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Powołanie Rady Polityki Penitencjarnej

Rada Polityki Penitencjarnej została powołana w dniu 16 grudnia 2010 roku 
przez M inistra 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 M inisterstw ie Sprawiedliwości (przewodniczący Rady), prof. dr hab. W. Am- 
brozik (wiceprzewodniczący Rady), ppłk. L. Olejnik (członkini prezydium Rady), 
M. Kowarski -  Stowarzyszenie „M onar” (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. M arczak, M. Gajos -  Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” oraz 
K. Chojecki -  dyrektor SW w Bydgoszczy.

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

Przeobrażenia Pedagogium

W  dniu 22 września 2010 roku M inister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 
decyzję, na mocy której utworzono Pedagogium Wyższą Szkołę N auk Społecznych 
w W arszawie. 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. M arek 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 program u szkoleń i naucza
nia. Od lat 70. ubiegłego wieku zaangażowany jest 
w pracę i badania na rzecz rozwijania program ów 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.


