi¹gniêæ ucz nia w za kre sie na uki i za cho wa nia.

Jan Ko no p ni cki tra kto wa³ oce nê dzie cka wyj¹tko wo po wa ¿ nie, gdy¿ wi dzia³
w niej isto t ne na rzê dzie w kie ro wa niu roz wo jem oso bo wo œci. Aby oce na spe³nia³a
swo je fun kcje, musi byæ spra wie d li wa, a spra wie d li woœæ mo¿e byæ za cho wa na ty l -
ko w wa run kach zobie ktywi zowa ne go po mia ru osi¹gniêæ. Upo wsze ch nie nie tych
za sad po stê po wa nia z dzie c kiem sz³o w pa rze z em pi ry cz nym wy pra co wa niem na -
rzê dzi po mia ro wych wzo ro wa nych na me to dzie te sto wej. Pio nie r ski wk³ad
J. Kono pni c kie go w tym za kre sie mia³ rów nie¿ du¿e re per ku sje w za kre sie pra kty ki 
szkol no-wy chowa w czej, by³ po wa ¿ nym sy g na³em do ra cjo na l nej po li ty ki oœwia to -
wej w d¹¿e niu do ogra ni cza nia zja wi ska nie po wo dzeñ szko l nych, drugorocznoœci
i odsiewu szkolnego.

Z za kre su dy da kty ki naj bar dziej zna ne s¹ jego ksi¹¿ki: Pro blem opó Ÿ nie nia

w na u ce szko l nej – Os so li ne um (1961) oraz Po wo dze nia i nie po wo dze nia szko l ne

(1966). Ki l ka prac z tego za kre su uka za³o siê w cza so pi s mach peda go gi cz nych
(„Stu dia Peda go gi cz ne” 1970, „Kwa r ta l nik Peda go gi cz ny” 1957).

Roz pra wy z za kre su nie po wo dzeñ szko l nych opa r te s¹ na rze te l nych ba da niach
empirycz no-ekspe rymenta l nych pro wa dzo nych w na tu ra l nych wa run kach szko³y
i œro do wi ska dzie cka. Obe j muj¹ one etio lo giê tego zja wi ska, ro dza je i sta dia roz -
wo jo we oraz za sa dy po dej œcia profila ktyczno- terapeu tyczne go.

W twó r czo œci Kono pni c kie go szcze gó l ne mie j s ce za j mu je ksi¹¿ka za ty tu³owa -
na „Za bu rze nia w za cho wa niu siê dzie ci i œro do wi sko” wy da na w roku 1958 i roz -
sze rzo ne opra co wa nie w roku 1964. Ksi¹¿ka sta no wi re zu l tat wie lo le t nich ba dañ
i pra kty cz nych do œwia d czeñ J. Kono pni c kie go z dzie æ mi prze ja wiaj¹cymi ró ¿ no -
rod ne za bu rze nia w roz wo ju oso bo wo œci. Obok pro ble mów se le kcji i dia g no zy
dzie ci za bu rzo nych, uka za ne zo sta³y tu taj uwa run ko wa nia i typy za bu rzeñ. Ze
wzglê du na kry ty kê doty ch cza sowe go po dej œcia do tej ka te go rii dzie ci (dru go ro cz -
noœæ i sty g ma ty zuj¹c¹ ter mi no lo giê) ksi¹¿ka ta wy war³a du¿y wp³yw nie ty l ko na
cha ra kter ba dañ w tym za kre sie, ale na próby praktycznych innowacji.

O wa dze tej ksi¹¿ki, jej d³ugiej „¿y wo t no œci” œwiadcz¹ li cz ne cy to wa nia i o d -
wo³ywa nia siê w pra cach uka zuj¹cych siê w osta t nich la tach. Pra ca sta no wi ponad -
to wa ¿ ne og ni wo, a za ra zem punkt zwro t ny w ewo lu cji zain te re so wañ na uko wych
Jana Kono pni c kie go.
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Z prac ba da w czych nad ewo lucj¹ nie po wo dzeñ szko l nych wy ni ka³ pro blem
sze r szy, wchodz¹cy w ob szar psy cho lo gii nie do sto sowa nia spo³ecz ne go i pa to lo gii 
za cho wañ m³od zie ¿y. Ta pa sjo nuj¹ca pro ble ma ty ka pod jê ta zo sta³a w ko ñ co wym
okre sie twó r czo œci Jana Kono pni c kie go i za owo co wa³a ory gi na l nym do ro b kiem
na uko wym. De fi niuj¹c po jê cie nie do sto sowa nia, nawi¹zywa³ J. Ko no p ni cki do
twó r czo œci Ma rii Grze go rze wskiej, ale za sad ni czo in spi ra cje teo re ty cz ne i meto -
dolo gi cz ne za czerpn¹³ z prac an gie l skie go psy cho lo ga D.H. Stot ta. W ca³oœci jed -
nak do ro bek z tego okre su jest ory gi na l ny, o czym œwiadcz¹ li cz ne odwo³ywa nia
siê wspó³cze s nych badaczy do prac Konopnickiego.

Nie do sto sowa nie spo³ecz ne jest tu taj po jê te jako zja wi sko psy cho spo³ecz ne,
uwa run ko wa ne z³o¿on¹ in ter akcj¹ czyn ni ków ró ¿ nej na tu ry, a jego isto tê sta no wi
cie r pie nie po mio tu, „okrê ¿ noœæ” i nie adek wa t noœæ re a kcji, a przez to ich szko d li wy 
spo³ecz nie cha ra kter. Nie jest to stan jed no rod ny i nie od wra cal ny. St¹d wa ¿ nym
ele men tem dia g no zy jest nie ty l ko stwier dze nie sa me go fa ktu nie do sto sowa nia, ale 
okre œle nie jego ro dza jów (ty pów). Ko no p ni cki wy ró ¿ ni³ czte ry pod sta wo we typy
nie do sto sowa nia: wro goœæ, za ha mo wa nie, aspo³ecz noœæ i za cho wa nie nie kon sek -
went ne. Dia g no za nie do sto sowa nia musi byæ obie kty w na, a wiêc do ko na na w wa -
run kach na uko wej, weryfikowalnej obserwacji.

Po do b nie jak w przy pa d ku ba da nia i opra co wy wa nia kon ce pcji roz wi¹zy wa nia
in nych pro ble mów peda go gi cz nych, tak i tu taj Jan Ko no p ni cki oka za³ siê ba da -
czem em pi ry kiem uz naj¹cym za sa dê, wed³ug któ rej po zna nie zja wi ska wy ma ga
rze te l nych me tod i te ch nik ba da w czych. Sto suj¹c siê do tego wy mo gu, w ze spo le
kie ro wa nym przez Pro fe so ra ad ap to wa no „ar kusz diag no sty cz ny D.H. Stot ta”, któ -
ry zna laz³ sze ro kie wy ko rzy sta nie w dia g no zie nie do sto sowa nia ró ¿ nych po pu la cji
m³od zie ¿y. W li te ra tu rze psycholo giczno- pedagogi cz nej mo ¿ na zna leŸæ wie le po -
zy cji, któ re po wsta³y jako re zu l ta ty badañ za pomoc¹ tego narzêdzia.

Naj wa ¿ niejsz¹, kla syczn¹ ju¿ ksi¹¿k¹, jest tu taj Nie do sto sowa nie spo³ecz ne,
któ ra w da l szym ci¹gu sta no wi p³asz czy z nê od nie sie nia dla wspó³cze s nych ba da -
czy pro ble ma ty ki za bu rzeñ w za cho wa niu, nie do sto sowa nia spo³ecz ne go i prze -
stê pczo œci m³od zie ¿y.

Naj sze rzej za kro jo ne ba da nia nad niedo sto so wa niem pod kie run kiem J. Kono p -
ni c kie go prze pro wa dzo no we wszy stkich szko³ach pod sta wo wych (kl. III–VIII)
wo je wó dz twa zielo nogó r skie go (w da w nym uk³ad zie admi ni stra cyj nym). Re zu l ta -
tem tych ba dañ by³a dia g no za nie do sto sowa nia (roz mia ry i ro dza je) oraz opra co -
wa nie kie run ków dzia³añ profila ktyczno- resocjali zacyjn cyh dla Po rad ni Wycho -
wawczo -Zawo do wych i szkó³.

Ca³oœæ wy ni ków tych ba dañ zo sta³a przed sta wio na w mo no gra fii Pro ble my nie -

do sto sowa nia spo³ecz ne go i fo r my dzia³al no œci profila ktyczno- resocjali zacyj nej

wy da nej przez Ku ra to rium Oœwia ty i Wy cho wa nia w Zie lo nej Gó rze w 1979 roku.
W d³ugo fa lo wych pla nach tych ba dañ by³y za mie rze nia wy pra co wa nia za sad orga -
niza cy j nych i me tod profila ktyczno- terapeu tycz nych w œro do wi skach na tu ra l nych. 
Ba da nia tego dru gie go eta pu zo sta³y prze rwa ne przez czyn ni ki nie za le ¿ ne od
cz³on ków ze spo³u badawczego.
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Istotn¹ za sad¹ pro fi la kty ki spo³ecz nej wed³ug J. Kono pni c kie go jest zró¿ ni co -
wa ne po dej œcie do jed no stek niedo sto so wa nych, a pod staw¹ tego zró¿ ni co wa nia
jest typ nie do sto sowa nia oraz ogól nope dago gicz na za sa da indy widua li za cji. W ten
spo sób kon ce p cja ta ko re spon du je z za sad¹ zró¿ nico wa ne go po dej œcia, lan so wa ne -
go obe c nie na grun cie wspó³cze s nej my œli reso cjali zacy j nej (g³ów nie w za kre sie
reso cja li za cji zak³adowej).

W twó r czo œci na uko wej prof. Kono pni c kie go wyst¹pi³a wy ra Ÿ na ewo lu cja
zain te re so wañ, co uwi do cz ni³o siê w po dej mo wa nej te ma ty ce ba da w czej. Od za -
gad nieñ ogólno pedago gi cz nych, po przez pro ble my nie po wo dzeñ w na uce i za bu -
rzeñ w za cho wa niu, do cho dzi Ko no p ni cki do pro ble mów nie do sto sowa nia spo-
³ecz ne go i pro fi la kty ki spo³ecz nej. W ten spo sób czêœæ jego twó r czo œci zna j du je siê 
w o b sza rze pe da go gi ki resocjalizacyjnej.

W bi b lio gra fii jego prac nie zna j du je my spe cja l nych opra co wañ do tycz¹cych
„kla sy cz nych” pro ble mów wychowaw czo-reso cjaliza cyj nych w zak³adach za m -
kniê tych (cho cia¿ jest wie le uwag na ten te mat w kon te k œcie in nych pro ble mów).
Wy ni ka to z wie lu przy czyn, ale g³ów nie z tej, ¿e Ko no p ni cki sku te cz noœæ ogra ni -
cza nia de wia cji i prze stê pczo œci wi¹za³ z pro fi la ktyk¹, a zak³ady po pra wcze czy
ka r ne wpra w dzie uwa ¿a³ za ko nie cz ne, ale nie wi¹za³ z nimi „nad ziei na mo ra l ne
odrodzenie narodu”.

Pro fe sor Jan Ko no p ni cki pro wa dzi³ ba da nia, któ re nie ty l ko mia³y re spe kto waæ
za sa dy ba da nia na uko we go i pro wa dziæ do uo gó l nieñ teo re ty cz nych, ale mia³y byæ
ukie run ko wa ne na po trze by pra kty ki wy cho wa w czej.

Pra ktyczn¹ u¿y te cz noœæ ba dañ uwa ¿a³ J. Ko no p ni cki za pod sta wo wy obo -
wi¹zek pe da go ga ba da cza. Do sko na le nie rze czy wi sto œci wy cho wa w czej wy ma ga
– jego zda niem – nie ty l ko ba dañ wed³ug ry go rów meto dolo gi cz nych. �ród³em do -
œwia d cze nia i in spi ra cji s¹ rów nie¿ bez po œred nie kon ta kty ba da cza z pe da go ga mi
pra kty ka mi. Ta kie kon ta kty sta no wi³y dla prof. Jana Kono pni c kie go na tu ra l ny ele -
ment ¿y cia na uko we go.

Pro fe sor Jan Ko no p ni cki by³ zde cy do wa nym zwo len ni kiem roz wi ja nia te o rii
z sze ro kiej bazy em pi ry cz nej obe j muj¹cej wnio ski wy pro wa dza ne ze zwe ryfi ko -
wa nych fa któw. Pro pa guj¹c em pi ry cz ny, in du kcy j ny tok two rze nia te o rii wy po -
wia da³ nie kie dy skra j nie kry ty cz ne opi nie i oce ny od no œ nie lan so wa nych w pe da -
go gi ce spe kta kula r nych i zideo logi zo wa nych te o rii. Przy j muj¹c em pi ry cz ny tok
roz wi ja nia te o rii nie wi dzia³ mo ¿ li wo œci zbu do wa nia rze te l nej te o rii reso cja li za cji
w naj bli ¿ szym cza sie, bez pod jê cia sze ro ko za kro jo nych ba dañ ze spo³owych. Kon -
sek wen t nie do tej za sa dy or ga ni zo wa³ ba da nia na uko we w fo r mie ze spo³ów inter -
dyscyp lina r nych po dej muj¹cych kon kre t ne pro ble my ba da w cze. Naj bar dziej owoc -
nie pra co wa³y ze spo³y przy go to wuj¹ce te sty wia do mo œci i te sty s³ow ni ko we, któ re
s³u¿y³y rów nie¿ w dia g no zie i se le kcji m³od zie ¿y nie do sto sowa nej 

W roku 1972 powo³any zo sta³ ze spó³ do ba dañ zja wi ska spo³ecz ne go nie do sto -
sowa nia, w któ rym oprócz pra co w ni ków In sty tu tu Pe da go gi ki ucze st ni czy li pe da -
go dzy i psy cho lo go wie pra kty cy (szko³y, domy dzie cka, zak³ady wy cho wa w cze
i po pra w cze, zak³ady ka r ne, ad mi ni stra cja). Kon kre t nym owo cem dzia³al no œci
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tego ze spo³u jest ksi¹¿ka Se le k cja dzie ci spo³ecz nie niedo sto so wa nych oraz ra port
z ba dañ w wo je wó dztwie zie lono gó r skim Pro ble my nie do sto sowa nia spo³ecz ne go

i fo r my dzia³al no œci profila ktyczno- resocjali zacyj nej wy da ny przez Ku ra to rium
Oœwia ty w Zie lo nej Górze w 1979 roku.

Po œmie r ci prof. Jana Kono pni c kie go w 1980 roku, pra co w ni cy In sty tu tu za j -
muj¹cy siê pro ble ma tyk¹ nie do sto sowa nia i pro wadz¹cy za jê cia na spe cja l no œci
pe da go gi ka reso cjali zacy j na, zo sta li po zba wie ni fa cho we go kierownictwa.

Mimo to, ze spó³ ten w da l szym ci¹gu pro wa dzi³ ba da nia na te re nie No wej Huty
i kra ko wskie go Ka zi mie rza. Uko ro no wa niem tych prac by³a Ogól no po l ska Kon fe -
ren cja, z któ rej re fe ra ty zo sta³y opub li ko wa ne w Ze szy tach Na uko wych „Pra ce
Psycho logicz no-Peda gogicz ne UJ”, pt. Pro fi la kty ka spo³ecz na i reso cja li za cja

m³od zie ¿y w œro do wi sku otwa r tym, Kra ków 1980, pod re dakcj¹ B. Urbana.
Sy tu a cja ka dro wa zmie ni³a siê po uzy ska niu przez Bro nis³awa Ur ba na sto p nia

do kto ra habi lito wa ne go. Wte dy za ist nia³y wa run ki do utwo rze nia Zak³adu Pro fi-
 la k ty ki i Reso cja li za cji (1990 rok).

Od tego cza su opub li ko wa no ponad 200 roz praw i ar ty ku³ów do tycz¹cych
spo³ecz ne go nie do sto sowa nia. S¹ to g³ów nie pra ce Bro nis³awa Ur ba na opub li ko -
wa ne w Ze szy tach Na uko wych. „Pra ce Peda go gi cz ne”, w pra cach zbio ro wych
i ma te ria³ach pokon feren cy j nych wy da nych w ró ¿ nych oœro d kach aka de mi c kich.
Ki l ka prac B. Ur ba na uka za³o siê w cza so pi s mach o za siê gu krajo wym (ro cz nik
Peda go gi cz ny PAN, Au xi lium So cja le) i w jêzykach obcych.

Spo œród po zy cji ksi¹¿ko wych tego au to ra naj bar dziej zna ne s¹: Nie do sto sowa -

nie spo³ecz ne w do mach dzie cka, Za cho wa nia de wia cy j ne m³od zie ¿y, Za bu rze nia

w za cho wa niu i prze stê pczoœæ m³od zie ¿y, Za cho wa nia de wia cy j ne w in ter akcjach

ró wie œ ni czych.

Z prac zbio ro wych pod re dakcj¹ B. Ur ba na uka za³y siê m.in.: De wia cje wœród

m³od zie ¿y, Uwa run ko wa nia i wzo ry mar gina li za cji spo³ecz nej wspó³cze s nej m³o-

 dzie ¿y, Ade k wa t noœæ pol skie go sy ste mu profila ktyczno- resocjali zacyjne go do

wspó³cze s nych roz mia rów i ro dza jów prze stê pczo œci.

W pra wie pó³wie cz nej hi sto rii ba dañ pro wa dzo nych w In sty tu cie Pe da go gi ki UJ 
nad za gad nie nia mi ob jê ty mi za kre sem zain te re so wañ pe da go gi ki reso cjali zacy j nej 
za zna czy³y siê pe w ne ob sza ry (pro ble my ba da w cze), roz pa try wa ne wed³ug do mi -
nuj¹cych za³o¿eñ teo re ty cz nych i meto dolo gi cz nych.

I tak, w la tach 60. i 70. w pra cach (g³ów nie Kono pni c kie go) do mi no wa³a te o ria
po trzeb i spo³ecz ne go ucze nia siê.

Osta t nio, wiê kszoœæ prac siê ga do psy cho lo gii po zna w czej i so cjo logi cz nych te o -
rii in ter akcji, któ rych teo re ty cz nym pod³o¿em jest in ter akcjo nizm sym bo li cz ny.

W ca³ym okre sie, wszy s cy pra co w ni cy In sty tu tu czy ni li sta ra nia aby ich pra ce
sta no wi³y isto t ny przy czy nek do na uko we go po stê pu w reso cja li za cji, a uni ka li po -
dej mo wa nia ba dañ je dy nie po twier dzaj¹cych zna ne ju¿ zja wi ska i pra wid³owoœci.

W la tach 90. pod jê to pro ble ma ty kê pro fi la kty ki spo³ecz nej w ró ¿ nych œro do -
wi skach i in sty tu cjach wy cho wa w czych fun kcjo nuj¹cych w wa run kach wol no -
œcio wych.
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Aktu a l ne ba da nia, po dej mo wa ne g³ów nie przez m³odych pra co w ni ków, zmie -
rzaj¹ do wy pra co wa nia sko ordy nowa ne go sy ste mu pro fi la kty ki w œro do wi sku lo -
ka l nym. Pra ce te maj¹ cha ra kter em pi ry cz ny ale ich au to rzy wy ko rzy stuj¹ ró ¿ no -
rod ne po dej œcia teo re ty cz ne i roz wi¹za nia sto so wa ne w kra jach za chod nich.
Ba da nia te obe j muj¹ rów nie¿ pro ble ma ty kê stre e twor kin gu i me dia cji, a ucze st ni -
ka mi s¹ te¿ stu den ci (M. Michel, J. Bylica).

Przez ca³y okres dzia³al no œci Zak³adu Pro fi la kty ki Spo³ecz nej i Reso cja li za cji
kon tynu o wa ne s¹ ba da nia nad za bu rze nia mi w za cho wa niu dzie ci i m³od zie ¿y
z ró ¿ nych œro do wisk wy cho wa w czych. W tym kon te k œcie wa r to wspo mnieæ o za -
sto so wa niu naj bar dziej po pu lar ne go obe c nie (w ska li œwia to wej) ar ku sza diag no -
sty czne go T.M. Achen ba cha, adap to wa ne go przez B. Ur ba na.

W ra mach pra cy do kto r skiej K. Biel prze pro wa dzi³ sze ro kie ba da nia nad prze -
stê pczo œci¹ dziewcz¹t, a M. Ga je wski prze pro wa dzi³ em pi ryczn¹ we ry fi ka cjê kon -
ce pcji zró¿ ni co wa nych od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych w m³od zie ¿o wych zak³a -
dach reso cjali zacy j nych w za le ¿ no œci od cech oso bo wo œci wy cho wan ków.
Rów nie¿ w ra mach pra cy do kto r skiej E. Pin del pro wa dzi roz leg³e ba da nia nad re a -
da p tacj¹ spo³eczn¹ po opu sz cze niu zak³adu karnego.

Wa r to za zna czyæ, ¿e na Wy dzia le Filo zo fi cz nym UJ, w ra mach któ re go fun k -
cjo nu je In sty tut Pe da go gi ki, pro wa dzo ne s¹ stu dia do kto ran c kie, m.in. z za kre su
reso cja li za cji. 

W la tach 1990–2008, pod kie run kiem prof. dr hab. Bro nis³awa Ur ba na sto pieñ
do kto ra uzy ska³o 13 osób, w tym oso by spo za UJ. 

Pro wa dzo ne s¹ te¿ ba da nia do tycz¹ce sy ste mów reso cja li za cji w kra jach eu ro -
pe j skich. Osta t nio z tego za kre su uka za³a siê ksi¹¿ka M. Ku sztal po rów nuj¹ca pol -
ski sy stem reso cja li za cji nie le t nich z sy ste mem nie mie c kim.

M. Sztu ka pra cu je nad teo re ty cz nym mo de lem reso cja li za cji.
W aktu a l nie pro wa dzo nych ba da niach nad za bu rze nia mi w za cho wa niu uwz -

glê d nio ne jest zja wi sko od rzu ce nia w gru pach ró wie œ ni czych oraz zwi¹zku miê dzy 
za bu rze nia mi a na rko ma ni¹.

W œro do wi sku kra ko wskim przy jê to za sa dê, ¿e ba da nia diag no sty cz ne nad ró ¿ -
ny mi prze ja wa mi nie do sto sowa nia, pa to lo gii spo³ecz nej i prze stê pczo œci mog¹
i po win ny pro wa dziæ do wy pra co wa nia za sad i me tod efe kty w nej pro fi la kty ki i re -
so cja liza cji.

Stre sz cze nie

We wstê p nych roz wa ¿a niach uka za ne s¹ teo re ty cz ne Ÿród³a my œli ogól nope dago gicz nej oraz insty -

tucjo nali za cja ba dañ i stu diów peda go gi cz nych w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim.

W za sad ni czej czê œci au tor uka zu je hi sto riê stu diów peda go gi cz nych i g³ówne kie run ki ba dañ pro -

wa dzo nych po II wo j nie œwia to wej, któ re sta no wi¹ Ÿród³a i kon tekst roz wo ju ba dañ nad pro ble ma -

mi spo³ecz ne go nie do sto sowa nia oraz ukon sty tuo wa nia siê spe cja l no œci reso cja li za cja w In sty tu cie

Pe da go gi ki Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go.

Ko ñ co wa czêœæ do ty czy kie run ków ba dañ pro wa dzo nych od roku 1990 w ra mach Zak³adu Pro fi lak ty -

ki Spo³ecz nej i Reso cja li za cji w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim.

Reso cja li za cja w Uni wer sy te cie Ja giel lo ñ skim. Rys hi sto ry cz ny, stan obe c ny  23
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