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INF OR M ACJE  I  W YDA R ZENI A

Zgodnie z obietnicą redakcji wprowadzamy na stałe dział „Informacje i wyda-
rzenia”. Tym razem nieco przekornie zaczynamy od prezentacji okruchów chwały 
i drobin próżności związanych z awansami, jubileuszami i kreatywnością naszych 
autorów, współautorów, współpracowników i sympatyków.

JUBILEUSZE

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula
W dniach 28–29 maja 2009 roku Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersyte-

tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowała ogólnopolską konferencję 
naukową z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Stanisława Kawuli. 
Konferencja nosiła tytuł Pedagogika Społeczna. Dokonania – Aktualność – Perspek-
tywy. Wokół szkół polskiej pedagogiki społecznej na progu XXI wieku.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula specjalizuje się w pedagogice społecznej, 
a zwłaszcza pedagogice rodziny, podkultur młodzieżowych oraz roli dysonansu 
w wychowaniu. Jest absolwentem pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, gdzie uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego. W la-
tach 1976–1983 profesor kierował Instytutem Pedagogiki i Psychologii UMK, po-
czątkowo jako zastępca dyrektora, a od roku 1978 
jako dyrektor. W latach 1986–1990 pełnił funkcję 
Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 
 Wykładał także w Uniwersytecie Gdańskim (1992– 
1996) oraz w WSP w Olsztynie (1993–1999). W la-
tach 1999–2001 pełnił funkcję dyrektora Instytutu 
Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Uniwersyte-
cie Warmińsko-Mazurskim. Kierował także Kate-
drą Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki 
i Wychowania Artystycznego UWM w Olsztynie, 
przekształconym w Wydział Nauk Społecznych 
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(1986–2009). W latach 2000–2002 był prorektorem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 
im. J. Rusieckiego. 

Najważniejsze publikacje książkowe prof. zw. dra hab. Stanisława Kawuli: Ro-
dzina wiejska a wychowanie: szczegółowe studium porównawcze (1972); Świado-
mość wychowawcza rodziców: stan aktualny, niektóre uwarunkowania i skutki oraz 
perspektywy (1975); Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowi-
ska rodzinnego (1978); Studia z pedagogiki społecznej (1983, 1988, 1996); Rozdroża 
i szanse wychowania (1986); Dylematy edukacyjne za granicą (1987), Szkoła alter-
natywna: szkoły typu „waldorff” – teoria i praktyka (współautor K. Rutkowski, 
I. Wolny) (1992); Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki (współautor 
J. Brągiel, A. W. Janke) (1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007); Człowiek 
w relacjach socjopedagogicznych: szkice o współczesnym wychowaniu (1999, 2004), 
Mozaikowość rodziny: szkic do portretu współczesnych form rodzinno-małżeńskich 
(2003); Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka (2004); Kształty rodziny 
współczesnej: szkice familiologiczne (2005, 2006); Rodzina współczesna: przeobra-
żenia i przyszłość a wyzwania pedagogiki rodziny (2007); Wielorakość kultur w dys-
kursie pedagogiki społecznej (2008).

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz 
Z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Zdzisława Kosy-

rza w 2009 roku ukazała się książka pt. Myślenie i działanie pedagoga, pod redakcją 
naukową M. Konopczyńskiego, J. Kunikowskiego i S. Tomiuka, w której zamiesz-
czono opracowania 11 profesorów doktorów habilitowanych oraz 12 doktorów. 
Zacytowano w niej oryginalne teksty biogramów Jubilata opublikowane m. in. w: 
Kto jest kim w Polsce. Warszawa, Wyd. Interpress 1989 i 1993; Współcześni uczeni 
polscy, tom II. Warszawa, Ośrodek przetwarzania Informacji, 1999; 2000 Outstan-
ding Intellectuals of the 21st, Century 2005. All communications to: International 
Bibliographical Centre St. Thomas Place, Ely, Cambridgeshire, CB7 4GG, England; 

Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej 
Europy, Helion, 2006.

Zdzisław Kosyrz jest pedagogiem, profesorem zwy-
czajnym nauk humanistycznych, którego zainteresowa-
nia naukowe oscylują wokół psychopedagogicznych 
podstaw nauczania i wychowania, pedeutologii oraz 
andragogiki. W wielu polskich uczelniach Profesor 
prowadził wykłady, seminaria i warsztaty z zakresu 
rozwoju osobowego nauczyciela, wychowawcy, przy-
wódcy, lidera, menedżera. Jest promotorem 22 prac 
doktorskich z dziedziny nauk humanistycznych. Przez 
wiele lat był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych 
PAN (1971–1990); Polskiego Towarzystwa Higieny 
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 Psychicznej; Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Stowarzyszenia Oświatow-
ców Polskich. 

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kosyrz jest autorem 14 książek, m.in. Wychowanie 
interpersonalne (1993), Osobowość wychowawcy (6 wydań), redaktorem nauko-
wym książki Człowiek w sieci zniewolonych dróg (2009) oraz autorem książki Obli-
cza tożsamości (w przygotowaniu – PWN 2011).

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski
W dniu 21 grudnia 2010 roku, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 

w Siedlcach odbyły się obchody 65-lecia urodzin profesora zwyczajnego Jerzego 
Kunikowskiego, kierownika Zakładu Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Pedagogium WSNS w Warszawie, kierownika Katedry Edukacji Obronnej, 
dyrektora Instytutu Pedagogiki (w latach 2002–2005) i Dziekana Wydziału Huma-
nistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski rozpoczął 
działalność dydaktyczną i naukową w szkolnictwie 
wyższym w 1974 roku po ukończeniu studiów peda-
gogicznych. W 1978 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk humanistycznych, w 1985 roku dokto-
ra habilitowanego nauk wojskowych, a w 1996 został 
mianowany profesorem. Jest autorem wielu prac na-
ukowych i książek z zakresu dowodzenia, wychowa-
nia, edukacji i edukacji do bezpieczeństwa i socjologii 
wojska (ponad 300 artykułów opublikowanych w kraju 
i za granicą). Był recenzentem w trzech przewodach 
profesorskich, recenzował dorobek ośmiu pracowni-
ków naukowych, w tym trzech do stanowiska profesora zwyczajnego i pięciu do 
stanowiska profesora nadzwyczajnego. Wypromował 14 doktorów, ponad 250 
magistrów i około 100 licencjatów. Recenzował również 12 prac habilitacyjnych, 
31 prac doktorskich oraz przewodniczył wielu obronom i egzaminom doktorskim. 
Napisał recenzje ponad 50 książek, około 150 recenzji prac magisterskich i ok. 
270 prac dyplomowych.

Dorobek naukowy prof. Kunikowskiego jest znaczący, obejmuje bowiem łącz-
nie ponad 300 pozycji, w tym książki, prace badawcze, słowniki i opracowania 
leksykalne Spośród nich autor ceni sobie najbardziej: Poznanie, świadomość, świa-
topogląd (1988); Wiedza obronna (2000); Przygotowanie obronne społeczeństwa – 
redakcja naukowa, współautor (2001); Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa (2002); 
Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa (2005); Bez-
pieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów – współautor (2008); Bezpieczeństwo 
i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb. Ujęcie naukowe, pedagogicz-
ne i edukacyjne – redakcja i współautor (2010).
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Prof. zw. dr hab. Henryk Machel
Prof. zw. dr hab. Henryk Machel jest absolwentem 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie 
ukończył studia magisterskie w 1963 roku, a w 1973 
roku obronił dysertację doktorską napisaną pod kie-
runkiem prof. dr hab. Janusza Sztumskiego. W trakcie 
studiów (w latach 1961–1963) pełnił funkcję kierowni-
ka Klubu Studenckiego „Od Nowa” i był stypendystą 
CZZK. W 2001 uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim 
habilitację, broniąc pracy pt. Psychospołeczne uwarun-
kowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, 
a w roku 2008 tytuł profesora. W latach 1974–1990, 
prof. zw. dr hab. Henryk Machel pracował w Instytucie 

Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wespół z prof. Bolesławem Marosz-
kiem powołał studia resocjalizacyjne. W latach 1995–1998 pełnił funkcję Zastępcy 
Dyrektora Instytutu Pedagogiki, a w 2002–2008 przez dwie kadencje funkcję Dzie-
kana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973–1990 
prof. Henryk Machel pracował jednocześnie w Instytucie Kształcenia Nauczycieli 
w Bydgoszczy, gdzie zorganizował i kierował Zakładem Badań Oświatowych. Był 
jednocześnie czynnym członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Polskie-
go Towarzystwa Socjologicznego. W roku 1992 był współzałożycielem Polskiego 
Towarzystwa Penitencjarnego, któremu przewodniczył przez cztery lata. Od wie-
lu lat współpracuje także z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej 
w Kaliszu, w którym miał gościnne wykłady. Był także wykładowcą Podyplomo-
wego Studium Penitencjarystyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
W latach 1962–1990 pracował w Centralnym Więzieniu w Bydgoszczy, a następnie 
w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, w którym od 1970 do 1990 r. pełnił 
funkcję Naczelnika. Był pierwszym pracownikiem Służby Więziennej, który uzy-
skał tytuł doktora.

Zainteresowania naukowe prof. Henryka Machela związane są ze zjawiskami 
patologii społecznej, teoriami kryminologicznymi, psychopedagogiką resocjaliza-
cyjną, funkcjonowaniem więzienia, resocjalizacją penitencjarną oraz personelem 
penitencjarnym. Najważniejsze pozycje w jego dorobku naukowym to: m.in. Za-
kład pracy a deprawacja młodocianych (1977), Wprowadzenie do pedagogiki peni-
tencjarnej (1994); Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu 
więziennego (2001), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna (2003) czy 
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus Polski. Studium penitencjarno-pe-
dagogiczne (2008).

W dniu 13 maja 2010 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. Zbrodnia i Kara. Prece-
dens, proces, pokuta. Została ona zadedykowana osobie profesora zwyczajnego 
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 Henryka Machela. Organizatorami konferencji byli: Koło Naukowe Psychologii 
Sądowej i Penitencjarnej „Penitentia” działające przy Instytucie Psychologii oraz 
Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch kończy swoją pełnoetatową aktywność na Uni-
wersytecie Warszawskim. Okoliczność ta skłania do refleksji nad dokonującym się 
dziełem i twórczością mierzoną nie tylko ilością napisanych prac – tych popełnił 
ponad trzysta, wypromował ponad dwudziestu doktorów, ale również aktywnością 
społeczną (wieloletni prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych) i zaangażo-
waniem w sprawy publiczne (dwukrotny podsekretarz stanu w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej). Spektakularnym zwieńczeniem jego pięknej, wieloletniej kariery 
akademickiej jest wielotomowa Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, dzieło mo-
numentalne, klasyczne, które powstało dzięki heroicznej determinacji i wieloletniej 
pracy naczelnego redaktora.

Poświęcona Profesorowi jubileuszowa uroczystość połączona z promocją 
ostatniej części Encyklopedii Pedagogicznej opublikowanej w Wydawnictwie Aka-
demickim „Żak” odbyła się 19 czerwca 2010 roku w Sali Złotej Pałacu Kazimie-
rzowskiego, głównej siedzibie władz Uniwersytetu Warszawskiego.

Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele bez mała wszystkich ośrodków akade-
mickich w kraju, grono Przyjaciół i bliskich Jubilatowi osób. Z ich inicjatywy opra-
cowana została księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Pilchowi 
– Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, pod redakcją PT Profesorów 
– Marka Konopczyńskiego, Wiesława Theissa, Mikołaja Winiarskiego. 

Profesor widziany oczami jego najbliższych współpracowników to Człowiek 
pełen inicjatywy i gotowy do współdziałania w wielu obszarach, ogromnie zaan-
gażowany w budowanie bliskich i ciepłych kontaktów międzyludzkich, służący po-
mocą i radą, czasem bezradny wobec głupoty, nonszalancji i bezmyślności polityków, 

Prof. dr hab. Marek Konopczyński wręcza Jubilato-
wi prezent w imieniu społeczności naukowej Peda-
gogium WSNS w Warszawie

Na pierwszym planie od lewej: Dyrektor Zakładu 
Karnego w Sztumie ppłk mgr Andrzej Górka oraz 
prof. zw. dr hab. Henryk Machel
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 wyrozumiały dla studenckiej ignorancji. Wystarczy spojrzeć na listę z wynikami eg-
zaminu, żeby zobaczyć skalę co najmniej dziesięciostopniową, wyrażoną opisowym 
językiem humanisty dostrzegającego formę pracy, ułomności stylu i gramatyki i oczy-
wiście rzetelną wiedzę, podlegającą summa summarum ocenie merytorycznej. Relikt 
nie przekładający się na USOS ani żaden inny bezosobowy system testowania wiedzy 
akademickiej. Wbrew pozorom studenci potrafią docenić ten rodzaj „dziwactwa”.

Profesor Pilch jako jeden z najbardziej znaczących przedstawicieli pedagogi-
ki społecznej w naszym kraju posiada dar integrowania środowiska wobec spraw 
ważnych i wymagających inicjatywy. W czasach socjalizmu wykazywał się bez-
kompromisowością, w okresie transformacji stał się surowym recenzentem prze-
mian społecznych w naszym kraju. Bronił interesów grup społecznych ponoszących 
największe koszty przemian – środowisk wiejskich, zaniedbanych strukturalnie, 
defaworyzowanych politycznie. Jest dobrym duchem wielu inicjatyw środowiska 
pedagogicznego, a dzięki swoim koncyliacyjnym umiejętnościom i duchu społeczni-
ka uwikłany jest w różne inicjatywy społeczne – ruch obrony małych szkół, walka 
z ubóstwem, reforma edukacji. 

Profesor Pilch to Romantyk zaskakujący otoczenie zarówno umiejętnością 
dostrzegania zjawisk, których inni nie widzą, jak i ich osobliwą interpretacją, to 
zdeklarowany naprawiacz wszelkiego zła. Obarczony słabością do kobiet, pełen 
wdzięku i nonszalancji doznaje z ich strony ogromnej atencji, co przyjmuje z wła-
ściwym sobie dystansem i poczuciem humoru. Emerytura w jego przypadku ma 
wyłącznie wymiar metrykalny, ponieważ Profesor nie rezygnuje z aktywności 
 akademickiej, podejmując nowe zadania naukowe. W jego planach na najbliższą 
przyszłość  zawierają się zarówno działania zespołowe, jak i potrzeba napisania wła-
snego dzieła, na skończenie którego zawsze brakowało mu czasu. Odciążenie od 
nadmiaru dydaktyki to chyba jedyny pozytywny aspekt jego emerytury. 

Panie Profesorze, życzymy dużo zdrowia i wielu lat twórczej aktywności oraz 
spolegliwej troski o rozwój najmłodszego pokolenia pedagogów społecznych!

DL
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NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Ewa Jarosz (2009)
Tytuł pracy habilitacyjnej: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa 

globalna i lokalna. Katowice Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2008 (II wydanie Ka-
towice 2009), s. 556. Recenzje wydawnicze: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, 
prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka.

Przewód habilitacyjny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 12 maja 2009 roku. Re-
cenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka; 
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, prof. zw. dr. hab. Tadeusz Pilch, prof. zw. 
dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki. Rozprawa habilitacyjna uzyskała w 2009 
roku Nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk 
oraz Nagrodę Ministra w 2010 roku.

Sławomir Sobczak (2010)
Tytuł pracy habilitacyjnej: Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej. 

Warszawa, Wyd. Pedagogium, s. 295. Recenzje wydawnicze: prof. zw. dr hab. An-
drzej Bałandynowicz, prof. zw. dr hab. Jacek Hołówka.

Przewód habilitacyjny na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Peda-
gogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Kolokwium habilitacyjne 
odbyło się 30 czerwca 2010 roku. Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. 
zw. dr hab. Henryk Machel; prof. dr hab. prof. UAM Wiesław Ambrozik, prof. zw. 
dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder; prof. dr hab. prof. UW Lesław Pytka.

Ewa Wysocka (2010)
Tytuł pracy habilitacyjnej: Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy 

i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia 
preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej. Katowice, Wyd. 
Uniwersytetu Śląskiego 2009 (II wydanie Katowice 2010), s. 596. Recenzje wydaw-
nicze: prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch, prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss.

Przewód habilitacyjny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 26 stycznia 2010 roku. 
Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. 
zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch, prof. zw. dr hab. 
Andrzej Radziewicz-Winnicki. Rozprawa habilitacyjna uzyskała Nagrodę im. Pro-
fesor Ireny Lepalczyk Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w 2010 roku oraz zosta-
ła przedstawiona do Nagrody Ministra w 2011 roku.
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INNE WYDARZENIA

Powołanie i prace Zespołu ds. analizy planów  
i programów nauczania

W dniu 25 maja 2010 roku, w ramach Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN został powołany Zespół ds. analizy planów 
i programów kształcenia, którego zadaniem jest opracowanie raportu dotyczącego 
specyfiki i potrzeb w zakresie kształcenia pedagogów resocjalizacji.

Podczas pierwszego spotkania, w głosowaniu jawnym dokonano wyboru za-
rządu: przewodniczący – dr Beata Maria Nowak (Pedagogium Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych w Warszawie); zastępca przewodniczącego – dr Anna Kiesz-
kowska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach), sekretarz – dr Sławomir Przybyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Wilkasy 2010, od lewej siedzą: J. Kusztal, A. Barczy-
kowska, M. Muskała, B.M. Nowak, A. Czerkawski; 
od lewej stoją: R. Breska, H. Kupiec, S. Przybyliński

Wilkasy 2010, kuluarowe dyskusje prowadzą: 
B.M. Nowak, S. Przybyliński, M. Muskała

Wilkasy 2010: Konstruktywna wymiana zdań 
i poglądów
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w  Olsztynie); członkowie Zespołu: dr Agnieszka Barczykowska (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Beata Bocian (Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy w Siedlcach), dr Rafał Breska (Uniwersytet Gdański), dr Andrzej 
Czerkawski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Hubert Kupiec (Uniwersytet 
Szczeciński), dr Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Paweł 
Maciaszczyk (UMCS w Lublinie), dr Maciej Muskała (Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu). 

W dniach 27–28 października 2010 roku, w Wilkasach k. Giżycka odbyła się 
sesja wyjazdowa Zespołu, w trakcie której omówiono wiele kwestii tematycznie 
i problemowo powiązanych z analizą planów i programów nauczania przedmio-
tów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Dyskutowano 
także na temat aktualnych standardów kształcenia na różnych kierunkach stu-
diów, Krajowych Ram Kwalifikacji, kompetencji studentów oraz celów i efektów 
kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce. Omówiono także informacje uzy-
skane z poszczególnych uczelni o planach i programach nauczania, realizowanych 
w ramach specjalności resocjalizacja na I° i II° kształcenia na studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych. Gros czasu sesji zdominowała wielowątkowa dyskusja nad 
metodologicznymi aspektami opracowania projektu. Rozmowy toczyły się m. in. 
w obszarze propozycji analizy sylabusów, gromadzenia i interpretowania danych 
oraz ich kodowania. Końcową część sesji poświęcono próbie rozwikłania kon-
trowersji wokół studenckich praktyk pedagogicznych realizowanych na kierunku 
pedagogika (I° kształcenia) i związanych z nimi kompetencjami i uprawnieniami 
zawodowymi. 

Obchody Dnia Praw Człowieka 

Obchody Dnia Praw Człowieka odbyły się 10.12.2010 r. w Sali lustrzanej 
Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Rzecznik Praw 
 Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz oraz Dyrektor Biura Informacji Rady Europy 
– dr Hanna Machińska. W programie Obchodów zaplanowano dwuczęściowe se-
minarium: część pierwszą zatytułowano Współczesne kierunki resocjalizacji, drugą 
zaś – Praktyczne formy resocjalizacji. W części pierwszej głos zabrali: prof. dr hab. 
Bronisław Urban, przewodniczący Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komite-
tu Nauk Pedagogicznych PAN, kierownik Zakładu profilaktyki Społecznej i Re-
socjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; sekretarz Sekcji 
prof. dr hab. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie, któ-
ry wygłosił wykład pt. Podstawy teoretyczne oddziaływań resocjalizacyjnych oraz 
ppłk Luiza Sałapa,  dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej. Moderatorem seminarium była Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka.
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Powołanie Rady Polityki Penitencjarnej

Rada Polityki Penitencjarnej została powołana w dniu 16 grudnia 2010 roku 
przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ustawowe zadania 
Rady obejmują m.in. inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych, 
ocenę bieżącej polityki penitencjarnej oraz inicjowanie i przeprowadzanie badań 
naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej. 

Członkami Rady Polityki Penitencjarnej zostali: S. Chmielewski – sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Sprawiedliwości (przewodniczący Rady), prof. dr hab. W. Am-
brozik (wiceprzewodniczący Rady), ppłk. L. Olejnik (członkini prezydium Rady), 
M. Kowarski – Stowarzyszenie „Monar” (członek prezydium Rady), B. M. Wołosik 
– sędzia (sekretarz Rady), prof. zw. dr hab. B. Hołyst, prof. zw. dr hab. M. Fi-
lar, prof. dr hab. M. Konopczyński, prof. zw. dr hab. P. Krajewski, prof. zw. dr 
hab. T. Szymanowski – Stowarzyszenie „Patronat”, prof. dr hab. Z. Lasocik, gen. 
dr J. Pomiankiewicz, Danuta A. Przywara – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
dr M. Marczak, M. Gajos – Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” oraz 
K. Chojecki – dyrektor SW w Bydgoszczy.

Punktem wyjścia do dalszych prac Rady jest przygotowana przez Służbę Wię-
zienną informacja dotycząca obecnego stanu więziennictwa w Polsce.

Przeobrażenia Pedagogium

W dniu 22 września 2010 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 
decyzję, na mocy której utworzono Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych 
w Warszawie. Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia w zakresie studiów 
licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika oraz studiów licencjackich na 
kierunku praca socjalna w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna, edukacja 
obronna i bezpieczeństwo publiczne, pedagogika kryminologiczna, pedagogika sądo-
wo-penitencjarna, edukacja dla bezpieczeństwa, profilaktyka i prewencja kryminalna, 
logopedia z elementami resocjalizacji, praca z dzieckiem i rodziną, opieka gerontolo-
giczna, praca resocjalizacyjna w środowisku otwartym. Pedagogium Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych jest kontynuatorką naukowego, badawczego i dydaktycznego do-
robku Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, która zaprzestała 
swojej dydaktyczno-merytorycznej działalności z dniem 1 października 2010 roku. 
Autorem naukowo-organizacyjnej koncepcji utworzonej Uczelni, podobnie jak i po-
przedniego Pedagogium, jest prof. dr hab. Marek Konopczyński wraz z zespołem 
swoich najbliższych współpracowników. Istota tej koncepcji  opiera się na założe-
niach „twórczej resocjalizacji”, oraz sięga do dorobku  istniejących w  okresie mię-
dzywojennym w Polsce, Zakładów Kształcenia Nauczycieli pod nazwą Pedagogia. 
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Na marginesie należy wspomnieć, że absolwentami Pedagogium w Lublinie (1931 r.) 
byli również dziadkowie prof. Konopczyńskiego. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk 
Społecznych w Warszawie zgromadziła wybitną kadrę naukową i dydaktyczną z za-
kresu prowadzonych studiów oraz profesjonalną kadrę administracyjno-obsługową 
i zmierza w kierunku szybkiego rozwoju naukowego, badawczego, organizacyjnego 
i wydawniczego.

Profesor George Nelson w Polsce 

W 2010 r. po raz kolejny przybył do Pedagogium w charakterze wykładowcy 
i praktyka. W dniach 16–20 października 2010 r. prowadził w Pedagogium za-
jęcia warsztatowe w zakresie rozumienia i kształtowania umiejętności poznaw-
czych, komunikacji oraz wybranych technik dramowych. Udział w zajęciach wzięli 
zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Profesor Nelson 
w dniu 16.10.2010 r. wygłosił wobec społeczności akademickiej, grona profesorów, 
pracowników dydaktycznych oraz zaproszonych gości wykład inauguracyjny pt. 
 Re-engaging the criminal mind. Profesor Nelson został zaproszony do stałej współ-
pracy z Pedagogium Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie. 

George Nelson jest profesorem, wykładowcą na 
wydziale dramy i sztuki medialnej Brigham Young Uni-
versity w Provo w stanie Utah w USA oraz założycielem 
Instytutu ds. narodowego programu szkoleń i naucza-
nia. Od lat 70. ubiegłego wieku zaangażowany jest 
w pracę i badania na rzecz rozwijania programów edu-
kacyjnych ukierunkowanych na wykorzystanie metod 
kulturo-technicznych, w tym także dramy w eduka-
cji, biznesie, więziennictwie, mediach, sztuce i innych 
dziedzinach życia. Jest cenionym w USA pedagogiem, 
znanym dramatopisarzem, wieloletnim kierownikiem 
jednostek naukowych i autorem licznych publikacji, 
człowiekiem wybitnym, docenianym i wielokrotnie 
nagradzanym za dorobek i aktywność na płaszczyźnie 
społeczno-kulturalno-edukacyjnej. Profesor Nelson otworzył nową perspektywę 
w procesie nauczania i ukierunkował ją na potencjały drzemiące w każdym człowie-
ku, bez względu na jego przeszłość i status społeczny. Projekty edukacyjne Profesora 
wdrożono w większości stanów Ameryki Północnej, a także w Nigerii oraz w innych 
krajach świata.
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Projekt „Praca z dziećmi i rodziną – wymiana dobrych praktyk”

Tamara Zacharuk
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

W roku akademickim 2009–2010 realizowany był międzynarodowy projekt: 
„Praca z dziećmi i rodziną – wymiana dobrych praktyk” w ramach programu 
Wschód–Wschód Partnerstwo Ponad Granicami finansowany z grantu Fundacji 
Batorego. Uczestnikami projektu byli pracownicy naukowi, studenci i pracownicy 
socjalni z czterech krajów: Polski, Rosji, Bułgari i Słowacji.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 12–15 lipca 2010 roku w Akademii 
Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach. Insty-
tut Pedagogiki gościł wówczas wykładowców i studentów z Tulskiego Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. L.N. Tołstoja (Rosja), wykładowców i studen-
tów Uniwersytetu im. St. Klimenta Ohridskiego w Sofii (Bułgaria) oraz Uniwer-
sytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), a także pracowników socjalnych 
z tych krajów. Ze strony polskiej w projekcie udział wzięły prof. dr hab. Tamara 
Zacharuk, prof. dr hab. Anna Klimaszewska, dr Beata Bocian i dr Ewa Jagiełło 
z Instytutu Pedagogiki, studentki kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogi-
ka społeczno-wychowawcza z resocjalizacją z Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach: Kamila Cyran, Katarzyna Chromińska, Agnieszka Mądra 
i Monika Fedczuk oraz pracownicy socjalni: Sylwia Domżała-Kurtiak i Aldona 
Mierzejewska. 

Goście w czasie wizyty studyjnej w Polsce mieli okazję odwiedzić m.in. Dom 
Dziecka w Siedlcach, Dom Dziecka Julin w Kaliskach, Dom Spokojnej Starości 
w Starych Lipkach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie oraz „Dom nad 
Stawami” – Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach. Uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielami Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Węgrowie.

Druga wizyta studyjna związana z realizacją tego projektu odbyła się w dniach 
18–21 października 2010 roku w Bułgari. Gospodarzami spotkania byli pracow-
nicy Uniwersytetu im. St. Klimenta Ohridskiego w Sofii . Na konferencji rozpo-
czynającej spotkanie uczestnicy projektu mieli okazję poznać zasady organizacji 
pomocy dziecku i rodzinie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym 
w Bułgarii oraz rolę i znaczenie pracowników socjalnych w tym systemie. W części 
praktycznej wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z pracą palcówek zajmują-
cych się wychowaniem dzieci i pomocą socjalną rodzinom w Bułgarii. W bułgar-
skiej części projektu w programie znalazły się takie placówki, jak: Dom Dziecka 
w Sofii i w Wieliko Trnowo, Dom Samotnej Matki w Sofii, Wioska Dziecięca 
SOS w Sofii i Dren, Centrum Pomocy Społecznej Dzieciom i Rodzinie w Sofii 
i w Błagojewgrad. 
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Cechą wyróżniającą projekt było rzadko spotykane połączenie doświadczeń 
pracowników naukowych, pracowników socjalnych i studentów w zakresie pracy 
z dzieckiem i rodziną, szczególnie narażonymi na wykluczenie społeczne i mar-
ginalizację. Zarówno w teorii, jak też bezpośredniej praktyce uczestnicy projektu 
poznawali przejawy i przyczyny wykluczenia społecznego dzieci i ich rodzin oraz 
sposoby rozwiązywania tych trudnych sytuacji w poszczególnych krajach uczestni-
czących w projekcie.

Jednym z efektów wyjazdów studyjnych, zebranych doświadczeń i podjętej 
współpracy oraz podsumowaniem realizacji projektu będzie międzynarodowa pu-
blikacja dotycząca problematyki opieki nad dzieckiem i rodziną w Rosji, Bułgarii, 
Słowacji i Polsce. 

Pedagogika Resocjalizacyjna na Śląsku

Andrzej Czerkawski
Uniwersytet Śląski

Rozwój i działalność Pedagogiki Resocjalizacyjnej w województwie śląskim 
jest ściśle związany z historią Uniwersytetu Śląskiego i działalnością naukowo-dy-
daktyczną śląskiej pedagogiki. Uniwersytet Śląski jest młodym ośrodkiem akade-
mickim, został utworzony w 1968 roku w wyniku połączenia filii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Stąd istotne wy-
daje się przy omawianiu rozwoju działalności naukowej i dydaktycznej pedagogiki 
resocjalizacyjnej naszkicować instytucjonalizację nauk o wychowaniu w Uniwer-
sytecie Śląskim. W początkowym okresie pedagogika rozwijała się na Wydziale 
Nauk Humanistycznych w Instytucie Pedagogiki i Psychologii, w obrębie którego 
funkcjonowały dwa zakłady: Zakład Pedagogiki oraz Zakład Psychologii. Zakład 
Pedagogiki początkowo zatrudniał pięć osób, jak widać początki pedagogiki na 
Uniwersytecie Śląskim były skromne. Na początku lat 70. można odnotować zna-
czący okres rozbudowy Instytutu oraz intensywnego wzrostu ilościowego kadry 
(powstają trzy nowe zakłady, a liczba pracowników w pionie pedagogiki wzrasta 
do 27). Dynamiczny wzrost zatrudnienia spowodowany był uruchomieniem obok 
już istniejących studiów magisterskich dla pracujących – zaoczne i wieczorowe – 
trzyletnich studiów zawodowych dla pracujących w zakresie: pedagogiki szkolnej, 
resocjalizacji oraz pedagogiki opiekuńczej. 

W połowie lat siedemdziesiątych nastąpił podział Instytutu na dwie odrębne 
jednostki organizacyjne: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii. W obrębie 
Instytutu Pedagogiki funkcjonowało sześć zakładów naukowych w tym Zakład Pe-
dagogiki Społecznej. W tym okresie rozpoczęła się też działalność dydaktyczna i na-
ukowa z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Oprócz dotychczasowych studiów 
magisterskich dla pracujących oraz zawodowych uruchomiono po raz pierwszy 
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na Uniwersytecie Śląskim studia stacjonarne w zakresie pedagogiki szkolnej i peda-
gogiki resocjalizacyjnej. Jest to również okres wyodrębnienia w strukturze organi-
zacyjnej Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii, który 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego (Radziewicz-Winnicki, 1992). Rozwój pedagogiki 
 resocjalizacyjnej w tamtym okresie jest ściśle związany z postacią doc. dra Henryka 
Gąsiora, pierwszego dziekana nowo utworzonego Wydziału jak i Instytutu Pedago-
giki (1975–1978). Henryk Gąsior urodził się w 1928 roku w Cząstkowie  Starym 
(woj. kieleckie), więzień obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen i Buchenwal-
dzie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wychowanek prof. dr hab. Mieczy-
sława Kreutza oraz prof. dr hab. Ryszarda Wroczyńskiego, swoją działalność 
naukową i dydaktyczną związał z Górnym Śląskiem. Organizował w Katowicach 
Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, był Dziekanem Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycznego, a od 1976 roku pierwszym dziekanem Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletnim redaktorem najstar-
szego periodyku pedagogicznego na Śląsku „Chowanny”. To za sprawą doc. dra 
Henryka Gąsiora w ramach Instytutu Pedagogiki powstaje Zakład Pedagogiki Spo-
łecznej (Bocian, 1997), grupując pracowników zainteresowanych nie tylko obsza-
rem badawczym pedagogiki społecznej, ale również pedagogiki specjalnej 
i pedagogiki resocjalizacyjnej. Pogodny, życzliwy, zawsze uśmiechnięty, otwarty na 
problemy innych doc. dr Henryk Gąsior skupia wokół siebie osoby o zróżnicowa-
nych zainteresowaniach badawczych, realizujących zadania dydaktyczne związane 
z kształceniem w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Przełom lat 70. i 80. był 
okresem kształtowania się i instytucjonalizacji pedagogiki w Uniwersytecie Śląskim. 
Istotnym momentem w dalszym rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej była reorga-
nizacja, w wyniku której powołano w miejsce Instytutu Pedagogiki cztery Katedry, 
w tym Katedrę Pedagogiki Społecznej (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Radziwe-
icz-Winnicki), w ramach której zostaje zorganizowana Pracownia Resocjalizacji 
i Patologii Społecznej (kierownik: doc. dr Henryk Gąsior). Dzięki otwartości prof. 
dra hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego na indywidualne zainteresowania ba-
dawcze pracowników naukowych w Katedrze Pedagogiki Społecznej są realizowane 
zróżnicowane kierunki badawcze. Dotyczą one teoretycznych, metodologicznych 
i historycznych podstaw współczesnej pedagogiki specjalnej, pedagogiki społecznej 
i socjologii wychowania (Radziewicz-Winnicki, 1992). W tym okresie funkcjono-
wania Pracowni Resocjalizacji i Patologii Społecznej są podejmowane problemy ba-
dawcze związane z wychowawczym wpływem środowiska społecznego na młodzież 
niedostosowaną społecznie (H. Gąsior (red.). Z teorii wychowania środowiskowego 
i resocjalizacji młodzieży. Katowice 1979; Wybrane zagadnienia z metodyki wycho-
wania resocjalizacyjnego. Materiały do ćwiczeń dla studentów studiów dziennych i za-
ocznych. Katowice 1980; F. Bocian. W kręgu przyjaźni. Warszawa 1982), znaczeniem 
i rolą czasu wolnego w procesie wychowania (H. Gąsior. Wychowanie pozaszkolne 
a kultura czasu wolnego w środowisku wielkoprzemysłowym. Katowice 1974), 
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 środowiskowymi czynnikami wpływającymi na niedostosowanie społeczne (H. Piel-
ka. Rodzina alkoholika jako środowisko wychowawcze w ośrodkach miejskich, 1978; 
K. Balińska. Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich. Katowice 
1986). W ramach pracowni były i nadal są rozstrzygane kwestie związane z  metodami 
oddziaływań wychowawczych na jednostki niedostosowane społecznie (H. Gąsior. 
Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania resocjalizacyjnego. Materiały do ćwi-
czeń dla studentów III i IV roku pedagogiki resocjalizacyjnej studiów dziennych 
i  zaocznych. Katowice 1980; M. Pionk. Propedeutyka metodyki wychowania resocja-
lizacyjnego. Warszawa 1980; H. Gąsior (red.). Nauczanie społecznie niedostosowa-
nych. Katowice 1993). Z kształtowaniem i rozwijaniem pedagogiki resocjalizacyjnej 
na Śląsku ściśle związany jest doktorant doc. dra Henryka Gąsiora dr Adam Stan-
kowski (obecnie prof. dr hab., Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej w Instytu-
cie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego), absolwent Państwowego Instytutu 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki reso-
cjalizacyjnej oraz oligofrenopedagogiki, posiadający przygotowanie pedagogiczne 
w zakresie języka polskiego i muzyki uzyskane na Uniwersytecie Śląskim, w Filii 
w Cieszynie (Raś, 2006). Prof. dr hab. Adam Stankowski w swoich rozważaniach 
związanych z resocjalizacją podkreśla jej bezpośredni związek z pedagogiką specjal-
ną. W obszarze swoich zainteresowań badawczych porusza zagadnienia społecznych 
uwarunkowań niedostosowania społecznego, psychospołecznych przyczyn trudno-
ści w uczeniu się i zachowaniu, wykorzystania terapeutycznych oddziaływań wy-
chowawczych w procesie resocjalizacji (A. Stankowski. Elementy terapii pedagogicznej 
w pracy nauczyciela wychowawcy. Katowice 1986; Narkomania – narkotyki – nar-
komani. Katowice 1988; Negatywizm Szkolny młodzieży niedostosowanej społecz-
nie. Katowice 1991; Wybrane problemy patologii społecznej. Szkice pedagogiczne 
(współautor N. Stankowska) Ostrawa 2004; Środowiskowe determinanty niedosto-
sowania społecznego dzieci i młodzieży. Katowice 2002). Po odejściu na emeryturę 
doc. dra Henryka Gąsiora w kolejnych latach Pracownią Resocjalizacji i Patologii 
Społecznej kierowali: dr Adam Stankowski, dr Danuta Raś, dr Andrzej Czerkawski. 
Nierozerwalnie z działalnością naukową i podejmowanymi problemami badawczy-
mi jest związana działalność dydaktyczna dla studentów podejmujących studia z za-
kresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Istotnym elementem w ofercie edukacyjnej 
wynikającym z zapotrzebowania na fachowo przygotowaną kadrę pedagogiczną dla 
placówek resocjalizacyjnych było powołanie dwusemestralnych studiów podyplo-
mowych z pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, a od roku akademickiego 
1986/1987 przekształcenie ich w 3-semestralne podyplomowe studia kwalifikacyj-
ne z pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja. Nieoceniony wkład w roz-
wój tej formy kształcenia w środowisku śląskich pedagogów wniosły: dr Danuta 
Raś oraz dr Bogumiła Kosek-Nita. Na studiach podyplomowych została wypraco-
wana pewna koncepcja kształcenia nauczycieli – wychowawców z zakresu pedago-
giki specjalnej, wykształcenia określonego sposobu podejścia do słuchacza–studenta 
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oraz problemów i metod postępowania w zakresie kształcenia pedagogów 
 specjalnych, w tym pedagogów resocjalizacyjnych. Pedagogika resocjalizacyjna zo-
stała określona – w trakcie wymiany myśli, opracowywania problemów nauko-
wych,  spotkań ze studentami oraz przedstawicielami placówek penitencjarnych, 
 resocjalizacyjnych i specjalnych – jako subdyscyplina pedagogiki specjalnej, korzy-
stająca z dorobku, wypracowanych metod, wymagań wobec absolwentów i studen-
tów w zakresie umiejętności pedagogicznych, sposobu pracy, wiedzy oraz 
przygotowania do pracy pedagogicznej – jak ujmowała to Maria Grzegorzewska. 
Szczególny nacisk został położony na indywidualizację w podejściu do wychowan-
ka, poszanowanie jego godności oraz bliską, życzliwą współpracę nauczyciela 
i ucznia, co realizowane było również w trakcie kształcenia uniwersyteckiego 
w kontaktach wychowawca (nauczyciel akademicki) i uczeń (student) (Raś, 2006, 
s. 152). Dobrym zwyczajem studiów podyplomowych jest organizowanie na ich 
zakończenie konferencji naukowej, która stanowi ważny element studiów. Słucha-
cze mogli przygotować prace z zakresu własnej problematyki badawczej oraz prak-
tyki resocjalizacyjnej, a jednocześnie uczyli się przygotowywać publikacje do 
czasopism pedagogicznych, kształcić umiejętności publicznego udziału w dysku-
sjach i wystąpieniach o charakterze naukowym. Konferencje były połączone z uro-
czystym udziałem studiów, w którym udział brali zaproszeni goście ze strony władz 
dziekańskich oraz przedstawicieli różnych instytucji wychowawczych, resocjaliza-
cyjnych, specjalnych. Oprócz pracy organizacyjno-dydaktycznej dr Danuta Raś 
i dr Bogumiła Kosek-Nita realizowały własne indywidualne zainteresowania ba-
dawcze, czego wynikiem były liczne publikacje w periodykach naukowych jak i pu-
blikacje zwarte (B. Kosek-Nita, D. Raś (red.). Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. 
Katowice 1999; B. Kodek-Nita, D. Raś (red.). Kontakty z ludźmi „Innymi” jako 
problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Katowice 2000; D. Raś. O poprawie 
winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Katowice 2005).

Ciągłość zainteresowań i dorobek badawczy pracowników Katedry Pedagogiki 
Społecznej oraz konieczność merytorycznej opieki nad studentami podejmującymi 
studia pedagogiczne na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką spo-
łeczną spowodowały utworzenie na bazie wcześniejszej pracowni Zakładu Patologii 
Społecznej i Resocjalizacji (kierownik: prof. UŚl. dr hab. Anna Nowak), w którym 
pracują dr hab. Marek Walancik, dr Danuta Raś, dr Bogumiła Kosek-Nita, dr Moni-
ka Noszczyk-Bernasiewicz, dr Iwona Malorny, dr Maciej Bernasiewicz, dr Andrzej 
Czerkawski. Prof. UŚl. dr hab. Anna Nowak prawnik i pedagog z wykształcenia po-
dejmuje w swoich dociekaniach badawczych problemy związane z prawnym aspektem 
resocjalizacji, przejawami patologii społecznej w środowiskach zurbanizowanych, 
wykluczeniem społecznym i marginalizacją osób niepełnosprawnych, alternatywny-
mi sądowymi środkami postępowania z nieletnimi (A. Nowak. Zarys postępowania 
z nieletnimi dla pedagogów. Katowice 1998; A. Nowak. Wybrane edukacyjne i praw-
ne aspekty niepełnosprawności. Kraków 1999; A. Nowak, E.  Wysocka. Problemy 
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i zagrożenia we współczesnym świecie: elementy patologii społecznej i kryminologii. 
Katowice 2001; A. Nowak. Bezrobocie wśród niepełnosprawnych (studium peda-
gogiczno-społeczne). Katowice 2002; redakcja „Chowanny” w całości poświęconej 
problematyce resocjalizacyjnej, Resocjalizacja młodzieży  niedostosowanej społecznie 
– wybrane konteksty, 2006, tom 2). Zainteresowania badawcze śląskich pedagogów 
resocjalizacji są ściśle związane ze specyfiką regionu i starają się wyjść naprzeciw 
potrzebom – nie tylko w wymiarze dydaktycznym – zgłaszanym przez środowiska 
wychowawców osób niepełnosprawnych. Ostatnie dwadzieścia lat cechują się w na-
szym regionie gwałtownymi przeobrażeniami w strukturze społecznej, gospodar-
czej, ale również mentalności mieszkańców Śląska. Problemy związane z degradacją 
gospodarczą, społeczną wielu obszarów związanych z tradycyjnymi dla Śląska gałę-
ziami przemysłu, rozszerzanie się zjawiska marginalizacji społecznej, nasilające się 
tendencje w rozwoju patologii społecznej, powodują konieczność podejmowania nie 
tylko działań rewitalizacyjnych, ale również kompensacyjnych oraz profilaktycz-
nych, stąd oprócz zagadnień związanych z pedagogiką resocjalizacyjną w obszarze 
zainteresowań śląskich pedagogów pozostają kwestie dotyczące różnego rodzaju 
patologii społecznych, wykluczenia społecznego czy organizacji środowiskowych 
programów profilaktycznych. Obecnie w ramach zakładu są realizowane eksplora-
cje badawcze w obszarze: przejawy patologii społecznej, skala zjawiska w wielkich 
miastach; makrospołeczne uwarunkowania zachowań destrukcyjnych; alternatyw-
ne postępowanie z nieletnimi (mediacje); terapia w resocjalizacji; marginalizacja 
osób opuszczających placówki resocjalizacyjne i zakłady karne; cele placówek reso-
cjalizacyjnych i efektywność ich oddziaływania; monografie wybranych placówek 
resocjalizacyjnych; problemy funkcjonowania nieletnich w placówkach i problemy 
adaptacji społecznej po ich opuszczeniu; reakcja społeczna na przestępczość nie-
letnich; wykorzystanie metody „wideotrening komunikacji” w resocjalizacji nielet-
nich; praca/oddziaływanie resocjalizacyjne w środowisku otwartym; aktywność 
subkultur a obszar niedostosowania społecznego; prawne aspekty resocjalizacji. 
Istotnym elementem ugruntowującym obecność na mapie polskiej pedagogiki reso-
cjalizacyjnej były organizowane w latach 2006–2008 trzy kolejne z rzędu ogólno-
polskie seminaria naukowe dotyczące patologii społecznej i resocjalizacji, których 
zwieńczeniem były publikacje zbiorowe (A. Czerkawski, A. Nowak (red.). Wybra-
ne zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji. Katowice 2007; A. Czerkawski, 
A. Nowak (red.). Wybrane zagadnienia patologii społecznej – implikacje empiryczne. 
Katowice 2008; M. Walancik (red.). Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecz-
nej. Wybrane konteksty. Toruń 2009).

Duże nadzieje związane z dalszym rozwojem resocjalizacji w Uniwersytecie Ślą-
skim są pokładane w młodszych koleżankach i kolegach pracujących w Zakładzie 
Patologii Społecznej i Resocjalizacji, zwłaszcza dr M. Bernasiewiczu i dr M. Nosz-
czyk-Bernasiewicz, których zaangażowanie w realizację indywidualnych projek-
tów badawczych przynosi pierwsze efekty (M. Noszczyk-Bernasiewicz.  Nieletni 
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 przestępcy, w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocja-
lizacji. Katowice 2010; Interakcjonizm symboliczny w resocjalizacji – praca w druku).

Warto podkreślić, że wielu pedagogów formalnie niezwiązanych z Zakładem 
Patologii Społecznej i Resocjalizacji, w obrębie swoich zainteresowań umieszcza 
problemy łączące się z pedagogiką resocjalizacyjną, zwłaszcza dr hab. Ewa Wysoc-
ka w swoich zainteresowaniach badawczych związanych z młodzieżą jako kategorią 
rozwojową i społeczną, kryzysami i problemami młodego pokolenia, problemami 
diagnozy pedagogicznej podejmuje kwestie dotyczące diagnozy resocjalizacyjnej 
(E. Wysocka. Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa 2008) oraz dr Tadeusz Wolan, 
który podejmuje zagadnienia związane z reformowaniem instytucjonalnych form 
resocjalizacji nieletnich oraz kwestie organizacji i zarządzania placówek resocjaliza-
cyjnych (T. Wolan. Resocjalizacja: uwarunkowania, doświadczenia, projekty zmian. 
Chorzów 2005). Warto odnotować, że w obrębie wielu problemów zasadniczych 
dla resocjalizacji od wielu lat poruszają się koledzy z zaprzyjaźnionego Zakładu 
Psychologii Klinicznej kierowanego przez prof. UŚl. dr hab. Jana M. Stanika. Po-
dejmowane przez nich problemy z perspektywy psychologicznej oscylowały wokół 
takich zagadnień, jak: psychologia kliniczna, sądowa metodologia i diagnostyka 
w badaniach psychologicznych, ale również badanie niedostosowania społecznego, 
stosowanego orzecznictwa w stosunku do nieletnich i znaczenia ekspertyz sądo-
wych co do orzekanych środków wobec nieletnich, paraprzestępczość i czynniki 
warunkujące przestępczość. Swoje zainteresowania związane z pedagogiką reso-
cjalizacyjną prof. Stanik najpełniej wykazał jako współautor z prof. Bronisławem 
Urbanem w podręczniku akademickim Resocjalizacja. Wśród wielu publikacji psy-
chologii klinicznej, psychologii sądowej, diagnostyki klinicznej na szczególną uwa-
gę pedagogów resocjalizacji zasługują: (J.M. Stanik. Psychologiczne problemy agresji 
młodocianych w warunkach dyscyplinarnej izolacji. Katowice 1976; Asocjalność nie-
letnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej. Warszawa 
1980; J.M. Stanik (red.). Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej 
wobec zjawisk para paraprzestępczych i przestępczych. Warszawa 2007). Dokonany 
wybór jest wysoce subiektywny i obejmuje tylko niewielki wycinek z dorobku na-
ukowego Profesora. 

Prezentowany w tym miejscu dorobek w obrębie pedagogiki resocjalizacyjnej 
odnosi się tylko do prac pedagogów, nie uwzględnia wkładu w budowanie systemu 
wiedzy w pedagogice resocjalizacyjnej kryminologów pracujących na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Śląskiego.

Na podstawie tej bardziej kronikarskiej niż merytorycznej analizy śląskiej pe-
dagogiki resocjalizacyjnej można powiedzieć, że resocjalizacja w Uniwersytecie Ślą-
skim w swoich dociekaniach badawczych w istotny sposób odwołuje się z jednej 
strony – do tradycyjnego ujmowania resocjalizacji jako elementu ściśle związanego 
z dorobkiem i przesłankami pedagogiki specjalnej – z drugiej odnosi się w sposób 
istotny do osiągnięć i przesłanek teoretyczno-praktycznych pedagogiki społecznej. 
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Wydaje się, że wciąż poszukuje swojego indywidualnego i specyficznego charakte-
ru odpowiadającego potrzebom praktyki, a jednocześnie wnoszącego coś nowego 
i istotnego do rozwoju tej subdyscypliny pedagogicznej.

Streszczenie

Rozwój pedagogiki resocjalizacyjnej związany jest w naszym kraju z ośrodkami akade-
mickimi, w których jest uprawiana ta subdyscyplina wiedzy. W artykule został zaprezen-
towany rozwój pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Śląskim. Wskazano kolejne 
etapy instytucjonalizacji pedagogiki resocjalizacyjnej na Śląsku, omawiając wkład i dorobek 
uczonych, którzy przyczynili się do powstania Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacji. 

Abstract

The development of resocialization pedagogy in our country is related with academic 
centres where such sub-branch of knowledge exists. In the article there is shown the de-
velopment of pedagogy of resocialization on the University of Silesia. Each stage of the 
institutionalization of resocialization pedagogy in Silesia region was described, as well as 
the commitment and contribution of the scientists who contributed to the foundation of the 
Department of Social Pathology and Resocialization. 
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