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TOŻSAMOŚCIOWY I KULTUROTWÓRCZY PROCES KONTROLI 
I ZMIANY SPOŁECZNEJ. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 

NAUKOWEJ Z CYKLU „TOŻSAMOŚĆ”

W dniach 14–16 października 2015 roku odbyła się IV Konferencja Naukowa 
z cyklu „Tożsamość”. Tematem wiodącym był „Tożsamościowy i kulturotwór-
czy proces kontroli i zmiany społecznej”. W skład Komitetu Naukowego weszli: 
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – Przewodniczący, prof. zw. dr hab. 
Wiesław Ambrozik, prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, prof. zw. dr hab. 
Krystyna Marzec-Holka, prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. zw. dr hab. 
Kazimierz Pospiszyl, prof. zw. dr hab. Henryk Machel, prof. zw. dr hab. Lesław 
Pytka, prof. zw. dr hab. Zdzisław Bartkowicz, prof. zw. dr hab. Barbara Kromo-
licka, prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska. Organizatorów stanow i-
ły: Państwowa Akademia Nauk, Zakład Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Pedagogium” Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych w Warszawie, Zakład Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji Uniwer-
sytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przewodniczą Konferencji 
była dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK. Tematyka obrad dotyczyła proble-
matyki resocjalizacji, readaptacji, inkluzji oraz reintegracji osób nieletnich i do-
rosłych w warunkach izolacji oraz w warunkach wolnościowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników decydujących o efektywności procesu reintegracji.
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Część I. konferencji stanowiły Uroczystości jubileuszowe z okazji 40-le-
cia pracy naukowej Profesora Andrzeja Bałandynowicza. Po dokonaniu otwar-
cia uroczystości i powitaniu gości przedstawione zostały: Dzieje życia Profesora 
Andrzeja Bałandynowicza – dr Anna Kryniecka, Uniwersytet Warszawski; Pasja 
naukowa Profesora – Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Profesor Bałandynowicz jako wybitna 
indywidualność – prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszaw-
ski; Nowe idee w poglądach Jubilata – dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK; 
Człowiek dla innych – nauka i osiągnięcia naukowe – prof. zw. dr hab. Marek 
Konopczyński, Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w War-
szawie; dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH – Rektor Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach. Wysłuchano wystąpień zaproszonych gości, 
doktorantów i studentów oraz wykładu Jubilata – Profesora Andrzeja Bałandy-
nowicza na temat: Prawda, Dobro, Piękno – tworzywem, horyzontem, stanem 
człowieczeństwa. Wręczono Księgę Jubileuszową. Uroczysty dzień zakończono 
koncertem muzycznym pt.,,Impresja serca’’.

Część II. stanowiły obrady plenarne. Kolejna edycja konferencji z cyklu-
,,Tożsamość’’ była okazją do wypracowania innowacyjnych projektów i pro-
gramów podnoszenia jakości kształcenia i procesu resocjalizacji w Polsce. Spe-
cjaliści prezentowali swoje koncepcje dotyczące nie tylko systemu kształcenia 
studentów resocjalizacji, ale także form pracy z osobami w procesie readaptacji, 
reintegracji społecznej i inkluzji społecznej w następującej kolejności: Znaczenie 
wyższych wartości i wspólnot pozarodzinnych w procesach reintegracji społecz-
nej – prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski; Dialog jako 
imperatyw rozwoju człowieka i kształtowania odpowiedzialności za pokojowe 
współistnienie – prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymsto-
ku; Hierarchia wartości fundamentem zewnętrznej kontroli i zmiany społecznej 
– prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy w Siedlcach; Samoocena w procesie reintegracji społecznej przestępcy 
– prof. zw. dr hab. Zdzisław Bartkowicz, UMCS; Czy możliwa jest wielokultu-
rowość w Europie? – prof. dr hab. Marta Wiszniowska-Majchrzyk; Uwikłanie 
w hedonistyczny materializm – droga do szczęścia czy zachowanie patologiczne? 
– dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. UKW; Tożsamość, integracja i kontrola społecz-
na w globalnym świecie – dr hab. Zdzisław Majchrzyk, prof. UKSW; Wybrane 
teorie społeczno-przestrzenne a możliwość wykorzystania ich w pracy resocja-
lizacyjnej – dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW; Rozumienie sukcesu zawodo-
wego przez kuratorów sądowych – dr hab. Robert Opora, prof. UG; „Wsparcie 
w readaptacji społecznej nieletnich – rozwiązania amerykańskie”– dr Agniesz-
ka Barczykowska, UAM w Poznaniu; „Grupy rówieśnicze a nieprzystosowa-
nie społeczne” – dr Krzysztof Sawicki, Uniwersytet w Białymstoku; „Poczucie 
perspektyw życiowych a nieprzystosowanie społeczne i agresywność u uczniów 
szkół zawodowych” – dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Uniwersytet Pedagogicz-
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ny w Krakowie; „Proces kontroli i zmiany społecznej skazanych w środowisku 
otwartym” – dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK; Kształtowanie się tożsamości 
nieprzestępczej w procesie powstrzymania się od przestępstwa – dr Krzysztof 
Biel, Akademia Ignatianum w Krakowie; Terapia przestępców uzależnionych 
w Polsce. Realia a potrzeby – dr Paweł Maciaszczyk, PWSZ Tarnobrzeg, UMCS; 
Negatywne doświadczenia dzieciństwa a problemy psychiczne i prężność u DDA 
– dr Krzysztof Gąsior, UJK; Poczucie sprawczości pedagogicznej w pracy pro-
fi laktycznej i resocjalizacyjnej w obszarze zmiany społecznej – dr Paweł Popek, 
Uniwersytet Szczeciński; Dialogiczno-aktywizacyjny model kształcenia pedago-
gicznego studentów resocjalizacji – dr Hubert Kupiec, Uniwersytet Szczeciński; 
Metodyczne działanie kuratora zorientowane na rodzinę – „Inny” w polu prak-
tyki probacyjnej – dr Mirosława Gawęcka, UJK Filia Piotrków Trybunalski; In-
tegrowanie oddziaływań w środowisku lokalnym na rzecz readaptacji społecznej 
skazanych – mgr Zygmunt Lizak, Kraków.

Procesy kontroli i przeobrażeń społecznych, polegające na integracji, mają 
na celu odbudowę więzi rodzinnych, zdobycie wykształcenia przez dewianta, 
zatrudnienia, realizowania potrzeb rozwojowych na dłuższy okres i stabilizacji 
życiowej skazanych przebywających na wolności. Zmiana reakcji społeczeństwa 
w stosunku do przestępców i uczucie współodpowiedzialności za ich losy może 
zaistnieć wyłącznie poprzez włączanie podmiotów z wolności do organizowania 
praktycznych zabiegów resocjalizacyjnych. Uczestnicy konferencji opublikowali 
swoje wystąpienia w Księdze Jubileuszowej, a każdy z nich otrzymał od Jubi-
lata jego najnowsze działo pt. Probacja – sprawiedliwość karząca, gdzie autor 
w interdyscyplinarnym spojrzeniu ukazuje rolę i jakość fi lozofi i karania: „Kara 
bezwzględnego pozbawienia wolności stała się w wielu krajach swoistą obsesją. 
Retrybutywny system prawa karnego zbudowany w większości na fundamentach 
fi lozofi i zemsty i wstydu nie skutkuje sprawiedliwym rozwiązaniem – ani dla 
ofi ar, ani dla przestępców. 

Ze względu na niesłychaną wprost skalę niepowodzenia obecnego syste-
mu odpłaty (resocjalizacji instytucjonalnej), w którym stopień recydywy w ciągu 
2 lat od zakończenia odbywania kary izolacyjnej wynosi od 60 do 80%, rodzi się 
pytanie, czy taka kara powinna w dalszym ciągu stanowić centralny punkt zain-
teresowania struktur wymiaru sprawiedliwości”1.

1 A. Bałandynowicz, Probacja – sprawiedliwość karząca, Warszawa 2015, s. 15.




