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Noty o autorach
Anna Fidelus – dr hab., prof. UKSW, pedagog, profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prorektor
do spraw studenckich i kształcenia tej uczelni w kadencji 2016-2020. Pracowała jako nauczyciel, pedagog szkolny i dyrektor szkoły podstawowej.
Pełniła m.in. funkcję prodziekana, kierownika Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Penitencjarnego „Patronat”, członek Komitetu Ministra Edukacji Narodowej „Na rzecz dobrej szkoły”, członek Zespołu Projektu Ministerialnego „Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży”,
konsultant merytoryczny Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Opoka”
w Przysusze, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem.
Małgorzata Frysztak − adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa finansów
publicznych i prawa bankowego.Pracę naukowo-badawczą łączy z praktyką prawniczą. Jest radcą prawnym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Na co dzień praktycznie zajmuje się zagadnieniami ochrony interesów
Skarbu Państwa, w tym postępowaniami sądowymi.
Aleksandra Jędryszek − dr psycholog, pedagog. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, adiunkt Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
w Londynie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą
niedostosowaną społecznie oraz osadzonymi w zakładach karnych. Członek Polish Psychologists’ Association w Londynie.
Grzegorz Kudlak − absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie, Studium Psychologii i Psychoterapii dla Duchowieństwa
KUL, Instytutu Studiów nad Rodziną ATK (obecnie Wydział Studiów
nad Rodziną UKSW) oraz Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor
nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Dewiacji IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie
219

Noty o autorach

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od ponad 20 lat zajmuje się duszpasterstwem więziennym oraz pracą z nieletnimi przestępcami, a aktualnie
osobami chorymi psychicznie, niepoczytalnymi, przebywającymi na detencji. Absolwent Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów
Chrześcijańskich, prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz
psychoterapię par. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej, penitencjarnej, sądowej, resocjalizacji oraz uzależnień.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa
Psychiatrii Sądowej oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
Kapłan Archidiecezji Warszawskiej.
Jacek Pomiankiewicz − dr n. hum. w zakresie historii (UMCS
w Lublinie), dyrektor generalny Służby Więziennej w latach
2006-2009, gen. SW w st. spoczynku, uczestniczył jako delegat Polski
w wielu konferencjach i międzynarodowych wizytach studyjnych poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa państwa i więziennictwa,
od 2009 r. pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i jej rektor w latach
2009-2012 i od 2014 r. do dziś członek Międzynarodowej Fundacji Prawa
Karnego i Penitencjarystyki (IPPF), członek Rady Polityki Penitencjarnej
przy ministrze sprawiedliwości (I i II kadencji), przewodniczący Kolegium
Redakcyjnego kwartalnika naukowego „The Prison Systems Review”,
członek Komitetu Redakcyjnego pisma kulturalno-społecznego Ziemi
Chełmskiej „Powinność”, członek Stowarzyszenia Rocznik Chełmski, autor
licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa, więziennictwa i historii.
Kazimierz Pospiszyl – psycholog, prof. n. hum. (1987), były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie kierownik Katedry Psychologii Wyższej
Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.
Tomasz Przesławski − dr hab. n. pr., pracownik naukowy Uniwersytetu
Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego.
Aleksandra Szymanowska − dr hab., pracownik naukowy Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Warszawie. Do obszaru swoich zainteresowań
zalicza badania sprawców zagarnięć mienia dużej i znacznej wartości,
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psychologiczną problematykę przystosowania, psychologiczne determinanty readaptacji społecznej i resocjalizacji skazanych, psychospołeczne
korelaty poczucia sensu życia, resocjalizację młodocianych skazanych
na karę pozbawienia wolności.
Teodor Szymanowski − prof., emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, honorowy przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”, autor wielu publikacji z zakresu
prawa karnego, w tym w szczególności prawa karnego wykonawczego,
współtwórca obecnie obowiązującego Kodeksu karnego wykonawczego.
Konrad Wierzbicki − pedagog, praktyk penitencjarny, kapitan Służby
Więziennej, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „The
Prison Systems Review”, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich,
członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, członek Stowarzyszenia
Rocznik Chełmski. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk
Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2015-2019 wykładowca akademicki PWSZ w Chełmie.
Od roku 2019 związany z UKSW w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia
z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, diagnozy i profilaktyki społecznej. Autor publikacji dotyczących różnych aspektów funkcjonowania
więziennictwa oraz niektórych problemów współczesnej resocjalizacji
penitencjarnej. Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki ogólnej,
koncepcji współczesnych stanowisk pedagogicznych, normy personalistycznej i zagadnień integracji osoby w czynie.
Paweł Wojtas − ksiądz, dr n. hum. w zakresie filozofii, metafizyki (UKSW
w Warszawie). Święcenia kapłańskie przyjął 20.05.1989 r., w czasie przełomu społeczno-politycznego w Polsce. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii w Grójcu, jednocześnie rozpoczął pracę duszpasterską
w AŚ w Grójcu. W 1990 r., z racji znajomości języka angielskiego, na zaproszenie kościoła anglikańskiego w Wielkiej Brytanii, został wysłany
przez Ks. Kardynała Józefa Glempa na pobyt szkoleniowy do angielskiego więziennictwa. Najwięcej praktyk więzienno-penitencjarnych odbył
w Lincoln, gdzie jest ciężkie więzienie. W 1991 r. został kapelanem AŚ
w Warszawie Białołęce. Z racji znajomości języka angielskiego i rozpoczętych studiów doktoranckich był zaproszony do współpracy z pierwszym
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naczelnym kapelanem więziennictwa ks. Janem Sikorskim. Na prośbę
dyrektora generalnego więziennictwa dr. Pawła Moczydłowskiego podjął
współpracę z Centralnym Zarządem Zakładów Karnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości. W 2005 r., po obronie pracy doktorskiej na UKSW
organizował szkolenia z penitencjarystyki w szkole więziennictwa w Kaliszu oraz na różnych uczelniach. W 2005 r. rozpoczął specjalistyczną
pracę pomocową w Prison Fellowship International (PFI) i jego polskiej
strukturze Bractwo Więzienne. W 2005 r. rozpoczął specjalistyczną
pracę pomocową w International Commision of Prison Pastoral Care
(ICCPPC). W latach 2006-2017 pracował jako naczelny kapelan więziennictwa w Polsce w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, a także
w Radzie Postpenitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości. W ramach
prac komisji międzynarodowych PFI i ICCPPC wizytował więzienia
na świecie. Od 2013 r. wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
i Ochrony w Warszawie.
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