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Profesor Zofia Ostrihanska po zakończeniu II wojny światowej wraz z matką i sio-
strą przyjechała do Warszawy z Indii, gdzie ukończyła liceum i działała w harcerstwie 
(uzyskawszy stopień podharcmistrzyni). W Indiach znalazła się wśród pięciu tysięcy 
innych zesłańców – wywieziona wraz z matką i siostrą ze Lwowa w czerwcu 1940 r. 
do Marijskiej Autonomicznej SSR, następnie zwolniona, w grupie ludności cywilnej 
opuściła ZSRR, ewakuowana do Teheranu, a stamtąd do Indii.

Ukończyła dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim: w zakresie psy-
chologii (w 1952 r.) oraz prawa (w 1955 r.). Zaczęła pracować zawodowo w 1949 r. 
jako kurator zawodowy dla nieletnich w Sądzie dla Nieletnich dla m.st. Warszawy, 
a następnie w Oddziale Oświaty Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Stare Mia-
sto. W 1955 r. rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Kryminologii Instytutu 
Nauk Prawnych PAN, kierowanym przez prof. Stanisława Batawię, a następnie kolej-
no jako adiunkt, docent doktor habilitowany i profesor nauk prawnych. W październi-
ku 1997 r. prof. Zofia Ostrihanska odeszła na emeryturę z INP PAN.

W 1966 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych PAN nadała prof. Zofii Ostri-
hanskiej stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy: Problematyka spo-
łecznej prognozy w odniesieniu do nieletnich recydywistów. Rozprawę habilitacyjną 
stanowiła praca: Wielokrotni recydywiści w świetle badan kryminologicznych i psy-
chologicznych, za którą otrzymała w 1976 r. stopień doktora habilitowanego. Oby-
dwie prace zdobyły nagrody: doktorska – pierwszą nagrodę w konkursie „Państwa 
i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie, habilitacyjna – nagrodę Sekre-
tarza Wydziału I PAN. W 1993 r. Prezydent RP nadał prof. Zofii Ostrihanskiej tytuł 
naukowy profesora nauk prawnych.

Od roku akademickiego 1985/1986 prof. Zofia Ostrihanska wykładała i prowa-
dziła seminaria magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych (Sekcja Pedagogiki) 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ponadto wykłady z psychologii na studium 
doktoranckim w Instytucie Nauk Prawnych PAN, a w roku akademickim 1984/1985 
wykładała kryminologię kliniczną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjali-
zacji UW.

Przez cale życie naukowe prof. Zofia Ostrihanska związana była z powołanym 
przez profesora Stanisława Batawię Zakładem Kryminologii w INP PAN, tamże 
osiągając kolejne stopnie naukowe i tytuł profesorski i kierując zakładem w latach 
1984–1989. Była uczennicą i bliską współpracownicą prof. Batawii. Najwcześniejsze 
jej prace to badania kryminologiczne i psychologiczne nad recydywistami, badania 
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longitudinalne nad nieprzystosowaniem społecznym dzieci i młodzieży oraz zagad-
nienia prognozowania kryminologicznego. Badania nad nieprzystosowaniem spo-
łecznym dzieci kontynuowała na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
analizując rozmiary nieprzystosowania społecznego uczniów warszawskich szkół 
podstawowych. Młodzież nieprzystosowana społecznie została oceniona w dalszej 
perspektywie − w badaniach katamnestycznych (wspólnie z prof. D. Wójcik). Dalsze 
losy uczniów nieprzystosowanych społecznie ukazane zostały w książce z 1997 r. 
Do pionierskich trzeba zaliczyć badania nad normą poszanowania cudzej własności 
w zachowaniu uczniów szkół podstawowych.

Wspólnie z dr B. Szamotą i prof. D. Wójcik prof. Ostrihanska opublikowała do 
dziś aktualną pracę o młodocianych sprawcach przestępstw o charakterze chuligań-
skim. Do nowości w podejmowanej w kryminologii problematyce badawczej zaliczyć 
trzeba badania nad pracą mężczyzn nadużywających alkoholu, osobami uchylającymi 
się od pracy i, jedne z pierwszych w polskiej kryminologii, badania nad funkcjono-
waniem regulacji prawnej odnoszącej się do określonego przez decydentów problemu 
społecznego − ustawy z 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pra-
cy. Badania (prowadzone wraz z dr hab. I. Rzeplińską) nad problemem tzw. pasożyt-
nictwa społecznego i sensownością jego penalizacji stały się poważnym argumentem 
na rzecz uchylenia tej ustawy.

Wiedza psychologiczna prof. Ostrihanskiej i zainteresowanie badaniami nad oso-
bowością sprawcy przestępstwa znalazły odzwierciedlenie między innymi w publika-
cjach poświęconych psychologicznym determinantom niedostosowania społecznego 
i przestępczości oraz związkom między poziomem inteligencji a przestępczością. 
Syntezy wiedzy dotyczącej przestępcy dokonała Pani Profesor w świetnej teoretycz-
nej pracy pt. Sprawca przestępstwa (zarys problematyki) opublikowanej w 1991 r. 
w „Archiwum Kryminologii”.

Na początku lat dziewięćdziesiątych zainteresowania badawcze prof. Zofia Ostri-
hanska kieruje ku wiktymologii; zrealizowała wówczas nowatorskie badania indy-
widualne nad ofiarami włamań do mieszkań. Drugi kierunek to stosowanie wobec 
sprawców przestępstw środków karnych wolnościowych – probacyjnych − i badania 
nadzoru kuratora sądowego nad skazanym. Efekt tych prac stanowi opublikowana 
wspólnie z Anetą Greczuszkin książka prezentująca wszechstronną analizę działalno-
ści rodzinnego kuratora sądowego (książka doczekała się trzech wydań).

Wyniki badań kryminologicznych Pani Profesor prezentowała na licznych konfe-
rencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła także w badaniach międzynarodo-
wych, między innymi jako redaktor części polskiej raportu zatytułowanego Ordinary 
Crime Prevention and Control in Warsaw, koordynowanego przez Uniwersytet ONZ 
w Tokio.

Przez wiele lat prof. Ostrihanska była członkiem komitetu koordynacyjnego pro-
gramu Problem: 08.3 „Patologiczne zjawiska społeczne – charakterystyka, uwarun-
kowania, zapobieganie”. Corocznie opiniowała badania koordynowane przez Instytut 
Psychiatrii i Neurologii w dziedzinie zapobiegania skutkom alkoholizmu i narkomanii. 
Była także członkiem Komisji do spraw Reformy Prawa Karnego Wykonawczego.

Pani Profesor była i nadal jest członkiem komitetów redakcyjnych: „Archiwum 
Kryminologii”, „Przeglądu Więziennictwa Polskiego”, „Rocznika Nauk Społecznych 
KUL”. Szczególne związki łączą ją z „Archiwum Kryminologii” – pismem powoła-
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nym po II wojnie światowej przez prof. Stanisława Batawię. Uczestniczyła w pracach 
redakcyjnych pisma, potem, po śmierci prof. Batawii, przez wiele lat współredago-
wała „Archiwum Kryminologii” (jako zastępca redaktora naczelnego) z prof. Jerzym 
Jasińskim (redaktorem naczelnym), a obecnie, od dziesięciu lat, jest jego redaktorem 
naczelnym.

Profesor Zofia Ostrihanska była promotorem w pięciu przewodach doktorskich 
w Instytucie Nauk Prawnych PAN i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Do dziś uczestniczy w życiu naukowym Zakładu Kryminologii INP PAN – jest 
zapraszana na zebrania zakładu, recenzuje nasze prace, koncepcje projektów badaw-
czych, dyskutuje nad przygotowywanymi w zakładzie pracami doktorskimi i habili-
tacyjnymi.

Miałam zaszczyt być doktorantką Pani Profesor, wspólnie pracowałyśmy nad róż-
nymi tematami badawczymi, wśród których badania nad funkcjonowaniem ustawy 
o tzw. pasożytnictwie społecznym zajmują miejsce szczególne, wspólnie też od lat re-
dagujemy „Archiwum Kryminologii”. Wierność wartościom, twórcze i jednocześnie 
rzetelne prowadzenie badań kryminologicznych, kierowanie zespołem lekko i jakby 
niezauważalnie, ale konsekwentnie i z poczuciem humoru – to moje lekcje ze wspól-
nej z nią pracy.
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