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INFORMACJE O PRELEGENTACH 

 
SESJA PIERWSZA 

 
Prof. dr hab. Lesław Pytka 

Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany w zakresie pedagogiki 

specjalnej. Do niedawna pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach, wcześniej Akademii Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej 

i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca 

Warszawskiej Szkoły Resocjalizacji, współpracownik i uczeń Czesława 

Czapówa i Stanisława Jedlewskiego. Wiele lat kierował Zakładem Pedagogiki 

Resocjalizacyjnej w IPSiR UW. Autor kilkuset pozycji naukowych, w tym cenionej 

i wielokrotnie wznawianej „Pedagogiki resocjalizacyjnej”, autor Skali 

Nieprzystosowania Społecznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się 

wokół pedagogiki resocjalizacyjnej, diagnostyki nieprzystosowania społecznego, 

reintegracji społecznej i edukacji inkluzyjnej. Wydał również 5 tomików poetyckich 

(1998- 2012), zajmuje się także rzeźbą w drewnie. 

 

 
Dr Bartłomiej Skowroński 

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki 

Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor 

3 monografii i blisko 50 artykułów naukowych, wydawanych 

w znaczących polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, 

współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (USA). Jego 

główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół typologii 

nieprzystosowania społecznego, jakości życia osób skazanych, religijnych sposobów 

radzenia sobie ze stresem osób odbywających karę pozbawienia wolności, a także 

probacji. Łączy teorię i praktykę, od blisko 20 lat pracuje zawodowo jako pedagog 

resocjalizacyjny, streetworker, wychowawca, a od 18 lat jako kurator zawodowy 

wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, obecnie w Sądzie Rejonowym dla 

Warszawy Pragi - Północ. 
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SESJA DRUGA 

 
Prof. dr hab. Ueli Hostettler 

Antropolog społeczny, doktor filozofii Uniwersytetu Berneńskiego 

w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii, kierownik Zespołu 

Badawczego Więziennictwa Szwajcarii (Prison Research Group - 

https://prisonresearch.ch) oraz prof. dr hab. Uniwersytetu Kształcenia 

Nauczycieli w Bernie, kierownik Programu Badawczego „Zarządzanie 

w edukacji”. W latach 2002-05 był starszym asystentem Instytutu 

Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Bernie, w latach 2006-14 starszym 

asystentem i szefem Zespołu Badawczego Więziennictwa Szwajcarii na Wydziale 

Socjologii, Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu we Freiburgu. Jego 

zainteresowania naukowe obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących 

badań prowadzonych w więziennictwie, kwestie personelu więziennego, przemoc 

wewnątrzwięzienną oraz funkcjonowanie w izolacji penitencjarnej skazanych w wieku 

senioralnym i zakończenie życia w więzieniu 

 
Dr Johann Endres 

Psycholog, dr filozofii (Uniwersytet w Würzburgu). Wykładowca 

wizytujący na Uniwersytecie w Erlangen oraz w Psychologische 

Hochschule Berlin, uprzednio również na Uniwersytecie w Bonn. 

Działalność naukową łączy z praktyką resocjalizacji zakładowej oraz 

badaniami i ich aplikacją w więziennictwie Bawarii. Wiele lat pracował 

jako psycholog więzienny (Zakład Karny Straubing, Zakład Karny 

Ebrach). Od 2009 r. jest kierownikiem Bawarskiego Centrum Badawczego Służby 

Więziennej (Kriminologischer Dienst des bayerischen Justizvollzugs) w Erlangen. 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań kryminologicznych 

(resocjalizacji zakładowej) oraz kwestii penologicznych, a także postępowania 

w izolacji penitencjarnej ze skazanymi za czyny o charakterze seksualnym 

i z użyciem przemocy, procedur szacowania ryzyka i zarządzania ryzykiem, 

zapobiegania radykalizacji oraz przemocy i agresji w więzieniu. Interesuje się 

ponadto orzecznictwem psychologicznym i psychiatrycznym w zakresie zarządzania 

ryzykiem, wykonywanym na potrzeby sądów i zakładów karnych. 
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SESJA TRZECIA 

 
Dr David Prescott 

 
Kliniczny pracownik socjalny, od 37 lat zajmuje się problematyką 

związaną ze zdrowiem psychicznym, dyrektor Safer Society 

Continuing Education Center (Brandon, Vermont, USA). Jest 

propagatorem Modelu Dobrego Życia (Good Lives Model), jednego 

z najbardziej obiecujących współczesnych modeli resocjalizacji. Znany 

jest ze swojej pracy w obszarach rozumienia, oceny i leczenia 

sprawców dopuszczających się nadużyć seksualnych, a także leczenia traumy. 

David Prescott jest autorem i redaktorem ponad 20 książek z zakresu rozumienia 

i doskonalenia pracy z klientami z grup ryzyka, wydanych w wielu krajach (m.in. 

USA, Norwegia, Wielka Brytania, Polska). Wśród nich można wymienić pozycje, 

takie jak: Applying the Good Lives and Self-Regulation Models to Sex Offender 

Treatment: A Practical Guide for Clinicians (2010); Beyond Best Practice: How 

Mental Health Services Can Be Better (2019), Very Different Voices: Perspectives 

and Case Studies in Treating Sexual Aggression (2016), Awakening Motivation for 

Difficult Changes (2013) i wiele innych. David Prescott prowadzi wykłady i szkolenia 

na całym świecie, a za swoją działalność otrzymał wiele prestiżowych nagród  

(https://www.davidprescott.net). 
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