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Pani Profesor Zofia Ostrihanska - pożegnanie1 

 

Psycholog, prawnik, kryminolog. 

Uczona, Nauczyciel, Mistrz dla całego  pokolenia współczesnych polskich kryminologów,  

wykładających i obecnych we wszystkich ośrodkach akademickich. 

Promotor i recenzent naszych rozpraw doktorskich,  rozpraw habilitacyjnych, recenzent w 

przewodach  o tytuł naukowy profesora,  recenzent naszych badań, książek i artykułów naukowych. 

Pani Profesor była uczennicą i współpracownikiem Profesora Stanisława Batawii – 

założyciela Zakładu Kryminologii w Polskiej Akademii Nauk i Redaktora Naczelnego pisma 

                                                 
1 Pożegnanie Pani Profesor Zofii Ostrihanskiej w dniu pogrzebu 29.11.2017 r. na cmentarzu w Pyrach pod 

Warszawą. 
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naukowego „Archiwum Kryminologii”. Całe naukowe życie Pani Profesor związane było z tymi 

dwoma miejscami: Zakładem Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN i pismem „Archiwum 

Kryminologii”, przez szereg lat kierowała Zakładem Kryminologii, a przez dekadę była red. 

naczelnym „Archiwum Kryminologii”. 

Pani Profesor Zofia Ostrihanska była także nauczycielem akademickim – wykładała w 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki 

Społecznej i Resocjalizacji. 

Tematy badawcze, które Pani Profesor podejmowała były zawsze nowatorskie, oryginalne, 

zrealizowane z najwyższą rzetelnością metodologiczną. Była pierwszym badaczem w polskiej 

kryminologii, które analizowały problem osób powracających do przestępstwa, wielokrotnych 

sprawców przestępstw, zagadnień prognozy społecznej w odniesieniu do  nieletnich. Prowadziła 

badania  longitudinalne nad nieprzystosowaniem społecznym  dzieci i młodzieży. Były to tematy i 

problemy badawcze  równolegle obecne w kryminologii światowej. 

W aktualnie prowadzonych badaniach w Zakładzie Kryminologii, jak również w 

kryminologii europejskiej  sięgamy i czerpiemy z dorobku Pani Profesor. Sięgamy też do rozważań 

i badań Pani Profesor nad osobowością sprawcy przestępstwa i Jej opublikowanych prac 

teoretycznych na ten temat. 

W latach 90. XX wieku, latach rozwoju badań wiktymologicznych, Pani Profesor 

zrealizowała nowatorskie, międzynarodowe badania nad ofiarami przestępstw. Wielki, osobny nurt 

zainteresowań Pani Profesor to badania nad działalnością rodzinnego kuratora sądowego – które 

zaowocowały licznymi publikacjami, w tym trzykrotnie wydaną książką. 

Pani Profesor wielokrotnie była koordynatorem krajowych i międzynarodowych programów 

badawczych, kierując zespołami kryminologów. 

Pozostawiła nam, swoim uczniom i współpracownikom, drogowskaz:  wierności zasadom, 

wierności wartościom, twórczego i  rzetelnego prowadzenia badań kryminologicznych. I jeszcze 

coś: umiejętności kierowania zespołem naukowym: lekko, jakby niezauważalnie, ale 

konsekwentnie i z poczuciem humoru.  

 

prof. dr hab. Irena Rzeplińska 




