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W 2012 roku minŒ‡o 50 lat od utworzenia w strukturach akademickich
pierwszego w Polsce Zak‡adu Prawa i Polityki Penitencjarnej. Przez wiele lat
by‡ on usytuowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, a obecnie wchodzi w sk‡ad Instytutu Profilaktyki Spo‡ecznej
i Resocjalizacji. Z tej okazji jego pracownicy przygotowali cykl publikacji,
kt9rych celem jest prezentacja naukowego dorobku Zak‡adu i perspektyw
rozwojowych nauk penitencjarnych. Cykl ten otworzy‡a publikacja po:wiŒ-
cona pamiŒci tw9rcy zak‡adu, Profesora Stanis‡awa Walczaka, i przeprowa-
dzonym pod jego patronatem reformom wiŒziennictwa polskiego w latach
1957<1969.

Nale¿„ do nich tak¿e ksi„¿ki Profesor Stanis‡aw Walczak promotor reform
wiŒziennictwa polskiego w latach 1957/1969 pod red. Micha‡a Porowskiego
i Macieja Tygielskiego oraz Micha‡a Porowskiego Dzieje wiŒziennictwa polskie-
go w pi3miennictwie i dokumentach. W przygotowaniu natomiast s„ dwie
dalsze pozycje: Poczet polskich penitencjaryst%w oraz opracowanie i edycja
z·r9de‡ do historii wiŒziennictwa europejskiego, kt9re w literaturze polskiej s„
zazwyczaj albo w og9le pomijane, albo relacjonowane na podstawie
zapo¿yczeæ z wcze:niejszych opracowaæ autorskich wraz z przypisywan„ im
w nich interpretacj„.

Ksi„¿ka ta jest zbiorem artyku‡9w, kt9rych autorzy postawili sobie za cel
ukazanie kierunk9w rozwojowych wsp9‡czesnej polityki penitencjarnej
i nowych problem9w zwi„zanych z wykonaniem kary pozbawienia wolno:ci,
kt9re w Polsce pojawi‡y siŒ w zwi„zku z przemianami ustrojowymi ostatnich
25 lat, a w :wiecie w zwi„zku z d„¿eniem do oparcia postŒpowania ze skaza-
nymi na zrŒbie praw cz‡owieka. Problematyka ta zosta‡a przedstawiona
z punktu widzenia dyscyplin naukowych zintegrowanych z polityk„ peniten-
cjarn„ jako wiedz„ nale¿„c„ do szeroko pojŒtej humanistyki i czerpi„c„ z niej
inspiracje. Spojrzenie to wydaje nam siŒ o tyle konieczne, ¿e ostatnio w litera-
turze pojawia siŒ tendencja do zidentyfikowania polityki penitencjarnej
z dogmatyk„ i doktryn„ prawa karnego wykonawczego, co musi ograniczaF
jej zakres przedmiotowy do jurydycznych aspekt9w wykonania kary. Jerzy



3liwowski pisze wprost, ¿e polityka penitencjarna Ð[...] dotyczy prawid‡owego
funkcjonowania przepis9w i instytucji ju¿ obowi„zuj„cych, a tak¿e norm
przysz‡o:ciowychK1.

UjŒcie zaprezentowane w tym zbiorze jest pr9b„ zwr9cenia uwagi na
przes‡anki aksjologiczne, procesy spo‡eczne, zmiany kulturowe i rozwi„zania
praktyczne, kt9re stanowi„ racjŒ norm prawa karnego wykonawczego i zasad
postŒpowania ze skazanymi.
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1 J. 3liwowski, Kodeks karny wykonawczy. Wykonanie kary pozbawienia wolno3ci, Warszawa
1970, s. 41. Podobn„ my:l znajdujemy we wstŒpie do: J. i G. Koreccy, Polska bibliografia
penitencjarna. Lata 1970/2009, red. S. Lelental, Warszawa 2011.
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