


o otwa r cie prze wo du, za akce pto wa ne przez prof. Ge r st man na i za bra³em siê do wy -
tê ¿o nej pra cy nad przy go to wa niem roz pra wy na te mat: Prze kszta³ca nie po sta wy
wo bec sa me go sie bie w pro ce sie reso cja li za cji nie le t nich prze stê pców1. Naj pierw
do ko na³em po mia ru zgene rali zo wa nych i spe cy fi cz nych po staw wo bec sa mych
sie bie i in nych osób, wo bec wa r to œci i norm spo³ecz nych oraz cech oso bo wo œci
u wy cho wan ków z ponad ro cz nym (œred nia po by tu 14 mie siê cy) sta ¿em zak³ado -
wym i prze by waj¹cych w zak³ad zie kró cej ni¿ 6 mie siê cy. Uzy ska ne wy ni ki ba dañ
oka za³y siê po ra ¿aj¹ce i w pe³ni po twier dzi³y pra wdzi woœæ dia g no zy St. Je d le w -
skie go do tycz¹cej nie efe ktyw no œci od dzia³ywañ zak³adu po pra wcze go na wy cho -
wan ków. Czter nasto miesiê cz ny po byt nie le t nich w zak³ad zie nie ty l ko nie spo wo -
do wa³ isto t nej ko re ktu ry za bu rzo nych me cha ni z mów, ale je sz cze bar dziej pog³êbi³
nie któ re z nich. Ta wie l ce ne ga ty w na kon sta ta cja sk³oni³a au to ra do uzu pe³nie nia
pro je ktu i niezw³ocz ne go wdro ¿e nia ekspe rymen tal ne go pro gra mu psychote -
rapeutycz no-wycho wawcze go, ukie run kowa ne go na ko re ktu rê wa d li wych po staw
i za bu rzo nej oso bo wo œci wy cho wan ków z ponad ro cz nym sta ¿em zak³ado wym.
Po stê po wa niem ekspe rymen ta l nym ob jê to trzy ze spo³y licz¹ce 10, 8 i 7 nie le t nich
lo so wo wy³onio nych spo œród ponad 50 nie le t nich ze sta ¿em zak³ado wym po wy ¿ej
roku. Po zo sta li sta no wi li gru pê kon troln¹. Pro gram po stê po wa nia rea li zo wa no
z trze ma ze spo³ami nie le t nich, w trzech eta pach obe j muj¹cych:
– 5 po ga da nek i dys ku sji do tycz¹cych ko rzy œci p³yn¹cych z dzia³al no œci za wo do -

wej psy cho lo gów, z³o¿o no œci ¿y cia psy chi cz ne go cz³owie ka i g³ów nych praw
rz¹dz¹cych nimi, ce lo wo œci i ogra ni czeñ sa mo po zna nia, pod sta wo wych sk³ad -
ni ków oso bo wo œci i pra wid³owo œci wy stê puj¹cych w pro ce sie jej kszta³to wa -
nia siê, ze szcze gó l nym za akcen to wa niem roli re la cji inter perso na l nych
(10–14.05.1969);

– se sje psy cho dra my za mkniê tej, od gry wa ne te ch ni ka mi: wy mia ny ról; du b lo wa -
nia roli; lu stra; przed sta wie nia sa me go sie bie w powi¹za niu z prze wi dy wa niem
przysz³oœci; tera peu tycz ne go mo no lo gu (19.05–17.06.1969);

– „pró bê ze spo³owe go kszta³ce nia cha ra kte ru” (17–26.06.1969).
Przed po stê po wa niem ekspe rymen ta l nym wy cho wan ko wie ob jê ci i nie ob jê ci

nim nie ró ¿ ni li siê isto t nie na si le niem za bu rzeñ ob jê tych po mia rem po staw i in nych 
me cha ni z mów psy cholo gi cz nych re gu la cji za cho wa nia. Po miar do ko na ny po za -
ko ñ cze niu po stê po wa nia ekspe rymen tal ne go uja w ni³ u wy cho wan ków, ob jê tych
tym po stê po wa niem, istotn¹ ko re ktu rê za bu rzeñ zgene rali zo wa nej po sta wy wo bec
sa mych sie bie oraz spe cy fi cz nych po staw wo bec ta kich w³aœci wo œci w³as nej oso -
by, jak: aktu a l nie za j mo wa na po zy cja, w³asna eg zy sten cja, zinte rnali zo wa ne wzo r -
ce i no r my mo ra l ne. Bar dzo isto t nej ko re kcie uleg³y za bu rze nia po sta wy wo bec
w³as nych uz do l nieñ i umie jê t no œci oraz samo akce p ta cja i sa mo po czu cie. Wy cho -
wan ko wie ob jê ci od dzia³ywa niem ekspe rymen ta l nym upo do b ni li siê pod wzglê -
dem re a go wa nia na sie bie do swo ich ró wie œ ni ków bez zna mion nie przy stoso wa nia
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spo³ecz ne go prze by waj¹cych w bu r sie szko l ni c twa za wo do we go. W nie spe³na
dwa mie si¹ce uda³o siê wiêc po zy ty w nie prze kszta³ciæ zge nera lizo wa ne i spe cy fi -
cz ne po sta wy wy cho wan ków wo bec sa mych sie bie pod wp³ywem zin tensy fiko wa -
nych spe cja l nych, racjonalnie zaprogramowanych oddzia³ywañ psychote rapeu -
tycz no-wycho waw czych.

Po zy ty w ne prze kszta³ce nia po staw nie le t nich wo bec sa mych sie bie poci¹gnê³y za 
sob¹ sta ty sty cz nie isto t ne ko rzy st ne prze ob ra ¿e nia po staw wo bec na po ty ka nych
trud no œci, prze stê p stwa i prze stê pczo œci. Do ko na³a siê rów nie¿ isto t na ko re ktu ra
ogó l ne go pro fi lu oso bo wo œci wy cho wan ków i wa d li we go spo strze ga nia w³as nej
oso by (pro fil oso bo wo œci ucze st ni ków upo do b ni³ siê do pro fi lu oso bo wo œci wy cho -
wan ków bu r sy) oraz isto t nie ob ni ¿y³o siê na si le nie sk³on no œci do: nad mie r ne go
tro sz cze nia siê o w³asne zdro wie, prze ¿y wa nia ob ni ¿o ne go na stro ju i pe sy mi z mu,
za cho wañ hi ste roi dal nych, po dej rzli wo œci i uni ka nia kon ta któw inter perso na l nych.

Ka ta mne za lo sów wy cho wan ków po 7–8 la tach od wa run ko we go zwo l nie nia
z zak³adu wska zu je na naj sil nie j szy zwi¹zek z prze stê pczo œci¹ za bu rzeñ po staw
wo bec: w³as nych uz do l nieñ i umie jê t no œci, zinte rnali zo wa nych wzo r ców oso bo -
wych i norm mo ra l nych, prze stê p stwa i prze stê pczo œci oraz ro dzi ców. W kon flikt
z pra wem po pa d li wy cho wan ko wie o nie sta bi l nym sa mo po czu ciu i nie dys tan -
suj¹cy siê od de stru kty w nych kon ta któw spo³ecznych (Sza³añski, 1978).

Opi sa ne skró to wo do ko na nia mia³y wie lu „oj ców”. Ich spra w ca nie by³ „ma mu -
si grze cz nym syn kiem”. Ju¿ w dru giej kla sie szko³y pod sta wo wej za li czy³ dwu -
tygo d nio we wa ga ry pod czas ostrej zimy 1947/1948. Utrzy my wa³ kon ta kty by na j -
mniej nie z naj grze cznie jszy mi ró wieœ ni ka mi. Jako uczeñ dru giej kla sy
prze pro wa dza³ je dy ne mo ¿ li we na te re nie swo jej szko³y „eks pe ry men ty”, po le -
gaj¹ce na po ta je mnym wk³ada niu do gniazd ele ktry cz nych trzech gwo Ÿ dzi i obse r -
wo wa niu spiêæ, za co zo sta³ uka ra ny do sta teczn¹ ocen¹ ze spra wo wa nia. Ko le gê
zaœ, nios¹cego od na uczy cie l ki list do jego ro dzi ców, po wia da miaj¹cy o jego nie -
obe cno œci w szko le, po tur bo wa³, list ode bra³ i sam w imie niu ro dzi ców na pi sa³
prze ko nuj¹ce na uczy cie l kê uspra wied li wie nie. Ro dzi ce ni g dy siê o tym nie do wie -
dzie li. Te oso bi ste do œwia d cze nia ne ga ty w ne, sa mo dzie l nie prze zwy ciê ¿o ne, ju¿
w okre sie stu diów u³atwia³y kon ta kty z m³od zie¿¹ o ró ¿ nym sto p niu nie przy stoso -
wa nia spo³ecz ne go oraz ro zu mie nie jej prze ¿yæ i za cho wañ. Wkró t ce po uko ñ cze -
niu stu diów na da rzy³a siê oka zja pra cy w s¹dzie dla nie le t nich, a na stê p nie w wiê -
zie niu oraz w schro ni sku dla nie le t nich i zak³ad zie po pra wczym. Maj¹c taki ba ga¿
oso bi s tych do œwia d czeñ by³em mo c no zmo ty wo wa ny do pod jê cia tak odpo wie -
dzial ne go przed siê w ziê cia i sku te cz nie prze zwy ciê ¿y³em moc ró ¿ no ra kich trud no -
œci, spra wia nych przez ka cy ków spra wuj¹cych w ko ñ cu lat sze œ æ dzie si¹tych
XX wie ku nad zór nad zak³adem po pra wczym. Wro go wie wy zwa la li we mnie
ponad lu dz kie wrêcz si³y, przy czy niaj¹c siê do su kce su. Bez nich nie by³bym chy ba
w sta nie tego do ko naæ.

Po za ko ñ cze niu prze wo du do kto r skie go przez 12 lat za j mo wa³em siê na ucza -
niem stu den tów me dy cy ny i ba da nia mi nad stu dia mi me dy cz ny mi oraz kszta³ce -
niem na uczy cie li. W tym cza sie przy go to wy wa³em te¿ mo no gra fiê pt. Reso cja li za -

Psy cho lo gia reso cjali zacy j na w Uni wer sy te cie £ódz kim 55



cja w zak³ad zie po pra wczym (1978). W 1983 r. podj¹³em pracê na pó³ eta tu
w Ka te drze Psy cho lo gii Uni wer sy te tu £ódz kie go. Opra co wa³em do re a li za cji
przez ze spó³ ka te dry pro jekt pro gra mu nauko wo-ba daw cze go na te mat: Spo strze -
ga nie sie bie i in nych osób przez wy cho wan ków zak³adów reso cjali zacy j nych, któ ry 
sta no wi³ pro po zy cjê dla In sty tu tu Pro fi la kty ki Spo³ecz nej i Reso cja li za cji Uni wer -
sy te tu Wa r sza wskie go udzia³u w koor dy no wa nym przez ten In sty tut Cen tra l nym
Pro gra mie Ba dañ Pod sta wo wych 08.3: PATOLOGIA SPO£ECZNA:
ETIOLOGIA, FENOMENOLOGIA, PROFILAKTYKA, RESOCJALIZACJA.
Ów cze s ny kie ro w nik ka te dry uzna³ pro jekt za na zbyt cza soch³onny i wys³a³
w³asny pro jekt. Opra co wa ny, a nieza akcep to wa ny przez kie ro w ni ka pro jekt
przes³a³em na rêce dra Les³awa Py t ki, prosz¹c go o w³¹cze nie do pro gra mu ba dañ
prze wi dzia ne go do re a li za cji w la tach 1986–1990. Pro œba moja zo sta³a spe³nio na,
a piê cio le t nie doœæ wy so kie fi nan so wa nie umo ¿ li wi³o prze pro wa dze nie bar dzo
sze ro ko za kro jo nych ba dañ pod³u¿ nych wy cho wa nek i wy cho wan ków zak³adów
po pra wczych oraz wy cho wa nek m³od zie ¿o we go oœro d ka wy cho waw cze go
w pocz¹tko wej (do dwóch mie siê cy), œro d ko wej (po roku) i koñcowej (po dwóch
latach) fazie pobytu w placówce. 

Ba da nia mi ob jê to dwa zak³ady po pra wcze (w Ko ro no wie Po mo r skim i Za wie r -
ciu) i je den m³od zie ¿o wy oœro dek wy cho wa w czy (w £odzi) dla dziewcz¹t oraz
czte ry zak³ady po pra wcze (w Cho j ni cach, Ig na ce wie, Kcy ni i Szu bi nie), je den
m³od zie ¿o wy oœro dek wy cho wa w czy dla ch³opców i bu r sê szko l ni c twa za wo do -
we go (w £odzi). Po mia ra mi za po moc¹ 13 na rzê dzi ob jê to 146 zmien nych
(30 zmien nych wy ja œ niaj¹cych i 55 zmien nych wy ja œ nia nych okre œlaj¹cych aspe k -
ty re a l ne go i ide a l ne go ob ra zu w³as nej oso by oraz 61 ko re la tów sa mo oce ny).

Pie r wsza faza ba dañ trwa³a od 15 sie r p nia 1986 r. do 30 kwie t nia 1987 r. Zba da -
no ³¹cz nie 325 dziewcz¹t i ch³opców w wie ku 15–18 lat, w tym: 53 wy cho wan ki
i 45 wy cho wan ków m³od zie ¿o wych oœro d ków wy cho wa w czych, 53 wy cho wan ki
i 58 wy cho wan ków zak³adów po pra wczych oraz 57 wy cho wa nek i 59 wy cho wan -
ków bu r sy szko l ni c twa zawodowego. 

Tak sze ro ki pro gram ba dañ by³ za pro je kto wany dla ze spo³u, a nie dla po je dyn -
cze go rea li za to ra. Zo sta³ jed nak entu zja sty cz nie oce nio ny przez prof. Ka zi mie rza
Po spi szy la. Maj¹c wspa r cie fi nan so we, któ re za pe w ni li mi do kto rzy L. Py t ka i M.
Ko no pczy ñ ski, obs³uguj¹cy cen tra l ny pro gram ba da w czy z ra mie nia IP Si Ru, nie
mia³em in ne go wyj œcia, jak go wy trwa le re a li zo waæ, by nie za wieœæ za ufa nia wy ¿ej 
wy mie nio nych trzech ¿y cz li wych mi pan ów oraz nie mniej ¿y cz li we go wice dy re k -
to ra Depa r ta men tu Spraw Nie le t nich Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci, sê dzie go
Ed war da £oja. Do zna wan¹ w owym cza sie przy ja Ÿ ni¹ de le kto wa³em siê jak naj -
prze dnie j szym mio dem, któ re go sma ku nie by³y mi w sta nie ze p suæ ³y¿e cz ki dzie g -
ciu, do le wa ne wie lo kro t nie przez bez po œred nich za wi st nych prze³o¿o nych. 

Dziê ki wy da j nej po mo cy psy cho lo gów, za tru d nio nych w zak³adach po pra w -
czych, te r mi no wo prze pro wa dzo no wszy stkie trzy se rie ba dañ. 

Na pod sta wie kar ko³omnej wrêcz, ze wzglê du na ogra ni czon¹ w owym cza sie,
po je mnoœæ ko m pu te rów ana li zy sta ty sty cz nej wy ni ków pie r wszej se rii ba dañ, obej -
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muj¹cej miê dzy in ny mi ana li zê sku pieñ, wy ko na nej z wy datn¹ po moc¹ dra Ma ria -
na Su r my, zo sta³a przy go to wa na i opub li ko wa na w 1989 r. roz pra wa habi lita cy j -
na2, a ko ñ co wy ra port z trzy kro t nych ba dañ pod³u¿ nych sta no wi³ pod sta wê opub li -
ko wa nej w 1993 r. mo no gra fii pt. Prze ob ra ¿e nia w spo strze ga niu lu dzi u wy cho -
wan ków zak³adów po pra wczych i wy cho wa w czych. Roz pra wa habi lita cy j na nie zo -
sta³a na wet zg³oszo na do na gro dy re kto r skiej a koszt prze wo du po kry³ ha bi li tant. 

W roz pra wie habi lita cy j nej do ko na no pró by typo lo gi za cji m³od zie ¿y ze wzglê -
du na stru ktu rê zmien nych sa mo oce ny za po moc¹ ana li zy sku pieñ te ch nik¹
zupe³n¹ nie hie ra r chiczn¹. Tym spo so bem zo sta³ zwe ryfi ko wa ny hipo te ty cz ny mo -
del za le ¿ no œci miê dzy zmien ny mi, co po zwo li³o okre œliæ typy i po zio my doj -
rza³oœci inter perso na l nej zba da nej m³od zie ¿y. ¯aden z wyod rê b nio nych ty pów sa -
mo oce ny ch³opców nie by³ iden ty cz ny z ty pem sa mo oce ny dziewcz¹t. 

Po d³ugim ocze ki wa niu na re a li za cjê opra co wa ne go pro gra mu ana li zy sku pieñ
ko m pu ter „wy plu³” 15 wzglêd nie nie za le ¿ nych ty pów ch³opców i 13 wzglêd nie
nie za le ¿ nych ty pów dziewcz¹t po do bnych do sie bie w stru ktu rze sa mo oce ny. Ty l -
ko 7 sku pisk ch³opców i 6 sku pisk dziewcz¹t objê³o nie mniej ni¿ 6 osób. Sku pi ska
gru puj¹ce co naj mniej 6 osób objê³y ³¹cz nie 87% spo œród 162 zba da nych ch³opców 
i 89% spo œród 163 zba da nych dziewcz¹t. 

Dwa naj licz nie j sze sku pi ska ch³opców objê³y bli sko 70% wy cho wan ków
zak³adu po pra wcze go oraz za le d wie 35% nie le t nich z m³od zie ¿o we go oœro d ka wy -
cho waw cze go i 39% wy cho wan ków bu r sy. Stru ktu ry sa mo oce ny tych sku pisk
ch³opców mo ¿ na wiêc przyj¹æ za spe cy fi cz ne dla nie le t nich spra w ców czy nów ka -
ra l nych, a za ra zem zbli ¿o ne do cha ra kte ry zuj¹cych typ kon fo r mi sty pod kul turo we -
go i typ anty spo³ecz ny o ten den cjach manipulatorskich. 

¯ad ne go z wyod rê b nio nych sku pisk dziewcz¹t nie mo ¿ na uz naæ za spe cy fi cz ny
dla wy cho wa nek jed ne go czy dru gie go zak³adu reso cjali zacyj ne go b¹dŸ dla wy -
cho wa nek bu r sy. W œwie t le ta kiej kon sta ta cji nie ma za tem przes³anek do wi¹za nia
nie do sto sowa nia spo³ecz ne go dziewcz¹t z okre œlo nym ty pem sa mo oce ny. Ów czes ne 
wy cho wan ki zak³adów po pra wczych cha ra kte ryzo wa³a na to miast spe cy fi cz na hie -
ra r chia wa r to œci od zwie rcie d laj¹ca pod wó j ne wy ko le je nie: prze stê pcze i oby cza jo we.

W mo no gra fii Prze ob ra ¿e nia w spo strze ga niu lu dzi u wy cho wan ków zak³adów
po pra wczych i wy cho wa w czych do ko na no ana li zy wy ni ków ba dañ pod³u¿ nych,
uzy ska nych w tra kcie re a li za cji te ma tu ba da w cze go Spo strze ga nie sie bie i in nych
osób przez wy cho wan ków zak³adów reso cjali zacy j nych. Do ko na ne usta le nia po -
zwo li³y na sfo r mu³owa nie czte rech wnio sków bar dzo do nios³ych dla pra kty ki
resocjalizacyjnej.

„1. W tra kcie po by tu nie le t nich w zak³ad zie po pra wczym i w m³od zie ¿o wym oœrod -
ku wy cho wa w czym na stê puj¹ w ich post rze ga niu sie bie oraz in nych osób isto t ne
prze ob ra ¿e nia.
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2. Kie ru nek i dy na mi ka tych prze ob ra ¿eñ za le¿¹ od ro dza ju i g³êbo ko œci pro ce su
wy ko le je nia spo³ecz ne go oraz od form, tre œci a ta k ¿e in ten syw no œci reso cjali zacy j -
nych od dzia³ywañ i – przy naj mniej w pe w nym za kre sie – od p³ci.
3. Ogó l ny kie ru nek prze ob ra ¿eñ sze ro ko ro zu mia ne go spo strze ga nia sie bie oraz in -
nych osób u nie le t nich pod czas ich reso cja li za cji w zak³adach jest w za sa dzie
po zy ty w ny, to zna czy zgod ny z ce la mi reso cja li za cji. Ca³kiem nie ocze ki wa nie uja w -
ni³ siê na to miast bar dzo ne ga ty w ny kie ru nek prze ob ra ¿eñ w spo strze ga niu in nych lu -
dzi u ch³opców i dziewcz¹t z grup kon tro l nych (z bu r sy szko l ni c twa za wo do we go).
4. U dziewcz¹t reso cjali zo wa nych w m³od zie ¿o wym oœro d ku wy cho wa w czym
po zy ty w ne prze ob ra ¿e nia ich spo strze ga nia sie bie oraz in nych osób do ko ny wa³y
siê sto p nio wo przez ca³y czas po by tu w pla ców ce. Na pocz¹tku reso cja li za cji dziew -
czê ta te pre zen to wa³y siê ko rzy st niej pod wzglê dem spo strze ga nia sie bie oraz in -
nych osób od wy cho wa nek zak³adów po pra wczych. Pie r wsza faza reso cja li za cji
w zak³ad zie po pra wczym nie da³a uchwy t nych prze ob ra ¿eñ po zy ty w nych u wy cho -
wan ków. Za zna czy³ siê u nich na wet doœæ wy ra Ÿ ny re gres. Do pie ro po ro cz nym po -
by cie ch³opców w zak³ad zie za czê³y siê do ko ny waæ po zy ty w ne prze ob ra ¿e nia
w ich spo strze ga niu lu dzi i sa mych sie bie. U wy cho wa nek zak³adów po pra wczych
po zy ty w ne prze ob ra ¿e nia do ko nuj¹ siê na to miast w pocz¹tko wej fa zie po by tu
w zak³ad zie, a po trwaj¹cym ponad rok po by cie na stê pu je doœæ wy ra Ÿ ny re gres”
(Sza³añ ski, 1993, s. 153).

Do ko na ne w tra kcie ana li zy wy ni ków ba dañ usta le nia sk³aniaj¹ do wnio sku
bar dziej ogó l ne go, i¿ prze ob ra ¿e nia post rze ga nia in nych osób naj pra wdopo dob niej 
wy prze dzaj¹ i wa run kuj¹ prze ob ra ¿e nia w spo strze ga niu w³as nej oso by. Punkt
zwro t ny w prze ob ra ¿e niach per ce pcji za czy na siê w mo men cie, w któ rym wy cho -
wan ko wie zak³adu po pra wcze go za uwa¿aj¹ u swo ich ro dzi ców, a zw³asz cza u ojca, 
isto t nie mnie j sze na si le nie po sta wy od rzu caj¹cej.

Za twier dze nie ha bi li ta cji nast¹pi³o w 1991 r. W na stê p nym roku do ko na no
zmia ny kie ro w ni ka ka te dry. Podj¹³em pra cê na pe³nym eta cie na sta no wi sku pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go w Zak³ad zie Psy cho lo gii Wy cho wa w czej i Roz wo jo wej.
W 1993 roku nowy kie ro w nik ka te dry spo wo do wa³ odwo³anie kie ro w ni ka mo je go
zak³adu i powo³anie mnie na to sta no wi sko. Od tego mo men tu, dziê ki ¿y cz li wo œci
prof. An drze ja Elia sza, jako kie ro w ni ka Ka te dry Psy cho lo gii, roz pocz¹³ siê doœæ
in ten sy w ny roz wój psy cho lo gii reso cjali zacy j nej, co raz sze rzej obe cnej w kszta³-
 ce niu stu den tów i w ba da niach na uko wych. W 1994 r. zo sta³ powo³any zak³ad Psy -
cho lo gii Reso cjali zacy j nej, któ ry ju¿ w 1996 r. zor ga ni zo wa³ w po ro zu mie niu
z ów cze s nym Cen tra l nym Zarz¹dem Zak³adów Ka r nych Mi ni ste r stwa Spra wied li -
wo œci I Krajo we Sym po zjum Peni ten cja r ne w Ka li szu, na któ rym pra co w ni cy
i do kto ran ci zak³adu oraz ucze st ni cy se mi na rium magi ste r skie go za pre zen towa li
swój do ro bek na uko wy w 13 wyst¹pie niach, pod czas ob rad trzech se kcji pro ble -
mo wych i w re fe ra cie na ob ra dach ple na r nych.

Has³o (idea prze wod nia) sym po zjum Wina – kara – nad zie ja – prze mia na sta -
no wi tytu³ opub li ko wa nych w 1998 r., pod moj¹ re dakcj¹, ma te ria³ów z ob rad i za -
ra zem uni wer sa l ne ukie run ko wa nie (fi lo zo fiê) ra cjo nal ne go i huma nita r ne go po -
stê po wa nia peni ten cjar ne go, zmie rzaj¹cego do psy cho spo³ecz nej rea da p ta cji
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i spo³ecz nej re in te gra cji spra w ców prze stêpstw ska zy wa nych na karê po zba wie nia
wolnoœci.

Psy cho lo gia reso cjali zacy j na w naj sze r szym ro zu mie niu

Na zwy i za kre sy dys cy p lin upra wia nych w ra mach po szcze gó l nych dzie dzin
wspó³cze s nej na uki nie maj¹ jed noz na cz nych okre œleñ. Wy stê pu je doœæ du¿a „twór -
czoœæ” w ró ¿ nych dys cy p li nach. Do szcze gó l nie „twó r czych” dys cy p lin na uko -
wych na le ¿y psy cho lo gia, per ma nen t nie roz wa r stwiaj¹ca siê na nowe sub dys cyp li -
ny i po no w nie sca laj¹ca je. Nie ja ko matk¹ najli cz nie j szych sub dys cy p lin sta³a siê
psy cho lo gia sto so wa na, któ ra sw¹ od rê b noœæ za zna czy³a naj pierw jako psy cho lo -
gia kli ni cz na, któ ra przez „p¹czko wa nie” zro dzi³a psy cho lo giê pra cy, zarz¹dza nia,
le karsk¹, s¹dow¹, kry mi naln¹, reso cja li za cyjn¹, pe ni ten cjarn¹, wo j skow¹ itp. 

W ob sza rze wy ja œ nia nia psy cholo gi cz nych uwa run ko wañ i me cha ni z mów wy -
ko le je nia spo³ecz ne go (oby cza jo we go i prze stê pcze go) oraz pro ce sów pro fi la kty ki 
pa to lo gii spo³ecz nej, reso cja li za cji i te ra pii uza le ¿ nieñ ucze st nicz¹ psy cho lo go wie
za li czaj¹cy siê do re pre zen tan tów psy cho lo gii: s¹do wej, kry mi na l nej, reso cja li za -
cji, peni ten cja r nej, pro fi la kty ki i te ra pii uza le ¿ nieñ. Nie któ rzy re pre zen tan ci okre œ -
lo nej sub dys cyp li ny roz sze rzaj¹ swe zain tere so wa nia na przy leg³e ob sza ry. Tak
np. czy ni Jan M. Sta nik, któ ry za kre sem upra wia nej przez sie bie psy cho lo gii s¹do -
wej (wed³ug re la cji pod czas kon fe ren cji w Ja d wi si nie) obe j mu je nie ty l ko psy cho -
lo giê pods¹dnych, œwia d ków i ofiar prze stêpstw oraz stron i œwia d ków w spra wach
cy wi l nych, ale i psy cho lo giê pe ni ten cjarn¹ (odbywaj¹cych karê pozbawienia
wolnoœci). 

Bru non Ho³yst (2004) w swo jej, licz¹cej oko³o pó³tora tysi¹ca stron, „Psy cho lo -
gii krymi nali sty cz nej”, nie ogra ni czy³ siê do psy cho logi cz nej pro ble ma ty ki krymi -
nali sty cz nej, czy li œci œle zwi¹za nej z wy kry wa niem prze stêpstw i œci ga niem ich
spra w ców. Psy cho lo giê spra w ców prze stêpstw i czy nów ka ra l nych dope³nia psy -
cho lo gi¹ ofiar prze stêpstw. W ob rê bie psy cho logi cz nej pro ble ma ty ki wy kry wal no -
œci spra w ców prze stêpstw kon cen tru je siê na ze z na niach œwia d ków, re a l no œci ze z -
nañ i na przes³ucha niach po dej rza nych. Ad op tu je, wiêc znaczn¹ czêœæ psy cho lo gii
s¹do wej. Po ru sza ponad to psy cho logi cz ne pro ble my za po bie ga nia prze stê p stwom
i in nym ro dza jom pa to lo gii. Swo je monu men ta l ne dzie³o za my ka pre zen tacj¹
i ana liz¹ wy ni ków w³as nych ba dañ opi nii re pre zen tan tów or ga nów œci ga nia i wy -
mia ru spra wied li wo œci do tycz¹cych: po li ty ki kry mi na l nej, wa run ków pra cy po li -
cji, wp³ywu cech oso bo wych po li cjan tów na ich pogl¹dy, wy mia ru spra wied li wo -
œci, ce lów kary i jej wy mia ru, zmian w po li ty ce ka r nej w kon te k œcie sta nu
bez pie cze ñ stwa, kary œmie r ci, ka ra nia re cy dy wi stów, do œwia d czeñ oso bi s tych
zwi¹za nych z prac¹ w wy mia rze spra wied li wo œci i or ga nach œci ga nia, przy wi¹za -
nia do zaj mo wa ne go sta no wi ska.

Taki ob sze r ny za kres psy cho lo gii krymi nali sty cz nej za kre œli³ pro fe sor pra wa
ka r ne go, kry mi no lo gii, kry mina li sty ki i wspó³twó r ca wi kty mo lo gii, eme ry to wa ny
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pro fe sor Wy dzia³u Pra wa Uni wer sy te tu £ódz kie go, któ ry ucze st ni czy³ w li cz nych
prze wo dach habi lita cy j nych i do kto r skich z za kre su psy cho lo gii, w tym w prze wo -
dzie pisz¹cego te s³owa.

Iœcie re ne san so wa eks pan sja ta kie go my œle nia uskrzy d la jego ucz niów, ter mi -
na to rów i cze lad ni ków. Przy chy l ne po tra kto wa nie bar dzo sze ro kie go za kre su
moich ba dañ opra co wa nych w roz pra wie habi lita cy j nej, oœmie li³o mnie do naj szer -
sze go z mo ¿ li wych za kre sów dzia³al no œci dy da kty cz nej je dy ne go do ty ch czas
w Pol sce Zak³adu Psy cho lo gii Reso cjali zacy j nej, dzia³aj¹cego w Uni wer sy te cie
£ódz kim pod moim kie row ni c twem od 1 li pca 1994 r.

Sze ro ki za kres ba dañ zo sta³ za pocz¹tko wa ny ju¿ w roku 1992, je sz cze w ra -
mach dzia³al no œci Zak³adu Psy cho lo gii Wy cho wa w czej i Roz wo jo wej, re a li zacj¹
w³as ne go te ma tu ba da w cze go Uwa run ko wa nia psy cho spo³ecz ne i ko re la ty oso bo -
wo œcio we pro ce sów wy ko le je nia spo³ecz ne go i reso cja li za cji, któ ry jest kon tynu o -
wa ny do ty ch czas lecz bez fi nan so wa nia od roku 2005.

Dzia³al noœæ nauko wo-ba da w cza i nauko wo-dy dakty cz na Zak³adu Psy cho lo gii
Reso cjali zacy j nej obe j mu je ca³okszta³t pro ble ma ty ki psy cho logi cz nej zwi¹za nej z:
– uwa run kowa nia mi (ante ce den sa mi) i ko re la ta mi pro ce sów wy ko le je nia oby -

cza jo we go i prze stê pcze go m³od zie ¿y i do ros³ych;
– pro fi la ktyk¹ wy ko le je nia spo³ecz ne go;
– po stê po wa niem pro ce so wym w re la cjach z po dej rza ny mi, oska r ¿o ny mi, ofia ra -

mi prze stêpstw i œwia d ka mi;
– fun kcjo no wa niem per so ne lu or ga nów œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci;
– re so cja li zacj¹ i te ra pi¹ uza le ¿ nieñ (pro ce sa mi rea da p ta cji psy cho spo³ecz nej i re -

in te gra cji ze spo³ecze ñ stwem) nie le t nich;
– po stê po wa niem peni ten cja r nym i opiek¹ post pe ni ten cjarn¹ oraz fun kcjo no wa -

niem per so ne lu peni ten cjar ne go.

Dzia³al noœæ nauko wo-ba da w cza Zak³adu Psy cho lo gii
Reso cjali zacy j nej

Pra ce nauko wo-ba da w cze

Roz wi jaj¹ca siê dzia³al noœæ nauko wo-ba da w cza i dy da kty cz na Zak³adu Psy -
cho lo gii Reso cjali zacy j nej za zna czy³a siê w wie lo le t niej re a li za cji pro gra mu
badaw czo- nauko we go Uwa run ko wa nia psy cho spo³ecz ne i ko re la ty oso bo wo œcio -
we pro ce sów wy ko le je nia spo³ecz ne go i reso cja li za cji oraz w uru cho mie niu œcie ¿ ki 
spe cjal no œcio wego kszta³ce nia stu den tów w za kre sie sze ro ko ro zu mia nej psy cho -
lo gii reso cjali zacy j nej.

Pro wa dzo ne przez Zak³ad ba da nia obe j muj¹ wszy stkie wy mie nio ne ob sza ry
naj sze rzej upra wia nej psy cho lo gii reso cjali zacy j nej.

Naj wiê cej zrea li zo wa nych, lecz w zna cz nej czê œci je sz cze w pe³ni nie opra co wa -
nych, ba dañ do ty czy³o an te ce den sów i roz ma i tych ko re la tów oso bo wo œcio wych
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pro ce su wy ko le je nia spo³ecz ne go dzie ci i m³od zie ¿y. Ba da no po czu cie alie na cji,
bez pie cze ñ stwa, ko he ren cji i sen su ¿y cia oraz orien ta cjê ¿y ciow¹, samo rea li za cjê,
na si le nie sk³on no œci agre sy w nych i styl wy ja œ nia nia zda rzeñ u nie le t nich i do ros³ych
spra w ców prze stêpstw, czy nów ka ra nych i u osób uza le ¿ nio nych, wy bra ne wy mia ry
oso bo wo œcio we wyko rzy sty wa nia se ksu al ne go w dzie ci ñ stwie.

Dru gie mnie j sze pod wzglê dem czê sto œci za j muj¹ ba da nia nad dete rmi nan ta mi
fun kcjo no wa nia per so ne lu or ga nów œci ga nia (po li cjan tów, stra ¿y gra ni cz nej, pro -
ku ra to rów) i wy mia ru spra wied li wo œci (sê dziów, ad wo ka tów, ku ra to rów s¹do -
wych i ³aw ni ków). Ba da no akce p ta cjê sy ste mu moral no- praw ne go i san kcji za
prze kra cza nie norm oraz wy bra ne wymiary osobowoœci.

Trze cie mie j s ce zajê³y ba da nia wy bra nych aspe któw fun kcjo no wa nia i ad ap ta -
cji osa dzo nych w ró ¿ nych fa zach od by wa nia kary po zba wie nia wol no œci oraz prze -
ob ra ¿eñ oso bo wo œci per so ne lu peni ten cjar ne go pod czas s³u¿by. Ba da nia mi ob jê to
miê dzy in ny mi: ko re la ty oso bo wo œcio we ucze st ni c twa w pod ku l tu rze wiê zien nej
i sa mou sz ko dzeñ, cele ¿y cio we nie le t nich i do ros³ych pod da nych reso cja li za cji,
efe kty w noœæ ko re ktu ry ob ra zu w³as nej oso by i oso bo wo œci wiê Ÿ niów ob jê tych sy -
ste mem od dzia³ywa nia pro gra mowa ne go; fun kcjo no wa nie psy cho lo ga peni ten -
cjar ne go w per ce pcji w³asnej, wiêŸniów i wychowawców.

Aktu a l nie pro wa dzo ne ba da nia w za kre sie pro fi la kty ki wy ko le je nia spo³ecz ne -
go kon cen truj¹ siê na prze ja wach, roz mia rach, uwa run ko wa niach i au to per ce pcji
za cho wañ agre sy w nych gi mna zja li stów i ucz niów szko l ni c twa ponad gimna zjal ne -
go w Pol sce, Li ba nie, Ma ce do nii i Bra zy lii oraz na kon su m pcji u¿y wek przez ucz -
niów i stu den tów re gio nu ³ódz kie go i Grod na. Wcze œ niej prze pro wa dzo no sze reg
ba dañ nad oso bowo œcio wy mi dete rmi nan ta mi po dej mo wa nia prób sa mo bó j czych
przez ko bie ty i mê ¿ czyzn w ró¿nym wieku ¿ycia.

Uni ka l ne ba da nia, w ra mach zako ñ czo ne go w 2006 r. prze wo du do kto r skie go,
prze pro wa dzi³a Ag nie sz ka Klau s - Stro ¿ek. Zba da³a 99 spra w czyñ za bójstw
(48 w pocz¹tko wej fa zie od by wa nia kary i 51 w da l szych eta pach od by wa nia kary)
i 50 osa dzo nych spra w czyñ kra dzie ¿y oraz 63 ko bie ty nie ka ra ne. Stwier dzi³a m.in.
isto t ne zró¿ ni co wa nie za bó j czyñ z kró t kim sta ¿em wiê zien nym i spra w czyñ kra -
dzie ¿y pod wzglê dem na si le nia ki l ku spo œród cech ob jê tych po mia rem. Za bó j czy -
nie prze ja wiaj¹ isto t nie wy ¿sze na si le nie sk³on no œci do sa mo agre sji emo cjo na l nej,
wro go œci wo bec oto cze nia, glo ba l ne go wska Ÿ ni ka sa mo agre sji i po czu cia izo la cji
oraz isto t nie ni ¿ sze na si le nie wra ¿ li wo œci na nudê, sk³on no œci do agre sji po œred -
niej, po czu cia ste rowa l no œci, afirmacji ¿ycia i oceny dotychczasowych dokonañ. 

Za bó j czy nie roz po czy naj¹ce od by wa nie kary, w po rów na niu z kon ty nu uj¹cymi 
po byt w wiê zie niu, prze ja wiaj¹ isto t nie wy ¿sze na si le nie po czu cia bez rad no œci,
samo wyob co wa nia i izo la cji oraz isto t nie ni ¿ sze na si le nie zapo trze bo wa nia na sty -
mu la cjê, po szu ki wa nia gro zy i przy gód, po szu ki wa nia mo c nych prze ¿yæ, wra ¿ li -
wo œci na nudê, ten den cji do za cho wañ hi ste roi dal nych, sk³on no œci do agre sji fi zy -
cz nej, po czu cia bez pie cze ñ stwa, za ufa nia do sie bie, po czu cia ko he ren cji,
zro zu mia³oœci, ste rowa l no œci, po czu cia sen su ¿y cia, afi r ma cji ¿y cia, sa mo oce ny,
oceny dotychczasowego ¿ycia.
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Pod³o¿e zmien nych psy cholo gi cz nych wy ja œ niaj¹cych 84% wa rian cji wy ni ków 
za bó j czyñ roz po czy naj¹cych od by wa nie kary two rzy 12 czyn ni ków, a 10 czyn ni -
ków wy ja œ nia 87,7% wa rian cji wy ni ków uzy ska nych przez za bó j czy nie z d³u¿ -
szym sta ¿em wiêziennym. 

Czte ry ob jê te ba da niem zbio ro wo œci ko biet nie ró ¿ ni³y siê isto t nie na si le niem
kon tro li za cho wañ agre sy w nych, lo kuj¹cym siê w prze dzia le wska Ÿ ni ków prze ciêt -
nych. Wni kli wa ana li za wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dañ do sta r cza cen nych
przes³anek dla bar dziej ra cjo nal ne go pro gra mo wa nia od dzia³ywañ wiê zien nych
psy cho lo gów i wy cho wa w ców na osa dzo ne za bó j czy nie, by i one mog³y siê kie dyœ
w pe³ni zre in te gro waæ z glo ba l nym spo³ecze ñ stwem, po uprzed nim osi¹gniê ciu od -
po wied niej psy cho spo³ecz nej rea da p ta cji. 

Ma rze na Ac ke r mann w swej dy se r ta cji do kto r skiej pt. Za cho wa nia ekste rnali -
zacy j ne i inter nali zacy j ne nie le t nich ch³opców w kon te k œcie „Wie l kiej Pi¹tki”
przed sta wi³a i prze ana li zo wa³a wy ni ki ba dañ za po moc¹ Kwe stio na riu sza Sa mo -
oce ny dla M³od zie ¿y YSR, au to r stwa Th.M. Achen ba cha i In we nta rza Oso bo wo œci 
NEO-FFI 428 ch³opców w wie ku 14–18 lat (w tym: 84 ucz niów m³od zie ¿o we go
oœro d ka so cjo te ra pii, 68 nie le t nich z dwóch m³od zie ¿o wych oœro d ków wy cho wa -
w czych, 51 wy cho wan ków schro ni ska dla nie le t nich, 57 wy cho wan ków zak³adu
po pra wcze go, 81 ucz niów gi mna zjum i 87 ucz niów za sad ni czej szko³y za wo do -
wej) nad wza je m ny mi re la cja mi miê dzy za bu rze nia mi za cho wa nia a oso bo wo œci¹
m³od zie ¿y.

Ob jê te ba da nia mi zbio ro wo œci ch³opców z pla có wek reso cjali zacy j nych (m³o-
 dzie ¿o we oœro d ki, schro ni ska dla nie le t nich i zak³ady po pra wcze) uzy ska³y isto t nie 
wy ¿ sze, ni¿ ucz nio wie szkó³ ogól nodo stê p nych i m³od zie ¿o we go oœro d ka so cjo te -
ra pii, wska Ÿ ni ki na si le nia za cho wañ inter nali zacy j nych i ekste rnali zacy j nych oraz
wy co fa nia, pro ble mów so ma ty cz nych, lê ków i de pre sji, za cho wañ prze stê pczych
i agre sy w nych. Nie isto t ne oka za³y siê na to miast ró ¿ ni ce w na si le niu tych wy mia -
rów w zbio ro wo œciach wy cho wan ków pla có wek reso cjali zacy j nych. Sto sun ko wo
naj wy ¿ sze, isto t nie wy ¿sze ni¿ nie le t ni ze schro ni ska i zak³adu po pra wcze go, na si -
le nie za cho wañ ekste rnali zacy j nych uzy ska li nie le t ni z m³od zie ¿o wych oœro d ków
wy cho wa w czych.

Ob jê tych ba da niem zbio ro wo œci nie le t nich nie zró ¿ ni co wa³o isto t nie na si le nie
neu roty cz no œci i otwa r to œci na do œwia d cze nie.

Sto sun ko wo naj bar dziej ekstra wer ty w ni (isto t nie bar dziej ni¿ wy cho wan ko wie
zak³adu po pra wcze go) oka za li siê ucz nio wie szkó³ ogól nodo stê p nych. Sto sun ko -
wo naj wiêksz¹ (wy sok¹) su mien noœæ zade kla ro wa li nie le t ni ze schro ni ska
i zak³adu po pra wcze go. Jako naj bar dziej (wy so ce) ugo do wi za pre zen towa li siê
wy cho wan ko wie schro ni ska. Nie le t ni z m³od zie ¿o we go oœro d ka uzy ska li sto sun -
ko wo naj ni ¿ sze na si le nie ugodowoœci i sumiennoœci. 

Zna mio nuj¹ca wszy stkie ob jê te ba da niem zbio ro wo œci ch³opców s³aba otwa r -
toœæ na do œwia d cze nie œwia d czy o kon ser waty z mie m³od zie ¿y, bra ku ¿y we go zain -
tere so wa nia no wy mi zja wi ska mi i ide a mi. Ma³a cie ka woœæ po zna w cza u reso cjali -
zo wa nej m³od zie ¿y ogra ni cza po da t noœæ na zmia nê po staw i na inne od dzia ³y-
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 wania. W ka ¿ dej ba da nej zbio ro wo œci pra wie 1/3 nie le t nich uzy ska³a wy so kie
wska Ÿ ni ki neu roty cz no œci, a wiêc prze ja wia³a nie zrów nowa ¿e nie emo cjo na l ne
i po da t noœæ na do œwia d cza nie ne ga ty w nych emo cji. S³aba otwa r toœæ na do œwia d -
cze nie i wy so ka ekstra wer ty w noœæ oraz nie zrów nowa ¿e nie emo cjo na l ne ob jê tej
ba da niem m³od zie ¿y sta no wi¹ wy ra Ÿ nie pesy mi sty cz nie na stra jaj¹ce kon sta ta cje.
Mo ¿ na je uwa ¿aæ za ba rie ry w kon stru kty w nym, twó r czym roz wo ju oso bo wym za -
rów no m³od zie ¿y reso cjali zo wa nej jak i uczê sz czaj¹cej do szkó³ ogól nodo stê p nych 
– ucz nio wie je sz cze nie s¹ wy cho wan ka mi pla có wek reso cjali zacy j nych ale prze ja -
wiaj¹ po da t noœæ na wy ko le je nie spo³eczne, s¹ zatem poten cjalny mi wycho wanka -
mi takich placówek.

Nie zo sta³ dot¹d sfi nali zo wa ny prze wód do kto r ski mgr Anny So wi ñ skiej, któ ra
prze pro wa dzi³a uni ka l ne ba da nia nad uwa run kowa nia mi psy cho spo³ecz ny mi i ko -
re la ta mi oso bowo œcio wy mi fun kcjo no wa nia w do ros³ym ¿y ciu wy cho wan ków
pla có wek opiekuñ czo-wy chowa w czych i reso cjali zacy j nych. 

Ponad dzie siê ciole t nia re a li za cja te ma tu w³as ne go Zak³adu przy nios³a po ka Ÿ ny
do ro bek ponad 70 prac opub li ko wa nych jako roz dzia³y w mo no gra fiach zbio ro -
wych i 18 ar ty ku³ach za mie sz czo nych w pe rio dy kach na uko wych.

Roz pra wy do kto r skie zrea li zo wa ne w Zak³ad zie Psy cho lo gii
Reso cjali zacy j nej U£

Ac ke r mann M. (2005), Za cho wa nia ekste rnali zacy j ne i inter nali zacy j ne nie le t -
nich ch³opców w kon te k œcie „Wie l kiej Pi¹tki”.
Pro mo tor: dr hab. Jan Sza³añ ski – prof. U£
Re cen zen ci: prof. dr hab. Ma³go rza ta Ko œcie l ska – UKW; prof. dr hab. Bro -
nis³aw Ur ban – UJ
Ob ro na: Wy dzia³ Pe da go gi ki i Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wie l kie go.

Klau s - Stro ¿ek A. (2006), Wy bra ne wy mia ry oso bo wo œci spra w czyñ za bójstw od -
by waj¹cych karê po zba wie nia wol no œci. 
Pro mo tor: dr hab. Jan Sza³añ ski – prof. U£
Re cen zen ci: dr hab. Sta nis³awa Ste u den – prof. KUL; dr hab. Zdzis³aw Ma j -
chrzyk – prof. UJ
Ob ro na: Wy dzia³ Nauk Spo³ecz nych KUL.

Pra ce ma gi ste r skie wy ko na ne w Ka te drze Psy cho lo gii i In sty tu cie Psy cho lo gii
w la tach 1994–2008 przez stu den tów psy cho lo gii i pe da go gi ki pod moj¹ opiek¹
(150) b¹dŸ re cen zo wa ne prze ze mnie (4)

An te ce den sów i ko re la tów oso bo wo œcio wych wy ko le je nia oby cza jo we go
i prze stê pcze go do ty czy³o 37 prac. Pro ble ma ty ce pro fi la kty ki wy ko le je nia
spo³ecz ne go po œwiê co no 58 prac. Psy cho lo gii s¹do wej w sze ro kim ro zu mie niu do -
ty czy³o 19 prac. Ró ¿ nym aspe ktom pro ce sów reso cja li za cji i te ra pii uza le ¿ nieñ
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m³od zie ¿y po œwiê co no 17 prac, a te ma ty 23 prac do ty czy³y wiê Ÿ niów i per so ne lu
wiê zien ne go.

Kszta³ce nie st udentów w za kres ie psy chol ogii re soc jali zac ji

Kszta³ce nie pod sta wo we

Kszta³ce nie stu den tów psy cho lo gii w za kre sie uwa run ko wañ i ko re la tów oso -
bo wo œcio wych pro ce sów wy ko le je nia spo³ecz ne go, pro fi la kty ki pa to lo gii spo³ecz -
nej i reso cja li za cji zo sta³o wpro wa dzo ne do pro gra mu na ucza nia na kie run ku psy -
cho lo gia w roku aka de mi c kim 1993/94.

W kszta³ce niu pod sta wo wym pro gram na ucza nia dla V se me stru obj¹³ po
30 go dzin wyk³adów i æwi czeñ z psy cho lo gii wy ko le je nia spo³ecz ne go, jego dia -
gno zo wa nia, pre wen cji i eli mi no wa nia (reso cja li za cji). 

Kszta³ce nie spe cjal no œcio we (w se me strach 6–10)

Blok A

A1. Dys fun kcjo nal noœæ ro dzi ny i szko³y, kon wer sa to rium: 30 h.
A2. Psy cho kore k cja za bu rzeñ w za cho wa niu dzie ci i m³od zie ¿y, za jê cia spe cja li -
sty czne: 15 h.
A3. Za sto so wa nie psy cho dra my do ko re kcji za cho wañ i oso bo wo œci m³od zie ¿y
spo³ecz nie nie przy stoso wa nej, wa r sztat: 30 h.
A4. Psy cho lo gia s¹dowa, kon wer sa to rium: 15 h.
A5. Psy cho lo gia s¹dowa, za jê cia spe cja li sty czne: 15 h.
A6. Stu dium indy widu al ne go przy pa d ku (w kry mi no lo gii i reso cja li za cji), wa r -
sztat: 15 h.

Blok B

B1. Psy cho logi cz ne pod sta wy reso cja li za cji, kon wer sa to rium: 30 h.
B2. Dia g no za wy ko le je nia spo³ecz ne go i po stê pów w reso cja li za cji, za jê cia spe cja -
li sty czne: 15 h.
B3. Pro je kcy j ne me to dy dia g no zy krymi nolo gi cz nej i reso cjali zacy j nej, za jê cia
spe cja li sty czne: 15 h.
B4. Ana li za trans akcy j na wp³ywów ro dzi ny na roz wój oso bo wo œci, wa r sztat: 15 h.
B5. Wie lowy mia ro wa in ter we n cja w sy tu a cjê ro dzinn¹, wed³ug mo de lu D. Mo -
stwin, wa r sztat: 15 h.
B6. Psy cho kore k cja za bu rzeñ za cho wa nia i emo cjo nal no œci u wy cho wan ków do -
mów dzie cka, za jê cia spe cja li sty czne: 15 h.
B7. Wy cho wa nie w ro dzi nie ad opcy j nej, za jê cia spe cja li sty czne: 15 h.

64 Jan Sza³añ ski



Mo dy fi ka cje pro gra mu kszta³ce nia spe cjal no œcio wego

Mo dy fi ka cje pro gra mu kszta³ce nia mia³y zró¿ ni co wa ne uwa run ko wa nia. Pod -
sta wo wym uwa run ko wa niem by³o do sko na le nie pro ce su dyda kty cz ne go w sy tu a -
cji nie uni k nio nej ro ta cji i roz wo ju kwa li fi ka cji ade p tów w za wo dzie na uczy cie la
akademickiego.

W roku aka de mi c kim 1998/99 w blo ku A roz sze rzo no za kres kon wer sa to rium
A1, by re a li zo waæ je jako Œro do wi sko we uwa run ko wa nia nie przy stoso wa nia
spo³ecz ne go dzie ci i m³od zie ¿y.

Kon ser wa to rium A4 otrzy ma³o na zwê Wy bra ne za gad nie nia psy cho lo gii s¹do -
wej.

Na mie j s ce za jêæ spe cjali sty cz nych A2 wpro wa dzo no wa r sztat Wy bra ne pro -
ble my orze cz ni c twa s¹dowo-p sycho logicz ne go, po œwiê co ny prze mo cy w ro dzi nie.

W blo ku B do ko na no dwu kro t nie wiê cej zmian. Kon wer sa to rium B1 za wê ¿o no
– Psy cho logi cz ne pod sta wy reso cja li za cji dzie ci i m³od zie ¿y. 

Na mie j s ce za jêæ spe cjali sty cz nych B3 wpro wa dzo no wa r sztat o na zwie Te ra -
pia za bu rzeñ wy stê puj¹cych u dzie ci niedo sto so wa nych spo³ecz nie.

Za jê cia spe cja li sty czne B7 zast¹pio no za jê cia mi o na zwie Stan dar do we me to dy
dia g no zy psy cho logi cz nej jed no stek nie przy stoso wa nych spo³ecz nie.

Za jê cia spe cja li sty czne B6 zast¹pio no 30 h kon wer sa to rium Psy cho lo gia peni -
ten cja r na. 

Od roku aka demi c kie go 2002/03 rea li zo wa no pro gram na ucza nia po no w nie
zmo dyfi ko wa ny.

Blok A obj¹³ 3 kon ser wa to ria, 3 wa r szta ty i 1 za jê cie spe cja li sty czne.
A1. Œro do wi sko we uwa run ko wa nia nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go dzie ci i m³o-
 dzie ¿y, kon ser wa to rium: 30 h, se mestr 6.
A2. Pod sta wy orze cz ni c twa psycholo giczno-p sychia tryczne go w s¹do wni c twie,
kon ser wa to rium: 30 h, se mestr 9.
A3. Za sto so wa nie psy cho dra my do ko re kcji za cho wañ i oso bo wo œci m³od zie ¿y
spo³ecz nie nie przy stoso wa nej, wa r sztat: 30 h, se mestr 7.
A4. Wy bra ne za gad nie nia z psy cho lo gii s¹do wej: 15 h, se mestr 7.
A5. Psy cho lo gia s¹dowa – ka zu i sty ka orze cz ni c twa w po stê po wa niu pro ce so wym,
do tycz¹ca œwia d ków i ofiar prze stêpstw oraz stron w spra wach o ro sz cze nia, za jê -
cia spe cja li sty czne: 15 h, se mestr 8.
A6. Stu dium indy widu al ne go przy pa d ku, wa r sztat: 15 h, se mestr 8.
A7. Me ta fo ra i ba j ka w lik wi do wa niu za bu rzeñ za cho wa nia dzie ci i m³od zie ¿y,
wa r sztat: 30 h, se mestr 7.

W blo ku B zna laz³y siê 2 kon wer sa to ria, 3 za jê cia spe cja li sty czne i 2 wa r szta ty.
B1. Psy cho logi cz ne pod sta wy reso cja li za cji dzie ci i m³od zie ¿y, kon ser wa to rium:
30 h, se mestr 7.
B2. Dia g no za wy ko le je nia spo³ecz ne go i po stê pów reso cja li za cji z ele men ta mi so -
cjo te ra pii, za jê cia spe cja li sty czne: 15 h, se mestr 8.
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B3. Te ra pia za bu rzeñ w re la cjach inter perso na l nych dzie ci niedo sto so wa nych
spo³ecz nie, wa r sztat: 30 h, se mestr 8.
B4. Psy cho lo gia peni ten cja r na, kon ser wa to rium: 30 h, se mestr 8.
B5. Test Ape r ce pcji Te ma ty cz nej dla dzie ci, za jê cia spe cja li sty czne: 15 h, se -
mestr 9.
B6. Stan dar do we me to dy dia g no zy psy cho logi cz nej jed no stek nie przy stoso wa -
nych spo³ecz nie, za jê cia spe cja li sty czne: 15 h, se mestr 9.
B7. Ana li za trans akcy j na w za sto so wa niu do jed no stek nie przy stoso wa nych
spo³ecz nie, wa r sztat: 15 h, se mestr 9.

Cel kszta³ce nia na œcie ¿ ce sze ro ko ro zu mia nej psy cho lo gii reso cjali zacy j nej
spro wa dza³ siê do opa no wa nia przez stu den tów wie dzy i umie jê t no œci nie zbêd -
nych do:
– diag no zo wa nia nie pra wid³owo œci w pro ce sie reso cja li za cji, ich prze ja wów i na -

si le nia oraz psy cholo gi cz nych wy zna cz ni ków (me cha ni z mów) nie przy stoso -
wa nia spo³ecz ne go, wy ko le je nia oby cza jo we go i prze stê pcze go;

– po dej mo wa nia zle ca nych przez s¹dy i or ga ny œci ga nia za dañ do tycz¹cych opi -
nio wa nia w spra wach ka r nych i cy wi l nych (opie ku ñ czych, roz wo do wych, spad -
ko wych, ren to wych i komu nika cy j nych);

– po stu lo wa nia (fo r mu³owa nia rea li sty cz nych ce lów) i opty mali zo wa nia (wska zy -
wa nia w³aœci wych spo so bów re a li za cji ce lów) psycho profi lakty cz nych i reso -
cjali zacy j nych w œcis³ej ko o pe ra cji z pe da go ga mi, ku ra to ra mi s¹do wy mi i in.;

– ukie runko wy wa nia od dzia³ywañ ko re kcy j nych;
– eta po we go i ko ñ co we go oce nia nia efe kty w no œci po dej mo wa nych dzia³añ.

Stu den ci wy bie raj¹cy œcie ¿ kê kszta³ce nia spe cjal no œcio wego z psy cho lo gii re -
so cja li za cji od by wa li pra kty ki wa ka cy j ne, czêœæ za jêæ spe cjali sty cz nych i prze pro -
wa dza li ba da nia oraz pro wa dzi li za jê cia w pla ców kach opiekuñ czo-wy chowa w -
czych, reso cjali zacy j nych i tera peu ty cz nych dla m³od zie ¿y i w zak³adach karnych.

Przez 10 lat spe cjal no œcio wa œcie ¿ ka kszta³ce nia i se mi na rium ma gi ste r skie
w za kre sie naj sze rzej ro zu mia nej psy cho lo gii reso cjali zacy j nej cie szy³a siê wraz ze 
œcie¿k¹ psy cho lo gii kli ni cz nej naj wiêksz¹ popu la r no œci¹ wœród stu den tów wy bie -
raj¹cych za jê cia z obu blo ków. Wraz z od cho dze niem ko le j nych do kto ran tów
ich za jê cia prze j mo wa³y dwie asy sten tki Zak³adu, któ re nie zdo³a³y pod trzy maæ
doty ch cza so wej konku rency j no œci pro wa dzo nych za jêæ, co wy ko rzy sta³y li cz nie j -
sze zak³ady kszta³c¹ce w za kre sie psy cho lo gii zdro wia i kli ni cz nej oraz psy cho lo -
gii do ra dz twa za wo do we go i or ga ni za cji. Pod pre te kstem mode r ni za cji pro gra mu
na ucza nia zlik wi do wa no sa mo dzieln¹ œcie ¿ kê kszta³ce nia w za kre sie psy cho lo gii
reso cjali zacy j nej, a czêœæ za jêæ spe cjal no œcio wych w³¹czo no do œcie ¿ek kszta³ce -
nia w za kre sie psy cho lo gii zdro wia i kli ni cz nej oraz psychologii rodziny, rozwoju
i edukacji.

Wy dzia³ Nauk o Wy cho wa niu Uni wer sy te tu £ódz kie go obe c nie nie pro wa dzi
kszta³ce nia stu den tów w za kre sie pro ble ma ty ki reso cjali zacy j nej ani na kie run ku
psy cho lo gii, ani na kie run ku pe da go gi ki, co sta no wi nie ra cjo nal ny, au to de struk cy j -
ny ewe ne ment, po nie wa¿ trzy kon ku ren cyj ne ucze l nie ³ódz kie przy ci¹gaj¹ m³o-
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 dzie¿ w³aœ nie ofert¹ stu diów w za kre sie reso cja li za cji na kie run kach pe da go gi ka
i pe da go gi ka spe cja l na.

Stresz czen ie

Spo ra dy cz nie pro ble ma ty ka wy ko le je nia spo³ecz ne go i jego eli mi na cji by³a po dej mo wa na w Ka te -

drze Psy cho lo gii nie mal od pocz¹tku za trud nie nia na sta no wi sku jej kie ro w ni ka pro fe so ra Sta -

nis³awa Ge r st man na. Pod ko niec lat 60. XX wie ku pod opiek¹ pro fe so ra swoj¹ ¿y ciow¹ dro gê z t¹

sub dys cy p lin¹ psy cho lo gii roz po czy na Jan Sza³añ ski od stwier dze nia nie efe ktyw no œci od dzia³ywañ

zak³adu po pra wcze go na wy cho wan ków w za kre sie ko ry go wa nia ich po staw i oso bo wo œci. Chc¹c

temu za ra dziæ podj¹³ udan¹ pró bê opra co wa nia i zrea li zo wa nia ekspe rymen tal ne go pro gra mu

terapeu tyczno- wychowa wcze go ukie run kowa ne go na prze kszta³ce nie wa d li wych po staw i za bu rzeñ 

oso bo wo œci nie le t nich. Po up³ywie 20 lat prze pro wa dzi³ kil ku le t nie ba da nia pod³u¿ne wy cho wan -

ków pla có wek reso cjali zacy j nych oraz bu r sy szko l ni c twa za wo do we go nad prze obra ¿e nia mi ich

spo strze ga nia lu dzi. W re zu l ta cie tych do ko nañ uzy ska³ sa mo dzie l noœæ na uko wo- ba dawcz¹ i podj¹³

siê or ga ni za cji i prze pro wa dze nia dzia³al no œci nauko wo-ba da w czej i kszta³ce nia stu den tów w za kre -

sie naj sze rzej ro zu mia nej psy cho lo gii reso cjali zacy j nej.

Doty ch cza so wy do ro bek Zak³adu Psy cho lo gii Reso cjali zacy j nej obe j mu je 96 opub li ko wa nych

opra co wañ wy ni ków ba dañ: an te ce den sów i ko re la tów oso bo wo œcio wych wy ko le je nia oby cza jo we -

go, prze stê pcze go, pro fi la kty ki wy ko le je nia spo³ecz ne go, reso cja li za cji i te ra pii uza le ¿ nieñ m³od zie -

¿y, wiê Ÿ niów i per so ne lu peni ten cjar ne go, ucze st ni ków po stê po wa nia pro ce so we go (s¹do we go,

proku rato r skie go i policyjnego).

S³owa klu czo we: nie do sto sowa nie spo³ecz ne, pro fi la kty ka wy ko le je nia spo³ecz ne go, wy ko le je nie

oby cza jo we, wy ko le je nie prze stê pcze, psy cho spo³ecz na rea da p ta cja, psy cho lo gia reso cjali zacy j na.
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