


prze stê pców w wiê zie niu zwró ci³ ta k ¿e uwa gê na po trze bê wie dzy peda go gi cz nej,
psy cho logi cz nej i so cjo logi cz nej jak¹ po win ni po sia daæ pe da go dzy peni ten cja r ni4.
W pol skiej li te ra tu rze po wo jen nej za gad nie nie reso cja li za cji peni ten cja r nej po dej -
mo wa li za rów no pra wni cy jak psy cho lo dzy i pe da go dzy a ta k ¿e so cjo lo dzy. Wy -
mie niê je dy nie nie któ rych. Wœród pra wni ków: J. Œli wo wski, S. Wa l czak, T. Szy -
ma no wski, S. Le len tal, A. Rze p li ñ ski, M. Po ro wski, S. Pa we la, A. Ba³an dy no wicz, 
G. Szczy gie³, wœród psy cho lo gów: A. Le wi cki, J. Si ko ra, B. Wa li gó ra, J. Sza³añ ski,
A. Szy ma no wska, M. Cio sek, wœród pe da go gów reso cjali zacy j nych: B. Jarzê bo w -
ska- Ba ziak, W. Am bro zik, H. Ma chel i P. Szcze pa niak, wœród so cjo lo gów: P. Mo -
czyd³owski5. Ana li za pu b li ka cji wy mie nio nych au to rów po zwa la za uwa ¿yæ, i¿ ich
po dej œcie do reso cja li za cji a ta k ¿e do reso cja li za cji peni ten cja r nej, o któ rej ni ¿ej,
jest w pe w nym sto p niu zde ter mino wa ne ty pem wy kszta³ce nia i za kre sem wy ni -
kaj¹cej z nie go wie dzy. Pe da go dzy i psy cho lo dzy post rze gaj¹ w de wian cie wy ma -
gaj¹cym reso cja li za cji prze de wszy stkim cz³owie ka nie przy stoso wane go spo³ecz -
nie, któ re mu trze ba po móc, by z tego nie przy stoso wa nia wy szed³ i móg³ wró ciæ do
nor ma l ne go ¿y cia spo³ecz ne go. Kon cen truj¹c siê na me to dy cz nej stro nie pro ce su
reso cjali zacyj ne go do strze gaj¹ roz ma i te prze szko dy na tu ry fo r ma l nej, czy te¿
forma lno- pra w nej, któ re temu pro ce so wi prze szka dzaj¹. Wy ni kaj¹ one czê sto
z za³o¿eñ sy ste mu peni ten cjar ne go, z na tu ry orga niza cy j nej zak³adu ka r ne go b¹dŸ
z in nych po wo dów wy ni kaj¹cych z fun kcjo no wa nia wiê zie nia. Wa r to jed nak
zwró ciæ uwa gê, ¿e ce chu je ich zna czny op ty mizm wy cho wa w czy i to on mo ty wu je
ich w wie lu wy pa d kach do pra cy. Nie co inn¹ opcjê wy ko ny wa nia kary po zba wie -
nia wol no œci mo ¿ na za uwa ¿yæ w po dej œciu pra wni czym. Pra wni cy post rze gaj¹
ska za nych jako tych, wo bec któ rych na le ¿y prze de wszy stkim wy ko naæ pra -
wid³owo karê przy pe³nym zado œæu czy nie niu wszy stkim wy ma ga nym usta le niom
fo r ma l nym. Nie kie dy oce niaj¹ rea li zo wa ny sy stem peni ten cja r ny jako do bry lub
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z³y przez pry z mat za wa r tych w nim po sta no wieñ zaœ w mnie j szym sto p niu przez
pry z mat jego przy sta wal no œci do ist niej¹cych re a l nie wa run ków i mo ¿ li wo œci. Jak
siê wy da je , na sta wie nie per so ne lu pedagogi czno-psy chologi czne go orien to wa ne
jest prze de wszy stkim na ska za ne go-cz³owie ka i jego re la cje in ter- i po za wiê zien -
ne. Na sta wie nie per so ne lu pra wni cze go zo rien to wa ne jest prze de wszy stkim na
ska za ne go – prze stê pcê i na in sty tu cjê wy ko nuj¹c¹ wo bec nie go karê po zba wie nia
wol no œci oraz prze pi sy to za da nie re gu luj¹ce. Po wo du je to pewn¹ szty w noœæ w ich
po stê po wa niu peni ten cja r nym. Wyj¹tek sta no wi tu A. Ba³an dy no wicz, któ ry od
wie lu lat bez sku te cz nie do ma ga siê wpro wa dze nia w Pol sce kar pro ba cy j nych, któ -
re po zwa laj¹ na uni k niê cie wiê zie nia.

W te o rii i pra kty ce peni ten cja r nej okre œla siê, jak wspo mnia³em, reso cja li za cjê
pe ni ten cjarn¹ jako ogó³ od dzia³ywañ za mie rzo nych i zapro gra mo wa nych przez
per so nel pedago giczno- psycho logicz ny ad re so wa nych do prze stê pców od by wa -
j¹cych karê po zba wie nia wol no œci w zak³adach ka r nych. Przy po mnê, ¿e jej ce lem
jest uzy ska nie ta kich zmian w ob sza rze oso bo wo œci tych osób, któ re uchro ni¹ je od
po wro tu do za cho wañ prze stê pczych po od by ciu kary i umo ¿ li wi¹ po pra w ne fun k -
cjo no wa nie spo³ecz ne. Brak po wro tu do prze stê p stwa i po pra w ne fun kcjo no wa nie
spo³ecz ne tych osób s¹ ogó l nie przy jê ty mi wska Ÿ ni ka mi sku te cz no œci po pra wczej
wiê zie nia. Ta kie po dej œcie do po pra wczej sku te cz no œci zak³adów ka r nych jest sta -
no wi skiem upro sz czo nym, po nie wa¿ szcze gó l nie o po wro t no œci do prze stê p stwa,
jak wska zuj¹ ba da nia kry mino logi cz ne, mog¹ de cy do waæ czyn ni ki le¿¹ce poza
wiê zie niem, np. pro ces styg ma ty za cji, opi sa ny przez E. Le me r ta i in nych6. W Pol -
sce, w no wych wa run kach ustro jo wych, to jest po prze³omie po li ty cz nym w la tach
1989/1990 czyn ni ki wa run kuj¹ce i wzma c niaj¹ce ten pro ces w aspe kcie sze ro kim
opi sa³a G. Szczy gie³7. Au to rka uka za³a w ten spo sób me cha nizm utrud niaj¹cy,
a nie kie dy unie mo ¿ li wiaj¹cy, re a li za cjê pro ce su rea da p ta cji spo³ecz nej, któ re go
istot¹ jest po no w ne (tj. po zwo l nie niu z zak³adu ka r ne go) przy sto so wa nie siê
by³ych ska za nych do obo wi¹zuj¹cych stan dar dów spo³ecz nych. Ku ra to rom s¹do -
wym, pra kty kom peni ten cja r nym i przed sta wi cie lom na uki zna ne s¹ po wta rzaj¹ce
siê nie zwy kle czê sto ta kie czyn ni ki sprzy jaj¹ce po wro t no œci do prze stê p stwa jak
nie mo ¿ noœæ pod jê cia pra cy, nie umie jê t noœæ jej uzy ska nia, po wa ¿ ny kon flikt z ro -
dzin¹, po wrót do uza le ¿ nieñ itp. Za rów no styg ma ty za cja jak i wy mie nio ne czyn ni -
ki, nie kie dy z niej wy ni kaj¹ce, po wo duj¹ na ra sta nie po czu cia mar gina li za cji
spo³ecz nej i spo³ecz ne go od rzu ce nia. Kla sy cz na li te ra tu ra pra wni cza wy mie nia
dwa cele kary po zba wie nia wol no œci: ogól nopre wency j ny i szcze gólno prewen cyj -
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ny (pre wen cja indy widu a l na)8. Po mi jaj¹c sze ro ko zna ne po jê cie pre wen cji ogó l -
nej, przy po mnê, ¿e pre wen cja szcze gó l na (indy widu a l na) mo¿e byæ rea li zo wa na
w dwo ja ki spo sób. Po pie r wsze, znie chê caj¹c ska za nych do po no w nych za cho wañ
prze stê pczych nie ko rzy stny mi lub wrêcz trud ny mi do znie sie nia wa run ka mi wiê -
zien ny mi (tj. przez od stra sza nie); po dru gie, po wo duj¹c zmia ny w ob sza rze oso bo -
wo œci ska za nych w sfe rze po staw, w re per tu a rze wa r to œci, w spo so bie my œle nia itp. 
co do pro wa dza do wy kre o wa nia siê u nich no wej, ko rzy st nej to ¿ sa mo œci. Jak pod -
kre œla A. Re ber9, to ¿ sa moœæ w te o rii oso bo wo œci jest po jê ciem pod sta wo wym,
oz na cza sta³e Ja cz³owie ka, we wnê trz ne, su bie kty w ne. Nowa to ¿ sa moœæ to œwia do -
moœæ by cia in nym, to pod sta wa wy kre o wa nia in ne go, no we go, ko rzy st ne go
spo³ecz nie sty lu ¿y cia. Nowa to ¿ sa moœæ do ty czy za rów no jej po sta ci oso bi stej jak
i spo³ecz nej. Kwe stiê no wej to ¿ sa mo œci jako efe ktu reso cja li za cji nie le t nich spra w -
ców czy nów ka ra l nych opi sa³ w swo ich pra cach M. Ko no pczy ñ ski10. Reso cja li za -
cja peni ten cja r na jest za tem jed nym z dwu spo so bów re a li za cji pre wen cji szcze gó l -
nej. Jest oczy wi ste, ¿e na ska za nych w tra kcie od by wa nia kary po zba wie nia
wol no œci mog¹ w rów nym b¹dŸ w ró ¿ nym sto p niu wp³ywaæ oba czyn ni ki. Z przed -
sta wio nej tu al ter na ty wy nie na le ¿y wyci¹gaæ wnio sków na te mat ³agod no œci lub
su ro wo œci wa run ków wiê zien nych, w któ rych wy ko nu je siê karê po zba wie nia wol -
no œci. Wa r to jed nak przy po mnieæ zna ny pogl¹d jed ne go z naj wiê kszych pol skich
pra wni ków – peni ten cja ry stów okre su po wo jen ne go J. Œli wo wskie go, zreszt¹
wie l kie go hu ma ni sty, ¿e istot¹ kary po zba wie nia wol no œci jest do le gli woœæ11. Do
za gad nie nia tego wró cê w da l szej czê œci te kstu, bo wiem wy ma ga ono ko men ta rza.
Wa run ki wy ko ny wa nia kary po zba wie nia wol no œci s¹ post rze ga ne i od czu wa ne
przez ska za nych bar dzo indy widu a l nie. Za tem ich wp³yw znie chê caj¹cy do in sty -
tu cji wiê zie nia, a przez to do prze stê p stwa, jest ta k ¿e bar dzo ró ¿ ny i ma cha ra kter
indy widu a l ny. Pro ces reso cja li za cji peni ten cja r nej, któ re go istot¹ jest peni ten cja r -
ne od dzia³ywa nie psy choko rekcy j ne, jak ka ¿ de ra cjo na l ne dzia³anie, po wi nien do -
pro wa dziæ do osi¹gniê cia mie rza l nych ce lów. S¹dzê, i¿ mo ¿ na tu wy ró ¿ niæ dwa
skra j ne cele po pra wcze: cel mi ni mum i cel ma ksi mum12. W li te ra tu rze peni ten cja r -
nej nie kie dy spo ty ka siê okre œle nie „po pra wa ju ry dy cz na”. Po jê cie to oz na cza, ¿e
u ska za nych uzy ska no taki stan oso bo wo œci, dziê ki któ re mu po wstrzy muj¹ siê oni
po od by ciu kary po zba wie nia wol no œci, prze de wszy stkim od za cho wañ prze stê p -
czych. Nie uzy ska no u nich, nie ste ty, in nych ko rzy st nych zmian w spo sób
znacz¹cy re du kuj¹cych w³aœci wo œci bêd¹ce wska Ÿ ni ka mi demo ra li za cji. Oz na cza
to, ¿e po opu sz cze niu wiê zie nia ich spo³ecz na rea da p ta cja bê dzie prze bie ga³a
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w spo sób za bu rzo ny, w spo sób nie za do wa laj¹cy, albo wca le. W¹tpli wa jest w ta -
kiej sy tu a cji ich re in te gra cja z po zy tyw ny mi gru pa mi spo³ecz ny mi, co oz na cza, ¿e
pro ces rein te gra cyj ny mo¿e byæ skie ro wa ny ku ne ga ty w nym gru pom spo³ecz nym.
Spo œród tej ka te go rii osób, by³ych ska za nych, naj czê œciej re kru tuj¹ siê tzw. re cy -
dy wi œci peni ten cja r ni. Ich sfe ra mo ra l na, nie kie dy po sia da ne uza le ¿ nie nia, nie
uleg³y pod czas wy ko ny wa nia kary po zba wie nia wol no œci ocze ki wa nym, spo³ecz -
nie po¿¹da nym zmia nom. Po opu sz cze niu zak³adów ka r nych na dal s¹ cha m s cy,
agre sy w ni i wu l ga r ni, na dal wo bec tego nie ce chu je ich ko nie cz na ase r ty w noœæ zaœ
bar dzo czê sto ich re la cje z ro dzi na mi da le ko od bie gaj¹ od po¿¹da ne go wzo ru.
Z roz mów z ro dzi na mi wie lu osób zwo l nio nych z zak³adów ka r nych wiem, ¿e ich
po sta wy s¹ bar dziej kon sum pcy j ne ni¿ da w cze, po zwo l nie niu nie szu kaj¹ in ten sy -
w nie pra cy, po nie wa¿ „musz¹ od pocz¹æ”, na tu ra l nie na koszt ro dzi ny. Oso by te
uni kaj¹ jed nak sy tu a cji prze stê pczych w zwi¹zku z czym w kon flikt z pra wem nie
wchodz¹. Trud no w ich przy pa d ku mó wiæ o po zy ty w nej re in te gra cji, np. z ro dzin¹. 
Czyn ni kiem po wstrzy muj¹cym ich od za cho wañ prze stê pczych jest czê sto do zór
ku ra to ra s¹do we go, w przy pa d ku sko rzy sta nia z wa run ko we go przed termi no we go
zwo l nie nia i oba wa przed wiê zie niem. Uzy ska nie ta kie go celu, na zy wa my ce lem
mi ni mum. Ina czej przed sta wia siê cel ma ksi mum. Uzy ska nie celu ma ksi mum po -
wo du je brak po wro tu do prze stê p stwa ze wzglê du na kry ty cz ny sto su nek do nie go,
ze wzglê du na od rzu ce nie prze stê pcze go try bu ¿y cia jako nie ko rzy stne go, nie -
op³aca l ne go, nie mora l ne go i unie mo ¿ li wiaj¹cego po praw n¹ sta bi li za cjê ¿y ciow¹.
Ska za ni, u któ rych osi¹gniê to cel ma ksi mum w zna cz nym sto p niu lub zupe³nie zre -
du ko wa li swo je nie przy stoso wa nie spo³ecz ne. Oz na cza to wzrost aser ty w no œci,
umie jê t noœæ zwi¹za nia siê z ro dzin¹ lub z inn¹ po zy tywn¹ grup¹ spo³eczn¹ na za sa -
dzie par t ne r stwa (przy naj mniej rów no wa gi w za kre sie da wa nia i bra nia), uni ka nie
tzw. ne ga tyw ne go to wa rzy stwa, na du ¿y wa nia al ko ho lu itp. Ci byli ska za ni wy ka -
zuj¹ siê akty w no œci¹ w kie run ku po szu ki wa nia pra cy b¹dŸ do bre go jej spe³nia nia,
wy ka zuj¹ kre a ty w noœæ w wie lu ob sza rach spo³ecz ne go fun kcjo no wa nia. An ga ¿uj¹ 
siê w przy pi sa ne im role ro dzin ne oraz w re a li za cjê in nych sen so w nych ról
spo³ecz nych. Pod staw¹ ich po pra wne go fun kcjo no wa nia jest ho me o sta za spo³ecz -
na. Na tu ra l nie cel ma ksi mum ma cha ra kter ide a l ny i bar dzo trud no go osi¹gn¹æ.
Pod czas w³as nej pra kty ki peni ten cja r nej spo strzeg³em, i¿ zna cz nie czê œciej mo ¿ na
osi¹gn¹æ cele po œred nie, le¿¹ce (gdy by na ry so waæ kon ti nu um osi¹ga nia ce lów)
miê dzy ce la mi mi ni mum i ma ksi mum, któ re maj¹ cha ra kter skra j ny. Na tu ra l nie im
bli ¿ej celu ma ksi mum, tym wiê kszy op ty mizm w za kre sie pro gno zy spo³ecz nej
osób zwa l nia nych, a im bli ¿ej celu mi ni mum, tym op ty mizm pro gno sty cz ny mnie j -
szy. Je ¿e li w pro ce sie reso cja li za cji peni ten cja r nej nie osi¹ga siê celu mi ni mum,
na le ¿y uz naæ, i¿ pro gno za spo³ecz na jest ne ga ty w na, co oz na cza, ¿e zwo l nio ne
z zak³adów ka r nych oso by „za sil¹” sze re gi re cy dy wi stów. Nie osi¹gniê cie celu mi -
ni mum na le ¿y uz naæ za pre dy ka tor wcze s nej re cy dy wy. Tu jawi siê pro blem de kla -
raty wno œci ska za nych, zw³asz cza tych, któ rzy ubie gaj¹ siê o uzy ska nie wa run ko -
we go przed termi no we go zwo l nie nia, jej re a l no œci i po zio mu pra wdopo dobie ñ stwa
oraz jej oce ny przez kom pe ten t ny per so nel peni ten cja r ny. Ta oce na zwy kle bra na
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jest pod uwa gê przez s¹d peni ten cja r ny w pro ce sie de cy do wa nia o zwo l nie niu. Jest
wiêc nie zwy kle wa ¿ na. Reso cja li za cja peni ten cja r na jest pro ce sem ko rzy st nej
spo³ecz nie zmia ny: w od nie sie niu do prze stê pców do ros³ych po le ga ona na ko re k -
cie w³aœci wo œci zaœ w od nie sie niu do prze stê pców m³odo cia nych po le ga ona na ko -
re kcie psy cho spo³ecz ne go roz wo ju. Zda rza siê, ¿e z mi ni ma l nym efe ktem. Reso -
cja li za cji peni ten cja r nej prze ciw sta wia my inny pro ces: pro ces pri zo ni za cji. Po le ga
on na przy stoso wy wa niu siê ska za nych do wy ma gañ ja kie sta wia przed nimi
zak³ad ka r ny i per so nel peni ten cja r ny. Przy sto so wa nie to ma jed nak cha ra kter ne -
ga ty w ny al bo wiem jego istot¹ jest d¹¿e nie do „u³o¿e nia so bie ¿y cia” w zak³ad zie
ka r nym a nie d¹¿e nie do re a li za cji celu ma ksi mum. Bar dzo czê sto zda rza siê, ¿e
ska za ni s¹ nie zwy kle pos³usz ni, bar dzo uk³adni, a na wet s³u¿a l czy wo bec per so ne -
lu wiê zien ne go, po dej muj¹ na wet nie popu la r ne fun kcje, dziê ki cze mu nie na ra ¿aj¹
siê na kary dys cyp lina r ne, zbie raj¹ na gro dy oraz ko rzy staj¹ z in nych mo ¿ li wych
pro fi tów wiê zien nych itp. Czy ni¹ to z pre me dy tacj¹, by za pe w niæ so bie zno œ ny
wiê zien ny byt a na stê p nie „zas³u¿yæ” jako ”do brzy wiê Ÿ nio wie” na prze pu stki i na
wa run ko we przed ter mi no we zwo l nie nie. Nie do œwia dczo ny i ma³o pro fe sjo nal ny
per so nel nie kie dy do ko nu je b³êd nej oce ny ta kich za cho wañ uto ¿ sa miaj¹c je ze
zmia na mi reso cjali zacyj ny mi. Tego ro dza ju oce na mo¿e sta no wiæ nie kie dy pod sta -
wê wnio sku dy re kto ra wiê zie nia adre so wa ne go do s¹du peni ten cjar ne go o wa run -
ko we przed ter mi no we zwo l nie nie. W pro ce sie reso cja li za cji, któ ry K. Ostro wska13

tra ktu je, jako „ze spó³ od dzia³ywañ o cha ra kte rze pedagogi czno-psy chologi cz nym, 
na kie ro wa nych na zmia nê tych za cho wañ, któ re na pod sta wie przy jê tych kry te riów 
zo sta³y za kla syfi kowa ne jako prze ja wy nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go, demo ra li -
za cji, prze stê pczo œci, czy de wia cji” za wsze idzie o osi¹gniê cie celu mo ¿ li wie naj -
bar dziej zbli ¿o ne go do po sta ci ma ksi mum. Ina czej, cho dzi o po pra wê samo ste ro -
wa nia. W tra kcie w³as nej pra kty ki peni ten cja r nej spo strzeg³em, i¿ s¹ tacy ska za ni,
u któ rych w obe cnych wa run kach wiê zien nych mo ¿ na osi¹gn¹æ je dy nie cel mi ni -
mum (po pra wa ju ry dy cz na) oraz tacy, u któ rych na wet ta kie go celu osi¹gn¹æ nie
mo ¿ na. Z mo ich ob se r wa cji wy ni ka, ¿e jest to oko³o 30%–35% po pu la cji14. Po ru -
szaj¹cy ten pro blem P. Szcze pa niak przy wo³uje A. Szy ma nowsk¹, któ ra bior¹c pod 
uwa gê ba da nia oœmiu pol skich kry mi no lo gów, uwa ¿a, ¿e w pol skiej po pu la cji wiê -
zien nej s¹ „oso by wy ko le jo ne spo³ecz nie, oso by prze ja wiaj¹ce za bu rze nia oso bo -
wo œci unie mo ¿ li wiaj¹ce rea da p ta cjê spo³eczn¹”15. W œwie t le przed sta wio nych de -
fi ni cji reso cja li za cji peni ten cja r nej oczy wi ste jest, i¿ treœæ tego po jê cia nie mo¿e
byæ ro zu mia na dos³ow nie a je dy nie jako pro ces po pra wczy, ko ry guj¹cy to, co
w cz³owie ku nie pra wid³owe, co sta no wi o jego spo³ecz nym nie przy stoso wa niu

Re soc jali zac ja pe nit encj arna: istota, dy lem aty ter min olo gic zne, spo³ecz ny sens, kil ka uwag...  179

13  K. Ostro wska, Psy cho lo gia reso cjali zacy j na. W kie run ku no wej spe cja l no œci psy cho lo gii,
War sza wa 2008, s. 13.

14  H. Ma chel, Sens i bez sens reso cja li za cji peni ten cja r nej – ca sus pol ski. Stu dium peniten -

cjarno- pedago gicz ne, Kra ków 2006, s. 154.
15  A. Szy ma no wska, Wiê Ÿ nio wie i fun kcjo na riu sze wo bec norm oby cza jo wych i pra wnych, Wa r -

sza wa 1998, s. 245; P. Szcze pa niak, Od dzia³ywa nia peni ten cja r ne na wiê Ÿ niów w œwie t le wspó³cze s -

nej pe da go gi ki i peni ten cjary sty ki, [w:] Z. Ja sin ski, A. Ku rek, D. Wi de lak (red.), W dzie wiêæ dzie -

siêcio lecie pol skie go wiê zien ni c twa. Ksiê ga jubi le u szo wa, Opo le 2008, s. 183.



i pro wa dzi go do kon fli ktu z no r ma mi pra wny mi a ta k ¿e z in ny mi, wy ma gaj¹cymi
po wszech ne go re spe kto wa nia i co osta te cz nie orien tu je go ku spo³ecz nej de wia cji.

Reso cja li za cja peni ten cja r na oz na cza za tem pro ces po pra wczy, któ ry zwy kle
jest in spi ro wa ny, indy widu a l nie pro gra mo wa ny, pro fe sjo nal nie rea li zo wa ny
i indy widu a l nie oce nia ny przez per so nel peni ten cja r ny. Pun ktem wyj œcia jest za -
wsze dia g no za reso cjali zacy j na, wska zuj¹ca co u ska za ne go wy ko ry go waæ, co
uzu pe³niæ a co wy eli mi no waæ lub co wzmo c niæ z syn dro mu jego spo³ecz nych za -
cho wañ. Po do b ne wska za nia do tycz¹ roz ma i tych in ter akcji g³ów nie z oto cze niem
ko le ¿e ñ skim zna j duj¹cym siê poza wiê zie niem a ta k ¿e z ro dzin¹. Tak ro zu mia ne
dzia³anie prze bie ga wed³ug na stê puj¹cego sche ma tu: dia g no za reso cjali zacy j na
– pro gno za reso cjali zacy j na – kon stru k cja (w po ro zu mie niu z wiê Ÿ niem) indy -
widu al ne go pro gra mu reso cja li za cji – wdro ¿e nie i re a li za cja pro gra mu – okre so we
oce nia nie efe któw (i mode r ni za cja pro gra mu) – oce na ko ñ co wa (wraz z pro gnoz¹
spo³eczn¹)16. Pro ces ten w nie któ rych przy pa d kach mo¿e mieæ po staæ auto reso -
cjali za cji. Ma to mie j s ce wte dy, kie dy ska za ni pod wp³ywem kry ty cz nej ana li zy
swo jej doty ch cza so wej dro gi ¿y cio wej, swo jej aktu a l nej sy tu a cji ¿y cio wej a ta k ¿e
sy tu a cji ¿y cio wej swo ich naj bli ¿ szych, do ko nuj¹c tzw. ra chun ku zy sków i strat,
po sta na wiaj¹ sami, bez po mo cy per so ne lu wy cho waw cze go zmie niæ doty ch cza so -
wy styl ¿y cia na spo³ecz nie akce p to wa ny.

Upro sz czo ny przyk³ad pro ce du ry reso cja li za cji peni ten cja r nej: z dia g no zy
wy ni ka, ¿e ska za ny jest al ko ho li kiem, ¿e wte dy jest agre sy w ny i wywo³uje bur dy
i a wan tu ry do mo we, od by wa karê za znê ca nie siê nad ro dzin¹. Co ro bi my? Kie ru -
je my go do od dzia³u te ra pii od wy ko wej, in nym pro gra mem tera peu ty cz nym re du -
ku je my nad miern¹ agre sy w noœæ, wysy³amy go na pre le kcje (z mo ¿ li wo œci¹ dys ku -
sji) na te mat roli ojca i mê¿a w ro dzi nie; po sko ñ cze niu te ra pii kie ru je my go do
pra cy za ro b ko wej (z zo bo wi¹za niem wysy³ania czê œci za ro b ków ro dzi nie), na stê p -
nie za chê ca my go by ucze st ni czy³ w po sie dze niach gru py AA; sk³ania my go do
prze pro sin (szcze rych!) ¿ony i w od po wied nim cza sie (za jej nie wy mu szon¹ akce p -
tacj¹) po d³u¿ szych wi dze niach udzie la my prze pu stki ¿¹daj¹c spra wo z da nia ze
spo so bu jej wy ko rzy sta nia (w tym in fo r ma cji o wy ko na niu wy ma gaj¹cych „mê s -
kiej rêki” prac do mo wych); po pe w nym cza sie py ta my o za mia ry po ewen tu a l nym
zwo l nie niu, przed ko le j nym wi dze niem py ta my ¿onê o oce nê za cho wa nia jej mê¿a
pod czas prze pu stek, oce nia my uzy ska ne zmia ny od stro ny mo ty wa cji, ta k ¿e
w prze d mio cie ich trwa³oœci; wre sz cie za sta na wia my siê nad ich wa r to œci¹ pro gno -
styczn¹ oraz nad sen sem wspa r cia jego pro œby (lub wnio sku zak³adu ka r ne go)
o wa run ko we przed ter mi no we zwo l nie nie a ta k ¿e nad wska zów ka mi dla ewen tua l -
ne go ku ra to ra s¹do we go, któ re trze ba bê dzie pi se m nie sformu³owaæ.

W li te ra tu rze peni ten cja r nej, zw³asz cza pra wni czej ale i pedagogi czno-psy -
chologi cz nej spo ty ka siê czê sto wy ra ¿e nie od dzia³ywa nie peni ten cja r ne. Na le ¿y je
ro zu mieæ jako ca³okszta³t od dzia³ywa nia zak³adu ka r ne go na ska za nych, któ re go
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ce lem jest utrzy my wa nie zdro wia, dys cy p li ny, za bez pie cze nia przed de mo ra li -
zacj¹, bez pie cze ñ stwa oraz ich reso cja li za cji. 

Reso cja li za cja peni ten cja r na cha ra kte ryzu je siê znan¹ triad¹: wy cho wa nie ko -
re kcy j ne, te ra pia, wspo ma ga nie spo³ecz ne. Wy cho wa nie ko re kcy j ne po le ga na
usu wa niu de fi cy tów wy cho wa w czych ta kich jak brak na le ¿y te go wy kszta³ce nia,
brak za wo du, brak stra te gi cz nych ce lów ¿y cio wych, uzu pe³nia nie bra ków w ku l tu -
rze oso bi stej np. re du kcji cha m stwa i wul ga r ne go jê zy ka. De fi cy ty wy cho wa w cze
to ta k ¿e: brak po czu cia obo wi¹zku, nieod powie dzia l noœæ, nie chlu j stwo, brak tro ski 
o hi gie nê oso bist¹, brak sza cun ku do osób naj bli ¿ szych i osób sta r szych, sk³on noœæ
do wyko rzy sty wa nia s³ab szych, brak sza cun ku do cu dze go mie nia, nie za rad noœæ
¿y cio wa itp. Te ra pia do ty czy m.in. eli mi na cji uza le ¿ nieñ, re du kcji nad mie r nej
agre sy w no œci, opa no wy wa nia emo cji, ra dze nia so bie mimo nie psy choty cz nych
za bu rzeñ oso bo wo œci itp. Wspo ma ga nie spo³ecz ne oz na cza za rów no wspa r cie mo -
ra l ne jak i ma te ria l ne oraz fo r ma l ne za rów no pod czas od by wa nia kary jak i po jej
za ko ñ cze niu. Jest ono szcze gó l nie wa ¿ ne dla pro ce sów rea dap tacy j nych. Wspo ma -
ga nie spo³ecz ne nie oz na cza wy rê cza nia osób zwo l nio nych w czyn no œciach i sta ra -
niach o „wmon to wa nie siê” w wo l ne spo³ecze ñ stwo ale oz na cza udzie la nie im po -
rad i po mo cy w tym za kre sie. Brak ko nie cz ne go wspo ma ga nia spo³ecz ne go
w wie lu wy pa d kach utrud nia a nie kie dy unie mo ¿ li wia pro ces spo³ecz nej rea da p ta cji.

Te r min reso cja li za cja nie kie dy sto so wa ny jest za mien nie z te r mi nem re e du ka -
cja, któ ry wspo mnia ny ju¿ Re ber17 de fi niu je jako „ucze nie siê no wych, przy stoso -
wa w czych na wy ków w celu zast¹pie nia na wy ków nie przy stoso waw czych” do -
daj¹c, ¿e te r min ten wy stê pu je w dys ku sjach o kry mi na li stach, prze stê pcach, a wiêc 
de wian tach wy ma gaj¹cych od dzia³ywa nia kore kcy j ne go. Wy da je siê, ¿e ich za -
mien ne sto so wa nie nie jest b³êdem. Z przed sta wio ne go dot¹d te kstu mo ¿ na wnio s -
ko waæ, i¿ reso cja li za cja peni ten cja r na, jako od dzia³ywa nie po pra wcze nie jest tym
sa mym co rea da p ta cja spo³ecz na ani te¿ tym sa mym co re in te gra cja spo³ecz na. Efek -
tem reso cja li za cji peni ten cja r nej jako ze spo³u od dzia³ywañ jest pro ces po praw czy,
któ ry do ko nu je siê u ska za nych, któ ry do pro wa dza u nich do zmia ny to ¿ sa mo œci nie -
za le ¿ nie od me cha ni z mów do tego pro wadz¹cych. Te zmia ny po zwo l nie niu
z zak³adu ka r ne go umo ¿ li wiaj¹ rea da p ta cjê spo³eczn¹ jak i (co jest form¹ wy¿sz¹)
ko rzystn¹ spo³eczn¹ re in te gra cjê. Nie któ rzy au to rzy, np. P. Stê p niak18 su ge ruj¹, i¿
reso cja li za cjê pe ni ten cjarn¹ mo ¿ na zast¹piæ sze ro ko ro zu mian¹ prac¹ so cjaln¹.
S³usz nie uwa ¿a on, ¿e nê dza, bez ro bo cie, brak per spe k tyw ¿y cio wych s¹ tra dy cy j -
nie czyn ni ka mi ge ne ruj¹cymi prze stê pczoœæ a wiê k szoœæ prze stê pców wy wo dzi siê 
w³aœ nie ze œro do wisk zde gra do wa nych. Wska zu je on, i¿ w Kra jach Wspól no ty Eu ro -
pe j skiej (do któ rej obe c nie na le ¿y my) po jê cie „pra ca so cja l na” obe j mu je za rów no
tra dy cy j nie ro zu mian¹ po moc spo³eczn¹ œwia d czon¹ ubo gim jak i pra cê z oso ba mi
ze œro do wisk zde gra do wa nych oraz z oso ba mi, któ re wesz³y w kon flikt z pra wem.
Wspó l nym ce lem pra cy so cja l nej jest mo ¿ li wie pe³ne wdro ¿e nie ich do spo³ecze ñ -
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stwa, przez po moc w za pe w nie niu wa run ków po zwa laj¹cych na ¿y cie zgod ne
z pra wem: w za kre sie za kwa tero wa nia, za trud nie nia, wspa r cia mate ria l ne go, po -
rad ni c twa itp. Sta no wi sko to ko re spon du je ze sta no wi skiem przy wo³ywa ne go tu
ju¿ Re be ra. Pogl¹d Re be ra jest o tyle wa ¿ ny, o ile jego s³ow nik psy cho lo gii jest
uwa ¿a ny za bar dzo do bry i jest po wszech nie u¿y wa ny przez pol skich psy cho lo gów 
a ta k ¿e przez stu den tów psy cho lo gii. Pi sze on, i¿ „pra ca so cja l na to dzie dzi na
dzia³al no œci pro fe sjo nal nej, ³¹cz¹ca wie dzê z za kre su psy cho lo gii spo³ecz no œci,
psy cho lo gii kli ni cz nej i so cjo lo gii”. Nie wy mie nia wca le pe da go gi ki. Jak na le ¿y
s¹dziæ wy ni ka to z ame ry ka ñ skich de fi ni cji psy cho lo gii (któ rej Re ber dok³ad nie
nie pre cy zu je) i pe da go gi ki. Na grun cie ame ry ka ñ skim wszy stko co do ty czy za -
cho wa nia cz³owie ka, jego uwa run ko wañ, ko re ty jego oso bo wo œci (np. za po moc¹
te ra pii) itp. sy tu o wa ne jest w sze ro kim ob sza rze psy cho lo gii zaœ pe da go gi ka ko ja -
rzo na jest prze de wszy stkim z kszta³ce niem i dy da k tyk¹. St¹d Re ber wy mie nia
„trzy ob sze r ne dzia³y pra cy so cja l nej: a) pra cê in dy wi du aln¹ (so cial ca se work),
kon cen truj¹c¹ siê na te ra pii jed no stek i ro dzin, b) pra cê gru pow¹, ukie run ko wan¹
na gan gi, m³od zie¿, se kty itp., oraz c) re la cje spo³ecz ne – zo rien to wa ne na or ga ni -
za cje w lo ka l nych spo³ecz no œciach, gru py s¹sie dz kie, in sty tu cje itp.19”. W Pol sce,
w któ rej do mi nu je je sz cze tra dy cja eu ro pe j ska, wy mie nio ny mi ob sza ra mi za j mu -
je siê naj bar dziej in ten sy w nie pe da go gi ka reso cjali zacy j na. Na grun cie peni ten-
 cja r nym pe da go gi ka peni ten cja r na i roz sze rzaj¹ca swój za kres zain te re so wañ, psy -
cho lo gia peni ten cja r na. Ana li za zain te re so wañ pe da go gi ki reso cjali zacy j nej i psy -
cho lo gii reso cjali zacy j nej na su wa uza sa d nion¹ re fle ksjê o po³¹cze niu obu tych
dzie dzin na eta pie kszta³ce nia stu den tów, co ki l ka lat temu za pro po no wa³ Pro fe sor
M. Cio sek (In sty tut Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Gda ñ skie go) jako psy chope dago gi -
kê reso cja li za cyjn¹.

W pol skim sy ste mie peni ten cja r nym z 1997 r. (zno weli zo wa nym w roku 2003,
aktu a l nie obo wi¹zuj¹cym) usta wo da w ca nie chê t nie pos³ugu je siê te r mi nem reso -
cja li za cja, cho cia¿ nie zdo³a³ go z nie go wy eli mi no waæ. Moim zda niem, po jê cie to
da w no za do mo wi³o siê w pol skiej pra kty ce i w te o rii peni ten cja r nej, nie ma wiêc
¿ad nych po wo dów, by za stê po waæ go in nym. Pol ski usta wo da w ca pos³ugu je siê
po jê ciem od dzia³ywa nie pro gra mo wa ne. Or ga ni za cja i prze bieg tego pro ce su s¹
zgod ne z przed sta wio nym wy ¿ej sche ma tem pro ce du ry reso cjali zacy j nej, co oz na -
cza, i¿ isto ta pro ce du ry jest iden ty cz na. Za gad nie nie to wy cze r puj¹co omó wi³a
w swo jej pra cy do kto r skiej E. Si le cka – odsy³am do tego opra co wa nia20. Przy to czê
je sz cze sta no wi sko T. Bu len dy, któ ry uwa ¿a, ¿e reso cja li za cja jako pro ces ko re k -
cy j ny s³usz nie pod da na jest kry ty ce, ale od no si siê ona „ prze de wszy stkim do ja -
 ko œci i za kre su jej sto so wa nia, lecz nies³usz nie od rzu ca siê j¹ jako cel w po stê po-
 wa niu ze ska za ny mi. Kie dyœ opo wia da nie siê za re so cja li zacj¹, no bi li to wa³o,
za li cza³o ka ¿ de go do gro na lu dzi œwiat³ych i no wo cze s nych. Dziœ jest od wro t -
nie. Aby byæ no wo cze s nym i nie za li czo nym do gro na mie r not inte le ktua l nych
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z umys³ami owi niê ty mi pa jê czyn¹ lo chów i lu dzi o pogl¹dach sta ro œwie c kich,
reso cja li za cjê na le ¿y kry ty ko waæ i od rzu caæ. Przyk³adem mo¿e byæ obo wi¹zuj¹ce
pol skie usta wo da w stwo peni ten cja r ne, w któ rym jak dia be³ œwiê co nej wody uni ka
siê sa me go te r mi nu reso cja li za cja21”. Ana li za tre œci art. 67 §1 kkw z 1997 r.22 (pow -
ta rzam, aktu a l nie obo wi¹zuj¹cego w Pol sce sy ste mu peni ten cjar ne go), któ ry
brzmi: „Wy ko ny wa nie kary po zba wie nia wol no œci ma na celu wzbu dza nie w ska -
za nym woli wspó³dzia³ania w kszta³to wa niu jego spo³ecz nie po¿¹da nych po staw,
w szcze gó l no œci po czu cia odpo wie dzial no œci oraz po trze by prze strze ga nia
porz¹dku pra wne go i tym sa mym po wstrzy ma nia siê od po wro tu do prze stê p stwa”
wska zu je, i¿ idzie tu o uzy ska nie zmia ny w ob sza rze oso bo wo œci ska za ne go, któ rej
efe ktem jest przy naj mniej po pra wa ju ry dy cz na. Pi szê przy naj mniej, po nie wa¿
treœæ cy to wa ne go ar ty ku³u Kkw wska zu je na mo ¿ li woœæ uzy ska nia bar dziej war to -
œcio we go celu, bar dziej zbli ¿o ne go do celu ma ksi mum. W tre œci tak okre œlo ne go
celu po pra wcze go za zna czo no s³usz nie zgo dê ska za ne go na ucze st ni cze nie w indy -
widu a l nie za pro je kto wanym pro ce sie ko re kcy j nym. Jest to wy raz pod mio to we go
tra kto wa nia osób od by waj¹cych karê po zba wie nia wol no œci. Kwe stiê do bro wol -
no œci ucze st ni cze nia i wspó³dzia³ania ska za nych w sy ste mie od dzia³ywa nia pro -
gra mowa ne go opi sa³em (ta k ¿e kry ty cz nie) w po zy cji zbio ro wej z 200723.

Spo³ecz ny sens i ki l ka uwag teo re ty cz nych

W œwie t le po wy ¿szych roz wa ¿añ wiê zie nie jest in sty tucj¹, w któ rej nie ty l ko
wy ko nu je siê karê po zba wie nia wol no œci, ale ta k ¿e jest ono in stru men tem re du ko -
wa nia prze stê pczo œci wtó r nej. Hi sto ria sy ste mów peni ten cja r nych wy ra Ÿ nie wska -
zu je, i¿ celu tego nie da siê osi¹gn¹æ wy³¹cz nie przez su ro woœæ i do le gli woœæ (vide: 
sy stem ce l ko wy). Sta le wiêc ra cjo nali zu je siê sy ste my peni ten cja r ne i sta le po szu -
ku je siê no wych me tod po stê po wa nia psy choko rekcy jne go. Obe c nie np. w pol skim 
wiê zien ni c twie re a li zu je siê ponad 600 au to rskich pro gra mów reso cjali zacy j no-
-tera peu ty cz nych24. Nie któ re z nich s¹ bar dzo no wa to r skie, np. opie ka spe cja l nie
do bra nych i prze szko lo nych ska za nych nad m³od zie¿¹ upo œle dzon¹ umys³owo
i sze rzej nie pe³no sprawn¹ (Pro gram „Duet”, Kra ków), nad dzie æ mi wy ma gaj¹cymi 
spe cja l nej tro ski (Pro gram „Bona” dla ko biet, Lu b li niec) czy opie ka pa lia ty w na
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(Pro gram „Ho spi cjum”, Gdañsk i Po znañ). Czy jest spo³ecz ne uza sad nie nie dla
reso cja li za cji peni ten cja r nej? Jest i mo ¿ na przed sta wiæ je w trzech pun ktach. Oto
prze stê pczoœæ, w tym szcze gó l nie prze stê pczoœæ wtó r na, jest bar dzo ko szto w na
i nie op³aca siê ni ko mu: ani sa me mu prze stê pcy, ani spo³ecze ñ stwu ani pa ñ stwu.
Nie op³aca siê prze stê pcy, po nie wa¿ dez orga ni zu je ona jego ¿y cie, anta go ni zu je go 
z in ny mi, sta wia w z³ej sy tu a cji ¿y cio wej, po wo du je wzmo ¿o ny lêk przed kar¹
i przysz³oœci¹, styg ma ty zu je, mar gina li zu je i pro wa dzi do wy klu cze nia spo³ecz ne -
go. Nie op³aca siê spo³ecze ñ stwu, po nie wa¿ czu je ono za gro ¿e nie, nie ma po czu cia
bez pie cze ñ stwa, po no si ko szty mo ra l ne i ma te ria l ne prze stê pczo œci; ro dzi na prze -
stê pcy na ra ¿o na jest na de sta bili za cjê mo raln¹ i ma te rialn¹, pod le ga czê sto spe cy fi -
cz nej styg ma ty za cji, za bu rzo ne jest ¿y cie ma³¿e ñ skie i fun kcje wy cho wa w cze, jest
czê sto obci¹¿ona ko szta mi po ma ga nia swo im uwiê zio nym cz³on kom, wy ma ga nie -
kie dy po mo cy spo³ecz nej. Nie op³aca siê pa ñ stwu, po nie wa¿ ogro m ne s¹ ko szty
utrzy my wa nia po li cji, zak³adów ka r nych i S³u¿by Wiê zien nej, po mo cy post peni -
ten cjar nej itp.; pa ñ stwo po no si odpo wie dzia l noœæ za bez pie cze ñ stwo swo ich oby -
wa te li, co zmu sza je sta le do ko szto w ne go za bez pie cza nia ich przed prze stê pczo -
œci¹, do sko na le nia apa ra tu œci ga nia, apa ra tu peni ten cjar ne go itp. Dla reso cja li za cji
peni ten cja r nej nie ma al ter na ty wy. Gdy by jed nak szu kaæ al ter na ty wy dla od dzia -
³ywa nia po pra wcze go w wiê zie niu mo ¿ na wska zaæ ty l ko jedn¹: wiê zie nie jako
prze cho wa l nia spo³ecz ne go od rzu tu prze stê pcze go. Zda niem Py t ki25 „je œli nie bê -
dzie on pod da ny uty li za cji, wró ci do spo³ecze ñ stwa i na tym niezu tyli zo wa nym po -
zio mie bê dzie fun kcjo no waæ da lej, tyle ty l ko, ¿e bar dziej spry t nie i byæ mo¿e bar -
dziej bru ta l nie”. Jak wia do mo w przy pa d ku Pol ski do zak³adów ka r nych nie wra ca
zna cz nie wiê cej ni¿ po³owa by³ych ska za nych. Jak dot¹d, mimo czê sto uza sa d nio -
nej kry ty ki spo so bu i za kre su dzia³añ reso cjali zacy j nych, nie prze pro wa dzo no
kom p le kso wych ba dañ wska zuj¹cych na czynniki decyduj¹ce o niepowrotnoœci do 
przestêpstwa tej znacznej liczby ludzi. Nie ma dowodów na to, i¿ nie jest to efekt
resocjalizacji penitencjarnej.

W pe da go gi ce peni ten cja r nej jako sub dys cyp li nie pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, 
po szu kuj¹c sku te cz nych me tod pra cy po pra wczej z oso ba mi od by waj¹cymi karê
po zba wie nia wol no œci, odwo³uje my siê do okre œlo nych kon ce pcji psy cholo gi cz -
nych, sta no wi¹cych psy cho logi cz ne pod sta wy reso cja li za cji. Po spi szyl26 (za au to -
ra mi za chod ni mi) wy mie nia czte ry psy cho logi cz ne po dej œcia do reso cja li za cji.
Trzy z nich maj¹ zna cze nie pod sta wo we i na le ¿y siê do nich odwo³ywaæ w re so cja -
liza cji peni ten cja r nej, co w isto cie rzeczy ma miejsce:
– po dej œcie psy chody nami cz ne,
– po dej œcie beha wio ra l ne,
– po dej œcie kogni tywno- beha wioral ne.
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Jak pi sze au tor w osta t nim przy pa d ku na stê pu je tzw. wzbo ga ce nie me tod beha -
wio ra l nych w reso cja li za cji (æwi cze nia tzw. spra w no œci ¿y cio wych lub, co rów no -
zna cz ne, spra w no œci psy cholo gi cz nych) ele men ta mi „tre nin gu œwia do mo œci”. Oz -
na cza to do da wa nie do za³o¿eñ beha wio ry z mu „li cz nych dys ku sji, per swa zji,
zmie rzaj¹cych do wy zwo le nia g³êb szej re fle ksji nad przy czy na mi, a prze de wszy -
stkim nad sku t ka mi ne ga tyw ne go za cho wa nia”. Wa r to przy po mnieæ, i¿ po do b ny
punkt wi dze nia pre zen to wa ny by³ w wie ku XIX w her ba r to wskiej pe da go gi ce nie -
mie c kiej. Po dej œcie kogni tywno- beha wioral ne sta no wi pod sta wê no wo cze s nych
pro gra mów reso cjali zacy j nych. Po spi szyl pi sze, i¿ „Poza ce la mi defi nicy j ny mi,
czy li poza po³o¿e niem akcen tu na fo r mo wa niu œwia do mo œci (po le gaj¹cym g³ów -
nie na uspra w nia niu oce ny w³as ne go po stê po wa nia) oraz na mo de lo wa niu za cho -
wa nia po przez wycy ze lo wa ny sy stem wzmo c nieñ, po dej œcie kogni tywno- beha -
wioral ne cha ra kte ryzu je siê ta k ¿e i tym, ¿e w ob rêb jego od dzia³ywañ wchodz¹
za sad ni czo wszy stkie no wo cze s ne te ch ni ki wy pra co wa ne przez po dej œcie psy -
chody nami cz ne. Sto p nio wo za ni ka wiêc li nia de mar kacy j na dziel¹ca od dzia³ywa -
nia „od wewn¹trz” przez psy choa na li zê i od dzia³ywa nia „od zewn¹trz” czy li „be ha -
wio ra l ne”. Uwa ¿a on, ¿e umie jê t ne wy ko rzy sta nie obu tych po dejœæ daje nad zie jê
na trwa³e efe kty reso cjali zacy j ne. Przed sta wio ne przez au to ra opi sy prze bie gu
kana dy j skie go kura to r skie go pro gra mu STOP, wed³ug po mys³u Ro be r ta R. Ros so,
pro fe so ra na Wy dzia le Kry mi no lo gii Uni wer sy te tu w Ot ta wie, pod zna mien nym
has³em „Czas po my œleæ” oraz uda ne do œwia d cze nia opa r te na kon ce pcji kogni-
 tywno- behawio ral nej, rea li zo wa ne od 1994 r. w zak³ad zie po pra wczym dla nie le t -
nich w szwe dz kim Sun d bo, po twier dzaj¹ s³usz noœæ tego po dej œcia27. S³usz noœæ
ta kie go po dej œcia po twier dza ta k ¿e pol ski eks pe ry ment reso cjali zacy j ny J. Sie mio -
now zrea li zo wa ny w la tach 2005–2007 w M³od zie ¿o wym Oœro d ku Wy cho wa w -
czym Nr 1 w Ma l bor ku. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, i¿ nie le t ni ucze st ni cy eks pe ry men tu
po zo sta wa li w wie ku ¿y cia ja kim okre œla siê m³odo cia nych. W œwie t le tych usta leñ
na su wa siê wie le w¹tpli wo œci co do wy ni ków ame ry ka ñ skich ba dañ R. Ma r tin so -
na28, kry ty cz nie oce niaj¹cych sku te cz noœæ peni ten cja r nych od dzia³ywañ reso cjali -
zacy j nych. Jak po da je Opo ra29, powo³uj¹c siê na ta kich au to rów jak Beck, El lis,
Se li g man i Sa me now, „te o rie kogni tywno- beha wioral ne su ge ruj¹, ¿e my œle nie
jed no stki o ja kimœ za cho wa niu mo¿e wy zwo liæ tzw. „uczu cie spu sto we”, któ re
mo¿e pro wa dziæ do za cho wañ prze stê pczych. Przes³ank¹ po zna w czej (kog ni ty w -
nej) re stru ktury za cji jest fakt, ¿e spra w cy po sia daj¹ znie kszta³ce nia po zna w cze
wy ni kaj¹ce z uwew nê trz nio nych anty spo³ecz nych prze ko nañ, po staw, my œlo wych
na wy ków, co pro wa dzi ich do prze stê pczej akty w no œci. Tego ro dza je znie kszta³ce -
nia po zna w cze po wo duj¹ od biór i prze twa rza nie da nych nap³ywaj¹cych z ota -
czaj¹cej rze czy wi sto œci w spo sób skrzy wio ny lub nie dok³adny. Niew³aœci wy od -
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biór mo¿e siê przy czy niæ do pro blema ty cz nych re a kcji emo cjo na l nych
i beha wio ra l nych na owe do œwia d cze nia. Du¿a iloœæ i si³a znie kszta³ceñ ce chu je za -
zwy czaj jed no stki o cha ra kte rze psy chopa tolo gicz nym. Ujê cie poznaw czo-be -
hawio ral ne zak³ada, ¿e je ¿e li chce my osi¹gn¹æ d³ugo trwa³¹ po pra wê w psy cho -
spo³ecz nym fun kcjo no wa niu osób, z któ ry mi pra cu je my, mu si my g³ówny na cisk
po³o¿yæ na zmia nê spo so bu ich my œle nia. Dla te go te¿ pod czas reso cja li za cji ce lem
po zna w czej re stru ktury za cji jest na ucza nie spra w ców tego, jak mog¹ oni zmie niæ
prze ko na nia z anty spo³ecz nych na pro spo³ecz ne kon cen truj¹c siê na tre œciach my -
œli. Kogni tywno- beha wioral ne in ter we ncje s¹ opa r te na za sa dach, ¿e my œle nie (we -
wnê trz ne za cho wa nie) kon tro lu je jawn¹ akty w noœæ (ze w nê trz ne za cho wa nie).
Oso by do pu sz czaj¹ce siê prze stêpstw po win ny uczyæ siê no wych spo so bów my œle -
nia oraz wy kszta³ciæ nowe umie jê t no œci, któ re do pro wadz¹ do zmia ny za cho wa nia
we wnê trz ne go i zew nê trz ne go. W zwi¹zku z tym u nie le t nich prze stê pców ist nie je
ko nie cz noœæ pod nie sie nia po zio mu œwia do mo œci sa me go sie bie oraz in nych lu dzi”. 
Ten ob sze r ny cy tat do brze wy ja œ nia isto tê reso cja li za cji, w tym reso cja li za cji peni -
ten cja r nej, któr¹, obe j mu je siê za rów no ska za nych do ros³ych jak i ska za nych
m³odo cia nych (17–21 lat ¿y cia). Na pod sta wie wie lo le t niej pra cy peni ten cja r nej ze
ska za ny mi mogê z ca³¹ pe w no œci¹ po twier dziæ, i¿ u zde cy do wa nej ich wiê kszo œci
re je stro wa no bar dzo wie le de fi cy tów wy cho wa w czych i nie wy kszta³cono w pro -
ce sie so cja li za cji ko nie cz nych zrê cz no œci ¿y cio wych, co po twier dza ro zu mo wa nie
przed sta wio ne przez R. Opo rê. Obe c nie usta wo wo za gwa ran towa ne me to dy reso -
cjali zacy j ne w po sta ci pra cy, na ucza nia, za jêæ kultu ralno -oœwia to wych, za jêæ spo r -
to wych oraz wielo aspe kto we go od dzia³ywa nia tera peu tycz ne go je œli bêd¹ tra f nie
do bra ne i sto so wa ne pro fe sjo nal nie po win ny byæ wy sta r czaj¹ce do uzy ska nia
u zna cz nej li cz by ska za nych spo dzie wa nych efe któw reso cjali zacy j nych. Wœród
nich szcze gó l ne zna cze nie po win no siê przy wi¹zy waæ do tzw. twó r czej reso cja li -
za cji, zw³asz cza w od dzia³ywa niu ko re kcy j nym z m³odo cia ny mi. Szcze góln¹
trosk¹ na le ¿y obj¹æ stan in ter akcji ska za nych z ich ro dzi na mi. Nie idzie tu bo wiem
wy³¹cz nie o pod trzy my wa nie kon ta któw z ro dzi na mi (jak to su ge ru je usta wo da w -
ca w art. 67 §3 Kkw z 1997 r.) ale albo o re kon stru kcjê wiê zi spo³ecz nej z nimi albo
o wyko rzy sty wa nie ist niej¹cej wiê zi ro dzin nej do pro ce du ry reso cjali zacy j nej.
Nie ste ty, szcze gó l nie w przy pa d ku m³odo cia nych, po trze b ne jest tym ro dzi nom
tzw. po rad ni c two peda go gi cz ne.

Z tre œci kary po zba wie nia wol no œci nie da siê ca³ko wi cie wy eli mi no waæ do le -
gli wo œci. Nie ma zreszt¹ ta kiej po trze by. Do le gli woœæ od czu wa na przez ska za nych
ma cha ra kter indy widu a l ny i za le ¿y od li cz by oraz wa ¿ no œci po trzeb, ja kich w wiê -
zie niu nie mog¹ oni za spo ko iæ. Psy cho logi cz ny me cha nizm od dzia³ywa nia za po -
moc¹ kary po zwa la na jej indy widu a l ne do zo wa nie. W Pol sce umo ¿ li wia to peni -
ten cja r ny sy stem pro gre sy w ny, maj¹cy ce chê wo l nej pro gre sji. Na le ¿y jed nak
za strzec, i¿ im wiê ksza i trud nie j sza do znie sie nia do le gli woœæ kary, tym bar dziej
ostro za ry so wuj¹ siê re a kcje de pry wa cji i fru stra cji, tym trud nie j sza reso cja li za cja.
Spe cy ficzn¹ do le gli woœæ mo¿e czy niæ nuda. Wy ni ka ona z nad mia ru czasu
wolnego i demoralizuje.
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Ki l ka uwag ka dro wych

Pro ces reso cja li za cji peni ten cja r nej na po ty ka na roz ma i te trud no œci. Wy ni kaæ
one mog¹, przy po mnê, z isto ty wiê zie nia jako in sty tu cji izo la cy j nej, z rea lizo wa ne -
go sy ste mu peni ten cjar ne go, z nie ko rzy st nej spe cy fi ki spo³ecz no œci ska za nych, ne -
ga ty w nych pod ku l tur, z zró¿ ni co wa nych pod wie lo ma wzglê da mi oso bo wo œci
cz³on ków tej spo³ecz no œci (np. po zio mu demo ra li za cji, twar do œci oso bo wo œci, za -
bu rzeñ psy chi cz nych itp.) oraz z d³ugo œci od by wa nej kary. Prze bieg pro ce su reso -
cjali zacyj ne go mo¿e byæ za bu rzo ny czyn ni ka mi organi zacyj no-ka drowy mi ta ki mi
jak: wa d li we zarz¹dza nie30, prze rost biu ro kra cji w pro ce du rze ko re kcy j nej, nad -
mie r na li cz ba ska za nych przy pa daj¹cych na jed ne go wy cho wa w cê, prze lud nie nie,
nie profe sjo na lizm per so ne lu, ni ski po ziom ety cz ny per so ne lu, uwik³anie siê per so -
ne lu w zja wi ska pa to lo gii spo³ecz nej na te re nie wiê zie nia (naj czê œciej w re la cjach
ze ska za ny mi)31 itp.

Jak ³atwo do strzec, reso cja li za cja peni ten cja r na wy ma ga wy so kie go pro fe sjo -
nali zmu. W pol skich zak³adach peni ten cja r nych za sad nicz¹ rolê spe³niaj¹ psy cho -
lo dzy i wy cho wa w cy. Ucze st nicz¹ w tym pro ce sie te ra pe u ci, spe cja li œci od wy cho -
wa nia fi zy cz ne go i spo r tu oraz du sz pa ste rze a ta k ¿e inni spe cja li œci. Psy cho lo dzy
kszta³c¹ siê na jed no li tych, piê cio le t nich stu diach ma gi ste r skich. Ko nie cz ne jest by 
po sia da li spe cja li za cjê pe ni ten cjarn¹, cze go w wie lu swo ich ucze l niach uzy skaæ
nie mog¹. Ko rzy staj¹ wiêc z obo wi¹zko we go prze szko le nia s³u¿ bo we go (COSSW
w Ka li szu). Psy cho lo dzy win ni za j mo waæ siê dia g no styk¹ pe ni ten cjarn¹, kie ro wa -
niem od dzia³ami tera peu tycz ny mi, psy cho logi cz nym wspa r ciem wy cho wa w ców,
po moc¹ psy cho lo giczn¹32 (nie kie dy po moc psy cho logi cz na oz na cza to samo co
po moc peda go gi cz na, choæ tego okre œle nia ra czej siê w ro zu mia nym tu kon te k œcie
nie spo ty ka). Sta no wi ska psy cho lo gów zare zer wo wa ne s¹ wy³¹cz nie dla nich. Wy -
cho waw ca mi po win ni byæ pe da go dzy reso cjali zacy j ni ze spe cja li zacj¹ pe ni ten -
cjarn¹. Nie wszy stkie ucze l nie mog¹ to ofe ro waæ. Wy cho wa w cy peni ten cja r ni po -
win ni umieæ sporz¹dziæ dia g no zê reso cja li za cyjn¹, sporz¹dziæ pro gno zê
pe ni ten cjarn¹, skon stru o waæ indy widu a l ny pro gram reso cjali zacy j ny i ne go cjo waæ 
go ze ska za ny mi, re a li zo waæ ten pro gram i nad zo ro waæ pra wid³owe jego wy ko na -
nie, umieæ do ko ny waæ jego okre so wych ocen, wre sz cie do ko naæ oce ny ko ñ co wej
i zbu do waæ pro gno zê spo³eczn¹. Musz¹ za tem od po wie dzieæ na py ta nie co zmie -
ni³o siê w oso bo wo œci ska za ne go pod wp³ywem od dzia³ywa nia kore kcy j ne go i na
ile zmia ny te po zwa laj¹ po zy ty w nie ro ko waæ na przysz³oœæ. Musz¹ umieæ w spo -
sób pro fe sjo nal ny sporz¹dziæ opi niê o ska za nym dla s¹du peni ten cjar ne go lub
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wnio sek o jego wa run ko we przed ter mi no we zwo l nie nie. Wy cho wa w cy peni ten -
cja r ni musz¹ po sia daæ umie jê t noœæ od czy ta nia i zinte rpre to wa nia psy cholo gi cz -
nych dia g noz kli ni cz nych ce lem wy ko rzy sta nia ich do kon stru kcji indy widu a l nych 
pla nów reso cja li za cji i uw z glêd nie nia za wa r tych w nich in fo r ma cji do pro ce su
reso cjali zacyj ne go; po win ni po od po wied nim prze szko le niu (po do b nie jak psy -
cho lo dzy) uzy skaæ cer ty fi ka ty te ra pe u tów itp. Uwa ¿am za tem, ¿e wy cho wa w ca
peni ten cja r ny musi byæ bar dzo do brze wy kszta³cony za rów no psy cho logi cz nie jak
i peda go gi cz nie, i so cjo logi cz nie. Na nim bo wiem spo czy wa za sad ni cza odpo wie -
dzia l noœæ za pra wid³owy prze bieg pro ce su reso cjali zacyj ne go. Bar dzo w¹tpiê, by
po stu lat ten re a li zo wa³ obe c ny, dwu sto p nio wy sy stem kszta³ce nia z za kre su pe da -
go gi ki reso cjali zacy j nej. Jako na uczy ciel aka de mi cki i au tor pro gra mów dy da kty -
cz nych dla stu diów reso cjali zacy j nych, wi dzê wy raŸn¹ i bar dzo piln¹ po trze bê po -
wro tu do jed no li tych stu diów piê cio le t nich. Po stu lu jê tak¹ zmia nê! Sam fakt
wy kszta³ce nia peda gogi cz ne go, przy wielo dyscyp linar no œci tego kie run ku, nie
wy po sa ¿a cz³owie ka w wy ma gan¹ wie dzê. Pa miê taæ na le ¿y, ¿e sy tu a cja wiê zien na
to sy tu a cja od bie ra na jako trud na, ¿e oso by od by waj¹ce w nim karê po trze buj¹ zde -
cy do wa nie bar dziej po mo cy a w mnie j szym sto p niu na piêt no wa nia. Nie profe -
sjona l ny wy cho wa w ca wy ko na z³¹ dia g no zê, w opa r ciu o ni¹ sporz¹dzi niew³aœci -
wy pro gram reso cja li za cji, wdro ¿y do re a li za cji ten niew³aœci wy pro gram wo bec
cze go nie to co na le ¿y sta nie siê przed mio tem za bie gów ko re kcy j nych i fa³szy wa
mery to ry cz nie bê dzie sporz¹dzo na przez nie go oce na ko ñ co wa reso cja li za cji.
Uwa ¿am za tem, i¿ sta no wi ska wy cho wa w ców peni ten cja r nych po win ny byæ zare -
zer wo wa ne dla pe da go gów reso cjali zacy j nych z wy kszta³ce niem ma gi ste r skim
o spe cja l no œci peni ten cja r nej. Mam te¿ uza sa d nion¹ oba wê, i¿ po wstaj¹ce li cz ne
oœro d ki kszta³ce nia reso cjali zacyj ne go, szcze gó l nie na po zio mie li cen cja c kim
w ro z ma i tych ucze l niach, nie kie dy z Ÿle przy go to wan¹ kadr¹ wyk³ado w ców, nie
gwa ran tuj¹ kszta³ce nia na wy ma ga nym po zio mie i w ten spo sób de gra duj¹ pro fe -
sjo nal noœæ tego nie zwy kle potrzebnego kierunku.

Stre sz cze nie

W pe da go gi ce peni ten cja r nej, któr¹ mo ¿ na uwa ¿aæ za te o riê wy cho wa nia po pra wcze go w wiê zie niu,

po jê cie reso cja li za cja peni ten cja r na, oz na cza pro ces od dzia³ywa nia psy choko rekcy jne go na ska za -

nych. Jego ce lem jest uzy ska nie ta kich zmian w ich oso bo wo œci, by po od by ciu kary po zba wie nia

wol no œci nie ze ch cie li oni wró ciæ do za cho wañ prze stê pczych, by uzy ska li oni inn¹ to ¿ sa moœæ. Pro -

ces reso cja li za cji peni ten cja r nej ma cha ra kter indy widu a l ny, opa r ty jest o dia g no zê reso cja li za cyjn¹,

od by wa siê wed³ug indy widu al ne go pro gra mu reso cja li za cji za akce pto wane go przez ska za nych, jest

okre so wo oce nia ny i wy ma ga oce ny ko ñ co wej i po sta wie nia pro gno zy spo³ecz nej. Czê sto u¿y wa ne

w li te ra tu rze od dzia³ywa nie peni ten cja r ne jest po jê ciem sze r szym: ca³okszta³t od dzia³ywa nia ad mi -

ni stra cji zak³adu ka r ne go na wiê Ÿ niów, któ re go ce lem jest utrzy my wa nie zdro wia, dys cy p li ny, za bez -

pie cze nia przed de mo ra li zacj¹, bez pie cze ñ stwa oraz ich reso cja li za cji. Cele uzy ski wa ne za po moc¹

reso cja li za cji peni ten cja r nej sy tu uj¹ w za le ¿ no œci od po zio mu su kce su miê dzy ich po sta ci¹ mi ni mum 

(po pra wa ju ry dy cz na) a po sta ci¹ ma ksi mum (zna cz na re du k cja nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go).

Nie któ rzy au to rzy na zy waj¹ zmia ny reso cjali zacy j ne zmia na mi rea dap tacy jny mi lub rein tegra cyj ny -

mi, co nie jest po pra w ne. Przez rea da p ta cjê spo³eczn¹ ro zu mieæ na le ¿y bo wiem pro ces przy stoso -

wy wa nia siê do spo³ecze ñ stwa po opu sz cze niu wiê zie nia. Jest to po no w ne ucze nie siê fun kcjo no wa -
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nia spo³ecz ne go przy re spe kto wa niu obo wi¹zuj¹cych w spo³ecze ñ stwie stan dar dów pra wnych, oby -

cza jo wych i mo ra l nych. Ko ñ co wym efe ktem ta kiej rea da p ta cji jest re in te gra cja spo³ecz na, czy li po -

no w ne zwi¹za nie siê z po zy tywn¹ grup¹ spo³eczn¹ (np. z ro dzin¹) na za sa dach równo part ne r stwa,

a wiêc nie ty l ko bra nia od niej (np. wa r to œci mo ra l nych, opie ku ñ czych, ma te ria l nych, ele men tów

wspa r cia itp.) ale i da wa nia jej. Na sku tek ta kich re la cji wy twa rza siê swo i sta spo³ecz na ho me o sta za.

Jest to po zy ty w ny wska Ÿ nik pro gno sty cz ny. Nie ste ty, ze wzglê du na w³aœci wo œci oso bo wo œcio we

(np. de fe kty, zna cz ne zdemo rali zo wa nie itp.), na kon se k wen cje to ta l no œci wiê zie nia, nie do sko -

na³oœæ sy ste mów peni ten cja r nych, bra ki w or ga ni za cji i zarz¹dza niu t¹ in sty tucj¹, zja wi ska pod kul tu -

ro we (nie kie dy bar dzo pato lo gi cz ne), zda rzaj¹ce siê bra ki w profe sjona li z mie ka dry i nie mo¿ li wo œci

za pe w nie nia wszy stkim po trze buj¹cym pra cy, na uki i po¿y te cz ne go zago spoda ro wa nia wo l ne go

cza su, pe w nej li cz by wiê Ÿ niów nie uda je siê zre so cja lizo waæ. Sku te cz noœæ po prawcz¹ pol skie go wiê -

zie nia ob ni ¿a s³aba orga niza cy j nie pro ce du ra rea dap tacy j na. Obe c ny pol ski sy stem peni ten cja r ny

sprzy ja sto so wa niu za sa dy indy widua li za cji: ma cha ra kter pro gre sy w ny, za cho wu je mo ¿ li woœæ wo l -

nej pro gre sji, zak³ady ka r ne dziel¹ siê na ro dza je a te na trzy zró¿ ni co wa ne pod wzglê dem wa run ków 

wy ko na nia kary typy. Reso cja li za cja peni ten cja r na ro zu mia na sze ro ko obe j mu je trzy ro dza je od -

dzia³ywa nia: wy cho wa nie ko re kcy j ne, te ra piê oraz wspo ma ga nie spo³ecz ne. Po zwa la to na sze ro kie

od dzia³ywa nie reso cjali zacy j ne: uczy siê za wo du, uzu pe³nia wy kszta³ce nie, uczy siê sy ste maty cz nej

pra cy i fun kcjo no wa nia w ¿y ciu ro dzin nym, li k wi du je siê uza le ¿ nie nia od al ko ho lu i na rko ty ków, re -

du ku je nad miern¹ agre sy w noœæ, uczy siê spo³ecz ne go fun kcjo no wa nia oso by z nie psy choty czny mi

za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, utrzy mu je siê wiêŸ ska za nych z ich ro dzi na mi, przy go to wu je siê ich do

pro ce su rea dap tacy jne go itp. Nie co ina czej re a li zu je siê ten pro ces wo bec ska za nych do ros³ych (ko -

re kta w³aœci wo œci) a nie co ina czej wo bec m³odo cia nych (ko re kta psy cho spo³ecz ne go roz wo ju,

w któ rym siê zna j duj¹). W od nie sie niu do obu ka te go rii sto su je siê tzw. twórcz¹ reso cja li za cjê. Reso -

cjali zacy j ny per so nel peni ten cja r ny musi byæ pro fe sjo nal nie przy go to wa ny do swo jej pra cy. St¹d

szcze gó l nej tro ski wy ma ga jego kszta³ce nie w ucze l niach wy ¿szych. Psy cho lo dzy po win ni po sia daæ

spe cja li za cjê pe ni ten cjarn¹. Wy cho wa w cy, na któ rych ci¹¿y g³ówny ciê ¿ar reso cja li za cji ska za nych

po win ni ko ñ czyæ pe da go gi kê reso cja li za cyjn¹ ze spe cja li zacj¹ pe ni ten cjarn¹. Jest to je den z wa ¿ nych

wa run ków do bre go wspó³dzia³ania ze sob¹ w pro ce sie peni ten cja r nej reso cja li za cji. Per so nel ten

po wi nien po sia daæ okre œlo ne cechy oso bo wo œci i de mon stro waæ wy so ki po ziom mo ra l ny. Bior¹c

pod uwa gê po trzebn¹ wie dzê pedago giczno- psycho lo giczn¹, po sia da nia umie jê t no œci po pra wne go

zor gani zo wa nia, za pro gra mowa nia i sku te cz ne go zrea li zo wa nia i w³aœci we go oce nie nia efe ktyw-

no œci pro ce su reso cjali zacyj ne go, w wa run kach pol skich pe da go dzy reso cjali zacy j ni, a szcze gó l nie

peni ten cja r ni, po win ni byæ kszta³ceni po do b nie jak psy cho lo dzy, w try bie jed no li tych stu diów piê -

cio le t nich. Kszta³ce nie ich w sy ste mie bo lo ñ skim (dwu sto p nio wym gdy ce lem jest magisterium) jest

niewystarczaj¹ce!
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