


Jest jed nak rzecz¹ cha ra kte ry styczn¹, ¿e z re a li zo wan¹ w pra kty ce reso cjali zacy j -
nej kry mi no lo giczn¹ kon cepcj¹ kary wspó³graj¹ po wszech ne dziœ w tym ob sza rze
kon ce pcje psy cho lo gii beha wio ra l nej, spro wa dzaj¹ce isto tê reso cja li za cji prze stêp -
ców do pro ce su uspo³ecz nie nia ich œwia do mo œci i po staw, uru cha mia ne go za rów no
w wa run kach zak³adów za mkniê tych, ale i rów nie¿ w try bie rea li zo wa nych nad zo -
rów i do zo rów czy wre sz cie w p³asz czy Ÿ nie two rzo nych try bem admi ni stra cyj nym
i rów nie¿ izo lo wa nych spo³ecz nie grup wychowa wczo-te rapeuty cz nych (roz ma i te
œwie t li ce œro do wi sko we o pro fi lu opie ku ñ czym lub tera peu ty cz nym, ku ra to r skie
oœro d ki pra cy, klu by m³od zie ¿o we itp.). Orien ta cji tej to wa rzy szy przy tym prze ko -
na nie, ¿e ukszta³to wa ne w wa run kach izo la cji spo³ecz nej œwia do moœæ i po sta wy
osób wy ko le jo nych, bêd¹ siê w przysz³oœci prze no si³y na do wo l ne inne sy tu a cje ¿y -
cio we, ja kie to wa rzy szyæ bêd¹ ju¿ ich samo dzie l ne mu – po zba wio ne mu kon tro li in -
sty tu cji reso cjali zacy j nych – ¿y ciu na wol no œci (Ko wa l ski, 1973, s. 237–243).

Sym bio za krymi nolo gi cz nych i psy cholo gi cz nych orien ta cji do tycz¹cych reso -
cja li za cji do pro wa dzi³a w kon se k wen cji do tego, ¿e po dej mo wa ne w pra kty ce
dzia³ania wy cho wa w cze skon cen tro wa ne s¹ g³ów nie na jed no st ce wy ko le jo nej
spo³ecz nie, przy czym wca le nie owo cuj¹ one roz budo wa ny mi fo r ma mi dzia³añ
tera peu ty cz nych czy wy cho wa w czych, a w³aœci wie po zo staj¹ w ob sza rze dzia³añ
o cha ra kte rze re pre sy j nym, gdzie kara po zba wie nia wol no œci czy tzw. wol no œcio -
we œro d ki ka r ne wy ra Ÿ nie do mi nuj¹ nad œro d ka mi od dzia³ywa nia wy cho waw cze -
go. To wszy stko do pro wa dzi³o do ukszta³to wa nia siê dziœ po wszech ne go w œwie cie 
mo de lu reso cja li za cji opa r te go o za sa dê izo la cji ska za nych od spo³ecze ñ stwa. Tym 
sa mym pro ces reso cja li za cji (ro zu mia ny jako pro ces wtó r nej so cja li za cji) – za rów -
no ten orga ni zo wa ny w zak³adach typu za mkniê te go, jak i w wa run kach nie izo -
lacy j nych – to czy siê za sad ni czo bez udzia³u spo³ecze ñ stwa, w tym zw³asz cza bez
udzia³u pod sta wo wych œro do wisk spo³ecz ne go ucze st ni c twa, a ja kich przy j dzie
reso cjali zo wa nym w bli ¿ szej lub da l szej przysz³oœci fun kcjo no waæ, co oczy wi œcie
po zo sta je w za sad ni czej sprze cz no œci z istot¹ samego procesu socjalizacji (Ko wa l -
ski, 1973, s. 236–237). 

Osta t nie zreszt¹ lata w³aœci wie je sz cze bar dziej umo c ni³y owe ju ry sty cz no-
-kry mino logi cz ne wi zje kary i po stê po wa nia reso cjali zacyj ne go. Og³oszo ne w la -
tach sie dem dzie si¹tych s³ynne ba da nia R. Ma r tin so na i uku te na ich pod sta wie
s³ynne stwier dze nie „no t hing works” („nic nie dzia³a”) w³aœci wie przes¹dzi³y
o upa d ku idei reso cja li za cji po j mo wa nej z per spe kty wy peda go gi cz nej i spo wo do -
wa³y po wrót do kla sy cz nych (jurysty czno-kry minologi cz nych) kon ce pcji kary. To
te¿ spo wo do wa³o, ¿e fo r mu³owa ne nie ja ko na nowo w od po wie dzi na ów kry zys
reso cja li za cji cele wy ko ny wa nia kary po zba wie nia czy ogra ni cze nia wol no œci nie
odwo³ywa³y siê ju¿ do po jêæ wy cho wa nia czy reso cja li za cji, a za stê po wa³y je po jê -
cia mi re in te gra cji czy te¿ rea da p ta cji spo³ecz nej (Stañ do- Ka we cka, 2007, s. 297
i 311). Niew¹tpli wie œwia d czy to jak po wie rz chow na jest wie dza twó r ców
wspó³cze s nych ka r nych aktów wy ko na w czych na te mat sa mej isto ty wy cho wa nia
i reso cja li za cji. Dla przed sta wi cie li nauk o wy cho wa niu jest bo wiem czymœ oczy -
wi stym, ¿e tak jak przy sto so wa nie czy ad ap ta cja spo³ecz na sta no wi pocz¹tkow¹
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fazê pro ce su so cja li za cji jed no stki w okre œlo nej prze strze ni spo³ecz nej, tak rea da p -
ta cja czy re in te gra cja spo³ecz na jest zwy kle uwie ñ cze niem ja kie goœ pro ce su reso -
cja li za cji czy re e du ka cji. Wi daæ wiêc jak czy sto de ko ra cyjn¹ rolê spe³niaj¹ we
wspo mnia nych ure gu lo wa niach pra wnych po jê cia, kryj¹ce w so bie wyj¹tko wo
z³o¿o ne w swej stru ktu rze, a przy tym i tocz¹ce siê w roz ma i tych prze strze niach
spo³ecz nych i cza sie, pro ce sy oso bo twó r cze.

Tak z gru b sza rzecz bior¹c kszta³towa³o siê w œro do wi sku po zna ñ skiej pe da go -
gi ki uni wer syte c kiej po dej œcie do isto ty i sta nu wspó³cze s nej te o rii i pra kty ki reso -
cjali zacy j nej.

Niew¹tpli wie ko rze ni na kre œlo ne go tu sta no wi ska szu kaæ trze ba w so cjo lo gii,
a zw³asz cza w so cjo lo gii wy cho wa nia F. Zna nie c kie go, któ ra w spo sób szcze gó l ny
odbi³a siê na roz wi jaj¹cej siê w œro do wi sku po zna ñ skim pe da go gi ce spo³ecz nej
i wy ra staj¹cej z niej pe da go gi ce reso cjali zacy j nej. 

Z ra cji, ¿e pro ble mów zwi¹za nych z wy cho wa niem reso cjali zacy j nym nie spo -
sób roz pa try waæ w ode rwa niu od isto ty sa mych za cho wañ de wia cy j nych, to te¿ nie
bê dzie chy ba prze sad¹, ¿e odwo³am siê w tym wzglê dzie do F. Zna nie c kie go i W.I.
Tho ma sa (1976), przez któ rych ów zwi¹zek zo sta³ w pe w nym sen sie za pocz¹tko -
wa ny. Zwró ci li oni bo wiem uwa gê na to, jak po przez „wza je m ne od dzia³ywa nie
czyn ni ków obie kty w nych i su bie kty w nych, ku l tu ry i oso bo wo œci czy te¿ wa r to œci
i po staw indy widu a l nych” tworz¹ siê na ba zie grup pie r wo t nych no r my (regu³y)
spo³ecz ne, bu duj¹c w kon se k wen cji or ga ni za cjê spo³eczn¹ da nej gru py, a ta k ¿e na
to jak w sy tu a cji de stru kcji tych norm czy te¿ po wsta wa nia ich no we go uk³adu
kszta³tuj¹ siê pro ce sy dez orga ni za cji i reor ga ni za cji spo³ecz nej (Sza cki, 1983,
s. 607, 612–613). Ta kie w³aœ nie spo j rze nie z jed nej stro ny na me cha nizm kszta³to -
wa nia siê za cho wañ de wia cy j nych czy te¿ prze stê pczych (dez orga ni za cja spo³ecz na
– dez orga ni za cja oso bo wo œci), a z dru giej stro ny prze ciw dzia³anie owej dez or ga ni -
za cji po przez wzbu dza nie w gru pie me cha ni z mów reo r ga ni zuj¹cych (re kon stru -
uj¹cych) jej spo³ecz ne no r my wy da je siê byæ w da l szym ci¹gu aktu a l nym i st¹d te¿
sta no wi³o ono za wsze w œro do wi sku po zna ñ skiej pe da go gi ki punkt wyj œcia w post -
rze ga niu isto ty pro ce su reso cja li za cji. Trud no oczy wi œcie przy pi sy waæ wspo mnia -
nym au to rom po mys³ wy pra co wa nia spó j ne go sy ste mu reso cja li za cji zdezo rgani -
zo wa nych oso bo wo œci ch³op skich imi gran tów, nie mniej jed nak uka za ne w s³yn -
nym dzie le me cha ni z my spo³ecz nej dez orga ni za cji, jak i reor ga ni za cji z ra cji, ¿e
sta no wi¹ o nich zmia ny w ob rê bie in sty tu cji spo³ecz nych (Sza cki, 1983, s. 614),
to te¿ z tego wzglê du mo ¿ na w tych pro ce sach i me cha ni z mach w da l szym ci¹gu
po szu ki waæ in spi ra cji dla kszta³tu wspó³cze s nej te o rii i pra kty ki po stê po wa nia
reso cjali zacyj ne go. Same prze cie¿ pro ce sy dez orga ni za cji i reor ga ni za cji spo³ecz -
nej by³y rów nie¿ dla wspo mnia nych au to rów szcze gó l nym pro ble mem pra kty cz -
nym w sen sie ba da w czym, ale i rów nie¿ okre œlon¹ dy re ktyw¹ dla po li ty ki spo³ecz -
nej (Sza cki, 1983, s. 614). St¹d te¿ asy mi luj¹c dla po trzeb dzi sie j szej pe da go gi ki
reso cjali zacy j nej wspo mnian¹ kon ce pcjê, nie spo sób – nawi¹zuj¹c oczy wi œcie do
po stu la tów cy to wa nych au to rów – nie wska zaæ na dro gi czy sche ma ty owej re kon -
stru kcji s³u¿¹ce.
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Chc¹c za tem tra kto waæ dzia³al noœæ reso cja li za cyjn¹ jako szcze gó l ny ro dzaj re -
kon stru kcji spo³ecz nej, nie spo sób uczy niæ tego bez od po wied nie go inte le ktua lne -
go i pra kty cz ne go prze wod ni c twa, któ re go pod sta wê sta no wiæ po win na wspó³czes na 
myœl reso cjali zacy j na wyp³ywaj¹ca nie z ju ry sty cz nych kon ce pcji prze stê p stwa
i ka ry, a z peda go gi cz nych kon ce pcji wy cho wa nia in te gruj¹cych w so bie do ro bek
nauk za j muj¹cych siê cz³owie kiem, jego roz wo jem i ucze st ni c twem spo³ecz nym.

Rów nie istotn¹ rolê ma tu do spe³nie nia pro ces kszta³ce nia (oœwia ty i edu ka cji)
ogó l ne go i spe cjali stycz ne go. Ten pie r wszy ad re so wa ny za rów no do ca³ego
spo³ecze ñ stwa na sta wio ny na edu ka cjê w za kre sie me cha ni z mów, Ÿró de³ wy ko le -
je nia spo³ecz ne go i kon ce pcji wy cho wa nia reso cjali zacyj ne go, jak i do œro do wisk
za gro ¿o nych wy ko le je niem oraz margi nali zo wa nych spo³ecz nie, na kie ro wa ny na
kom pen so wa nie i roz wój za pó Ÿ nieñ ku l tu ro wych. Jed no stki pod le gaj¹ce reso cja li -
za cji win ny przy tym zo staæ wy po sa ¿o ne w ta kie ko m pe ten cje, któ re umo ¿ li wi¹ im
fun kcjo no wa nie w pe³ni ¿y cia spo³ecz ne go i kul tu ro we go. Dru gi – ukie run ko wa ny
na kszta³ce nie kadr dla po trzeb sze ro ko tra kto wa nej pro fi la kty ki i reso cja li za cji,
ba zuj¹cy na wspó³cze s nej my œli reso cjali zacy j nej i dzie dzi nach j¹ wspie raj¹cych.

Szcze gó l ne go zor gani zo wa nia spo³ecz ne go wy ma ga ta k ¿e we wnê trz na stru ktu -
ra sa me go sub sy ste mu profila ktyczno- resocjali zacyjne go, któ ra zmie rzaæ po win na 
do œcis³ego powi¹za nia ze sob¹ in sty tu cji wy cho wa nia prepe niten cjar ne go, peni -
ten cjar ne go i post peni ten cjar nego. Ten uk³ad in sty tu cji, mimo ¿e ka ¿ dy z nich od -
no si siê do in nej ka te go rii wy ko le jo nych, to jed nak ³¹czy go okre œlo na wspól no ta
pro ble mów, cho æ by ta zwi¹zana z tym, ¿e z ra cji ni skiej sku te cz no œci od dzia³ywa -
nia reso cjali zacyj ne go ka ¿ de go z tych og niw, prze j muj¹ one od sie bie gros wcze œ -
nie j szych wy cho wan ków, nie ste ty ju¿ z bar dziej za awan so wa nym wy ko le je niem.
We wnê trz ne powi¹za nie tego sub sy ste mu mo¿e ty l ko sprzy jaæ wspól no to we mu
doskonaleniu jego funkcji. 

Ko le j nym wre sz cie po stu la tem w tym za kre sie, to ko nie cz noœæ powi¹za nia grup 
i in sty tu cji reso cjali zacy j nych z ca³ym sy ste mem wy cho wa w czym. Dzia³al noœæ
reso cjali zacy j na nie mo¿e siê po ja wiaæ w sy tu a cji, kie dy za cho dzi ko nie cz noœæ
prze zwy ciê ¿e nia po wsta³ych za bu rzeñ w pro ce sie uspo³ecz nie nia m³odych po ko -
leñ, bêd¹cych naj czê œciej sku t kiem dysfu kcjo nal no œci sy ste mu wy cho waw cze go.
Za cho dzi wrêcz ko nie cz noœæ ta kie go zin te gro wa nia obu sy ste mów, aby gwa ran to -
wa³y one mo ¿ li woœæ naty chmia sto we go re a go wa nia na wsze l kie, na wet bar dzo
pocz¹tko we sym pto my za bu rzeñ pro ce su uspo³ecz nie nia dzie ci i m³od zie ¿y.
S³u¿yæ to rów no cze œ nie po win no za po bie ga niu izo lo wa nia in sty tu cji pro fi la kty ki
i re so cja liza cji od pozosta³ych ogniw systemu wychowawczego.

Z tej to w³aœ nie per spe kty wy pod cho dzo no od za wsze w chara ktery zo wa nym tu
œro do wi sku na uko wym do pro ble mów reso cja li za cji, jako szcze gó l nej po sta ci sy -
ste mu spo³ecz ne go.

Nie bez zna cze nia dla roz wa ¿a nia czym jest sy stem reso cja li za cji, jaki powi nien 
byæ jego kszta³t, a nade wszy stko na czym powin no po le gaæ jego fun kcjo no wa nie,
s³u¿y³o rów nie¿ siê gaj¹ce do tych sa mych ko rze ni po dej œcie do sa mej isto ty prze -
stê p stwa i prze stê pcy.
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Nawi¹zuj¹c w tym wzglê dzie do nie co pó Ÿ nie j szej pu b li ka cji ju¿ sa me go
F. Zna nie c kie go na te mat ba dañ so cjo logi cz nych w kry mi no lo gii, czy ta my tam
m.in., ¿e w „akcie prze stê pczym ucze st ni czy ki l ka od rê b nych ro dza jów sy ste mów
spo³ecz nych, a co za tym idzie ki l ka klas zmian, któ re mo ¿ na ba daæ. (...) Z jed nej
stro ny mamy ca³¹ psy cho lo giê spo³eczn¹ jed no stki, któ ra pope³nia czyn, ³¹cz nie
z jej wro dzo ny mi sk³on no œcia mi oraz wsze l ki mi wp³ywa mi, któ rym pod le ga³a od
cza sów dzie ci ñ stwa do mo men tu po prze dzaj¹cego zbrod niê. Z dru giej stro ny
mamy wszy stkie przesz³e i tera Ÿ nie j sze wa run ki ze w nê trz ne sy tu a cji, któ re jed no -
stka ta pró bo wa³a swo im prze stê p stwem roz wi¹zaæ. Oso ba o in nej wro dzo nej na tu -
rze lub z in nym wy cho wa niem nie pope³ni³aby prze stêpstw w ta kich sa mych wa -
run kach ze w nê trz nych, a ta sama oso ba w in nych wa run kach zro bi³aby coœ
zupe³nie in ne go” (Zna nie cki 1928, s. 310). Trze ba jed nak przy tym mieæ na uwa -
dze te¿ to, ¿e z jed nej stro ny ka ¿ de prze stê p stwo jest czy nem spo³ecz nym, któ ry
ka¿ do ra zo wo „jest prób¹ za spo ko je nia pe w nej sk³on no œci po przez zde fi nio wa nie
i roz wi¹za nie za ist nia³ej sy tu a cji” (ta m ¿e, s. 313), a z dru giej stro ny mamy do czy -
nie nia z prze stêpc¹ jako osob¹ spo³eczn¹, któr¹ post rze ga my „jako od rê b ny typ
ku l tu ro wy”. Pie r wszy typ to prze stê pca spo ra dy cz ny, a dru gi to prze stê pca za wo -
do wy (no to ry cz ny). Po dzia³ ten wy da je siê i dziœ na tyle wa ¿ ny, ¿e „w przy pa d ku
spo rady cz ne go prze stê pcy – jak pi sze F. Zna nie cki – poza psy cholo gicz ny mi fa k -
ta mi do tycz¹cymi jego prze stê p stwa, isto t nym za gad nie niem jest jego od chy le nie
od wype³nia nej fun kcji spo³ecz nej oraz utra ta sta tu su spo³ecz ne go po sia da ne go
przed prze stê p stwem, na to miast w dru gim przy pa d ku zbrod nia jest szcze góln¹
funkcj¹ spo³eczn¹, od któ rej za le ¿y sta tus za wo do we go prze stê pcy w okre œlo nym
œro do wi sku” (Zna nie cki, 1928, s. 316–317).

Z tej te¿ per spe kty wy po dej mo wa ne by³y w œro do wi sku po zna ñ skiej pe da go gi -
ki ba da nia nad pro ble ma tyk¹ prze stê pczo œci i jej prze zwy ciê ¿a niem. Da tuj¹ siê one 
od okre su miê dzy wo jen nego i zwi¹zane s¹ prze de wszy stkim z osob¹ prof. dr Sta -
nis³awa Ko wa l skie go, któ ry wów czas jako do pie ro co wy pro mo wa ny (w 1930 r.)
ab so l went po zna ñ skiej pe da go gi ki uni wer syte c kiej, pra cuj¹cy m.in. jako na uczy -
ciel wiê zien ny, jed nak w da l szym ci¹gu ucze st nicz¹cy w se mi na riach na uko wych
F. Zna nie c kie go i S. B³acho wskie go, podj¹³ siê opra co wa nia i wy da nia au to bio gra -
fii noto ry cz ne go prze stê pcy, spo t ka ne go w wiê zie niu w Ra wi czu (Urke -Na cha l -
nik, 1933 r.). W³aœ nie przy wo³any tu wcze œ niej za F. Zna nie c kim uk³ad sk³on no œci
oso bi s tych i sy tu a cji spo³ecz nych, a ta k ¿e przy pi sy wa nie przez wspo mnia ne go au -
to ra me to dzie bio gra fi cz nej szcze gó l ne go zna cze nia dla ba dañ so cjo logi cz nych,
wy ra Ÿ nie za fas cy no wa³y m³od ego wów czas se mi na rzy stê, któ ry we wstê pie do przy -
wo³anej tu au to bio gra fii m.in. na pi sa³: „Na le ¿y ty l ko wspo mnieæ, ¿e pod pi sa ny
„Urke” na le ¿y do typu szcze gó l ne go, któ ry nie z nê dzy i z ko nie cz no œci ze w nê trz -
nych, lecz z po bu dek we wnê trz nych sta je siê zbrod nia rzem z dzie cka na ogó³ nor -
ma l ne go” (Urke -Na cha l nik, 1933, Wstêp, s. XI).

Zain tere so wa nia ba da w cze prof. S. Ko wa l skie go pro ble mem prze stê pczo œci za -
rów no do ros³ych jak i nie le t nich uko ro no wa ne zo sta³y prac¹ do ktorsk¹ na pi san¹
u F. Zna nie c kie go nt. „Prze stê p stwo dzie cka a stru ktu ra spo³ecz na ro dzi ny”, któ rej
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pok³osiem sta³a se ria ar ty ku³ów sta no wi¹ca przed wo jenn¹ syn tez¹ ba dañ nad
ro dzin¹ i pro ce sa mi so cja li za cji dzie ci, opub li ko wa nych w la tach 1948–1950
w ów cze s nym cza so pi œmie na uko wym „Wie dza i ¯ycie”. Wpra w dzie w la tach
pó Ÿ nie j szych Au tor roz sze rzy³ swo je zain tere so wa nia ba da w cze „na ca³okszta³t
pro ce sów roz wo jo wych i socja liza cy j nych u dzie ci i m³od zie ¿y, w tym zw³asz cza
na ba da nia nad roz wo jem mowy i my œle nia dzie ci, me cha niz ma mi pro ce su uspo -
³ecz nie nia, nad uwa run kowa nia mi przy sto so wa nia i nie przy stoso wa nia spo³ecz ne -
go, se le kcyj nymi fun kcja mi wy cho wa nia, aspi ra cja mi szko l ny mi i ¿y cio wy mi
m³od zie ¿y, oso bo wo œci¹, re so cja li zacj¹ itp.” (W³oda rek, 1997), to jed nak w kon sek -
we ncji do cho dzi do wa ¿ nej rów nie¿ z pun ktu wi dze nia syg nali zo wa nej wcze œ niej
wi zji pe da go gi ki reso cjali zacy j nej kon sta ta cji, ¿e pro ces uspo³ecz nie nia dzie ci
i m³od zie ¿y sta je siê „za sad ni czo funkcj¹ ich ucze st ni c twa w ¿y ciu spo³ecz nym,
prze de wszy st kim w ¿y ciu spo³ecz no œci lo ka l nej” (Ko wa l ski, 1969, s. 167).
Niew¹tpli wie kon se k wencj¹ ww. tezy s¹ rów nie¿ dwie da l sze, któ re leg³y zreszt¹
u pod staw opra co wa nej przez Pro fe so ra kon ce pcji sy ste mu wy cho wa nia pre -
wency jno-reso cjaliza cyjne go (S. Ko wa l ski, 1973, s. 235–257), spe³niaj¹cej po dzi -
sie j szy dzieñ rolê swo i ste go cre do pro wa dzo nych w œro do wi sku po zna ñ skim ba -
dañ w ob sza rze pe da go gi ki reso cjali zacy j nej. Pie r wsza z nich g³osi, ¿e
„wy ko le je nie, a tym sa mym prze stê p stwo nie le t nich i m³odo cia nych jest funkcj¹
wa run ków spo³ecz nych, w szcze gó l no œci ogó l nej pa to lo gii spo³ecz nej czy li wa d li -
we go œro do wi ska i sy ste mu wy cho waw cze go”, a zw³asz cza w jego pod sta wo wej
p³asz czy Ÿ nie, jak¹ sta no wi dla Au to ra spo³ecz noœæ lo ka l na. Dru ga z ko lei teza
spro wa dza siê do stwier dze nia, ¿e „po stu lat reso cja li za cji spo³ecz nie wy ko le jo -
nych w wa run kach zak³adu za mkniê te go, tzn. w izo la cji od œro do wi ska otwa r te go
jest sprze cz ny z istot¹ pro ce su uspo³ecz nie nia” (ta m ¿e, 1973, s. 236).

Po ja wie nie ww. za³o¿eñ by³o kon se k wencj¹ tego, ¿e ich Au tor roz sze rzy³ swo je 
ba da nia nad pro ce sa mi so cja li za cji o ba da nia nad fun kcjo no wa niem sy ste mu wy -
cho waw cze go, a w tym zw³asz cza nad roz ma i ty mi spo³ecz no œcia mi lo ka l ny mi,
jako mezo stru ktu ra mi po œred nicz¹cymi miê dzy wie l ki mi stru ktu ra mi spo³ecz ny mi
ta ki mi jak np. na ród, pa ñ stwo, a ma³ymi – ta ki mi jak ro dzi na, s¹sie dz two, szko³a
itp., co te¿ bez po œred nio nawi¹zywa³o do so cjo lo gii wy cho wa nia F. Zna nie c kie go
i za wa r tej w niej kon ce pcji „spo³ecze ñ stwa wy cho wuj¹cego” oraz idei „ura bia nia
oso by wy cho wan ka” (W³oda rek, 1997). W tym te¿ nu r cie roz wi ja³a siê w da l szym
ci¹gu do sko na lo na z roku na rok przez S. Ko wa l skie go kon ce p cja ba dañ nad wy -
cho wa w czym fun kcjo no wa niem roz ma i tych œro do wisk lo ka l nych (por. Ko wa l ski,
1974, 1983, 1984), a ta k ¿e po wsta wa³y rea li zo wa ne w œwie t le wspo mnia nej kon cep -
cji szcze gó³owe pra ce ucz niów Pro fe so ra, któ re wpra w dzie sw¹ pro ble ma tyk¹ siê -
ga³y do roz ma i tych ob sza rów pe da go gi ki spo³ecz nej czy so cjo lo gii wy cho wa nia,
nie mniej jed nak za wsze obe c na wœród nich by³a pro ble ma ty ka wy ko le je nia
spo³ecz ne go czy te¿ fun kcjo no wa nia sy ste mu profila ktyczno- resocjali zacyjne go.
Jest przy tym rzecz¹ zna mienn¹, ¿e zgod nie z g³oszon¹ przez S. Ko wa l skie go kon -
cepcj¹ co do integra cyjno-in terwency jne go cha ra kte ru pe da go gi ki jako na uki, pra -
ce te z regu³y nie ogra ni cza³y siê wy³¹cz nie do jed no stron ne go – czy to z per spe kty -

162 Wies³aw Am broz ik



wy psy cho logi cz nej lub so cjo logi cz nej – opi sy wa nia zja wisk wy ko le je nia
spo ³ecz ne go wzglêd nie prze stê pcze go, ale te¿ rów no cze œ nie po dej mo wa³y pró by
po szu ki wa nia op ty ma l nych roz wi¹zañ s³u¿¹cych pra kty ce reso cjali zacy j nej.

Taki niew¹tpli wie kszta³t przy bie ra³y ju¿ po wsta³e pod kie run kiem S. Ko wa l -
skie go pra ce pie r wszych jego ucz niów, po dej muj¹cych pro ble ma ty kê wy ko le je nia
prze stê pcze go, a mia no wi cie Z. Ty sz ki (1963), po œwiê co nej roli ku ra to ra s¹do we -
go w pro ce sie reso cja li za cji nie le t nich oraz B. Ma ro sz ka (1963) uka zuj¹cej
zwi¹zek po miê dzy prze mia na mi w ob sza rze wiê zi spo³ecz nych, a za cho wa nia mi
prze stê pczy mi m³od zie ¿y. Le ktu ra obu tych prac wska zy wa³a ju¿ wów czas jak
znacz¹cy jest udzia³ re gio nal ne go i lo ka l ne go œro do wi ska spo³ecz ne go, a zw³asz -
cza tkwi¹cych w nich pro ce sów i me cha ni z mów dez or ga ni zuj¹cych ich stru ktu rê
w ge ne ro wa niu za cho wañ de wia cy j nych, a ta k ¿e ja kie zna cze nie dla za po bie ga nia
i prze zwy ciê ¿a nia tych za cho wañ maj¹ wsze l kie dzia³ania in te gruj¹ce i or ga ni -
zuj¹ce si³y spo³ecz ne tych œro do wisk za rów no w wy mia rze obie kty w nym, jak
i w od nie sie niu do konkretnych wykolejonych jednostek i grup.

Da l sze po wstaj¹ce w chara ktery zo wa nym tu œro do wi sku pra ce je sz cze wy ra Ÿ -
niej ukie run ko wa ne zo sta³y na ana li zê fun kcjo no wa nia po szcze gó l nych og niw,
wzglêd nie te¿ roz ma i tych spo³ecz no œci lo ka l nych w ich fun kcjach pro fila kty cz no-
-reso cjali zacy j nych. Tym sa mym ana li za sa mych zja wisk wy ko le je nia spo³ecz ne -
go oraz prze stê pcze go za rów no u dzie ci i m³od zie ¿y, a ta k ¿e u do ros³ych pod po -
rz¹dko wa na zo sta³a bu do wa nej na pod sta wach po dej œcia sy ste mo we go kon ce pcji
fun kcjo no wa nia lo ka l ne go sy ste mu wy cho waw cze go, któ ra to idea sta³a siê wio -
d¹cym pro ble mem ba da w czym chara ktery zowa ne go tu œro do wi ska na uko we go.

Z tej w³aœ nie per spe kty wy na le ¿y niew¹tpli wie spo j rzeæ na pra cê ko le j ne go
ucz nia Pro fe so ra – J. W³odar ka, po œwiê con¹ ana li zie sy ste mu wy cho waw cze go
zak³adu po pra wcze go, w któ rej zna j du je my nie ty l ko opis sta nu fun kcjo no wa nia
jego po szcze gó l nych ko m po nen tów (w tym zw³asz cza uk³adu sto sun ków fo r ma l -
nych i nie for ma l nych w pio nie do ros³ych, jak i w pio nie wy cho wan ków oraz
dzia³ania po szcze gó l nych og niw stru ktu ry orga niza cy j nej zak³adu), ale ta k ¿e opis
wpro wa dza ne go drog¹ na tu ral ne go eks pe ry men tu, pro jekt do sko na le nia sy ste mu
wy cho waw cze go ba da nej pla ców ki i kon stru o wa nych na tych do œwia d cze niach
roz wi¹zañ mo de lo wych. Mo no gra fia ta po zo sta je po dzi sie j szy dzieñ nie zmie r nie
aktu aln¹ kry tyk¹ izo lacy j ne go mo de lu reso cja li za cji w ogó le, a w od nie sie niu do
nie le t nich prze stê pców w szcze gó l no œci, a ta k ¿e rów nie sce p tyczn¹ ocen¹ kon dy cji 
pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, któ ra bar dziej kon cen tru je siê na wy do by wa niu i opi -
sy wa niu dysfunkcji systemu profila ktyczno- resocjali zacyjne go, ni¿ na po szu ki wa -
niu dróg i koncepcji jego doskonalenia (por. Ko wa l ski, Wstêp do omawianej pracy
W³odarka, 1977).

Jest to sy tu a cja, któ ra wy da je siê do ty kaæ ca³ej wspó³cze s nej pe da go gi ki w ogó le,
a pe da go gi ki reso cjali zacy j nej i nauk j¹ wspie raj¹cych w szcze gó l no œci. Wy sta r czy 
bo wiem odwo³aæ siê w tym wzglê dzie do roz ma i tych fun kcjo nuj¹cych czy to w te -
o rii czy te¿ w pra kty ce kon ce pcji lub li cz nych pro je któw i roz wi¹zañ formal -
no-orga nizacy j nych, któ rych ju¿ sam fakt ist nie nia uto ¿ sa mia ny jest z ich fun kcjo -
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no wa niem w rze czy wi sto œci. Za raz te¿ kon ce pcjom tym czy pro je ktom na da je siê
mia no sy ste mu, któ re z po dej œciem sy ste mo wym czy te o ri¹ i te ch nik¹ sy ste mów
nie ma nic wspó l ne go. Ponad to s¹ to bar dzo czê sto roz wi¹za nia, któ re w rze czy wi -
sto œci nie fun kcjo nuj¹ i tym sa mym nie spe³niaj¹ roli uk³adów we wnê trz nie oraz
ze w nê trz nie spó j nych i spra w nych.

Pro blem dys fun kcjo nalno œci roz ma i tych p³asz czyzn czy te¿ og niw tzw. lo ka l -
ne go sy te mu wy cho waw cze go, mniej lub bar dziej ho li sty cz nie uj mo wa ne go, zna j -
do wa³ rów nie¿ swo je od zwier cied le nie w da l szych pra cach cz³on ków wspo mnia -
ne go ze spo³u. Niew¹tpli wie ró ¿ nie wchodz¹ one w za kres pro ble ma ty ki re so -
cja liza cy j nej, nie mniej jed nak w mnie j szym b¹dŸ w wiê kszym sto p niu jej do ty kaj¹. 
Szcze gó³owa pro ble ma ty ka tych prac obe j mo wa³a: kwe stiê wspó³dzia³ania szko³y
spe cja l nej ze œro do wi skiem w rea da p ta cji spo³ecz nej dzie ci upo œle dzo nych
umys³owo (Dy kcik, 1979), nie do ma ga nia sy ste mu wspa r cia spo³ecz ne go wo bec
dzie ci re cy dy wi stów kry mi na l nych (Ku pczyk, 1989), czy te¿ pro blem nie sku tecz -
no œci si³ spo³ecz nych wy cho wa nia dzia³aj¹cych w osie d lu mie sz ka nio wym miê dzy 
in ny mi wo bec dzie ci z roz ma i ty mi za bu rze nia mi roz wo jo wy mi i œro dowi sko wy mi
(Wa w ry niuk, 1990).

Pró bê zde cy do wa nie ju¿ ca³oœcio we go spo j rze nia na fun kcjo no wa nie sy ste mu
profila ktyczno- resocjali zacyjne go w od nie sie niu do dzie ci i m³od zie ¿y wzra -
staj¹cej zw³asz cza w za gro ¿o nych i za bu rzo nych wy cho wa w czo œro do wi skach ¿y -
cia lo kuj¹cych siê w prze strze ni ku l tu ro wo za nie dba nych re jo nów wie l kie go mia -
sta (1983) oraz w wa run kach œred nie go mia sta uprze mys³owio ne go (1991), a ta k ¿e
w roz ma i tych ty pach œro do wisk wie j skich (1997) sta no wi¹ pra ce au to ra ni nie j sze -
go opra co wa nia, wchodz¹cego rów nie¿ w sk³ad wspo mnia ne go ze spo³u na uko we -
go. Za wa r te w nich wy ni ki ba dañ po ka zuj¹ w spo sób jed noz na cz ny, ¿e fun kcjo no -
wa nie œro do wi sko wych sy ste mów wy cho wa w czych w za kre sie prze zwy ciê ¿a nia
roz ma i tych za gro ¿eñ i sym pto mów wy ko le je nia spo³ecz ne go lub prze stê pcze go
wœród dzie ci i m³od zie ¿y blo ko wa ne jest prze de wszy stkim si³¹ de wia cyj ne go od -
dzia³ywa nia ro dzi ny i grup ró wie œ ni czych, ale ta k ¿e przez uk³ad i przy jêt¹ kon ce p -
cjê dzia³ania in sty tu cji profila ktyczno- resocjali zacyj nych, któ re nie s¹ w sta nie
uru cho miæ sku te cz nych form i œro d ków od dzia³ywa nia wy cho waw cze go. Jest
rzecz¹ zna mienn¹, ¿e efe kty w ne fun kcjo no wa nie tych sy ste mów ob se r wo waæ mo -
¿ na je dy nie wów czas, kie dy po ja wia siê zbie ¿ noœæ w od dzia³ywa niu lo ka l nych in -
sty tu cji wy cho wa w czych, a wp³ywa mi na tu ra l nych œro do wisk wy cho wa w czych
dzie ci i m³od zie ¿y. Ogra ni cze nia te wy ni kaj¹ przy tym z niedo state cz ne go
powi¹za nia po szcze gó l nych in sty tu cji profila ktyczno- resocjali zacyj nych ze
spo³ecz no œcia mi lo ka l ny mi, w któ rych one dzia³aj¹ – w tym zw³asz cza ze œro do wi -
ska mi na tu ral ne go ucze st ni c twa dzie ci i m³od zie ¿y, a ta k ¿e z ra cji nie do strze ga nia
przez nie wie lu pro ble mów wy cho wa w czych, bra ku kon ce pcji zin te gro wane go od -
dzia³ywa nia profi lakty cz ne go i reso cjali zacyj ne go wo bec kon kre t nych spo³ecz no -
œci i wy stê puj¹cych w nich pro ble mów wy cho wa w czych. Wre sz cie ogra ni cze nia te 
po tê go wa ne s¹ przez wy ni kaj¹ce z za sa dy cen tra li z mu nie do ma ga nia w sfe rze kie -
ro wa nia i koor dy no wa nia wspo mnian¹ dzia³al no œci¹ w p³asz czy Ÿ nie po szcze gó l -
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nych spo³ecz no œci oraz po wo duj¹, ¿e wspo mnia ny sy stem fun kcjo nu je w spo sób
fo r ma l ny i po wie rz chow ny, kon cen truj¹c siê g³ów nie na eks tre ma l nych zda rze -
niach spe kta kula r nych, a nie na pro ble mach jako ta kich, uj mo wa nych przy tym
w sze ro kim kon te k œcie roz ma i tych uwa run ko wañ. St¹d te¿ isto ta od dzia³ywañ
reso cjali zacy j nych spro wa dza siê naj czê œciej do czy sto ze w nê trz nych, z regu³y
ukszta³to wa nych, w sy tu a cji odi zo lo wa nia i re pre sji za cho wañ asy mila cy j nych.
Wska za ne nie do ma ga nia sy ste mu do tycz¹ nie ty l ko jego dzia³al no œci w za kre sie
prze zwy ciê ¿a nia za gro ¿eñ i za bu rzeñ pro ce su uspo³ecz nie nia dzie ci i m³od zie ¿y,
ale i rów nie¿ od nosz¹ siê do in nych sfer ich wy cho wa nia, ta kich jak cho cia ¿ by:
pro ces ich kszta³ce nia, kie ro wa nie se le kcja mi i aspi ra cja mi edu kacy j ny mi oraz ¿y -
cio wy mi, orga ni zo wa nie ich czasu wolnego i œrodowiska ¿ycia, rozwijanie
adekwatnych do potrzeb tej m³odzie¿y i ich rodzin dzia³añ opiekuñczych,
kompensacyjnych, resocjalizacyjnych itp.

Za ry so wa ny tu stan rze czy utrzy mu je siê w da l szym ci¹gu. Do ko nuj¹ce siê
w Pol sce prze mia ny nie ste ty nie spo wo do wa³y w ob sza rze sy ste mu reso cja li za cji
tak ra dy ka l nych zmian, ja kie mo ¿e my ob se r wo waæ w sfe rze go spo da r czej czy te¿
w nie któ rych ob sza rach ¿y cia spo³ecz ne go. Po twier dzaj¹ to zreszt¹ pra ce ba da w -
cze ko le j ne go ju¿ po ko le nia pra co w ni ków na uko wych wchodz¹cych dzi siaj
w sk³ad po wsta³ego w 1992 r. na tu raln¹ ko lej¹ rze czy Zak³adu Reso cja li za cji
dzia³aj¹cego w stru ktu rze Wy dzia³u Stu diów Edu ka cy j nych UAM, kon ty nu u -
j¹ cego za ry so wan¹ tu pro ble ma ty kê i spo sób jej upra wia nia. Mam tu na my œli ca³¹
se riê prac do kto r skich, któ re po wsta³y we wspo mnia nym ze spo le pod kie run kiem
au to ra. Do ty czy³y one: fun kcjo no wa nia kon tro li spo³ecz nej wo bec dzie ci i m³od zie -
¿y w ku l tu ro wo za nie dba nym re jo nie wie l kie go mia sta (Dziê cio³, 2002), udzia³u
spo³ecz no œci tra dycy j ne go re jo nu wie l kie go mia sta w prze zwy ciê ¿a niu za cho wañ
de wia cy j nych wy stê puj¹cych wœród m³od ego po ko le nia (Pawe³ek, 2002), ka pi ta³u
spo³ecz ne go i zja wisk pa to lo gii spo³ecz nej w tra dy cy j nej wiel ko mie j skiej dzie l ni cy 
ro bo t ni czej oraz w spo³ecz no œci wiel komie j skie go osie d la mie szka nio we go (Ba r -
czy ko wska, 2006), wcze s nych sym pto mów nie do sto sowa nia spo³ecz ne go wy stê -
puj¹cych u dzie ci w m³od szym wie ku szko l nym (Stry ko wska, 2005), obe c no œci
te le wi zji w ¿y ciu nie le t nich prze stê pców (To m ko wiak, 2009) i wre sz cie prze bie gu
rea da p ta cji spo³ecz nej wy cho wan ków zak³adu po pra wcze go (Ra je w ska de Me zer,
2008). W ob sza rze tym zna laz³y siê rów nie¿ pra ce po dej muj¹ce pro ble ma ty kê do -
ros³ych prze stê pców, w tym zw³asz cza dróg ¿y cio wych uwiê zio nych ko biet (Ma r -
czak, 2006) oraz wiê zi spo³ecz nych osa dzo nych i ich roli w pro ce sie w pro ce sie
reso cja li za cji (Mu ska³a, 2006). Po sze rzaj¹ tê pro ble ma ty kê po wsta³e rów nie¿ przy
znacz¹cym udzia le tego ze spo³u pra ce zbio ro we, bêd¹ce pok³osiem orga ni zo wa -
nych b¹dŸ wspó³orga ni zo wa nych kon fe ren cji na uko wych i ko le j nych Kon gre sów
Peni ten cja r nych po œwiê co nych pro ble ma ty ce: or ga ni za cji i zarz¹dza nia zak³ada mi
ka r ny mi (Am bro zik, Stê p niak, red., 1999), wspó³cze s nym wy zwa niom stoj¹cym
przed wiê zien ni c twem (Ho³yst, Am bro zik, Stê p niak, red., 2001), m³odo cia nym
mor de r com – ana to mii agre sji, zbrod ni i reso cja li za cji (Am bro zik, Zie li ñ ski, red.,
2003), roli S³u¿by Wiê zien nej wo bec pro ble mów reso cja li za cji peni ten cja r nej
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(Am bro zik, Stê p niak, red., 2004) oraz mi sji i za dañ S³u¿by Wiê zien nej wo bec
aktu a l nej po li ty ki ka r nej i ocze ki wañ spo³ecz nych (Am bro zik, Ma chel, Stê p niak,
red., 2008). Niew¹tpli wie pro ble ma ty ka od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych wo bec
osób do ros³ych i udzia³u w tym pro ce sie ich œro do wisk ¿y cia, sta no wi z ca³¹ pe w -
no œci¹ pro blem wy ma gaj¹cy da l szych ba dañ i przy sto so wa nia do nich upra wia ne -
go w ze spo le do tej pory po dej œcia ba da w cze go.

Jest te¿ rzecz¹ zna mienn¹, ¿e rów nie¿ i doty ch cza so we do ko na nia ze spo³u nie
wysz³y poza dia g no zê ist niej¹cego sta nu rze czy i po dej mo wa nej na jej pod sta wie
kry ty ki fun kcjo no wa nia wspó³cze s ne go sy ste mu pro fi la kty ki i reso cja li za cji. Sta -
no wi to niew¹tpli wie pro blem wie lu oœro d ków na uko wych od no œ nie trans mi sji
i wdra ¿a nia uzy ska nych wy ni ków ba dañ do pra kty ki czy te¿ przek³ada nia wy pra -
co wa nych mo de li teo re ty cz nych na po trze by pra kty ki. Pro blem ten oka zu je siê
szcze gó l nie trud ny w dzie dzi nie nauk spo³ecz nych, w tym zw³asz cza w tak pra k -
seo logi cz nie zo rien to wa nej pe da go gi ce. Nie jest bo wiem rzecz¹ prost¹ eks pe ry -
men to waæ na „¿y wej tkan ce” spo³ecze ñ stwa, a w tym zw³asz cza na zbio ro wo œci
w sto sun ku do któ rej za wiod³o w pe³ni od dzia³ywa nie sy ste mu spo³ecz ne go. Ba da -
nia nad po wro t no œci¹ do prze stê p stwa, re a da p tacj¹ i re in te gracj¹ spo³eczn¹ by³ych
prze stê pców do sta r czaj¹ wy sta r czaj¹co wie lu przes³anek œwiadcz¹cych o ma³ej
sku te cz no œci sy ste mu ich reso cja li za cji. Daje to do sta te cz ny ar gu ment, ¿eby pra ce
nad wdra ¿a niem no wych kon ce pcji i idei w opi sy wa ny tu ob szar oddzia³ywañ wy -
cho wa w czych po dej mo waæ jed nak i to ze zdwo jon¹ in ten syw no œci¹.

Jaki za tem jawi siê, we wspo mnia nym ze spo le, mo del za po bie ga nia i prze zwy -
ciê ¿a nia la wi no wo na ra staj¹cych pro ble mów nie do sto sowa nia spo³ecz ne go i prze -
stê pczo œci, prze ja wia nej dziœ za rów no przez nie le t nich, jak i przez oso by do ros³e.
Jest to rów no cze œ nie py ta nie o kszta³t wspó³cze s ne go sy ste mu pro fi la kty ki i reso -
cja li za cji, o jego sku te cz noœæ i do sto so wa nie do tych wszy stkich pro ble mów, ja kie
nios¹ ze sob¹ co raz bar dziej z³o¿o ne zja wi ska przestêpczoœci.

Z ca³¹ pe w no œci¹, pro ble mów nie do sto sowa nia spo³ecz ne go i prze stê pczo œci
za rów no wœród nie le t nich i do ros³ych, nie roz wi¹¿e siê po wro tem do do mi -
nuj¹cego i bez wz glêd ne go orze ka nia ka r nych, po pra wczych czy na wet opiekuñ -
czo-wy chowa w czych œro d ków izo la cy j nych (wiê zie nia, zak³adów po pra wczych,
m³od zie ¿o wych oœro d ków wy cho wa w czych itp.). S¹ to wszy stko œro d ki, wœród
któ rych do mi nuj¹ fo r my pra wno- repre syjne go, a nie wy cho waw cze go od dzia -
³ywa nia, co oczy wi œcie musi byæ za sto so wa ne w przy pa d ku jed no stek w szcze gó l -
ny spo sób wy ko le jo nych czy te¿ szcze gó l nie za nie dba nych wy cho wa w czo. Do pó -
ki jed nak nie prze³amie siê ich dyscyp linarno -izola cyjne go cha ra kte ru, to ich
sku te cz noœæ bê dzie mia³a wy miar ra czej po wie rz chow ny b¹dŸ wrêcz w¹tpli wy.
Czê sto bo wiem sam sy stem profila ktyczno- resocja lizacyj ny, w tym zw³asz cza jego 
ko m po nen ty izo la cy j ne, staj¹ siê mie j s cem pog³êbia nia siê pro ce su demo ra li za cji
czy wy ko le je nia prze stê pcze go. Pla ców ki te po zo staj¹c – zgod nie z kon cepcj¹
E. Gof f ma na – in sty tu cja mi to ta l ny mi „czê sto utrzy muj¹, ¿e ce lem ich dzia³ania
jest reso cja li za cja ro zu mia na jako re sty tu cja me cha ni z mów samo regu lacy j nych
u podw³ad nych (tu czy taj ska za nych – przyp. W.A.) tak, aby z w³as nej woli ka ¿ dy
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z ich chcia³ po stê po waæ zgod nie z no r ma mi uk³adu spo³ecz ne go, do któ re go wra ca
po wyj œciu z zak³adu. W rze czy wi sto œci jed nak po stu lat ten rza d ko jest rea li zo wa -
ny, a na wet w przy pa d ku, gdy u podw³ad ne go na stê puj¹ po zy ty w ne zmia ny, to
z re gu³y nie s¹ one tymi, do któ rych d¹¿y³ per so nel”. Dla te go te¿ – jak kon sta tu je
cy to wa ny Au tor – „trwa³ej reso cja li za cji nie za pe w niaj¹ ani me to dy refo rma to r -
skie, ani re stry kcy j ne”. Owe zmia ny mog¹ byæ sku t kiem za rów no wtó r nej ad ap ta -
cji, jak i ist nie niem opo zy cy j nej sub ku l tu ry zak³ado wej (wiê zien nej), czy te¿ kon -
se k wencj¹ sto so wa nia przez osa dzo nych ró¿nych technik adaptacyjnych, w tym
tak¿e wyrachowanej „zimnej” kalkulacji” (Gof f man, 1975). 

Sko ro w pre zen to wa nej tu kon ce pcji mó wi my o wy ko le je niu spo³ecz nym czy
prze stê pczym jako o sku t ku dys fun kcjo nalno œci lo ka l nych sy ste mów wy cho wa w -
czych, to rów nie¿ i isto tê pro ce su reso cja li za cji trze ba wi¹zaæ z ko nie cz no œci¹ orga -
ni zo wa nia i in te gro wa nia tych spo³ecz no œci wokó³ w³aœ nie tego pro ble mu. Teza
ta rów no czeœ nie nawi¹zuje do sa mej isto ty pro ce su so cja li za cji (uspo³ecz nie nia) jed -
no stki, uj mo wa ne go jako fun k cja jej ucze st ni c twa w ¿y ciu spo³ecz no œci lo ka l nej.
Na tu raln¹ za tem kon se k wencj¹ tego po dej œcia jest to, aby pro ces reso cja li za cji rów -
nie¿ lo ko waæ w tych spo³ecz no œciach, w któ rych roz wi nê³y siê wcze œ niej za cho wa -
nia de wia cy j ne. Jest to po stu lat nie nowy. Nawi¹zuje on bo wiem do wcze œ nie j szych
kon ce pcji orga ni zo wa nia spo³ecz no œci lo ka l nych wokó³ za dañ spo³eczno- wycho-
 wa w czych, przy akty w nym udzia le tkwi¹cych w tych œro do wi skach si³ spo³ecz nych
(por. Ka mi ñ ski, 1972; Wie rz bi cki, red., 1973), czy te¿ do przy wo³ywa nej ju¿ wcze œ -
niej kon ce pcji lo ka l ne go sy ste mu wy cho waw cze go (Ko wa l ski, 1984).

Po stu lat ten wy da je siê do pie ro te raz na bie raæ re a l nych szans na jego urze -
czywi st nie nie. Zmie niaj¹ca siê or ga ni za cja ¿y cia spo³ecz ne go, wy ra ¿aj¹ca siê
m.in. sto p niow¹ de cen tra li zacj¹ wie lu ob sza rów fun kcjo no wa nia pa ñ stwa oraz to -
wa rzysz¹cy mu pro ces upod mio to wie nia i usa morz¹do wie nia po szcze gó l nych
spo³ecz no œci lo ka l nych otwie ra do pie ro te raz tak na pra wdê mo ¿ li wo œci uru cho -
mie nia i zin te gro wa nia od po wied nich si³ spo³ecz nych, któ re zdo l ne bêd¹ roz wi¹zy -
waæ na ra staj¹ce pro ble my za nie dbañ i za gro ¿eñ wy cho wa w czych tkwi¹cych czê -
sto od wie lu lat w kon kre t nych spo³ecz no œciach lo ka l nych. Wa run kiem jed nak
zor gani zo wa nia i zin te gro wa nia tego typu dzia³al no œci jest – zgod nie zreszt¹
ze wspo mnia ny mi kon ce pcja mi orga ni zo wa nia œro do wi ska wy cho waw cze go – po -
trze ba prze pro wa dze nia si³ami kon kre t nej spo³ecz no œci lo ka l nej wni kli wej lu stra -
cji spo³ecz nej i stwo rze nie w kon se k wen cji sy ste mu sta³ego moni to ro wa nia po ja -
wiaj¹cych siê zaniedbañ i zagro¿eñ socjalnych i wychowawczych.

Spra wa w mia rê wcze s ne go wy kry wa nia roz ma i tych za gro ¿eñ so cja l nych
i rozwo jowo-wy chowa w czych, to jed nak do pie ro pocz¹tek za sad ni czej dzia³al no -
œci profila ktyczno- resocjali zacyj nej czy wycho wawczo -opie kuñ czej. Ka¿ do ra zo -
wo anty cy po wa ne przez œro do wi sko wy sy stem mo ni to rin gu za gro ¿e nia so cja l ne
czy wy cho wa w cze, wzglêd nie po ja wiaj¹ce siê ich sym pto my, win ny uru cha miaæ
od po wied nie dzia³ania ze stro ny in sty tu cji wchodz¹cych w sk³ad zró¿ nico wa ne go
ze wzglê du na wiek sub sy ste mu reso cja li za cji, w któ rym fun kcje inte gra cy j no-ko -
ordy nacy j ne win ny spe³niaæ od po wie d nio: wo bec za gro ¿eñ ma³ego dzie cka i je go
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ro dzi ny – po rad nie pod sta wo wej opie ki zdro wo t nej; wo bec za gro ¿eñ i za nie dbañ
dzie cka w wie ku przed szko l nym i m³od szo szko l nym – od po wie d nio przed szko la
i sz ko³y pod sta wo we; wo bec m³od zie ¿y do ra staj¹cej – szko³y od po wied nich szcze -
b li; wo bec m³od zie ¿y za gro ¿o nej de mo ra li zacj¹ lub wy ko le jon¹ – oœro d ki ku ra to r -
skie, wzglêd nie zak³ady wy cho wa w cze i po pra wcze; wo bec m³odo cia nych i do -
ros³ych prze stê pców – oœro d ki pomocy spo³ecznej, oœrodki probacji lub zak³ady
karne.

Po dej mo wa ne dzia³ania opiekuñ czo-kom pensacy j ne czy profila ktyczno- reso -
cja lizacyj ne win ny, oczy wi œcie w za le ¿ no œci od po trzeb, an ga ¿o waæ od po wied nie
uk³ady in sty tu cji i po zo staj¹ce w ich ge stii si³y, œro d ki i fo r my orga niza cy j ne. Nie -
zbêd nym jest jed nak, aby dzia³ania te opie raæ na ju¿ wy pró bo wa nych kon ce p cjach
pra cy so cja l nej, spro wa dzaj¹cych siê do me to dy pra cy z indy widu al ny mi przy pa d -
ka mi, roz ma i ty mi ty pa mi gryp wy cho wa w czych i zró¿ nico wa ny mi ty pa mi œro do -
wisk lo ka l nych. Me to dy te wy daj¹ siê prze zwy ciê ¿aæ do mi nuj¹cy w co dzien nej
pra kty ce reso cjali zacy j nej mo del skon cen tro wa ny na psy cho logi cz nym po j mo wa -
niu re e du ka cji jed no stek za gro ¿o nych wy ko le je niem lub ju¿ wy ko le jo nych prze -
stê pczo po przez uspo³ecz nie nie ich œwia do mo œci i po staw, na rzecz po zna w czych
i so cjolo gi cz nych kon ce pcji reso cja li za cji k³ad¹cych na cisk nie ty l ko na zmia nê
doty ch cza so wych po staw, ale i rów nie¿ na roz wój sfe ry po zna w czej jed no stki, jej
roz ma i tych umie jê t no œci i ko m pe ten cji spo³ecz nych, przy rów no cze s nym wpro wa -
dza niu reso cjali zo wa nych jed no stek w akce p to wa ne gru py i role spo³ecz ne. Wa -
run kiem po wo dze nia na kre œlo ne go mo de lu jest jed nak wola so li dar ne go dzia³ania
ze stro ny po szcze gó l nych pod mio tów sk³adaj¹cych siê na lo ka l ny sy stem profila k -
tyczno- resocja lizacyj ny, a zw³asz cza pla no wa nie i do sto so wa nie pro gra mów
wska za nych dzia³añ do mo ¿ li wo œci pod mio tów i przed mio tów tych od dzia³ywañ,
kon sek wen t na ich re a li za cja i ewa lu a cja, a ta k ¿e ponowna diagnoza i da l sze
zmodernizowane czynnoœci i dzia³ania wychowawcze.

Uru cho mie nie, za kty wizo wa nie czy te¿ zmo der nizo wa nie dzia³al no œci po -
szcze gó l nych in sty tu cji lub œro do wisk na rzecz osób za gro ¿o nych b¹dŸ ju¿ wy ko -
le jo nych prze stê pczo, to za le d wie po³owa ocze ki wa ne go su kce su. Aby wspo mnia -
ne dzia³ania przy nios³y od po wied ni efekt, musz¹ zo staæ one zin te gro wa ne i sko or-
dy no wa ne w ska li po szcze gó l nych in sty tu cji, œro do wisk lo ka l nych, re gio na l nych,
spo³ecze ñ stwa i pa ñ stwa. Nade wszy stko jed nak ze wzglê du na to, ¿e pro ce sy
uspo³ecz nie nia i reso cja li za cji tak na pra wdê urze czy wi st niaj¹ siê w kon kre t nych
spo³ecz no œciach lo ka l nych, st¹d te¿ w³aœ nie w tych spo³ecz no œciach na le ¿y
w pie r wszej ko le j no œci wspo mnia ne dzia³ania zin te gro waæ. Wa run kiem tego jest
prze de wszy stkim uru cho mie nie od po wied nie go obie gu in fo r ma cji o jed no stkach
i œro do wi skach za gro ¿o nych so cja l nie lub wy ko le jo nych spo³ecz nie, a na stê p nie
wyod rê b nie nie roz ma i tych uk³adów in sty tu cji wspó l nie po dej muj¹cych sko ordy -
no wa ne dzia³ania opieku ñczo- wycho waw cze b¹dŸ reso cjali zacy j ne. W bu do wa niu 
tak po my œla ne go sy ste mu wiod¹c¹ rolê win ny spe³niaæ og ni wa sa morz¹du lo ka l ne -
go, któ re co raz bar dziej staj¹ siê rze czy wi sty mi go spo da rza mi po szcze gó l nych
spo³ecz no œci tery to ria l nych. Urze czywi st nie nie siê ta kiej w³aœ nie roli sa morz¹du
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tery to rial ne go wy ma ga jed nak odst¹pie nia od obo wi¹zuj¹cego w da l szym ci¹gu
w na szym kra ju re sor to we go – pio no we go po dzia³u ko m pe ten cji w roz wi¹zy wa niu 
po szcze gó l nych pro ble mów spo³ecz nych na rzecz dzia³al no œci po zio mej – osa dzo -
nej w re a liach kon kre t nych spo³ecz no œci lo ka l nych. Wpra w dzie nie za wsze je sz cze 
pro ble my za nie dbañ, za gro ¿eñ wy cho wa w czych i za cho wañ prze stê pczych po-
strze ga ne i tra kto wa ne s¹ przez sa morz¹dy tery to ria l ne z na le ¿yt¹ trosk¹, to jed nak
na le ¿y mieæ nad zie jê, ¿e w mia rê jak zo stan¹ roz wi¹zane pod sta wo we pro ble my
so cja l ne i ko mu na l ne tych spo³ecz no œci, rów nie¿ znajd¹ siê w nich i ta kie si³y
spo³ecz ne, któ re pro blem za gro ¿eñ i za cho wañ de wia cy j nych uczy ni¹ przed mio -
tem swo jej dzia³al no œci. Li cz ne zreszt¹ przyk³ady ta kich dzia³añ spo t kaæ ju¿ dzi siaj 
mo ¿ na w roz ma i tych zbio ro wo œciach tery to ria l nych. 

Przy bu do wa niu tak po my œla ne go sy ste mu pro fi la kty ki spo³ecz nej i reso cja li za -
cji na le ¿y jed nak pa miê taæ o tym, aby przy oka zji mode rni zo wa nia doty ch cza so -
wych roz wi¹zañ czy te¿ wdra ¿a nia zupe³nie no wych ini cja tyw, prze zwy ciê ¿yæ –
zw³aszcza w od nie sie niu do nie le t nich – do ty ch cza sow¹ pra kty kê two rze nia
zam kniê tych, odi zo lo wa nych od re szty sy ste mu grup, in sty tu cji czy œro do wisk
(swo i s tych „gett wy cho wa w czych”), zrze szaj¹cych wy³¹cz nie m³od zie¿ za nie -
dban¹ i za gro ¿on¹ spo³ecz nie. M³od zie¿ ta czê sto ju¿ wzra sta³a w œro do wi skach
upo œle dzo nych spo³ecz nie i ku l tu ro wo. Two rze nie za tem dla nich ko le j nych „gett
wy cho wa w czych” w po sta ci izo lo wa nych, b¹dŸ izo luj¹cych siê od swe go oto cze -
nia spo³ecz ne go in sty tu cji czy œro do wisk wy cho wa w czych, mija siê za sad ni czo
z istot¹ reso cja li za cji. Wpra w dzie w sy ste mie reso cja li za cji musz¹ siê rów nie¿ zna -
leŸæ in sty tu cje za mkniê te, któ re bêd¹ w spo sób sku te cz ny izo lo waæ czy to nie le t -
nich czy te¿ do ros³ych, czê sto wie lo kro t nych i nie bez pie cz nych dla spo³ecze ñ stwa
prze stê pców od doty ch cza so wych œro do wisk ich ¿y cia, to jed nak nie mog¹ one
w myœl wspó³cze s nej pe da go gi ki reso cjali zacy j nej two rzyæ za mkniê tych, homo ge -
ni cz nych spo³ecz nie œro do wisk, a przy tym ta k ¿e same izo lo waæ siê w swo jej
dzia³al no œci od spo³ecze ñ stwa. Bez wzglê du na to, czy mó wi my o in sty tu cjach
sk³adaj¹cych siê na tzw. sub sy stem prepe niten cja r ny, peni ten cja r ny czy post peni -
ten cjar ny, to ka ¿ dy z tych ele men tów musi wy ka zy waæ szcze gó l ne powi¹za nia ze
œro do wi skiem spo³ecz nym, a zw³asz cza z tymi jego p³asz czy z na mi do ucze st ni c -
twa, w któ rych doty ch cza so we œro do wi ska ¿y cia osa dzo nych (nie le t nich wy cho -
wan ków zak³adów m³od zie ¿o wych i po pra wczych, wiê Ÿ niów zak³adów ka r nych)
nie przy go to wy wa³y. Dla te go te¿ rów nie¿ w przy pa d ku tzw. za mkniê tych pla có -
wek reso cjali zacy j nych wsze l kie fo r my i œro d ki po dej mo wa nych od dzia³ywañ na -
pra wczych musz¹ ka¿ do ra zo wo stwa rzaæ szan sê czy wrêcz sta no wiæ p³asz czy z nê
dla re kon stru owa nia, a cza sa mi na wet kon stru o wa nia od pod staw mo ¿ li wo œci
ucze st ni c twa spo³ecz ne go osa dzo nych w œro do wi sku, zw³asz cza w tych jego prze -
strze niach, któ re do sta r czaæ bêd¹ po zy ty w nych wzo rów za cho wañ, b¹dŸ stwa rzaæ
sy tu a cje dla ta kie go w³aœ nie po stê po wa nia. Nie przy pad ko wo zreszt¹ w sy tu a cji ko -
nie cz no œci za sto so wa nia wo bec nie le t nie go izo la cy j nych œro d ków wy cho wa w -
czych, wspó³cze s na pe da go gi ka reso cjali zacy j na zwra ca uwa gê na opiekuñ czo-te -
rapeuty cz ny i rea dap tacy j ny, a nie pena liza cy j ny cha ra kter pla có wek po pra wy
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nie le t nich. Pro blem reso cja li za cji nie le t nich w wa run kach zak³adów za mkniê tych
od da wien da w na po zo sta wia wie le do ¿y cze nia. Za ini cjo wa ny na prze³omie lat
sze œ æ dzie si¹tych i sie dem dzie si¹tych ubieg³ego stu le cia przez S. Je d le wskie go
(1966) – ne sto ra pol skiej pe da go gi ki reso cjali zacy j nej – pro jekt re fo r my zak³adów
wy cho wa w czych i po pra wczych dla nie le t nich (por. ta k ¿e W³oda rek, 1977), a¿ po
pro jekt re fo r my reso cja li za cji nie le t nich przy go to wa ny pod kie run kiem L. Py t ki
(1998), w da l szym ci¹gu po zo sta je pro ble mem nie do ko ñ ca roz wi¹za nym, a za war te 
w tych pro je ktach pro po zy cje ni g dy nie do cze ka³y siê re a li za cji. Po do b nie zreszt¹
rzecz ma siê w od nie sie niu do m³od zie ¿o wych oœro d ków wy cho wa w czych po zo -
staj¹cych w ge stii re so r tu edu ka cji.

Rów nie¿ wiê kszoœæ z pod nie sio nych tu kwe stii od no si siê do zak³adów ka r nych
i rea li zo wa nych tam za sad wy ko ny wa nia kary po zba wie nia wol no œci, gdzie po dej -
mo wa na dzia³al noœæ wy cho wa w cza zde cy do wa nie czê œciej nosi zna mio na od dzia -
³ywañ peniten cjarno- punity w nych ani ¿e li reso cjali zacy j nych. I choæ w ob sza rze
dzia³al no œci reso cjali zacy j nej zak³adów ka r nych od no to waæ mo ¿ na w osta t nich
la tach wie le po zy ty w nych zmian, to trze ba te¿ byæ œwia do mym, ¿e ni g dy nie da siê
do ko ñ ca prze zwy ciê ¿yæ tych wszy stkich ne ga ty w nych zna mion zak³adu zamk-
niê te go, któ re chara ktery sty cz ne s¹ dla in sty tu cji to ta l nych. Wiê zie nia, zak³ady po -
pra wcze, m³od zie ¿o we oœro d ki wy cho wa w cze i temu po do b ne in sty tu cje za wsze
bo wiem stwa rzaæ bêd¹ swo i ste ba rie ry dla tocz¹cego siê w nich pro ce su reso cja li za -
cji. Tkwi¹ one w sa mej stru ktu rze i or ga ni za cji tego typu pla có wek. Dzie li ona na -
le¿¹c¹ do nich prze strzeñ spo³eczn¹ na dwie pod sta wo we – po zo staj¹ce wo bec sie -
bie w opo zy cji, a czê sto wrêcz w kon fli kcie – gru py: osa dzo nych i per so nel, ale tak ¿e 
bez wzglêd nie pa cy fi ku je pod sta wo we sfe ry ¿y cia osa dzo nych – ich na ukê, pra cê,
¿y cie ro dzin ne, to wa rzy skie, wy po czy nek. To wszy stko pro wa dzi nie uchron nie do
uru cho mia nia siê sto so w nych pro ce sów de gra da cji oso bo wo œci osa dzo nych wy ra -
¿aj¹cych siê: 1) w de pry wa cji bio lo gi cz nej, sensory czno-in formacy j nej i emo cjo -
na l nej; 2) w ko nie cz no œci pod da wa nia siê ry go rom ist niej¹cych re gu la mi nów, sy -
ste mów kar i na gród, i wre sz cie 3) w wy twa rza niu przez osa dzo nych od po wied nich 
te ch nik przy sto so wa nia siê do wa run ków zak³adu za mkniê te go (wy co fa nia, bun tu,
za do mo wie nia b¹dŸ kon wer sji), przy czym ka ¿ da z tych te ch nik b¹dŸ ich roz ma i te
ko m bi na cje wy ra ¿aj¹ za ra zem od po wied ni stan znie wo le nia, przy mu su lub pre sji
(Gof f man, 1975, s. 155–156; por ta k ¿e Ma chel, 2003, s. 56–57).

Wokó³ na kre œlo nych tu kon ce pcji i wy ni kaj¹cych z nich roz wi¹zañ pra kty cz -
nych na ros³o ju¿ wie le kon tro we r sji i ocen co do ich sku te cz no œci. Po wo du je to, ¿e
wspó³cze s na pe da go gi ka reso cjali zacy j na, za rów no jej te o ria i pra kty ka tak na praw -
dê mio ta siê po miê dzy jury sty cz ny mi wi zja mi kary i zado œæu czy nie nia, a psy cho -
spo³ecz ny mi kon ce pcja mi od dzia³ywañ tera peu ty cz nych i rein tegra cy j nych. W od -
wie cz ny spór z co raz wiêksz¹ si³¹ wpi su je siê opi nia spo³ecz na pod sy ca na naj czê -
œciej przez po li ty ków w okre sach wa l ki wy bo r czej. Nie ste ty pe da go gi ka opi nii
pu b li cz nej nie sprzy ja wspó³cze s nym kon ce pcjom pe da go gi ki reso cjali zacy j nej.
Nie zmien nie do po mi na siê ona sto so wa nia pra wa i to z ca³¹ su ro wo œci¹ i bez -
wzglêd no œci¹ jego tra dy cy j nych wy mia rów, a ta k ¿e zado œæu czy nie nia za pope³nio -
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ne czy ny, na wet, gdy by mia³o to przy braæ po staæ ofia ry ¿y cia. Nic wiêc dzi w ne go,
¿e trud no jest dziœ prze bi jaæ siê tym wszy stkim ide om reso cja li za cji, któ re pró buj¹
nawi¹zy waæ do huma ni sty cz nych wi zji cz³owie ka i spo³ecze ñ stwa. Up³ynie je sz -
cze wie le cza su, nim kon ce pcje te znajd¹ siê w obie gu co dzien no œci ¿y cia spo³ecz -
ne go, o któr¹ pró bu je upo mi naæ siê od lat chara ktery zo wa ne tu œro do wi sko na uko we.

Stresz czen ie

Ar ty ku³ ni nie j szy uka zu je pod sta wy fun kcjo no wa nia sy ste mu profila ktyczno- resocjali zacyjne go wy -

pra co wa ne w œro do wi sku po zna ñ skiej pe da go gi ki uni wer syte c kiej. Ba zu je on na te zie wska zuj¹cej

na to, ¿e Ÿród³a za cho wañ de wia cy j nych tkwi¹ za sad ni czo w dez orga ni za cji spo³ecz no œci lo ka l nych

i z tego wzglê du te w³aœ nie spo³ecz no œci win ny sta no wiæ za ra zem pod sta wow¹ p³asz czy z nê fun k -

cjo no wa nia sy ste mu pro fi la kty ki i reso cja li za cji.
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