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Drodzy
Czytelnicy

ODDAJEMY do Waszych rąk nowe czasopismo
RESOCJALIZACJA przeznaczone dla wszyst−
kich ludzi zajmujących się wychowaniem, profi−

laktyką społeczną, prewencją i resocjalizacją. Do lektury
szczególnie zapraszamy kuratorów zawodowych i społecz−
nych, sędziów rodzinnych, wychowawców, pedagogów.
Jak różne zadania i obowiązki stawia się przed Waszymi
profesjami, tak nasze pismo, wydawane przez fundację
„Pedagogium”, będzie zawierało treści przeznaczone dla
każdego, kto interesuje się resocjalizacją. 

Startowy numer zawiera próbkę tego, co chcemy propo−
nować co miesiąc, rozpoczynając od października, kiedy
zostanie wydany nr 1 pisma.

Gazeta podzielona jest na kilka działów (prosimy o su−
gestie). Zaczynamy tematem miesiąca i mocno postawioną
alternatywą: Karać czy resocjalizować? Odpowiadają pro−
fesorowie, publicyści. W rubryce poznanie dotykamy psy−
chologii – tym razem wyjaśniamy, jak oczekiwania innych
wpływają na nasze zachowanie (Moc oczekiwań). Dział
wychowanie ukazuje problemy z punktu widzenia pedago−
gicznego (Resocjalizacja przez twórczość). W numerze
znajdą Państwo również wywiad, reportaż, felieton, ka−
lendarium wydarzeń.

M AMY NADZIEJĘ, że lektura miesięcznika
RESOCJALIZACJA stanie się pomocnym
narzędziem pracy. Na jego łamach będą mogli

Państwo wymieniać się doświadczeniami, szukać odpo−
wiedzi na trudne zawodowe pytania. Jesteśmy po to, aby
na nie odpowiadać. Zapraszamy do kontaktu z redakcją,
pisania listów, proponowania tematów, przesyłania goto−
wych artykułów oraz prenumerowania czasopisma.

Agata Pilarska−Jakubczak

SPIS TREŚCI

TEMAT
3 Karać czy resocjalizować • Pytanie wciąż aktualne

Agata Pilarska−Jakubczak

ROZMOWA
6 Królestwo „świętego spokoju”

– z dr. Robertem Piłatem, filozofem,
rozmawia Jolanta Workowska

POZNANIE
8 Moc oczekiwań • Jak oczekiwania innych wpływają na nasze

zachowanie
Maria Gordon

10 Dobry więzień • W zakładzie karnym zachowywał się wzorowo,
czy wróci do przestępstwa
Henryk Machel

REPORTAŻ
12 Areszt dla dzieci • Policyjna Izba Dziecka w Częstochowie

Aleksandra Kubas

WYCHOWANIE
14 Z nieletnimi kiepsko • Co zmienić w systemie resocjalizacji

Wojciech Jodko

16 Twórcza resocjalizacja • Teoria i praktyka
Marek Konopczyński

PARTNERZY
18 Nie urodziły się, aby czynić zło • Wolontariat dziewcząt z Zakła−

du Poprawczego w Warszawie−Falenicy 
Romuald Sadowski

OKIEM KURATORA
19 Tak niewielu dla tak wielu • Kuratorska służba sądowa – jej

zadania i znaczenie
Tadeusz Jedynak

PORTRET
20 Po drugiej stronie lustra • Historia Sławomira Sikory

Paweł Więcek

ŚWIAT
21 Wiatr w plecy • Remenhof w Dolnej Saksonii

Ewald Dukaczewski

FELIETON • DZIECKO W KĄPIELI
22 Od cara do szewca i reszty 

Piotr Ambroziewicz
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