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N oty o Autorach

Am brozik W iesław -  dr hab. profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, kierownik Zakładu Resocjalizacji na Wydziale Studiów Edukacyj
nych UAM.

Bałandynowicz Andrzej -  profesor, kierownik zakładu pedagogiki kryminologi- 
cznej, kierownik zakładu pedagogiki sądowo-penitencjamej w PEDAGOGIUM 
w Warszawie. Wybitny specjalista z zakresu nauk prawnych, czego dowodem 
jest opublikowanie ponad 400 prac naukowych w tym 7 książek autorskich. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu zjawisk społecznych 
z zakresu kryminologii, penologii, penitencjarystyki, socjologii prawa oraz fi
lozofii prawa. Jest autorem nowoczesnej teorii kary pozbawienia wolności oraz 
autorem systemu probacji.

Konopczyński M arek -  dr hab., profesor w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Pe
dagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Autor koncepcji twórczej resocjali
zacji. Pomysłodawca utworzenia PEDAGOGIUM w Warszawie -  autorskiej 
szkoły wyższej będącej dydaktyczną emanacją koncepcji twórczej resocjaliza
cji oraz rektor tej uczelni.

M achel H enryk -  profesor zwyczajny, dr hab., kierownik Zakładu Patologii 
Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, 
wieloletni praktyk penitencjarny, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa 
Penitencjarnego, badacz zjawisk patologii społecznej, przestępczości, resocjali
zacji penitencjarnej i personelu więziennego. Ostatnio wydał: Więzienie jako  
instytucja karna i resocjalizacyjna (2003, 2006), Sens i bezsens resocjalizacji 
penitencjarnej -  casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne (2006), 
pod jego i towarzyszącą redakcją ukazała się książka pt. Wykonywanie kary po 
zbawienia wolności w Polsce -  w poszukiwaniu skuteczności (2006).

O pora Robert -  adiunkt w zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uni
wersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Psychologii i Patologii Społecznej 
w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Dorobek naukowy dotyczy nie
dostosowania społecznego dzieci i młodzieży, pracy terapeutycznej z do
rosłymi przestępcami oraz personelu pracującego z osobami niedostosowanymi 
społecznie. Aktualnie koncentruje się na zjawisku odporności psychicznej oraz 
czynnikach powstrzymujących przed powrotem do przestępczości.

Pastwa-W ojciechowska Beata -  profesor nadzwyczajny UG, członek Zespołu 
Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Zespołu 
Naukowego Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz
nego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Kie-
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równik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Społecznej, członek 
European Association Psychology and Law, Polskiego Towarzystwa Psycholo
gicznego, Sekcji Psychologii Sądowej PTP oraz Sekcji Psychiatrii Sądowej 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrii, zajmuje się badaniami zaburzeń osobowo
ści, głównie psychopatycznych i antyspołecznych, przestępczości oraz zabu
rzeń seksualnych.

Pospiszyl Kazimierz -  profesor zwyczajny psychologii, autor kilkunastu książek 
oraz ponad trzystu artykułów naukowych i publicystycznych, aktualnie pracuje 
we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej w Warszawie.

Pytka Lesław -  profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i PEDA
GOGIUM w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki 
resocjalizacyjnej i dziedzin pokrewnych, kierownik Zakładu Pedagogiki Reso
cjalizacyjnej IPSiR UW, redaktor naczelny kwartalnika „Opieka-Wychowa- 
nie-Terapia”.

Sobczak Sławomir -  dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Autor 
w pracy naukowej zajmuje się poszukiwaniem myślenia założeniowego i przed- 
założeniowego w koncepcjach resocjalizacyjnych. Wyżej określony obszar teo
retycznych dociekań został skonkretyzowany w opracowaniu 35 artykułów 
oraz dwóch publikacjach monograficznych z tego zakresu.

Szatański Jan -  profesor Uniwersytetu Łódzkiego, organizator Zakładu Psycholo
gii Resocjalizacyjnej w Uniwersytecie Łódzkim i jego kierownik od 1993 r., 
inicjator i organizator merytoryczny pierwszego krajowego Sympozjum Peni
tencjarnego w Kaliszu w 1996 r., autor bądź współautor ponad 100 prac z zakre
su profilaktyki społecznej i resocjalizacji, opublikowanych w języku polskim, 
angielskim i niemieckim.

Szecówka Adam -  dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Resocjali
zacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu teoretycznych i empirycznych 
prac z zakresu optymalizacji oddziaływań resocjalizacyjnych, penitencjarnych, 
profilaktycznych. Zaangażowany w reformy systemu resocjalizacji. Członek 
Zarządu Głównego PTP i komitetów redakcyjnych pism fachowych.

Urban Bronisław -  profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Profilaktyki Społecz
nej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przewodniczący Sekcji Pedagogiki afiliowanej przy Zespole Pedagogiki 
Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autor licznych prac nauko
wych dotyczących zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego, 
profilaktyki, patologii społecznej i resocjalizacji.
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Z acharuk  T am ara  -  dr hab., profesor Akademii Podlaskiej w Siedlcach i PEDA
GOGIUM w Warszawie. Jest pedagogiem. Zainteresowania naukowe autorki 
koncentrują się wokół diagnostycznych i teoretycznych zagadnień związanych 
z problematyką odrzucenia i marginalizacji. Jest redaktorem wychodzącego 
ponad 10 lat wydawnictwa „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” po
dejmującego problematykę edukacji integracyjnej i włączającej. Aktualnie 
T. Zacharuk pełni funkcję prorektora ds. Organizacji i Rozwoju w Akademii 
Podlaskiej w Siedlcach.


