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Wyciąg z protokołu z posiedzenia założycielskiego 
Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej 

afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

W dniu 25 stycznia 2008 roku odbyło się założycielskie spotkanie Sekcji Peda
gogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej Komite
tu Nauk Pedagogicznych PAN. Wart podkreślenia jest fakt, że spotkanie założy
cielskie jest pierwszym w historii spotkaniem samodzielnych pracowników nauki 
oraz doktorów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu stworzenia struktury 
formalnej reprezentującej środowisko pedagogów resocjalizacyjnych w struktu
rach Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości w osobach prof. Stefana 
Kwiatkowskiego -  Przewodniczącego Nauk Pedagogicznych PAN, prof. 
Wiesława Theissa -  Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu 
Nauk Pedagogicznych PAN, dr hab. Mikołaja Winiarskiego, profesora WSPR -  
wiceprzewodniczącego Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogi
cznych, J.M. Rektor Pedagogium -  WSPR dr hab. Marek Konopczyński, profesor 
WSPR, inicjator założenia Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej w ramach struktur 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przywitał również przybyłych na spotkanie 
profesorów i doktorów reprezentujących środowiska pedagogów resocjalizacyj
nych z całej Polski.

W swoim wystąpieniu Rektor uzasadnił merytoryczną intencję powołania Sek
cji Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i zaprezentował proponowane obszary jej 
działalności. Następnie Rektor dr hab. M. Konopczyński poprosił o zabranie głosu 
honorowego gościa spotkania prof. zw. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego -  Prze
wodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Prof. Stefan Kwiatkowski podziękował za zaproszenie i pozytywnie odniósł się 
do inicjatywy utworzenia Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN oraz wy
raził nadzieję na owocną jej pracę. Podkreślił ważną rolę działań podejmowanych 
przez środowisko pedagogów resocjalizacyjnych.

Następnie dr hab. Marek Konopczyński poprosił o zabranie głosu prof. 
Wiesława Theissa, Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu 
Nauk Pedagogicznych PAN.

Prof. Wiesław Theiss podziękował za możliwość zabrania głosu i poruszył na
stępujące zagadnienia:
-  przypomniał rolę i znaczenie pedagogiki społecznej w Polsce i poinformował 

o pracach Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych 
PAN. Zwrócił uwagę na fakt, że wśród członków zespołu jest 50% samodziel
nych pracowników nauki.
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O godz. 13.45 wznowiono obrady sekcji pod przewodnictwem prof. Bro
nisława Urbana.

Profesor Bronisław Urban przedstawił potrzebę przygotowania naukowego 
czasopisma reprezentującego wysoki poziom merytoryczny np. „Rocznika Reso
cjalizacji” i zaproponował na stanowisko redaktora naczelnego nowo tworzonego 
pisma dr hab. Lesława Pytkę, a na stanowisko sekretarza dr hab. Tamarę Zacharuk. 
Obecni wyrazili aprobatę dla tej propozycji w głosowaniu.

Następnie dr hab. Marek Konopczyński zaproponował włączenie do współpra
cy nad rocznikiem dr hab. Mariusza Jędrzejko, co spotkało się również z akceptacją 
zebranych.

W czasie dyskusji nad „Rocznikiem Resocjalizacji” prof. Bronisław Urban po
ruszył kwestię konieczności publikowania artykułów przez młodych pracowników 
nie tylko w materiałach pokonferencyjnych ale również w znaczących, punktowa
nych czasopismach. I takim czasopismem na pewno stać się może „Rocznik Reso
cjalizacji”. Dr hab. Mariusz Jędrzejko zaproponował tłumaczenie streszczeń arty
kułów zamieszczanych w „Roczniku Resocjalizacji” na trzy języki: angielski, 
rosyjski i niemiecki. Zobowiązał się również do wykonania tych tłumaczeń. Prof. 
Bronisław Urban podkreślił, że czasopismo „Rocznik Resocjalizacji” ma mieć cha
rakter naukowy i powinno również zawierać elementy kroniki naukowej. Dr hab. 
Marek Konopczyński zwrócił uwagę na konieczność umieszczenia w czasopiśmie 
tematyki z zakresu metodyki resocjalizacji.

Następnie głos zabrał dr hab. Marek Konopczyński, który przedstawił możli
wość udzielania przez Sekcję Pedagogiki Resocjalizacyjnej patronatu nad konfe
rencjami i sympozjami naukowymi.

Warszawa, 25 stycznia 2008 r.


