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ką w badaniach biograficznych, ich miejsca w perspektywie metodologicznej, jak i możliwości wykorzystania w praktyce.
Anna Gutowska

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana rzeczywistość”,
Toruń, 26–27.03.2015 r.
Zeszłoroczna, druga już Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Za
kurtyną Resocjalizacji, organizowana w ramach współpracy Sekcji Resocjalizacji WNP UMK z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych
oraz Wielkopolską Pracownią Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, pod Patronatem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Rektora UMK w Toruniu i Prezydenta Miasta Torunia, nawiązała do sprawdzonej już formuły, w której spotkanie praktyków i teoretyków nie jest jedynie
konwencjonalnym hasłem, ale znajduje swoją egzemplifikację w poprzedzającej konferencyjne obrady debacie. W ramach zeszłorocznej penitencjarnej
debaty spotkali się praktycy: sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy zakładów penitencjarnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich,
streetworkerzy oraz przedstawiciele organizacji III sektora z kraju i zagranicy, którzy w komparatystycznej perspektywie nie tylko przedstawili swoje
doświadczenia, ale długo dyskutowali na temat wyzwań i problemów związanych bezpośrednio z ich codzienną pracą. Oblicze debaty determinowało
również główny wymiar konferencyjnego spotkania. Wielokulturowość, będąca jednym z determinantów stymulujących powstawanie nowych obszarów konfliktów we współczesnych społeczeństwach, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań ostatnich lat. Zidentyfikowanie, opisanie owych wyzwań
i zagrożeń stanowiło cel konferencyjnych obrad. Współczesne wyzwania dla
szeroko rozumianej polityki kryminalnej to konieczność skoncentrowania
się na formułach oddziaływań prewencyjnych oraz koncepcjach readaptacji
społecznej i resocjalizacji sprawców przestępstw.
Spotkanie przedstawicieli nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, którzy przedstawili najnowsze wyniki badań i analiz naukowych
w koncepcie porównawczym, kreowało wyjątkowe warunki dla zapoznania
się z aktualnym stanem namysłu nad resocjalizacyjną rzeczywistością. Jak
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transformować politykę karną, organizować funkcjonowanie zakładów penitencjarnych i tworzyć system probacji – oto niektóre z pytań, które stanowiły punkt wyjścia dla refleksji naukowej podczas toruńskiej konferencji.
Wśród prelegentów konferencyjnych ważną grupę stanowili goście zagraniczni reprezentujący ośrodki naukowe z Niemiec, Holandii, Ukrainy i Słowacji.
Obrady konferencyjne otworzył prof. Piotr Petrykowski, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Referat inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wiesław Ambrozik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz
w Poznaniu, odnosząc się sceptycznie do realizowanych projektów resocjalizacyjnych w kraju, wskazując i identyfikując konkretne rozwiązania systemowe w tym obszarze. Prof. Utrat-Milecki z Uniwersytetu Warszawskiego
w swoim interesującym wystąpieniu odniósł się bezpośrednio do realizowanego projektu badawczego, którego podmiot stanowią sędziowie i kuratorzy
sądowi. Prelegent zobowiązał się, że w przyszłym roku przedstawi analizę
kolejnego etapu tych arcyciekawych badań. Prof. Mariusz Sztuka z Uniwersytetu Jagiellońskiego swoim referatem: Współczesność resocjalizacyjna: zdemoralizowana czy zadiaforyzowana? zainicjował ciekawą dyskusję. Specyfiką toruńskich konferencji jest odwoływanie się do aksjologicznych podstaw
koncepcji resocjalizacyjnych, tym razem ten oryginalny nurt reprezentował
prof. dr hab. Zbigniew Waleszczuk z Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt. Na ważne problemy związane z funkcjonowaniem systemów
probacji w swoich krajach wskazywali dr Sven Zebel z Uniwersytetu w Twente (Holandia) oraz prof. Peter Jusko z Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy
(Słowacja). Początki drogi ku tworzeniu służby kuratorskiej na Ukrainie opisała szczegółowo dr Liudmyla Dubchak z Instytutu Służby Więziennej w Kijowie. Roman Zielonka z Niemiec analizował projekt pomocy wsparcia skierowany do osób społecznie wykluczonych, realizowany na terenie naszych
zachodnich sąsiadów.
Po przerwie uczestnicy konferencji kontynuowali wystąpienia i dyskusje w ramach czterech paneli. Podczas sesji tematycznych dyskutowano
m.in. o: stanie polskiej probacji, etiologii przestępczości i polityce kryminalnej, profilaktyce i prewencji oraz resocjalizacji.
Kolejna, druga już edycja międzynarodowej konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji jest już za nami, z ogromną satysfakcją warto odnotować,
że stopniowo staje się ona znana nie tylko w kraju, ale także za granicą. Organizatorzy zobowiązali się do podsumowywania kolejnych spotkań publikacjami międzynarodowymi.
Michał Szykut
Rocznik Andragogiczny t. 22 (2015)

